
Dlaczego zapory internetowe? 

Trudno jest wejść do księgarni, poczytać czasopismo lub gazetę lub posłuchać wiadomości, nie widząc 

ani nie słysząc czegoś o Internecie pod jakimś pozorem. Stał się tak popularne, że żadna reklama nie 

jest kompletna bez odniesienia do strony internetowej. Podczas gdy publikacje nietechniczne mają 

obsesję na punkcie Internetu, publikacje techniczne poszły dalej i mają obsesję na punkcie 

bezpieczeństwa. To logiczny postęp; gdy minie pierwsze podniecenie związane z posiadaniem 

autostrady w twojej okolicy, z pewnością zauważysz, że nie tylko pozwala ona podróżować, ale także 

pozwala zobaczyć bardzo dużą liczbę nieznajomych, gdzie jesteś, i nie wszyscy są ludźmi których 

zaprosiłbyś. Oba poglądy są prawdziwe: Internet jest cudownym postępem technologicznym, który 

zapewnia dostęp do informacji i możliwość publikowania informacji w rewolucyjny sposób. Ale jest to 

także poważne niebezpieczeństwo, które zapewnia możliwość zanieczyszczania i niszczenia informacji 

w rewolucyjny sposób. Ten kurs jest jednym ze sposobów zrównoważenia zalet i ryzyka - wzięcia 

udziału w Internecie przy jednoczesnej ochronie siebie. W dalszej części tego opisujemy różne modele 

bezpieczeństwa, których ludzie używali do ochrony swoich danych i zasobów w Internecie. My 

kładziemy nacisk na model bezpieczeństwa sieci, a w szczególności na wykorzystanie zapór 

internetowych. Zapora ogniowa jest formą ochrony, która pozwala sieci połączyć się z Internetem przy 

zachowaniu pewnego poziomu bezpieczeństwa. Sekcja zatytułowana „Co to jest zapora internetowa?” 

opisuje podstawy firewalli i podsumowuje, co mogą - a czego nie mogą zrobić - aby zabezpieczyć Twoją 

witrynę. Zanim jednak omówimy, co możesz zrobić z zaporą ogniową, chcemy krótko opisać, dlaczego 

potrzebujesz takiej zapory. Co chronisz w swoich systemach? Jakie rodzaje ataków i atakujących są 

powszechne? Jakie rodzaje zabezpieczeń możesz używać do ochrony swojej witryny? 

Co próbujesz chronić? 

Zapora ogniowa jest w zasadzie urządzeniem ochronnym. Jeśli budujesz zaporę ogniową, pierwszą 

rzeczą, o którą musisz się martwić, jest to, co próbujesz chronić. Kiedy łączysz się z Internetem, 

ryzykujesz trzy rzeczy: 

• Twoje dane: informacje przechowywane na komputerach 

• Twoje zasoby: same komputery 

• Twoja reputacja 

Twoje dane 

Twoje dane mają trzy osobne cechy, które należy chronić: 

Tajność 

Możesz nie chcieć, aby inni to wiedzieli. 

Integralność 

Prawdopodobnie nie chcesz, aby inni to zmieniali. 

Dostępność 

Prawie na pewno chcesz móc go używać samodzielnie. 

Ludzie zwykle koncentrują się na ryzyku związanym z tajemnicą i prawdą jest, że są to zwykle duże 

zagrożenia. Wiele organizacji ma na swoich komputerach niektóre z najważniejszych tajemnic - 

projekty swoich produktów, dokumentację finansową lub dokumentację studencką. Z drugiej strony 

może się okazać, że na twojej stronie stosunkowo łatwo jest oddzielić maszyny zawierające tego 



rodzaju ściśle tajne dane od maszyn łączących się z Internetem. (Lub nie możesz; nie możesz robić 

handlu elektronicznego przez Internet bez posiadania informacji o zamówieniach i pieniądzach 

przekazywanych przez maszyny dostępne w Internecie.) Załóżmy, że możesz rozdzielić swoje dane w 

ten sposób i że żadna z informacji, które są dostępne w Internecie jest nie jest sekretem. W takim razie 

dlaczego miałbyś się martwić o bezpieczeństwo? Ponieważ tajemnica nie jest jedyną rzeczą, którą 

próbujesz chronić. Nadal musisz martwić się o integralność i dostępność. W końcu, jeśli twoje dane nie 

są tajne, a jeśli nie masz nic przeciwko ich zmianie, i jeśli nie obchodzi Cię, czy ktoś może się do nich 

dostać, dlaczego marnujesz miejsce na dysku? Nawet jeśli Twoje dane nie są szczególnie tajne, 

poniesiesz konsekwencje, jeśli zostaną zniszczone lub zmodyfikowane. Niektóre z tych konsekwencji 

wiążą się z łatwymi do obliczenia kosztami: jeśli stracisz dane, będziesz musiał zapłacić za ich 

odtworzenie; jeśli planujesz sprzedawać te dane w jakiejś formie, stracisz sprzedaż, niezależnie od 

tego, czy dane są czymś, co sprzedajesz bezpośrednio, projektami, z których budujesz, czy kodem 

oprogramowania. Koszty niematerialne są również związane z każdym zdarzeniem naruszającym 

bezpieczeństwo. Najpoważniejsza jest utrata zaufania (zaufanie użytkownika, zaufanie klienta, 

zaufanie inwestorów, zaufanie pracowników, zaufanie studentów, zaufanie publiczne) do systemów i 

danych, a w konsekwencji utrata zaufania do organizacji. 

Czy Twoje dane zostały zmodyfikowane? 

Incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym różnią się od wielu innych rodzajów 

przestępstw, ponieważ ich wykrycie jest niezwykle trudne. Czasami odkrycie, że ktoś włamał się na 

Twoją witrynę, może zająć dużo czasu. Czasami nigdy się nie dowiesz. Nawet jeśli ktoś włamie się, ale 

nie robi nic z twoim systemem lub danymi, prawdopodobnie stracisz czas (godziny lub dni) podczas 

sprawdzania, czy intruz nic nie zrobił. Pod wieloma względami atak z użyciem brut-force do kosza na 

śmieci jest o wiele łatwiejszy w obsłudze niż włamanie przez kogoś, kto nie wydaje się uszkadzać 

twojego systemu. Jeśli intruz zniszczy wszystko, gryziesz palce, przywracasz kopie zapasowe i 

kontynuujesz życie. Ale jeśli intruz nie wydaje się, aby cokolwiek zrobił, spędzasz dużo czasu, 

zastanawiając się, co on lub ona zrobili z twoim systemem lub danymi. Intruz prawie na pewno coś 

zrobił - większość intruzów zacznie od upewnienia się, że mają sposób na powrót, zanim zrobią 

cokolwiek innego. 

Twoje zasoby 

Nawet jeśli masz dane, na których ci nie zależy - jeśli lubisz ponowną instalację systemu operacyjnego 

co tydzień, ponieważ ćwiczy dyski lub coś w tym rodzaju - jeśli inne osoby będą korzystać z twoich 

komputerów, prawdopodobnie zechcesz z tego skorzystać używać w jakiś sposób. Większość ludzi chce 

korzystać z własnych komputerów lub pobierać opłaty od innych za ich używanie. Nawet ludzie, którzy 

rozdają czas na komputerze i miejsce na dysku, zwykle oczekują dobrego rozgłosu i za to dziękują; nie 

dostaną tego od intruzów. Dobrze wydajesz czas i pieniądze na swoich zasobach komputerowych i 

masz prawo określić, w jaki sposób są one wykorzystywane. Intruzi często twierdzą, że wykorzystują 

tylko nadmiar zasobów; w rezultacie ich wtargnięcia nic nie kosztują ofiar. Istnieją dwa problemy z tym 

argumentem. Po pierwsze, intruz nie jest w stanie z powodzeniem określić, które zasoby są nadmierne 

i użyć tylko tych. Może się wydawać, że w twoim systemie są oceany pustego miejsca na dysku i godziny 

nieużywanego czasu obliczeniowego; w rzeczywistości możesz zacząć obliczać sekwencje animacji, 

które będą wykorzystywane w każdym kawałku i co mikrosekundę. Intruz nie może oddać twoich 

zasobów, kiedy ich potrzebujesz. (Zgodnie z tymi samymi liniami zwykle nie używam mojego 

samochodu między północą a 6 rano, ale to nie znaczy, że jestem skłonny pożyczyć ci go bez pytania. 

Co jeśli będę miał lot wcześnie rano następnego dnia lub co, jeśli zostanę wezwany do pomocy w 

nagłych wypadkach?) Po drugie, masz prawo do korzystania z zasobów tak, jak chcesz, nawet jeśli po 

prostu odczuwasz radość zen na widok pustej przestrzeni dyskowej lub jeśli podoba Ci się wygląd 



mrugających świateł, gdy na komputerze nic się nie dzieje. Zasoby obliczeniowe nie są zasobami 

naturalnymi należącymi do całego świata, ani ograniczonymi zasobami, które są marnowane lub 

niszczone, jeśli nie są używane. 

Twoja reputacja 

W Internecie pojawia się intruz z twoją tożsamością. Wszystko, co on lub ona robi, pochodzi od ciebie. 

Jakie są konsekwencje? W większości przypadków konsekwencje są takie, że inne witryny - lub organy 

ścigania - zaczynają dzwonić do Ciebie z pytaniem, dlaczego próbujesz włamać się do ich systemów. 

(To nie jest tak rzadkie zjawisko, jak mogłoby się wydawać. Jedna strona poważnie podchodziła do 

kwestii bezpieczeństwa, gdy jej administratorzy systemu dodali element do swoich kart czasowych do 

rozmów z FBI na temat prób włamania pochodzących z ich strony). Czasami takie oszustwa kosztują 

znacznie więcej niż stracony czas. Intruz, który cię nie lubi lub po prostu sprawia przyjemność obcym 

ludziom, może zmienić twoją stronę internetową, wysyłać pocztę elektroniczną lub publikować 

wiadomości, które rzekomo pochodzą od ciebie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy zdecydują się to 

zrobić, dążą do maksymalnej nienawiści, a nie do wiary, ale nawet jeśli tylko kilka osób wierzy w te 

przesłania, oczyszczenie może być długie i upokarzające. Wszystko, co może być nawet wiarygodne, 

może spowodować trwałe uszkodzenie twojej reputacji. Kilka lat temu oszust udający profesora Texas 

A&M wysłał nienawistny e-mail z rasistowskimi komentarzami do tysięcy odbiorców. Oszust nigdy nie 

został znaleziony, a profesor wciąż zajmuje się skutkami sfałszowanych wiadomości. W innym 

przypadku student z Dartmouth wysłał e-maila z podpisem profesora późną nocą podczas egzaminu. 

Podając się za nagły wypadek rodzinny, sfałszowany e-mail anulował egzamin następnego dnia i 

pojawiło się tylko kilku studentów. Można fałszować pocztę elektroniczną lub wiadomości bez 

uzyskiwania dostępu do witryny, ale o wiele łatwiej jest pokazać, że wiadomość jest fałszywa, jeśli 

została wygenerowana spoza fałszywej witryny. Wiadomości pochodzące od intruza, który uzyskał 

dostęp do Twojej witryny, będą wyglądać dokładnie tak samo jak Twoje, ponieważ są twoje. Intruz 

będzie miał również dostęp do wszelkiego rodzaju szczegółów, których nie zrobi fałszerz zewnętrzny. 

Na przykład intruz ma wszystkie listy mailingowe i dokładnie wie, do kogo wysyłasz pocztę. Obecnie 

ataki, które zastępują strony internetowe, są bardzo popularne; jedna lista pokazuje ponad 160 

udanych ataków, podczas których witryny zostały zastąpione w 18 krajach w ciągu jednego miesiąca. 

Wiele z tych ataków po prostu zastąpiło strony przechwalaniem się przez atakujących, ale znaczna 

część z nich była skierowana na zawartość stron. Witryna, która powinna była reklamować przydatność 

Ala Gorea dla prezydentury USA, została na przykład zastąpiona podobną witryną przeciw Gore’owi; 

ruchy polityczne w Peru, Meksyku i Chinach wprowadzają hasła; i nie musisz czuć się bezpiecznie tylko 

dlatego, że Twoja strona dotyczy frywolności, ponieważ ucierpiały na tym gwiazdy pop, Pro Wrestling 

i Boston Lyric Opera. Nawet jeśli intruz nie używa Twojej tożsamości, włamanie do Twojej witryny nie 

jest dobre dla Twojej reputacji. Niweczy zaufanie ludzi do organizacji. Ponadto większość intruzów 

spróbuje przejść z twoich maszyn na inne, co sprawi, że ich kolejne ofiary będą myśleć o twojej stronie 

jako o platformie dla przestępców komputerowych. Wielu intruzów będzie również wykorzystywać 

zaatakowane witryny jako witryny rozpowszechniające pirackie oprogramowanie, pornografię i / lub 

inne skradzione informacje, co również nie będzie dla Ciebie atrakcyjne. Niezależnie od tego, czy jest 

to twoja wina, czy twoje nazwisko jest powiązane z innymi włamaniami, piractwem oprogramowania i 

pornografią, trudno jest odzyskać. 

1.2 Przed czym się starasz chronić? 

O co się martwić? Z jakimi rodzajami ataków możesz się spotkać w Internecie i jakie typy osób 

atakujących mogą je przeprowadzać? A co z prostymi wypadkami lub głupotą? W poniższych sekcjach 

poruszamy te tematy, ale nie zajmujemy się szczegółami technicznymi. 



1.2.1 Rodzaje ataków 

Istnieje wiele rodzajów ataków na systemy i wiele sposobów ich klasyfikowania. W tej sekcji dzielimy 

ataki na trzy podstawowe kategorie: wtargnięcie, odmowa usługi i kradzież informacji. 

1.2.1.1 Włamanie 

Najczęstsze ataki na systemy to włamania; dzięki włamaniom ludzie mogą faktycznie korzystać z twoich 

komputerów. Większość osób atakujących chce korzystać z komputerów tak, jakby były prawowitymi 

użytkownikami. Atakujący mają dziesiątki sposobów na uzyskanie dostępu. Mogą to być ataki 

socjotechniczne (wymyślisz nazwisko osoby wysoko w firmie; dzwonisz do administratora systemu, 

który twierdzi, że jest tą osobą i twierdzi, że musisz teraz zmienić hasło, abyś mógł wykonać ważną 

pracę) , do prostego zgadywania (próbujesz kombinacji nazw kont i haseł, dopóki jedno nie zadziała), 

do skomplikowanych sposobów wejścia bez konieczności znajomości nazwy konta i hasła. Zapory 

ogniowe pomagają zapobiegać włamaniom na wiele sposobów. Idealnie blokują wszystkie sposoby na 

wejście do systemu bez znajomości nazwy konta i hasła. Odpowiednio skonfigurowane zmniejszają 

liczbę kont dostępnych z zewnątrz, które są w związku z tym podatne na zgadywanie lub inżynierię 

społeczną. Większość osób konfiguruje swoje zapory ogniowe, aby używać haseł jednorazowych, które 

zapobiegają zgadywaniu. Nawet jeśli nie użyjesz tych haseł, zapora ogniowa da ci kontrolowane 

miejsce do rejestrowania prób dostania się do twojego systemu, a tym samym pomoże ci wykryć ataki 

zgadywania. 

1.2.1.2 Odmowa usługi 

Atak typu „odmowa usługi” ma na celu całkowicie uniemożliwienie korzystania z własnych 

komputerów. Pod koniec 1994 roku pisarze Josh Quittner i Michelle Slatalla byli celem „elektronicznej 

bomby pocztowej”. Najwyraźniej w odwecie za artykuł o społeczności crackerów, którą opublikowali 

w magazynie Wired, ktoś się włamał  na IBM, Sprint oraz dostawcy sieci dla pisarzy i zmodyfikowali 

programy, aby ich obsługa poczty e-mail i telefonu została zakłócona. Zalew wiadomości e-mail tak 

mocno przytłoczył ich usługę sieciową, że inne wiadomości nie mogły się przedostać; ostatecznie ich 

połączenie internetowe zostało całkowicie zamknięte. Ich usługa telefoniczna padła także ofiarą 

intruzów, którzy przeprogramowali usługę, tak aby dzwoniący zostali przekierowani na numer poza 

stanem, gdzie usłyszeli nieprzyzwoite nagranie. Chociaż niektóre przypadki sabotażu elektronicznego 

wiążą się z faktycznym zniszczeniem lub wyłączeniem sprzętu lub danych, częściej są one zgodne ze 

wzorem powodzi widocznym w przypadku Quittner-Slatalla lub robaka Morris Internet z 1988 roku. 

Intruz tak zalewa system lub sieć - wiadomościami, procesami lub żądaniami sieci - że nie można 

wykonać żadnej prawdziwej pracy. System lub sieć spędzają cały czas na odpowiadaniu na wiadomości 

i żądania i nie mogą spełnić żadnego z nich. Podczas gdy powódź jest najprostszym i najczęstszym 

sposobem przeprowadzenia ataku typu „odmowa usługi”, sprytniejszy atakujący może również 

wyłączyć usługi, przekierować je lub zastąpić. Na przykład atak telefoniczny w sprawie Quittner-Slatalla 

odmówił usługi telefonicznej poprzez przekierowanie ich połączeń gdzie indziej; możliwe jest 

przeprowadzenie tego samego rodzaju ataku na usługi internetowe. Jest prawie niemożliwe, aby 

uniknąć wszystkich ataków typu „odmowa usługi”. Czasami jest to sytuacja „głów, wygrywam; reszka, 

przegrywasz” dla atakujących. Na przykład wiele witryn konfiguruje konta tak, aby stały się 

bezużyteczne po pewnej liczbie nieudanych prób logowania. Uniemożliwia to atakującym po prostu 

wypróbowanie haseł, dopóki nie znajdą właściwego. Z drugiej strony umożliwia atakującym łatwy 

sposób przeprowadzenia ataku typu „odmowa usługi”: może zablokować konto dowolnego 

użytkownika, próbując zalogować się kilka razy. Najczęściej ryzyko ataków typu „odmowa usługi” jest 

nieuniknione. Jeśli akceptujesz rzeczy z zewnętrznego wszechświata - pocztę elektroniczną, rozmowy 

telefoniczne lub paczki - możesz zostać zalany. Słynny dowcip studencki polegający na zamawianiu 



pizzy lub dwóch z każdej pizzerii w mieście, które mają być dostarczone do najmniej lubianej osoby, 

jest formą odmowy usługi; trudno jest zrobić wiele więcej, kłócąc się z 42 dostawcami pizzy. W świecie 

elektronicznym odmowa usługi może być tak samo przypadkowa, jak celowa (czy kiedykolwiek miałeś 

uporczywe urządzenie faksujące próbujące przesłać coś faksem na linię głosową?). Najważniejsze jest 

skonfigurowanie usług, aby w przypadku zalania jednego z nich pozostała część witryny działała, dopóki 

nie znajdziesz i nie rozwiążesz problemu. Ataki powodziowe są uważane przez wielu atakujących za 

niesportowe, ponieważ nie są bardzo trudne do przeprowadzenia. 

Dla większości atakujących są one również bezcelowe, ponieważ nie zapewniają atakującemu 

informacji ani możliwości korzystania z komputerów (wypłata za większość innych ataków). Celowe 

ataki powodziowe są zwykle dziełem ludzi, którzy są źli na twoją stronę, a na większości stron tacy 

ludzie są dość rzadcy. Przy odpowiednich narzędziach i współpracy dość łatwo jest prześledzić pakiety 

powodziowe z powrotem do ich źródła, ale może to nie pomóc w ustaleniu, kto stoi za atakami. Ataki 

prawie zawsze pochodzą z maszyn, które same zostały złamane; tylko naprawdę głupi atakujący 

generuje łatwy do śledzenia zalew pakietów z własnej maszyny. Czasami ataki powodziowe są 

przeprowadzane za pomocą pilota. Atakujący instalują zdalnie sterowane oprogramowanie 

przeciwpowodziowe w systemach, na które włamują się przez wiele tygodni lub miesięcy. To 

oprogramowanie jest uśpione i nieodkryte do pewnego czasu, kiedy uruchamiają wiele z tych zdalnie 

sterowanych instalacji jednocześnie, aby bombardować swoje ofiary ogromnymi zalewami ruchu z 

wielu różnych kierunków jednocześnie. Taki był sposób na głośne ataki typu „odmowa usługi” na Yahoo 

!, CNN i inne głośne strony internetowe na początku 2000 roku. Z drugiej strony niektóre ataki typu 

„odmowa usługi” są łatwiejsze dla atakujących, a są one stosunkowo popularny. Ataki polegające na 

wysyłaniu niewielkich ilości danych, które powodują ponowne uruchomienie komputera lub 

zawieszenie, są bardzo popularne wśród tego samego rodzaju ludzi, którzy lubią uruchamiać alarmy 

przeciwpożarowe w akademikach w środku nocy, z tego samego powodu; przy niewielkiej inwestycji 

możesz drażnić bardzo dużą liczbę osób, które raczej nie będą w stanie cię później znaleźć. Dobra 

wiadomość jest taka, że większości tych ataków można uniknąć; dobrze zaprojektowana zapora 

ogniowa zwykle nie będzie na nią podatna i zwykle uniemożliwi im dotarcie do wewnętrznych maszyn, 

które są na nią podatne. 

Kradzież informacji 

Niektóre rodzaje ataków pozwalają osobie atakującej na uzyskanie danych bez konieczności 

bezpośredniego korzystania z komputerów. Zazwyczaj ataki te wykorzystują usługi internetowe, które 

mają na celu przekazywanie informacji, nakłaniając je do przekazywania większej ilości informacji niż 

zamierzano lub do przekazywania niewłaściwym osobom. Zaprojektowano wiele usług internetowych 

do użytku w sieciach lokalnych i nie mają takiego rodzaju lub stopnia bezpieczeństwa, który pozwalałby 

na bezpieczne korzystanie z nich w Internecie. Kradzież informacji nie musi być aktywna ani szczególnie 

techniczna. Ludzie, którzy chcą znaleźć dane osobowe, mogą po prostu do ciebie zadzwonić i zapytać 

(być może udając kogoś, kto miał prawo wiedzieć): jest to aktywna kradzież informacji. Lub mogą 

dotknąć telefonu: jest to pasywna kradzież informacji. Podobnie ludzie, którzy chcą gromadzić 

informacje elektroniczne, mogą aktywnie wyszukiwać je (być może udając maszynę lub użytkownika z 

prawidłowym dostępem) lub pasywnie stuknąć sieć i czekać na jej przepływ. Większość osób 

kradnących informacje próbuje uzyskać dostęp do twoich komputerów; szukają nazw użytkowników i 

haseł. Na szczęście dla nich i niestety dla wszystkich innych, jest to najłatwiejszy rodzaj informacji, który 

można uzyskać, dotykając sieci. Informacje o nazwie użytkownika i haśle pojawiają się dość 

przewidywalnie na początku wielu interakcji sieciowych, a takie informacje często można ponownie 

wykorzystać w tej samej formie. Jak postąpiłbyś, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ktoś odbiera telefon? 

Zainstalowanie podsłuchu byłoby łatwym i niezawodnym sposobem na uzyskanie tych informacji, a 



podsłuch w centralnym punkcie systemu telefonicznego dałby pozdrowienia telefoniczne setkom lub 

tysiącom osób w krótkim czasie. Z drugiej strony, co jeśli chcesz wiedzieć, jak ktoś pisze jego nazwisko 

lub jakie są imiona i wiek jego dzieci? W takim przypadku podsłuch telefoniczny jest powolnym i 

niewiarygodnym sposobem uzyskania tych informacji. Podsłuch telefoniczny w centralnym punkcie 

systemu prawdopodobnie dostarczy informacji o niektórych ludziach i na pewno dostarczy tajnych 

informacji, które można wykorzystać w ciekawy sposób, ale informacje te zostaną zakopane wśród 

rozmów setek ludzi umawaijących się na lunch aby porozmawiać o pogodzie. Podobnie podsłuchy 

sieciowe, które są zwykle nazywane snifferami, są bardzo skuteczne w znajdowaniu informacji o haśle, 

ale rzadko są wykorzystywane przez atakujących do gromadzenia innych rodzajów informacji. 

Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat witryny wymaga albo wyjątkowego poświęcenia 

i cierpliwości, albo wiedzy, że potrzebne informacje niezawodnie przejdą przez dane miejsce w danym 

czasie. Na przykład, jeśli wiesz, że ktoś dzwoni do banku, aby przelać pieniądze między jego kontami 

czekowymi i oszczędnościowymi o 2 po południu. co drugi piątek warto podsłuchać ten telefon, aby 

znaleźć kody dostępu i numery kont. Jednak prawdopodobnie nie warto podsłuchiwać  czyjś telefon, 

ponieważ jest szansa, że on również wykona taki przelew, ponieważ większość ludzi w ogóle nie 

przesyła pieniędzy przez telefon. Wykrywanie sieci jest znacznie łatwiejsze niż podsłuch linii 

telefonicznej. Historycznie złącza używane do podłączenia komputera do sieci Ethernet były znane jako 

podsłuchy sieciowe (dlatego pojęcie podsłuch nie jest używane do szpiegowania w sieci), a złącza 

zachowują się jak zaczepy. W większości sieci komputery widzą ruch przeznaczony dla innych hostów. 

Ruch przechodzący przez Internet może przekraczać dowolną liczbę sieci lokalnych, z których każda 

może stanowić punkt kompromisowy. Dostawcy usług sieciowych i systemy publicznego dostępu są 

bardzo popularnymi celami włamań; umieszczane tam sniffery mogą być niezwykle skuteczne, 

ponieważ przez te sieci przepływa tak duży ruch. Istnieje kilka rodzajów ochrony przed kradzieżą 

informacji. Prawidłowo skonfigurowana zapora ogniowa ochroni Cię przed osobami, które próbują 

uzyskać więcej informacji niż zamierzałeś podać. Jednak po podjęciu decyzji o udostępnianiu informacji 

przez Internet bardzo trudno jest zabezpieczyć się przed dotarciem takich informacji do niezamierzonej 

publiczności, albo przez błędne uwierzytelnienie (ktoś, kto twierdzi, że jest upoważniony, gdy nie jest 

nim), albo przez sniffowaniee ( ktoś po prostu czyta informacje przechodzące przez poprawnie 

autoryzowany kanał). W tym przypadku, po przekazaniu komuś informacji, nie ma sposobu, aby 

powstrzymać tę osobę przed przekazaniem jej innym osobom. Chociaż zagrożenia te są poza ochroną, 

jaką może zapewnić zapora ogniowa (ponieważ występują, gdy informacje zostały celowo dopuszczone 

do wyjścia poza twoją sieć), omawiamy je i metody ich zmniejszenia. 

Rodzaje atakujących 

W tej sekcji bardzo krótko opisano typy osób atakujących, które są dostępne w Internecie. Istnieje 

wiele sposobów kategoryzacji tych napastników; tak naprawdę nie możemy oddać sprawiedliwości 

wielu wariantom atakujących, które widzieliśmy przez lata, a wszelkie tego rodzaju krótkie 

podsumowanie niekoniecznie przedstawia dość stereotypowy pogląd. Niemniej jednak to 

podsumowanie może być przydatne do rozróżnienia głównych kategorii atakujących. Wszyscy 

atakujący mają pewne cechy. Nie chcą być złapani, więc starają się ukryć, swoją tożsamość i prawdziwe 

położenie geograficzne. Jeśli uzyskają dostęp do twojego systemu, z pewnością będą próbować 

zachować ten dostęp, jeśli to możliwe, budując dodatkowe sposoby uzyskania dostępu (i mają 

nadzieję, że nie zauważysz tych tras dostępu, nawet jeśli znajdziesz samych atakujących). Większość z 

nich ma kontakt z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach („podziemia” nie jest trudno znaleźć), 

a większość z nich dzieli się informacjami uzyskanymi z ataku na twój system. Druga grupa atakujących 

może nie być tak łagodna. 

Joyriders 



Joyriders to znudzeni ludzie szukający rozrywki. Włamują się, ponieważ myślą, że możesz mieć 

interesujące dane, lub dlatego, że korzystanie z komputerów byłoby zabawne lub ponieważ nie mają 

nic lepszego do roboty. Mogą się dowiedzieć, jaki masz komputer lub jakie masz dane. Są ciekawi, ale 

nie aktywnie złośliwi; często jednak niszczą system przez niewiedzę lub próbując zatrzeć ślady. 

Joyriderzy są szczególnie zainteresowane znanymi witrynami i nietypowymi komputerami. 

Wandale 

Wandale chcą wyrządzić szkody, albo dlatego, że łapią się na niszczeniu rzeczy, albo dlatego, że cię nie 

lubią. Kiedy ktoś do ciebie dotrze, będziesz o tym wiedział. Wandale stanowią duży problem, jeśli jesteś 

kimś, kogo podziemne połączenie internetowe może uważać za wroga (na przykład firma telefoniczna 

lub rząd) lub jeśli drażnisz ludzi, którzy mają komputery i czas (na przykład jesteś uniwersytet z 

nieudanymi studentami, firma komputerowa ze zirytowanymi klientami lub agresywnie obecna w 

Internecie). Możesz także stać się celem po prostu będąc dużym i widocznym; jeśli postawisz duży mur 

w niektórych dzielnicach, ludzie umieszczą na nim graffiti, bez względu na to, co do ciebie myślą. Na 

szczęście wandale są dość rzadcy. Ludzie ich nie lubią, nawet ludzie w podziemiu, którzy nie mają nic 

przeciwko włamaniu się do komputerów w ogóle. Wandale również inspirują ludzi do dokładania 

wszelkich starań, aby ich znaleźć i powstrzymać. W przeciwieństwie do bardziej przyziemnych 

intruzów, wandale mają krótką, lecz powiewną karierę. Większość z nich dąży również do 

bezpośredniego zniszczenia, co jest nieprzyjemne, ale można je stosunkowo łatwo wykryć i naprawić. 

W większości przypadków usunięcie danych, a nawet zrujnowanie sprzętu komputerowego, nie jest 

najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, ale robią to wandale. (W rzeczywistości wprowadzenie 

subtelnych, ale znaczących zmian w programach lub danych finansowych byłoby znacznie trudniejsze 

do wykrycia i naprawienia.) Niestety, powstrzymanie określonego wandala jest prawie niemożliwe; 

ktoś, kto prowadzi prawdziwą wendetę przeciwko Twojej witrynie, prędzej czy później Cię dopadnie. 

Niektóre ataki są atrakcyjne dla wandali, ale nie dla innych typów atakujących. Na przykład ataki typu 

„odmowa usługi” nie są atrakcyjne dla wandali; podczas gdy w twoim systemie znajdują się joyriders, 

są oni równie zainteresowani uruchomieniem, uruchomieniem i dostępem do komputerów w 

Internecie. 

Scorekeeprs 

Wielu intruzów angażuje się w zaktualizowaną wersję starożytnej tradycji. Zyskują prawa do 

przechwalania się na podstawie liczby i rodzajów systemów, do których włamali się. Podobnie jak 

joyridersi i wandale, scorekeeperzy mogą preferować witryny o szczególnym znaczeniu. Włamanie się 

w coś dobrze znanego, dobrze bronionego lub w inny szczególnie fajny sposób jest zwykle warte więcej 

punktów. Będą jednak atakować wszystko, na co mogą się dostać; dążą zarówno do ilości, jak i jakości. 

Nie muszą chcieć niczego, co masz, ani troszczyć się o cechy Twojej witryny. Mogą, ale nie muszą, 

wyrządzić szkody w drodze. Z pewnością zgromadzą informacje i zachowają je do późniejszego 

wykorzystania (być może wykorzystają je do wymiany z innymi atakującymi). Prawdopodobnie będą 

próbować zostawić sobie sposoby na powrót później. I jeśli to możliwe, wykorzystają twoje maszyny 

jako platformę do atakowania innych. Ci ludzie odkrywani są  na długo po włamaniu się do twojego 

systemu. Możesz dowiedzieć się powoli, ponieważ coś jest dziwnego w twojej maszynie. Albo dowiesz 

się, kiedy zadzwoni inna strona lub organ ścigania, ponieważ Twój system jest wykorzystywany do 

atakowania innych miejsc. Albo dowiesz się, gdy ktoś wyśle ci kopię twoich prywatnych danych, które 

znalazły w pękniętym systemie po drugiej stronie świata.  Wielu scorekeeperów to tak zwane script 

kiddies - napastnicy, którzy sami nie są technicznie ekspertami, ale używają programów lub skryptów 

napisanych przez innych ludzi i postępują zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ich używania. Chociaż są 

zwykle młodzi, nazywani są „kiddies” głównie z pogardy wymierzonej w nich przez bardziej 

doświadczonych intruzów. Mimo że ci atakujący nie są innowatorami, nadal stanowią realne 



zagrożenie dla stron, które nie aktualizują się rygorystycznie. Informacje rozprzestrzeniają się bardzo 

szybko w podziemiu, a script kiddies są niezwykle liczni. Gdy skrypt istnieje, prawie na pewno ktoś 

zaatakuje go za pomocą Twojej witryny. W dzisiejszych czasach niektórzy scorekeeperzy nie liczą nawet 

maszyn, w które się włamali, ale utrzymują wyniki na maszynach powypadkowych. Z jednej strony 

awaria maszyny jest generalnie mniej niszcząca niż włamanie; z drugiej strony, jeśli konkretny atak 

dostanie się w ręce dzieciaków ze skryptów, a tysiące ludzi użyją go do awarii komputera, nie będzie 

to już zabawne. 

Szpiedzy (przemysłowi i nie tylko) 

Większość ludzi włamujących się do komputerów robi to z tego samego powodu, dla którego wspinają 

się na góry - ponieważ tam są. Chociaż osoby te nie są ponad kradzieżą, zwykle kradną rzeczy, które 

można bezpośrednio zamienić na pieniądze lub uzyskać dalszy dostęp (np. Informacje o karcie 

kredytowej, telefonie lub dostępie do sieci). Jeśli znajdą tajemnice, które mogą sprzedać, mogą 

spróbować, ale to nie jest ich główna sprawa. O ile ktokolwiek wie, poważne szpiegostwo 

komputerowe jest znacznie rzadsze, poza tradycyjnymi kręgami szpiegowskimi. (To znaczy, jeśli jesteś 

profesjonalnym szpiegiem, inni profesjonalni szpiedzy prawdopodobnie obserwują ciebie i twoje 

komputery.) Szpiegostwo jest jednak znacznie trudniejsze do wykrycia niż zwykłe włamania. Kradzież 

informacji wcale nie musi pozostawiać żadnych śladów, a nawet włamania są stosunkowo rzadko 

wykrywane natychmiast. Ktoś, kto włamie się, skopiuje dane i odejdzie bez przeszkadzania, 

najprawdopodobniej ucieknie w większości witryn. W praktyce większość organizacji nie może 

zapobiec sukcesowi szpiegów. Środki ostrożności podejmowane przez rządy w celu ochrony poufnych 

informacji na komputerach są złożone, kosztowne i kłopotliwe; dlatego są one wykorzystywane tylko 

na najbardziej krytycznych zasobach. Te środki ostrożności obejmują ekranowanie 

elektromagnetyczne, staranne kontrole dostępu i absolutnie brak połączeń z niezabezpieczonymi 

sieciami. Co możesz zrobić, aby uchronić się przed tego rodzaju atakami? Możesz upewnić się, że Twoje 

połączenie internetowe nie jest najłatwiejszym sposobem zbierania informacji przez szpiega. Nie 

chcesz, aby jakiś kiddies włamał się do twoich komputerów i znalazł coś, co od razu wydaje się warte 

próby sprzedaży szpiegom; nie chcesz, aby konkurenci mieli trywialny dostęp do twoich danych; i 

chcesz sprawić, że szpiegowanie cię będzie kosztowne i ryzykowne. Niektóre osoby twierdzą, że 

ochrona danych przed dostępem do sieci jest nieuzasadniona, gdy ktoś może je łatwo uzyskać, fizycznie 

odwiedzając witrynę. Nie zgadzamy się; fizyczny dostęp jest na ogół droższy i bardziej ryzykowny dla 

atakującego niż dostęp do sieci. 

Głupota i wypadki 

Większość katastrof nie jest spowodowana złą wolą; to wypadki lub głupie błędy. Jedno badanie 

szacuje, że 55 procent wszystkich incydentów związanych z bezpieczeństwem faktycznie wynika z 

naiwnych lub nieprzeszkolonych użytkowników, którzy robią rzeczy, których nie powinni. Na przykład 

przypadki odmowy usługi często nie są wcale atakami. Firmowa poczta elektroniczna firmy Apple 

przestała działać na kilka dni (a ich operator sieci był poważnie niedogodny) na skutek wypadku 

związanego z pojedynczą wiadomością wysłaną z błędnego serwera pocztowego na dużą listę 

mailingową. Poczta spowodowała kaskadę setek tysięcy komunikatów o błędach. Jedyną wrogą 

zaangażowaną osobą był administrator systemu, który nie był wrogi, dopóki nie musiał oczyścić 

powstałego bałaganu. Podobnie firmy nierzadko niszczą własne dane lub przypadkowo udostępniają 

je światu. Zapory ogniowe nie są zaprojektowane do rozwiązywania tego rodzaju problemów. W 

rzeczywistości nie ma znanego sposobu pełnej ochrony przed wypadkami lub głupotą. Jednak 

niezależnie od tego, czy ludzie celowo Cię atakują, czy popełniają błędy, wyniki są dość podobne. (Stąd 

powiedzenie: „Nigdy nie przypisuj złośliwości temu, co można odpowiednio wytłumaczyć głupotą”). 



Chroniąc się przed złoczyńcami, pomagasz również chronić się przed bardziej powszechnym, ale równie 

druzgoczącym, niezamierzonym lub o dobrych intencjach błędem. 

Teoretyczne ataki 

Stosunkowo łatwo jest określić ryzyko związane z atakami, które są obecnie w toku, ale co robisz z 

atakami, które teoretycznie są możliwe, ale jeszcze nie zostały wykorzystane? To bardzo kuszące, aby 

je całkowicie odrzucić - w końcu liczy się nie to, co może ci się przydarzyć, ale to, co się naprawdę 

stanie. Tak naprawdę nie obchodzi cię, czy można coś zrobić, dopóki nikt tego nie zrobi. Dlaczego więc 

miałbyś się martwić, jeśli ktoś przedstawi dowód, że atak jest możliwy, ale jest tak trudny, że nikt tego 

nie robi? 

• Ponieważ granice tego, co trudne, szybko zmieniają się w informatyce. 

• Ponieważ problemy rzadko pojawiają się w izolacji, a jeden zbyt trudny atak może pomóc ludziom 

znaleźć łatwiejszy. 

• Ponieważ w końcu ludziom zabraknie łatwiejszych ataków i przechodzą na trudniejsze. 

• A co najważniejsze, ponieważ ataki zmieniają się niemal natychmiast z „nigdy nie próbowano” na 

„szeroko stosowane”. 

Momentem, w którym atak nie jest już tylko teoretyczny, ale jest faktycznie używany przeciwko Twojej 

witrynie, jest czas, który technicznie nazywa się „za późno”. Na pewno nie chcesz czekać do tego czasu. 

Będziesz mieć spokojniejsze i spokojniejsze życie, jeśli nie zaczekasz aż do momentu, gdy atak trafi na 

nagłówki gazet, i wtedy właśnie kończy się wiele teoretycznych ataków. Jeden sprzedawca 

komputerów uznał, że pewna klasa ataków, zwana atakami stosowymi, jest zbyt trudna do 

wykorzystania i nie warto próbować im zapobiegać. Ataki te są technicznie trudne na dowolnym 

sprzęcie i trudniejsze na ich komputerach. Wydawało się mało prawdopodobne, aby atakujący zadali 

sobie trud włożenia znacznego wysiłku, a zapobieganie atakom wymagało przepisania podstawowych 

części systemu operacyjnego. Dlatego sprzedawca postanowił uniknąć żmudnej i niebezpiecznej pracy 

związanej z przepisywaniem, aby zapobiec ryzyku, które wówczas uznano za czysto teoretyczne. Sześć 

miesięcy później ktoś znalazł i wykorzystał jedną z luk; gdy ciężka praca została wykonana dla jednego, 

reszta była łatwa, tak że rozpoczęła się lawina wyczynów i złej reklamy. 

Komu ufasz? 

Większość bezpieczeństwa dotyczy zaufania; komu ufasz co robić? Świat nie działa, chyba że ufasz 

niektórym ludziom, że coś robią, a ochroniarze czasami wydają się przyjmować zbyt podejrzane 

nastawienie, nie ufając nikomu. Dlaczego nie powinieneś ufać swoim użytkownikom lub bogatym, 

znanym dostawcom oprogramowania? Wszyscy wiemy, że w codziennym życiu istnieje wiele rodzajów 

zaufania. Są ludzie, którym pożyczysz tysiąc dolarów, ale nie zdradzisz tajemnicy; osoby,  które prosisz, 

aby opiekowały się dzieckiem, ale nie pożyczysz książki; ludzie, których bardzo kochacie, ale nie 

pozwolcie dotknąć dobrej porcelany, ponieważ psują rzeczy. To samo dotyczy kontekstu 

komputerowego. Ufanie pracownikom, że nie kradną i nie sprzedają danych, nie jest tym samym, co 

ufanie im, że nie zostaną wydane przypadkowo. Ufanie dostawcy oprogramowania, że nie sprzedaje 

oprogramowania przeznaczonego do zniszczenia twojego komputera, wcale nie jest tym samym, co 

ufanie temu samemu dostawcy, że nie pozwoli innym osobom zniszczyć twojego komputera. Nie 

musisz wierzyć, że świat jest pełen okropnych, złośliwych ludzi, którzy próbują cię zaatakować. Musisz 

wierzyć, że świat ma okropnych, złośliwych ludzi, którzy próbują cię zaatakować, i jest pełen naprawdę 

miłych ludzi, którzy nie zawsze zwracają uwagę na to, co robią. Gdy podajesz komuś informacje 

prywatne, ufasz mu na dwa sposoby. Po pierwsze, ufasz im, że nie zrobią z tym nic złego; po drugie, 



ufasz im, że nie pozwolą, aby ktokolwiek inny to ukradł. Przez większość czasu większość ludzi martwi 

się o pierwszy problem. W kontekście komputerowym musisz wyraźnie pamiętać, aby pomyśleć o 

drugim problemie. Jeśli podasz komuś numer karty kredytowej na papierze, masz dobry pomysł, jakie 

procedury są stosowane, aby go chronić, i możesz na niego wpłynąć. Jeśli do tworzenia kopii używa się 

arkuszy węgla, możesz je zniszczyć. Jeśli dasz komuś kartę kredytową elektronicznie, ufasz nie tylko jej 

uczciwości, ale także umiejętnościom w zakresie bezpieczeństwa komputerowego. Jest to całkowicie 

uzasadnione, aby martwić się tym drugim, nawet jeśli ten pierwszy jest bez zarzutu. Jeśli wszyscy 

ludzie, którzy używają twoich komputerów i piszą twoje oprogramowanie, są godnymi zaufania 

ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, to świetnie; ale jeśli nie, zdecyduj, czy ufasz 

ich wiedzy osobno, a nie decyduj, czy ufasz ich uczciwości. 

Jak chronić swoją witrynę? 

Jakie podejścia możesz zastosować, aby uchronić się przed atakami opisanymi w tej części? Ludzie 

wybierają różne modele zabezpieczeń lub podejścia, od braku zabezpieczeń, poprzez tak zwane 

„bezpieczeństwo poprzez zaciemnienie” i bezpieczeństwo hosta, aż po bezpieczeństwo sieci. 

Brak bezpieczeństwa 

Najprostszym możliwym podejściem jest nie wkładanie żadnego wysiłku w bezpieczeństwo i 

uruchamianie przy minimalnym bezpieczeństwie, jakie zapewnia Twój dostawca domyślnie. Jeśli 

czytasz ten tekst , prawdopodobnie już odrzuciłeś ten model. 

Bezpieczeństwo poprzez brak przejrzystości 

Innym możliwym modelem bezpieczeństwa jest ten, który jest powszechnie określany jako 

bezpieczeństwo poprzez zaciemnienie. W tym modelu zakłada się, że system jest bezpieczny po prostu 

dlatego, że (podobno) nikt o nim nie wie - o jego istnieniu, zawartości, środkach bezpieczeństwa lub 

cokolwiek innego. Takie podejście rzadko działa długo; jest po prostu zbyt wiele sposobów na 

znalezienie atrakcyjnego celu. Jeden z autorów miał system, który był podłączony do Internetu tylko 

przez około godzinę, zanim ktoś próbował się włamać. Na szczęście system operacyjny, który był w 

trakcie instalacji, wykrył, odmówił i zarejestrował próby dostępu. Wiele osób zakłada, że nawet jeśli 

napastnicy mogą je znaleźć, nie będą się tym przejmować. Uważają, że mała firma lub domowa 

maszyna po prostu nie będzie interesować intruzów. W rzeczywistości wielu intruzów nie celuje w 

określone cele; chcą po prostu włamać się do jak największej ilości maszyn. Dla nich małe firmy i 

urządzenia domowe wyglądają jak łatwe cele. Prawdopodobnie nie zostaną długo, ale spróbują się 

włamać i mogą wyrządzić znaczne szkody. Mogą także wykorzystywać zainfekowane maszyny jako 

platformy do atakowania innych witryn. Aby funkcjonować w dowolnej sieci, w tym w Internecie, 

witryna musi wykonać co najmniej minimalną liczbę rejestracji, a wiele z tych informacji rejestracyjnych 

jest dostępnych dla każdego, tylko na żądanie. Za każdym razem, gdy witryna korzysta z usług w sieci, 

ktoś - przynajmniej ten, kto ją świadczy - będzie wiedział, że tam jest. Intruzi szukają nowych połączeń, 

mając nadzieję, że strony te nie będą jeszcze miały zabezpieczeń. Niektóre witryny zgłosiły 

zautomatyzowane sondy, najwyraźniej na podstawie rejestracji nowych witryn. Prawdopodobnie 

zdziwiłbyś się, na ile różnych sposobów ktoś może określić poufne informacje o twojej stronie. Na 

przykład wiedza na temat posiadanego sprzętu i oprogramowania oraz wersji używanego systemu 

operacyjnego daje intruzom ważne wskazówki na temat tego, jakie luki w zabezpieczeniach mogą 

próbować. Często mogą uzyskać te informacje z rejestracji hosta lub próbując połączyć się z 

komputerem. Wiele komputerów ujawnia typ systemu operacyjnego w powitaniu, które otrzymujesz 

przed zalogowaniem, więc intruz nie potrzebuje dostępu, aby go uzyskać. Ponadto wysyłasz różnego 

rodzaju informacje, gdy masz do czynienia z innymi witrynami w Internecie. Za każdym razem, gdy 

odwiedzasz witrynę internetową, informujesz ją, z jakiej przeglądarki korzystasz, a często z jakiego 



komputera korzystasz. Niektóre programy pocztowe zawierają te informacje w każdej wysyłanej 

wiadomości e-mail. Nawet jeśli uda ci się ukryć wszystkie te widoczne źródła informacji, intruzi mają 

skrypty i programy, które pozwalają im korzystać z dużo subtelniejszych wskazówek. Chociaż Internet 

działa zgodnie ze standardami, zawsze istnieją luki prawne lub wątpliwe sytuacje. Różne komputery 

robią różne rzeczy, gdy są prezentowane w wyjątkowych sytuacjach, a intruzi mogą wiele dowiedzieć 

się, tworząc te sytuacje i widząc, co się dzieje. Czasami można dowiedzieć się, z jakim urządzeniem 

masz do czynienia, po prostu obserwując rozmiary i czasy, których używa do wysyłania pakietów 

danych! Jeśli to wszystko zawiedzie, intruzi mają dużo czasu i często mogą uniknąć konieczności 

poznania niejasnych faktów, po prostu wypróbowując wszystkie możliwości. W dłuższej perspektywie 

poleganie na niejasności nie jest mądrym wyborem w zakresie bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo hosta 

Prawdopodobnie najczęstszym modelem bezpieczeństwa komputera jest ochrona hosta. W tym 

modelu wymuszasz bezpieczeństwo każdego komputera hosta osobno i dokładasz wszelkich starań, 

aby uniknąć lub złagodzić wszystkie znane problemy bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na ten 

konkretny host. Co jest nie tak z bezpieczeństwem hosta? Nie chodzi o to, że nie działa na 

poszczególnych komputerach; polega na tym, że nie jest skalowany do dużej liczby maszyn. Główną 

przeszkodą dla skutecznego bezpieczeństwa hosta w nowoczesnych środowiskach komputerowych 

jest złożoność i różnorodność tych środowisk. Większość nowoczesnych środowisk obejmuje maszyny 

wielu dostawców, każdy z własnym systemem operacyjnym i każdy z własnym zestawem problemów 

bezpieczeństwa. Nawet jeśli witryna ma maszyny tylko od jednego dostawcy, różne wersje tego 

samego systemu operacyjnego często mają znacznie różne problemy z bezpieczeństwem. Nawet jeśli 

wszystkie te maszyny pochodzą od jednego dostawcy i działają w jednym wydaniu systemu 

operacyjnego, różne konfiguracje (różne usługi włączone itp.) Mogą wprowadzać różne podsystemy (i 

powodować konflikty) i prowadzić do różnych problemów bezpieczeństwa . I nawet jeśli wszystkie 

maszyny są absolutnie identyczne, sama ich liczba w niektórych miejscach może utrudnić ich 

zabezpieczenie. Skuteczne wdrożenie i utrzymanie bezpieczeństwa hosta wymaga znacznej ilości 

bieżącej i ciągłej pracy. Nawet jeśli wszystkie te prace zostały wykonane poprawnie, zabezpieczenia 

hosta nadal często zawodzą z powodu błędów w oprogramowaniu dostawcy lub z powodu braku 

odpowiednio bezpiecznego oprogramowania dla niektórych wymaganych funkcji. Bezpieczeństwo 

hosta zależy również od dobrych intencji i umiejętności każdego, kto ma uprzywilejowany dostęp do 

dowolnej maszyny. Wraz ze wzrostem liczby komputerów ogólnie rośnie także liczba 

uprzywilejowanych użytkowników. Zabezpieczenie komputera jest znacznie trudniejsze niż 

podłączenie go do sieci, dlatego niepewne maszyny mogą pojawić się w sieci jako nieoczekiwane 

niespodzianki. Sam fakt, że nie można kupować ani podłączać maszyn bez konsultacji z tobą, jest 

nieistotny; ludzie opracowują naprawdę innowacyjne systemy zakupów i połączeń sieciowych, jeśli 

czują taką potrzebę. Model bezpieczeństwa hosta może być bardzo odpowiedni dla małych witryn lub 

witryn o ekstremalnych wymaganiach bezpieczeństwa. Rzeczywiście, wszystkie witryny powinny 

uwzględniać pewien poziom bezpieczeństwa hosta w swoich ogólnych planach bezpieczeństwa. Nawet 

jeśli zastosujesz model bezpieczeństwa sieci, jak opisano w następnej sekcji, niektóre systemy w 

konfiguracji skorzystają z najsilniejszego bezpieczeństwa hosta. Na przykład, nawet jeśli zbudowałeś 

zaporę sieciową i wewnętrzną, niektóre systemy wystawione na świat zewnętrzny będą wymagały 

bezpieczeństwa hosta. Problem polega na tym, że sam model bezpieczeństwa hosta po prostu nie jest 

opłacalny dla żadnych, ale małych lub prostych witryn; sprawienie, by działało, wymaga zbyt wielu 

ograniczeń i zbyt wielu ludzi. 

Bezpieczeństwo sieci 



W miarę jak środowiska stają się coraz większe i bardziej zróżnicowane, a ochrona ich w 

poszczególnych hostach staje się coraz trudniejsza, coraz więcej witryn korzysta z modelu 

bezpieczeństwa sieci. Dzięki modelowi bezpieczeństwa sieci koncentrujesz się na kontrolowaniu 

dostępu do sieci do różnych hostów i oferowanych przez nich usług, a nie na zabezpieczaniu ich jeden 

po drugim. Metody bezpieczeństwa sieci obejmują budowanie zapór ogniowych w celu ochrony 

wewnętrznych systemów i sieci, stosowanie silnych metod uwierzytelniania (takich jak hasła 

jednorazowe) oraz szyfrowanie w celu ochrony szczególnie wrażliwych danych podczas przesyłania 

przez sieć. Witryna może uzyskać ogromne korzyści z wysiłków związanych z bezpieczeństwem, 

stosując model bezpieczeństwa sieci. Na przykład pojedyncza zapora sieciowa typu omawianego w tej 

książce może chronić setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy komputerów przed atakiem z sieci poza 

zaporą, niezależnie od poziomu bezpieczeństwa hosta poszczególnych komputerów. Ten rodzaj 

dźwigni zależy od możliwości kontrolowania punktów dostępu do sieci. W witrynach, które są bardzo 

duże lub bardzo rozproszone, jedna grupa ludzi może nawet nie zidentyfikować wszystkich tych 

punktów dostępu, a tym bardziej kontrolować je. W tym momencie model bezpieczeństwa sieci nie 

jest już wystarczający i konieczne jest stosowanie zabezpieczeń warstwowych, łączących różne 

podejścia bezpieczeństwa. 

Żaden model zabezpieczeń nie jest w stanie zrobić wszystkiego 

Żaden model bezpieczeństwa nie rozwiąże wszystkich twoich problemów. Żaden model 

bezpieczeństwa - z wyjątkiem „więzienia o maksymalnym bezpieczeństwie” - nie może uniemożliwić 

wrogiej osobie uprawnionej dostępu do celowego uszkodzenia witryny lub usunięcia z niej poufnych 

informacji. Aby obejść potężne zabezpieczenia hosta i sieci, legalny użytkownik może po prostu użyć 

metod fizycznych. Mogą to być od nalewania sody do komputerów po przenoszenie poufnych notatek 

do domu. Możesz chronić się przed wypadkami i niewiedzą wewnętrznie oraz przed złośliwymi czynami 

zewnętrznymi, ale nie możesz chronić się przed prawowitymi użytkownikami bez poważnego 

uszkodzenia ich możliwości korzystania z ich komputerów. Szpiegom udaje się naruszyć 

bezpieczeństwo rządu, przygnębiając ich regularność pomimo przepisów i środków ostrożności 

znacznie wykraczających poza zasoby i tolerancję cywilów. Żaden model bezpieczeństwa nie może 

rozwiązać problemów zarządzania; bezpieczeństwo komputerowe nie powstrzyma twoich ludzi przed 

marnowaniem czasu, drażnieniem się nawzajem lub zawstydzaniem. Witryny często wciągają się w 

próby zabezpieczenia zabezpieczeń przed tymi rzeczami. Kiedy ludzie marnują czas na surfowanie po 

Internecie, denerwowanie się nawzajem poprzez zabawy w systemy okien i zawstydzanie firmy 

okropnymi wiadomościami e-mail, bezpieczeństwo komputerowe wygląda jak obiecujące rozwiązanie 

technologiczne, które pozwala uniknąć trudnych problemów. Jakkolwiek kuszące to może być, model 

bezpieczeństwa tutaj nie zadziała. Próbowanie rozwiązania tych problemów z bezpieczeństwem 

komputera jest drogie i trudne, a ty ponownie znajdujesz się w niemożliwej sytuacji, aby spróbować 

uchronić się przed uprawnionymi użytkownikami. Żaden model bezpieczeństwa nie zapewnia idealnej 

ochrony. Możesz spodziewać się, że włamania będą rzadkie, krótkie i niedrogie, ale nie możesz 

oczekiwać, że ich całkowicie unikniesz. Nawet najbardziej bezpieczne i dedykowane strony oczekują 

incydentu związanego z bezpieczeństwem co kilka lat. Po co więc zawracać sobie głowę? 

Bezpieczeństwo może nie zapobiegać każdemu incydentowi, ale może zapobiec poważnemu 

uszkodzeniu lub nawet zamknięciu firmy. W jednej z głośnych firm z wieloma urządzeniami 

komputerowymi kierownik skarżył się, że jego urządzenie komputerowe powinno być 

najbezpieczniejsze, ale zostało złamane wraz z kilkoma innymi. Różnica polegała na tym, że włamanie 

było pierwszym tego roku dla jego firmy; intruz był obecny tylko przez osiem minut; a komputer był 

wyłączony z Internetu tylko przez 12 godzin (od 6 po południu do 6 po południu), po czym wznowił 

działalność jak zwykle bez widocznych zakłóceń w obsłudze klientów firmy. W przypadku jednego z 

pozostałych obiektów był to czwarty raz; intruz był obecny przez wiele miesięcy przed wykryciem; 



odzysk wymagał likwidacji obiektu na cztery dni; i musianoi poinformować klientów, że wysłali im 

taśmy zawierające potencjalnie skażone oprogramowanie. Właściwe bezpieczeństwo odróżniało 

irytujące i niszczycielskie zdarzenie. 

Co to jest zapora internetowa? 

Jak wspomnieliśmy, zapory ogniowe są bardzo skutecznym rodzajem bezpieczeństwa sieci. W tej sekcji 

pokrótce opisano, co zapory internetowe mogą zrobić dla ogólnego bezpieczeństwa witryny. W 

konstrukcji budynku zapora ogniowa ma za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia z jednej 

części budynku do drugiej. Teoretycznie zapora internetowa służy podobnemu celowi: zapobiega 

rozprzestrzenianiu się zagrożeń internetowych w sieci wewnętrznej. W praktyce zapora internetowa 

jest bardziej jak fosa średniowiecznego zamku niż zapora w nowoczesnym budynku. Służy wielu celom: 

• Ogranicza ludzi do wejścia w dokładnie kontrolowanym punkcie. 

• Zapobiega atakom zbliżenia się do twoich innych punktów obrony. 

• Ogranicza ludzi do wyjścia w dokładnie kontrolowanym punkcie. 

Zapora internetowa jest najczęściej instalowana w miejscu, w którym chroniona sieć wewnętrzna łączy 

się z Internetem, jak pokazano na rysunku 

 

Cały ruch przychodzący z Internetu lub wychodzący z wewnętrznej sieci przechodzi przez zaporę. 

Ponieważ ruch przez niego przepływa, zapora ma możliwość upewnienia się, że ruch ten jest 

akceptowalny. Co oznacza „akceptowalny” dla zapory? Oznacza to, że wszystko, co jest robione - 

poczta e-mail, przesyłanie plików, zdalne logowanie lub wszelkiego rodzaju specyficzne interakcje 

między określonymi systemami - jest zgodne z polityką bezpieczeństwa witryny. Zasady 

bezpieczeństwa są różne dla każdej witryny; niektóre są bardzo restrykcyjne, a inne dość otwarte. 

Logicznie, zapora ogniowa jest separatorem, ogranicznikiem, analizatorem. Fizyczna implementacja 

zapory różni się w zależności od witryny. Najczęściej zapora ogniowa to zestaw komponentów 

sprzętowych - router, komputer hosta lub kombinacja routerów, komputerów i sieci z odpowiednim 

oprogramowaniem. Istnieją różne sposoby konfiguracji tego sprzętu; konfiguracja będzie zależeć od 

konkretnej polityki bezpieczeństwa, budżetu i ogólnych operacji witryny. Zapora ogniowa bardzo 

rzadko jest pojedynczym obiektem fizycznym, chociaż niektóre produkty komercyjne próbują umieścić 

wszystko w tym samym pudełku. Zazwyczaj zapora składa się z wielu części, a niektóre z nich mogą 

wykonywać inne zadania oprócz działania jako część zapory. Twoje połączenie internetowe prawie 



zawsze jest częścią zapory. Nawet jeśli masz zaporę ogniową w pudełku, nie będzie można jej łatwo 

oddzielić od reszty witryny; nie jest to coś, co można po prostu wstawić. Porównaliśmy zaporę ogniową 

do fosy średniowiecznego zamku i jak fosa zapora ogniowa nie jest niewrażliwa. Nie chroni przed 

ludźmi, którzy są już w środku; działa najlepiej, jeśli jest połączony z wewnętrzną obroną; a nawet jeśli 

zaopatrzysz się w aligatory, ludzie czasem udają się na drugą stronę. Zapora ogniowa nie jest również 

pozbawiona wad; zbudowanie jednej z nich wymaga znacznych nakładów i wysiłku, a ograniczenia, 

jakie nakłada na osoby poufne, mogą być poważną irytacją. Biorąc pod uwagę ograniczenia i wady 

zapór ogniowych, dlaczego ktokolwiek miałby zadawać sobie trud, aby je zainstalować? Ponieważ 

zapora ogniowa jest najskuteczniejszym sposobem na połączenie sieci z Internetem i ochronę tej sieci. 

Internet stwarza wspaniałe możliwości. Miliony ludzi wymieniają się informacjami. Korzyści są 

oczywiste: szanse na promocję, obsługę klienta i zbieranie informacji. Popularność autostrady 

informacyjnej zwiększa zainteresowanie wszystkich, aby się tam dostać. Ryzyko powinno być również 

oczywiste: za każdym razem, gdy zgromadzisz miliony ludzi, popełnisz przestępstwo; to prawda w 

mieście i to prawda w Internecie. Każda autostrada jest przyjemna tylko wtedy, gdy jesteś w 

samochodzie. Jeśli musisz mieszkać lub pracować przy autostradzie, jest głośno, śmierdząco i 

niebezpiecznie. Jak możesz korzystać z dobrych stron Internetu, nie będąc przytłoczonym przez złe? 

Tak jak chcesz jechać autostradą, nie odczuwając przykrych skutków umieszczenia autostrady w swoim 

salonie, musisz dokładnie kontrolować kontakt sieci z Internetem. Zapora ogniowa jest narzędziem do 

tego, a w większości przypadków jest to najbardziej efektywne narzędzie do tego. Istnieją inne 

zastosowania zapór ogniowych. Na przykład można ich użyć do podzielenia części witryny od siebie, 

gdy te części mają wyraźne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa (i omawiamy te zastosowania na 

marginesie, odpowiednio). My koncentrujemy się jednak na zaporach ogniowych, ponieważ są one 

używane między witryną a Internetem. Zapory ogniowe oferują znaczące korzyści, ale nie mogą 

rozwiązać każdego problemu bezpieczeństwa. W poniższych sekcjach krótko podsumowano, co zapory 

mogą i nie mogą zrobić, aby chronić systemy i dane. 

Co może zrobić zapora ogniowa? 

Zapory ogniowe mogą wiele zrobić dla bezpieczeństwa Twojej witryny. W rzeczywistości niektóre 

zalety korzystania z zapór sieciowych wykraczają nawet poza bezpieczeństwo, jak opisano w 

poniższych sekcjach. 

Zapora ogniowa jest przedmiotem decyzji bezpieczeństwa 

Pomyśl o zaporze ogniowej jako o dławiku. Cały ruch wchodzący i wychodzący musi przechodzić przez 

ten jeden wąski punkt dławika. Zapora ogniowa zapewnia ogromną dźwignię bezpieczeństwa sieci, 

ponieważ pozwala skoncentrować środki bezpieczeństwa na tym punkcie dławika: punkcie, w którym 

sieć łączy się z Internetem. Skoncentrowanie swojego bezpieczeństwa w ten sposób jest znacznie 

bardziej wydajne niż rozpowszechnianie decyzji i technologii w zakresie bezpieczeństwa, starając się 

pokryć wszystkie podstawy w sposób fragmentaryczny. Chociaż wdrożenie zapór może kosztować 

dziesiątki tysięcy dolarów, większość stron uważa, że koncentracja najbardziej skutecznego sprzętu i 

oprogramowania zabezpieczającego w zaporze jest tańsza i bardziej skuteczna niż inne środki 

bezpieczeństwa - a na pewno tańsza niż niewystarczająca ochrona. 

Zapora może egzekwować zasady bezpieczeństwa 

Wiele usług, których ludzie chcą od Internetu, jest z natury niepewnych. Zapora jest policjantem ruchu 

dla tych usług. Egzekwuje politykę bezpieczeństwa witryny, pozwalając na przejście tylko 

„zatwierdzonych” usług i tylko w ramach określonych dla nich reguł. Na przykład kierownictwo jednej 

witryny może zdecydować, że niektóre usługi są po prostu zbyt ryzykowne, aby można było z nich 

korzystać przez zaporę ogniową, bez względu na to, jaki system próbuje je uruchomić lub jaki 



użytkownik tego chce. Zapora ogniowa zachowa potencjalnie niebezpieczne usługi ściśle wewnątrz 

zapory ogniowej. (Tam nadal można ich używać do wzajemnego atakowania osób wewnętrznych, ale 

jest to poza kontrolą zapory). Inna strona może zdecydować, że tylko jeden system wewnętrzny może 

komunikować się ze światem zewnętrznym. Jeszcze inna witryna może zdecydować o zezwoleniu na 

dostęp ze wszystkich systemów określonego typu lub należący do określonej grupy. Różnice w 

zasadach bezpieczeństwa witryny są nieograniczone. Zapora może zostać wezwana do pomocy w 

egzekwowaniu bardziej skomplikowanych zasad. Na przykład być może tylko niektóre systemy w 

zaporze mogą przesyłać pliki do i z Internetu; za pomocą innych mechanizmów kontrolujących, którzy 

użytkownicy mają dostęp do tych systemów, możesz kontrolować, którzy użytkownicy mają te 

możliwości. W zależności od technologii wybranych do wdrożenia zapory, zapora może mieć większą 

lub mniejszą zdolność do egzekwowania takich zasad. 

Zapora może efektywnie rejestrować aktywność w Internecie 

Ponieważ cały ruch przechodzi przez zaporę, zapora stanowi dobre miejsce do gromadzenia informacji 

o wykorzystaniu systemu i sieci - i niewłaściwym użyciu. Jako pojedynczy punkt dostępu zapora może 

rejestrować to, co dzieje się między siecią chronioną a siecią zewnętrzną. 

Firewall ogranicza Twoją ekspozycję 

Chociaż ten punkt jest najbardziej istotny w przypadku korzystania z wewnętrznych zapór ogniowych, 

które opisujemy później,  warto tutaj wspomnieć. Czasami zapora ogniowa będzie używana do 

oddzielenia jednej sekcji sieci witryny od innej sekcji. W ten sposób zapobiegniesz rozprzestrzenianiu 

się problemów, które wpływają na jedną sekcję sieci. W niektórych przypadkach zrobisz to, ponieważ 

jedna sekcja sieci może być bardziej zaufana niż inna; w innych przypadkach, ponieważ jedna sekcja 

jest bardziej wrażliwa niż inna. Niezależnie od przyczyny istnienie zapory ogranicza szkody, które 

problem bezpieczeństwa sieci może wyrządzić całej sieci. 

Czego nie może zrobić zapora ogniowa? 

Zapory ogniowe zapewniają doskonałą ochronę przed zagrożeniami sieciowymi, ale nie są kompletnym 

rozwiązaniem bezpieczeństwa. Niektóre zagrożenia są poza kontrolą zapory. Musisz wymyślić inne 

sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami poprzez włączenie bezpieczeństwa fizycznego, 

bezpieczeństwa hosta i edukacji użytkowników do ogólnego planu bezpieczeństwa. Niektóre słabości 

zapór ogniowych omówiono w poniższych sekcjach. 

Zapora ogniowa nie chroni cię przed złośliwymi osobami 

Zapora ogniowa może uniemożliwić użytkownikowi systemu wysyłanie zastrzeżonych informacji z 

organizacji za pośrednictwem połączenia sieciowego; więc po prostu nie miałby połączenia sieciowego. 

Ale ten sam użytkownik może skopiować dane na dysk, taśmę lub papier i wynieść je z budynku w 

swojej teczce. Jeśli atakujący znajduje się już w zaporze - jeśli lis jest w kurniku - zapora nie może dla 

ciebie praktycznie nic zrobić. Wewnątrz użytkownicy mogą kraść dane, uszkadzać sprzęt i 

oprogramowanie oraz subtelnie modyfikować programy bez zbliżania się do zapory. Zagrożenia 

wewnętrzne wymagają wewnętrznych środków bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo hosta i 

edukacja użytkowników. 

Zapora nie chroni przed połączeniami, które nie przechodzą przez nią 

Zapora może skutecznie kontrolować ruch, który przez nią przechodzi; jednak zapora nie może nic 

zrobić w przypadku ruchu, który przez nią nie przechodzi. Co na przykład, jeśli witryna umożliwia 

dostęp telefoniczny do wewnętrznych systemów za zaporą? Zapora ogniowa absolutnie nie ma 



sposobu, aby uniemożliwić intruzowi wejście przez taki modem. Czasami zaawansowani technicznie 

użytkownicy lub administratorzy systemu konfigurują własne „tylne drzwi” do sieci (takie jak 

połączenie modemowe dial-up), tymczasowo lub na stałe, ponieważ ocierają się o ograniczenia, jakie 

zapora sieciowa nakłada na nich i ich systemy. . Zapora nie może nic na to poradzić. To naprawdę 

problem zarządzania ludźmi , a nie problem techniczny. 

Zapora nie może chronić przed całkowicie nowymi zagrożeniami 

Zapora została zaprojektowana w celu ochrony przed znanymi zagrożeniami. Dobrze zaprojektowana 

może również chronić przed niektórymi nowymi zagrożeniami. (Na przykład, odrzucając dowolne 

oprócz kilku zaufanych usług, zapora ogniowa uniemożliwi ludziom konfigurowanie nowych i 

niepewnych usług.) Jednak żadna zapora ogniowa nie może automatycznie bronić się przed każdym 

nowym zagrożeniem. Ludzie nieustannie odkrywają nowe sposoby ataków, korzystając z wcześniej 

godnych zaufania usług lub ataków, które po prostu nigdy wcześniej nie miały miejsca. Nie możesz raz 

skonfigurować zapory ogniowej i oczekiwać, że będzie cię chronić na zawsze. 

Zapora nie może w pełni chronić przed wirusami 

Zapory ogniowe nie utrzymują wirusów komputerowych poza siecią. Prawdą jest, że wszystkie zapory 

do pewnego stopnia skanują ruch przychodzący, a niektóre zapory oferują nawet ochronę przed 

wirusami. Jednak zapory ogniowe nie zapewniają bardzo dobrej ochrony przed wirusami. Wykrywanie 

wirusa w losowym pakiecie danych przechodzących przez zaporę jest bardzo trudne; to wymaga: 

• Uznanie, że pakiet jest częścią programu 

• Określenie, jak powinien wyglądać program 

• Ustalenie, że zmiana w programie jest spowodowana wirusem 

Nawet pierwszy z nich jest wyzwaniem. Większość zapór sieciowych chroni maszyny wielu typów o 

różnych formatach wykonywalnych. Program może być skompilowanym plikiem wykonywalnym lub 

skryptem (np. skrypt powłoki Uniksa lub plik wsadowy Microsoft), a wiele komputerów obsługuje wiele 

skompilowanych typów plików wykonywalnych. Ponadto większość programów jest pakowana do 

transportu i często jest również kompresowana. Przesyłki przesyłane pocztą elektroniczną lub 

wiadomościami Usenet będą również kodowane w ASCII na różne sposoby. Z tych wszystkich powodów 

użytkownicy mogą przenosić wirusy za zaporą, bez względu na to, jak bezpieczna jest ta zapora. Nawet 

jeśli potrafisz perfekcyjnie zablokować wirusy w zaporze, nadal nie rozwiązałeś problemu z wirusami. 

Nic nie zrobiłeś z innymi źródłami wirusów: oprogramowanie pobrane z dial-up biuletynów, 

oprogramowanie dostarczone na dyskietkach z domu lub z innych stron, a nawet oprogramowanie, 

które jest wstępnie zainfekowane przez producentów, jest równie powszechne jak wirus zainfekowane 

oprogramowanie w Internecie. Cokolwiek zrobisz, aby zaradzić tym zagrożeniom, rozwiąże również 

problem oprogramowania przesyłanego przez zaporę. Najbardziej praktycznym sposobem rozwiązania 

problemu z wirusami jest oparte na hoście oprogramowanie do ochrony przed wirusami oraz edukacja 

użytkowników na temat zagrożeń związanych z wirusami i środków ostrożności, które należy podjąć 

przeciwko nim. Filtrowanie wirusów w zaporze może być przydatnym dodatkiem do tego rodzaju 

środków ostrożności, ale nigdy nie rozwiąże całkowicie problemu. 

Zapora nie może się poprawnie skonfigurować sama 

Każda zapora ogniowa wymaga pewnej konfiguracji. Każda witryna jest nieco inna i po prostu nie jest 

możliwe, aby zapora działała poprawnie po wyjęciu z pudełka. Prawidłowa konfiguracja jest absolutnie 

niezbędna. Błędnie skonfigurowana zapora może być jedynie iluzją bezpieczeństwa. Nie ma nic złego 



w złudzeniach, o ile mylą drugą stronę. System antywłamaniowy, który składa się całkowicie z 

imponujących naklejek ostrzegawczych i migającego czerwonego światła, może być skuteczny, o ile nie 

wierzysz, że dzieje się coś jeszcze. Ale wiesz lepiej, niż używać go do bezpieczeństwa sieci, gdzie naklejki 

ostrzegawcze i migające czerwone światło będą niewidoczne. Niestety wiele osób ma zapory ogniowe, 

które w końcu nie są bardziej skuteczne, ponieważ zostały skonfigurowane z podstawowymi 

problemami. Zapora ogniowa nie jest magicznym urządzeniem ochronnym, które rozwiąże problemy 

z bezpieczeństwem sieci bez względu na to, co z nią zrobisz, a traktowanie jej tak, jakby było takim 

urządzeniem, zwiększy jedynie ryzyko. 

Co jest nie tak z zaporami ogniowymi? 

Istnieją dwa główne argumenty przeciwko używaniu zapór ogniowych: 

• Zapory ogniowe zakłócają sposób działania Internetu, wprowadzając różnego rodzaju problemy, 

denerwując użytkowników i spowalniając wprowadzanie nowych usług internetowych. 

• Problemy, z którymi nie radzą sobie zapory (wewnętrzne zagrożenia i połączenia zewnętrzne, które 

nie przechodzą przez zaporę) są ważniejsze niż problemy, z którymi mają do czynienia. 

Zapory ogniowe zakłócają działanie Internetu 

Prawdą jest, że Internet opiera się na modelu kompleksowej komunikacji, w której poszczególne hosty 

rozmawiają ze sobą. Zapory ogniowe zakłócają komunikację typu end-to-end na różne sposoby. 

Większość wprowadzanych problemów to te same rodzaje problemów, które wprowadza dowolny 

środek bezpieczeństwa. Rzeczy są spowolnione; rzeczy, przez które chcesz przejść, nie mogą; trudno 

wprowadzić zmiany. Posiadanie czytników znaczków na drzwiach powoduje takie same problemy 

(musisz przesunąć znaczek i poczekać, aż drzwi się otworzą; kiedy twoi przyjaciele cię spotkają, nie 

mogą wejść; nowi pracownicy muszą dostać znaczki). Różnica polega na tym, że w Internecie istnieje 

polityczne i emocjonalne przywiązanie do idei, że informacje powinny swobodnie przepływać, a zmiany 

powinny następować szybko. Ludzie są znacznie mniej skłonni zaakceptować ograniczenia, do których 

są przyzwyczajeni w innych środowiskach. Co więcej, działania niepożądane są naprawdę bardzo 

denerwujące. Istnieje wiele sposobów robienia rzeczy, które zapewniają rzeczywiste korzyści i są 

ograniczone w rozprzestrzenianiu się przez zapory ogniowe, mimo że nie stanowią one problemów 

bezpieczeństwa. Na przykład, transmisja audio i wideo przez Internet jest znacznie łatwiejsza, jeśli 

można korzystać z wielu jednoczesnych połączeń i uzyskać dość dokładne informacje na temat 

możliwości hosta docelowego i połączeń między nim a nim. Jednak zapory ogniowe mają trudności z 

zarządzaniem połączeniami, celowo ukrywają niektóre informacje o hoście docelowym i nieumyślnie 

niszczą inne informacje. Jeśli próbujesz opracować nowe sposoby interakcji przez Internet, zapory 

ogniowe są niezwykle frustrujące; gdziekolwiek się obrócisz, jest coś fajnego, co TCP / IP powinien to 

robić, ale po prostu nie działa w prawdziwym świecie. Nic dziwnego, że twórcy aplikacji nienawidzą 

zapór ogniowych. Niestety nie mają lepszych sugestii, jak powstrzymać złych facetów. Pomyśl, ile 

cudownych rzeczy mógłbyś mieć, gdybyś nie musiał zamykać drzwi wejściowych, aby nie wpuszczać 

obcych; nie musisz siedzieć w domu, czekając na fachowca lub paczkę, która jest dostarczana na 

początek. Potrzeba bezpieczeństwa jest nieunikniona w naszym świecie i ogranicza to, co możemy 

zrobić, w irytujący sposób. Rozwój Internetu nie zmienił ludzkiej natury. 

Zapory ogniowe nie rozwiązują prawdziwego problemu 

Słyszysz także, jak ludzie mówią, że zapory ogniowe są falą przeszłości, ponieważ nie radzą sobie z 

prawdziwymi problemami. Prawdą jest, że zapora lub brak zapory, intruzi wchodzą, tajne dane 

wychodzą i zdarzają się złe rzeczy. W witrynach z naprawdę dobrą zaporą ogniową takie rzeczy 



występują, omijając zapory ogniowe. W witrynach, które nie mają naprawdę dobrych zapór 

ogniowych, te rzeczy mogą przechodzić przez zapory ogniowe. Tak czy inaczej, możesz argumentować, 

że pokazuje to, że zapory ogniowe nie rozwiązują problemu. To absolutnie prawda, zapory ogniowe 

nie rozwiążą twojego problemu bezpieczeństwa. Po raz kolejny ludzie, którzy to podkreślają, tak 

naprawdę nie mają nic lepszego do zaoferowania. Ochrona poszczególnych hostów działa w przypadku 

niektórych witryn i pomoże zaporze ogniowej niemal wszędzie; wykrywanie i radzenie sobie z atakami 

za pomocą monitorowania sieci, po raz kolejny, będzie działać w przypadku niektórych problemów i 

pomoże zaporze ogniowej prawie wszędzie. To w zasadzie cała lista dostępnych alternatyw. Jeśli 

przyjrzysz się uważnie większości rzeczy promowanych jako „lepsze niż zapory ogniowe”, odkryjesz, że 

są to lekko zamaskowane zapory ogniowe sprzedawane przez ludzi z restrykcyjnymi definicjami tego, 

czym jest zapora ogniowa. 

Argumenty religijne 

Świat jest pełen „religijnych argumentów”, filozoficznych debat, w których ludzie mają silne i 

podzielające przekonania. Zapory ogniowe nie są wyjątkiem od tej reguły. 

Kupowanie a budowanie 

Początkowo, jeśli strona chciała zapory ogniowej, nie miała innego wyboru, jak tylko zaprojektować i 

zbudować ją samodzielnie (być może z własnym personelem lub zatrudnieniem konsultanta lub 

wykonawcy). Jednak z biegiem lat na rynku pojawiło się coraz więcej komercyjnych zapór ogniowych. 

Liczba i funkcjonalność tych produktów rośnie w zadziwiającym tempie, a wiele witryn może uznać, że 

jeden z tych produktów odpowiada ich potrzebom. Większość witryn uważa, że produkty komercyjne 

są co najmniej cennym składnikiem ich zapory ogniowej. Decydując, czy konkretny komercyjny produkt 

firewall spełni twoje potrzeby, musisz zrozumieć, jakie są twoje potrzeby. Nawet jeśli zdecydujesz się 

kupić zaporę ogniową, musisz dobrze zrozumieć, w jaki sposób są one zbudowane i jak działają, aby 

podjąć świadomą decyzję o zakupie. Wiele witryn poświęca tyle samo lub więcej wysiłku na ocenę 

komercyjnych produktów zapory ogniowej, jak na zbudowanie własnej zapory. Nie mówimy, że nikt 

nie powinien kupować zapory ogniowej lub że każdy powinien zbudować własny. Chodzi nam po prostu 

o to, że niekoniecznie łatwiej jest kupić niż zbudować; wszystko zależy od konkretnej sytuacji i 

posiadanych zasobów. Witryny z pieniędzmi do wydania, ale z niewielkim czasem personelu lub 

dostępną ekspertyzą często znajdują atrakcyjne rozwiązanie, podczas gdy dla witryny z 

doświadczeniem i czasem, ale niewielkimi pieniędzmi, często atrakcyjniejsze jest budowanie. Jakiej 

wiedzy potrzebujesz, aby zaprojektować i zbudować własną zaporę ogniową? Podobnie jak wszystko 

inne, zależy; zależy to od tego, jakie usługi chcesz świadczyć, jakich platform używasz, jakie masz obawy 

dotyczące bezpieczeństwa i tak dalej. Aby zainstalować większość opisanych tutaj narzędzi, 

potrzebujesz podstawowych umiejętności korzystania z Internetu w celu uzyskania narzędzi oraz 

podstawowych umiejętności administrowania systemem w celu ich konfiguracji, kompilacji i instalacji. 

Jeśli nie wiesz, jakie są te umiejętności, prawdopodobnie ich nie masz; możesz je zdobyć. Niektóre 

osoby czują się niekomfortowo, korzystając z oprogramowania, które jest swobodnie dostępne w 

Internecie, szczególnie w przypadku aplikacji o znaczeniu sekurytyzacyjnym. Uważamy, że zalety 

przeważają nad wadami. Być może nie masz „gwarancji” oferowanych przez dostawców, ale możesz 

sprawdzić kod źródłowy i udostępnić informacje dużej społeczności, która pomaga w utrzymaniu 

oprogramowania. W praktyce dostawcy przychodzą i odchodzą, ale społeczność trwa. Pakiety 

omawiane w tej książce są szeroko stosowane; wiele największych witryn w Internecie opiera się na 

swoich zaporach ogniowych. Pakiety te odzwierciedlają lata prawdziwych doświadczeń z Internetem i 

jego ryzykiem. Inne osoby czują się niekomfortowo przy użyciu komercyjnego oprogramowania do 

aplikacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, czując, że nie można ufać oprogramowaniu, 

chyba że można odczytać kod. Chociaż istnieją realne zalety posiadania kodu, kontrola kodu jest trudna 



i niewiele osób może wykonać odpowiednią pracę na pakiecie o znacznej wielkości. Oprogramowanie 

komercyjne ma swoje zalety; przy zakupie oprogramowania masz z kimś prawną umowę, która może 

ci pomóc w razie niepowodzenia. Często ludzie twierdzą, że oprogramowanie open source jest bardziej 

ryzykowne niż oprogramowanie komercyjne, ponieważ osoby atakujące mają dostęp do kodu 

źródłowego. W praktyce osoby atakujące mają dostęp do całego potrzebnego kodu źródłowego, w tym 

komercyjnego kodu źródłowego. Jeśli nie zostanie im to przekazane, kradną go lub poddają inżynierii 

wstecznej; mają motywację i czas i nie mają etycznych ograniczeń. W tym punkcie nie ma różnicy 

między programami. Chociaż jest całkowicie możliwe zbudowanie zapory ogniowej składającej się 

wyłącznie z bezpłatnego oprogramowania lub wyłącznie oprogramowania komercyjnego, nie ma 

powodu, aby sądzić, że jest to wszystko albo nic; swobodnie dostępne narzędzia stanowią cenne 

uzupełnienie zakupionych rozwiązań. Kupowanie zapory ogniowej nie powinno powodować niechęci 

do uzupełniania za pomocą swobodnie dostępnych narzędzi, a budowanie takiej nie powinno 

powodować niechęci do uzupełniania zakupionymi narzędziami. Nie wykluczaj produktu tylko dlatego, 

że jest komercyjny lub tylko dlatego, że jest dostępny bezpłatnie. W obu kategoriach pojawiają się 

naprawdę doskonałe produkty z doskonałym wsparciem, podobnie jak źle przemyślane produkty bez 

wsparcia. 

Oprogramowanie, wolność i pieniądze 

Wiele rodzajów terminów jest używanych w odniesieniu do różnego rodzaju oprogramowania, z 

którego możesz (lub nie możesz) korzystać, nie płacąc nikomu pieniędzy: 

Darmowe oprogramowanie 

Ten termin jest niestety niejednoznaczny; czasami oznacza to oprogramowanie, za które nie trzeba 

płacić („wolne oprogramowanie”, takie jak „darmowe piwo”), a czasami odnosi się do 

oprogramowania, które zostało uwolnione od pewnych ograniczeń, bardzo ostrożnie łącząc je z innymi 

( „wolne oprogramowanie”, takie jak „wolność słowa”). W praktyce nie możesz mieć pewności, że to 

w ogóle cokolwiek znaczy, choć zdecydowanie implikuje to, że będziesz mógł korzystać z 

oprogramowania bez płacenia za to (ale niekoniecznie odsprzedaż go w jakiejkolwiek formie). 

Wolne oprogramowanie 

Termin ten wyraźnie oznacza oprogramowanie, za które nie trzeba płacić, chociaż czasami jest 

używane w przypadku oprogramowania, za które płacą tylko niektóre klasy użytkowników (na przykład 

oprogramowanie, które jest bezpłatne dla osób fizycznych, ale kosztuje korporacje). 

Oprogramowanie domeny publicznej 

Chociaż termin ten jest często nieostrożnie używany, ma on określone znaczenie prawne i odnosi się 

do oprogramowania wolnego od ograniczeń praw autorskich i może być używany w jakikolwiek sposób 

bez zgody autora. Oprogramowanie jest własnością publiczną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie 

oznaczone jako takie; oprogramowanie zawierające informację o prawach autorskich lub ograniczenia 

użytkowania nie jest własnością publiczną. Możesz kopiować oprogramowanie należące do domeny 

publicznej, nie płacąc za nie, ale ponieważ nie ma żadnych ograniczeń użytkowania, nic nie 

powstrzymuje ludzi przed obciążeniem Cię pieniędzmi. 

Oprogramowanie open source 

Oprogramowanie typu open source to oprogramowanie, za które można uzyskać kod źródłowy bez 

opłat. W większości przypadków możesz go również użyć, przynajmniej do niektórych celów, bez 

płacenia, chociaż ograniczenia licencyjne zwykle uniemożliwiają sprzedaż go komukolwiek innemu. 



Unix kontra Windows NT 

Budowanie zapory wymaga co najmniej jednego serwera obsługującego Internet (i często więcej niż 

jednego). Do niedawna jedyną popularną platformą zapewniającą niezbędne usługi był Unix. Obecnie 

Windows NT ma także niezbędne cechy; zapewnia bezpieczny dla wielu użytkowników system 

operacyjny i jest szeroko stosowany. Wiele osób gwałtownie kłóci się o to, co jest lepsze, Unix lub 

Windows NT, w każdej domenie. Argumenty te są szczególnie głośne, jeśli chodzi o zapory ogniowe, w 

których ludzie uniksowi twierdzą, że maszyny z Windows NT po prostu nie nadają się do budowania 

zapór ogniowych, a ludzie z Windows NT twierdzą, że jest to czyste uprzedzenie. Prawda, jak zawsze, 

jest gdzieś pomiędzy dwoma obozami. Ludzie uniksowi, którzy narzekają na Windows NT, zwykle 

pracują na podstawie zarówno uprzedzeń, jak i ignorancji, i mają irytującą tendencję do błędnej 

konfiguracji maszyn, a następnie narzekają, że nie działają. Prawidłowo skonfigurowany komputer z 

systemem Windows NT to rozsądna maszyna do budowy zapory ogniowej. Z drugiej strony, maszyny 

Windows NT są naprawdę trudniejsze do prawidłowej konfiguracji dla zapór ogniowych, z dwóch 

powodów. Najczęściej cytowany problem związany z systemem Windows NT dotyczy sposobu, w jaki 

system Windows NT implementuje standardy sieciowe TCP / IP. Unix jest jednym z najwcześniejszych 

systemów obsługujących protokół TCP / IP i wieloma jego implementacjami TCP / IP mają ponad 20-

letnie wspólne dziedzictwo. W tym czasie widzieli prawie każdy sposób torturowania protokołu 

sieciowego i stali się całkiem wiarygodni. Microsoft ponownie wdrożył protokół TCP / IP od podstaw 

dla systemu Windows NT, a wynikowy kod ma problemy, które zniknęły w odległych pamięciach dla 

systemu Unix (lub nigdy nie istniały; różni programiści popełniają różne błędy). Niestabilna 

implementacja TCP / IP jest prawdziwym problemem w zaporze ogniowej, który może być narażony na 

wiele wrogich lub niekompetentnych programów wykonujących ekscentryczne rzeczy z TCP / IP. Z 

drugiej strony, nie jest to tak duży problem, jak wielu ludziom to przypisuje. Wiele sposobów 

zaprojektowania zapory sieciowej stawia router filtrujący pakiety, zbudowany na specjalistycznej, 

solidnej i szybko aktualizowalnej implementacji TCP / IP, w każdym przypadku przed dowolnym 

komputerem ogólnego przeznaczenia. W tych projektach router może oferować pewną ochronę 

maszynom z systemem Windows NT. Wdrażanie TCP / IP w Windows NT również szybko nadrabia 

zaległości, ponieważ problemy z nim są zwykle bardzo widoczne (gdy ktoś rozbije kilkaset tysięcy 

hostów, ludzie zwykle zauważają). Aktualizacja systemu operacyjnego zapory jest bolesna, a protokół 

TCP / IP niskiego poziomu jest jedną z najbardziej ryzykownych i bolesnych części do aktualizacji, więc 

zmiany, które pojawiają się po zainstalowaniu maszyn, nie są zbyt wygodne , ale jest prawdopodobne, 

że większość najgorszych problemów została już wykryta. Druga trudność w zabezpieczeniu systemu 

Windows NT jest bardziej fundamentalna. System Windows NT jest nieprzezroczysty; rzeczy powinny 

po prostu działać, a administratorzy nie wiedzą, jak działają. Upraszcza to proces konfigurowania 

komputera, o ile chcesz go skonfigurować tak, aby działał zgodnie z oczekiwaniami. To znacznie 

komplikuje proces oceny bezpieczeństwa maszyny, konfigurowania jej do robienia czegoś 

nieoczekiwanego (np. uruchamiania w wysoce bezpiecznym środowisku) lub modyfikowania jej 

zachowania. Przeciętny komputer z systemem Windows NT wygląda mniej skomplikowany niż 

przeciętny komputer z systemem Unix, ale w rzeczywistości obsługuje znacznie więcej protokołów. 

Maszyny z systemem Unix zwykle oferują dość prosty zestaw usług TCP / IP, podczas gdy maszyny z 

systemem Windows NT zapewniają serwery i / lub klientów dla większości z nich, a także obsługę wielu 

generacji protokołów Microsoft oraz opcjonalną obsługę NetWare i AppleTalk. Przejdź do lokalnej 

księgarni i spójrz na półki z książkami dla systemu Windows NT w porównaniu z półkami z książkami 

dla systemu Unix. Różnica polega na popularności; pewna różnica dotyczy ekonomiki certyfikacji; ale 

duża różnica polega na tym, że Windows NT jest po prostu bardziej skomplikowany niż Unix, a pod 

względem bezpieczeństwa złożoność jest zła. Administratorzy systemów uniksowych, którzy narzekają 

na złożoność systemu Windows NT, są nie tylko ignorantami (chociaż szok związany z nauką nowego 



systemu operacyjnego ma z tym coś wspólnego), ani też nie próbują po prostu niewłaściwego 

podejścia. Windows NT jest naprawdę bardzo skomplikowany i trudny do zrozumienia, a w kontekście 

bezpieczeństwa musisz go zrozumieć. Zaufanie dostawcom do zapewnienia bezpiecznego rozwiązania 

nie będzie satysfakcjonujące dla witryny o znacznych rozmiarach. To nie znaczy, że Windows NT jest 

całkowicie nieodpowiedni do budowania zapór ogniowych. Może to być skomplikowane, ale Unix nie 

jest trywialny. Zapora nie jest dobrym miejscem do nauki nowego systemu operacyjnego. Nawet 

komercyjne zapory ogniowe wymagają podstawowej wiedzy na temat systemu operacyjnego, na 

którym działają, w celu zabezpieczenia podstawowego systemu operacyjnego i zarządzania 

oprogramowaniem. Jeśli masz już doświadczenie w Windows NT, lepiej jest go używać i uczyć się 

wcześniej ukrytych części niż próbować nauczyć się Uniksa od zera. Jeśli masz doświadczenie w Uniksie, 

nadal będziesz popełniał głupie błędy dla początkujących, próbując uruchomić system Windows NT, 

nawet w zapakowanej komercyjnej zaporze ogniowej. Jeśli utkniesz w zaporze maszyn, których nie 

rozumiesz, nie panikuj. Możesz przeżyć to doświadczenie i wyjść z niego z nienaruszonym 

bezpieczeństwem, możesz równie dobrze zrobić to z jak największą łaską. Spodziewaj się, że będzie to 

trudne i mylące, i zachowaj otwarty umysł. Będziesz potrzebował podstawowego przeszkolenia w 

zakresie systemu operacyjnego, a także instrukcji, która zakłada, że możesz już wykonywać normalne 

zadania administracyjne. 

To nie jest zapora ogniowa! 

Świat jest pełen ludzi, którzy chcą cię zapewnić, że coś nie jest zaporą ogniową; to „tylko filtr pakietów”, 

a może „lepszy niż zwykła zapora ogniowa”. Jeśli ma to powstrzymywać złych facetów od twojej sieci, 

jest to zapora ogniowa. Jeśli uda się powstrzymać złych facetów, a jednocześnie pozwoli ci z radością 

korzystać z sieci, jest to dobra zapora ogniowa; jeśli nie, to zła zapora ogniowa. To wszystko. 



Usługi internetowe 

W Części 1 omówiliśmy ogólnie to, co próbujesz chronić, kiedy łączysz się z Internetem: twoje dane, 

zasoby i reputację. Projektując zaporę internetową, Twoje obawy są bardziej szczegółowe: musisz 

chronić te usługi, których będziesz używać lub które będziesz świadczyć przez Internet. Istnieje wiele 

standardowych usług internetowych, których użytkownicy potrzebują i które większość stron stara się 

obsługiwać. Istnieją ważne powody, aby korzystać z tych usług; bez nich w ogóle nie ma powodu, aby 

łączyć się z Internetem. Ale są też potencjalne problemy z bezpieczeństwem każdego z nich. Jakie usługi 

chcesz wspierać w swojej witrynie? Które możesz bezpiecznie wspierać? Każda strona jest inna. Każda 

witryna ma własną politykę bezpieczeństwa i własne środowisko pracy. Na przykład, czy wszyscy 

użytkownicy potrzebują poczty elektronicznej? Czy wszyscy muszą przesyłać pliki do witryn spoza 

organizacji? Co powiesz na pobieranie plików ze stron spoza własnej sieci organizacji? Jakie informacje 

są potrzebne do publicznego udostępniania w sieci? Jakiego rodzaju kontroli chcesz w swojej witrynie? 

Kto powinien mieć możliwość zdalnego logowania z innej lokalizacji przez Internet? W tej części krótko 

podsumowano główne usługi internetowe, z których użytkownicy mogą być zainteresowani. Zapewnia 

jedynie podsumowanie wysokiego poziomu (szczegóły podano później). Żadna z tych usług nie jest 

naprawdę bezpieczna; każda z nich ma swoje słabości bezpieczeństwa i każda z nich została 

wykorzystana na różne sposoby przez atakujących. Zanim zdecydujesz się wesprzeć usługę w swojej 

witrynie, musisz ocenić, jak ważna jest ona dla użytkowników i czy będziesz w stanie chronić ją przed 

zagrożeniami. Można to zrobić na różne sposoby: uruchamianie usług tylko na niektórych chronionych 

komputerach; stosowanie szczególnie bezpiecznych wariantów standardowych usług; lub, w 

niektórych przypadkach, całkowite zablokowanie usług do lub z niektórych lub wszystkich systemów 

zewnętrznych. W tej części nie wymieniono wszystkich usług internetowych - nie można. Taka lista 

byłaby niekompletna, jak tylko zostanie ukończona, i obejmowałaby usługi interesujące tylko dla kilku 

stron na świecie. Zamiast tego staramy się wymienić główne usługi i mamy nadzieję, że da ci to 

podstawy do podjęcia decyzji o nowych usługach, gdy się z nimi spotkasz. Menedżerowie i 

administratorzy systemu muszą wspólnie zdecydować, które usługi będą obsługiwane w Twojej 

witrynie i w jakim zakresie. Jest to proces ciągły; zmienisz swoje decyzje wraz z udostępnieniem 

nowych usług i zmianą potrzeb. Decyzje te są najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, jak 

bezpieczna będzie Twoja witryna, znacznie ważniejszym niż dokładny rodzaj technologii, której 

używasz przy ich wdrażaniu. Żadna zapora ogniowa nie ochroni Cię przed rzeczami, na które 

zdecydowałeś się zezwolić. 

 

Rozpoczęcie pracy z usługami internetowymi 

Po prostu łączysz się? A może masz połączenie przez jakiś czas, ale martwisz się o bezpieczeństwo w 

Internecie? Od czego zacząć? Wielu administratorów systemu próbuje być zbyt ambitnych. Jeśli 

spróbujesz opracować i wdrożyć wszystkie systemy zapory ogniowej od samego początku, 

prawdopodobnie nie odniesiesz sukcesu. Pole jest po prostu zbyt złożone, a technologia zmienia się 

tak szybko, że zmieni się spod ciebie, zanim podejmiesz taką próbę „skończoną”. Zacznij od małego. W 

wielu witrynach sprowadza się do pięciu podstawowych usług. Jeśli możesz świadczyć te usługi 

bezpiecznie, większość użytkowników będzie zadowolona, przynajmniej przez jakiś czas. 

• Dostęp do sieci WWW (HTTP). 

• Poczta elektroniczna (SMTP). 

• Przesyłanie plików (FTP). 



• Zdalny dostęp do terminala (Telnet lub najlepiej SSH). 

• Wyszukiwanie nazwy hosta / adresu (DNS): użytkownicy zasadniczo nie korzystają z tej usługi 

bezpośrednio, ale leży u podstaw pozostałych czterech usług, tłumacząc nazwy hostów internetowych 

na adresy IP i odwrotnie. 

Wszystkie pięć z tych usług można bezpiecznie świadczyć na wiele różnych sposobów, w tym 

filtrowanie pakietów i serwery proxy . Zapewnienie tych usług umożliwia użytkownikom dostęp do 

większości zasobów internetowych i daje czas na zastanowienie się, jak zapewnić resztę usług, o które 

wkrótce będą prosić. 

Bezpieczne usługi  

Od czasu do czasu usłyszysz ludzi mówiących o „bezpiecznych usługach”. Dotyczą usług, które dają dwa 

rodzaje gwarancji: 

1. Z usługi można korzystać wyłącznie w celu, do którego jest przeznaczona, i / lub 

2. Inne osoby nie mogą czytać ani fałszować transakcji w serwisie. 

To tak naprawdę nie oznacza, że możesz skorzystać z usługi, aby cokolwiek zrobić i nadal być 

bezpiecznym. Na przykład możesz użyć Bezpiecznego HTTP do pobrania pliku i upewnij się, że pobierasz 

dokładnie ten plik, który witryna zamierzała pobrać, i że nikt inny go nie przeczytał w przeszłości. Ale 

nie masz gwarancji, że plik nie zawiera wirusa ani złośliwego programu. Może strona jest prowadzona 

przez kogoś paskudnego. Możliwe jest również bezpieczne korzystanie z „niepewnych” usług - należy 

to zrobić z większą ostrożnością. Na przykład poczta elektroniczna korzystająca z protokołu Simple Mail 

Transfer Protocol (SMTP) jest klasycznym przykładem „niezabezpieczonej” usługi. Jeśli jednak 

dokładnie skonfigurujesz swoje serwery pocztowe i zaszyfrujesz treść wiadomości, możesz osiągnąć 

wspomniane wcześniej cele. (To wciąż cię nie uratuje, jeśli ktoś wyśle ci zły program i uruchomisz go!) 

Podobnie, piły łańcuchowe są wyjątkowo niebezpiecznymi obiektami, ale ludzie nadal używają ich 

regularnie, zachowując odpowiednie środki ostrożności i bardzo małe ryzyko. Plastikowe torby są 

naprawdę całkiem bezpiecznymi przedmiotami, ale nadal możesz zranić się jedną z nich na różne 

sposoby, od zakładania go nad głowę i duszenia, po poślizgnięciu się na jednej na schodach i złamanie 

nogi. Oceniając bezpieczeństwo usługi, powinieneś mieć pewność, że zastanawiasz się nad jej 

wpływem na środowisko w zamierzonych konfiguracjach - niezależnie od tego, czy jest ona 

„bezpieczna” czy „bezpieczna” w skrócie, . 

Sieć WWW 

Obecnie sieć WWW stała się tak popularna, że wiele osób uważa, że to Internet. Jeśli nie ma Cię w 

Internecie, jesteś nikim. Niestety, chociaż sieć oparta jest głównie na jednym protokole (HTTP), strony 

internetowe często używają szerokiej gamy protokołów, kodu do pobrania i wtyczek, które mają 

różnorodne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Niezawodna konfiguracja przeglądarki stała się 

niemożliwa, dzięki czemu zawsze możesz przeczytać wszystko na każdej stronie internetowej; zawsze 

było to niepewne. Wiele osób myli funkcje i pochodzenie sieci, Netscape, Microsoft Internet Explorer, 

HTTP i HTML, a terminologia odnosząca się do tych odrębnych bytów stała się mętna. Trochę mętnienia 

zostało wprowadzony celowo; przeglądarki internetowe starają się zapewnić bezproblemowy interfejs 

dla szerokiej gamy informacji za pomocą szerokiej gamy mechanizmów, a zatarcie różnic ułatwia 

korzystanie, jeśli jest trudniejsze do zrozumienia. Oto krótkie podsumowanie tego, czym są 

poszczególne podmioty: 

Sieć 



Kolekcja serwerów HTTP  w Internecie. Sieć jest w dużej mierze odpowiedzialna za niedawny wzrost 

aktywności w Internecie. Opiera się na opracowanych koncepcjach w Europejskim Laboratorium Fizyki 

Cząstek (CERN) w Genewie, Szwajcaria, przez Tima Berners-Lee i innych. Wiele przełomowych prac nad 

klientami internetowymi wykonano w National Center for Supercomputing Applications (NCSA) na 

University of Illinois w Urbana-Champaign. Wiele organizacji i osób indywidualnych opracowuje 

oprogramowanie klienckie i serwerowe w dzisiejszych czasach, a wiele innych korzysta z tych 

technologii do wielu różnych celów. Internet Engineering Task Force (IETF) jest obecnie odpowiedzialny 

za utrzymanie standardu HTTP, a konsorcjum World Wide Web (W3C) opracowuje następców HTML 

(więcej informacji o tych organizacjach znajduje się w załączniku A). Jednak nikt nie „kontroluje” 

Internetu, podobnie jak nikt nie „kontroluje” Internetu. 

HTTP 

Podstawowy protokół aplikacji, który stanowi podstawę sieci: zapewnia użytkownikom dostęp do 

plików tworzących sieć. Pliki te mogą być w wielu różnych formatach (tekst, grafika, audio, wideo itp.), 

Ale format używany do udostępniania łączy między plikami w sieci to HyperText Markup Language 

(HTML). 

HTML 

Standardowy język opisu stron do tworzenia stron internetowych. Zapewnia podstawowe możliwości 

formatowania dokumentów (w tym możliwość dołączania grafiki) i pozwala określić łącza 

hipertekstowe do innych serwerów i plików. 

Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer 

Te komercyjne produkty, powszechnie znane jako „Netscape” i „Explorer”, są przeglądarkami 

internetowymi (umożliwiają czytanie dokumentów przez HTTP i inne protokoły). Istnieją setki innych 

przeglądarek internetowych, w tym Lynx, Opera, Slurp, Go! Zilla i perlWWW, ale większość szacunków 

pokazuje, że zdecydowana większość użytkowników sieci korzysta z Netscape lub Explorer. HTTP jest 

tylko jednym protokołem używanym przez przeglądarki internetowe; przeglądarki internetowe 

zazwyczaj również mogą korzystać z przynajmniej protokołów FTP, NNTP, SMTP i POP. Niektóre z nich 

mogą również korzystać z innych protokołów, takich jak WAIS, Gopher i IMAP. Tak więc, gdy 

użytkownicy mówią „chcemy Eksploratora” lub „chcemy Netscape”, tak naprawdę mają na myśli, z 

poziomu protokołu, to, że chcą dostępu do serwerów HTTP, które tworzą sieć, i prawdopodobnie do 

powiązanych serwerów z innymi protokołami. z których mogą korzystać przeglądarki internetowe (na 

przykład FTP, SMTP i / lub NNTP). 

Problemy z bezpieczeństwem klienta WWW 

Przeglądarki internetowe są fantastycznie popularne i nie bez powodu. Zapewniają bogaty interfejs 

graficzny do ogromnej liczby zasobów internetowych. Informacje i usługi, które wcześniej były 

niedostępne lub tylko dla ekspertów, są teraz łatwo dostępne. W Dolinie Krzemowej możesz korzystać 

z Internetu, aby dostać kolację bez opuszczania komputera, z wyjątkiem otwarcia drzwi. Trudno poczuć 

się w sieci bez jej doświadczenia; Obejmuje pełen zakres wszystkiego, co możesz zrobić z komputerem, 

od przyziemnych po wzniosłe, z dużą poboczną podróżą do absurdu. Niestety, przeglądarki i serwery 

są trudne do zabezpieczenia. Przydatność sieci w dużej mierze opiera się na jej elastyczności, ale ta 

elastyczność utrudnia kontrolę. Tak jak łatwiej jest przenieść i uruchomić odpowiedni program z 

przeglądarki internetowej niż z FTP, łatwiej jest przenieść i uruchomić złośliwy program. Przeglądarki 

internetowe zależą od programów zewnętrznych, zwanych ogólnie przeglądarkami (nawet jeśli 

odtwarzają dźwięki zamiast pokazywać obrazy), aby radzić sobie z typami danych, których same 



przeglądarki nie rozumieją. (Przeglądarki ogólnie rozumieją podstawowe typy danych, takie jak HTML, 

zwykły tekst oraz grafika JPEG i GIF.) Netscape i Explorer obsługują teraz mechanizm (zaprojektowany 

w celu zastąpienia zewnętrznych przeglądarek), który umożliwia stronom trzecim tworzenie wtyczek, 

które można pobrać stać się zintegrowanym i bezproblemowym rozszerzeniem przeglądarki 

internetowej. Powinieneś bardzo uważać na to, które przeglądarki i wtyczki konfigurujesz lub 

pobierasz; nie chcesz czegoś, co może robić niebezpieczne rzeczy, ponieważ będzie działało na twoich 

komputerach, jakby to był jeden z twoich użytkowników, przyjmujący polecenia z zewnętrznego źródła. 

Chcesz również ostrzec użytkowników, aby nie pobierali wtyczek, nie dodawali przeglądarek ani nie 

zmieniali konfiguracji przeglądarek w oparciu o porady od nieznajomych. Ponadto większość 

przeglądarek obsługuje również jeden lub więcej systemów rozszerzeń (na przykład Java , JavaScript 

lub ActiveX). Systemy te sprawiają, że przeglądarki są bardziej wydajne i elastyczne, ale także 

wprowadzają nowe problemy. Podczas gdy HTML jest przede wszystkim językiem formatującym tekst, 

z kilkoma rozszerzeniami do łączenia hipertekstów, systemy rozszerzeń zapewniają znacznie więcej 

możliwości; mogą zrobić wszystko, co możesz zrobić przy użyciu tradycyjnego języka programowania. 

Ich projektanci zdają sobie sprawę, że stwarza to problemy bezpieczeństwa. Tradycyjnie, kiedy 

otrzymujesz nowy program, wiesz, że go otrzymujesz, wiesz, skąd się wziął i czy mu ufasz. Jeśli kupisz 

program w sklepie komputerowym, wiesz, że firma, która go wyprodukowała, musiała zadać sobie trud 

wydrukowania opakowania i przekonania sklepu komputerowego, aby go kupił i wystawił na sprzedaż. 

Jest to prawdopodobnie zbyt duży problem dla atakującego i pozostawia ślad, który trudno ukryć. Jeśli 

zdecydujesz się pobrać program, nie masz na to zbyt wiele dowodów. Jeśli program pojawi się na 

twoim komputerze niewidocznie, gdy zdecydujesz się spojrzeć na coś innego, prawie nie masz 

informacji o tym, gdzie to jest i jakiego rodzaju zaufania powinieneś mu udzielić. Projektanci JavaScript, 

VBScript, Java i ActiveX zastosowali różne podejścia do tego problemu. JavaScript i VBScript powinny 

po prostu nie być w stanie zrobić nic niebezpiecznego; języki nie mają na przykład poleceń do 

zapisywania plików ani ogólnych mechanizmów rozszerzenia. Java wykorzystuje tak zwane podejście 

„piaskownicy”. Java zawiera polecenia, które mogą być niebezpieczne, i ogólne mechanizmy 

rozszerzające, ale interpreter Java ma zapobiegać niezaufanemu programowi, który robi coś 

niefortunnego, lub przynajmniej pyta cię, zanim zrobi coś niebezpiecznego. Na przykład program Java 

uruchomiony w piaskownicy nie może zapisywać ani odczytywać plików bez powiadomienia. Niestety 

wystąpiły problemy z implementacją Java i znaleziono różne sposoby wykonywania operacji, które 

powinny być niemożliwe. W każdym razie program, który nie może zrobić nic niebezpiecznego, ma 

trudności z zrobieniem czegoś interesującego. Dzieci mają dość zabawy ze stosunkowo młodą 

piaskownicą, podobnie jak programista. 

ActiveX, zamiast ograniczać możliwości programu, stara się upewnić, że wiesz, skąd pochodzi program, 

i możesz po prostu uniknąć uruchamiania programów, którym nie ufasz. Odbywa się to za pomocą 

podpisów cyfrowych; przed uruchomieniem programu ActiveX przeglądarka wyświetli informacje o 

podpisie identyfikujące dostawcę programu i możesz zdecydować, czy zaufasz temu dostawcy, czy nie. 

Niestety, trudno jest podejmować trafne decyzje dotyczące tego, czy zaufać programowi, który ma 

jedynie nazwę źródła programu. Czy „Jeff's Software Hut” jest godny zaufania? Czy możesz być pewien, 

że program, który od nich otrzymałeś, nie wysyła im wszystkich danych na dysk twardy? Z biegiem 

czasu ludzie dostarczają nowsze, bardziej elastyczne modele zabezpieczeń, które pozwalają wskazać 

różne poziomy zaufania dla różnych źródeł. Nowe wersje Java wprowadzają podpisy cyfrowe i 

pozwalają zdecydować, że programy z określonymi podpisami mogą wykonywać określone 

niebezpieczne operacje. Podobnie, nowe wersje ActiveX pozwalają ci ograniczyć, które operacje 

ActiveX są dostępne dla programów. Zanim oba modele połączą się ze sobą, czeka nas długa droga i 

nawet wtedy pojawią się prawdziwe problemy. Nawet jeśli nie musisz decydować się całkowicie lub 

wcale nie ufać Software Hutowi Jeffa, nadal musisz podjąć decyzję, jaki poziom zaufania mu dać, i nadal 



nie będziesz mieć dużo danych, aby to zrobić. Co, jeśli Jeff Software Hut jest dostawcą, z którym 

współpracujesz od lat, i nagle coś pojawia się z Jeff's Software House? Czy to ci sami ludzie, którzy 

ulepszają swój wizerunek, czy może ktoś używa ich reputacji? Ponieważ programy w systemach 

rozszerzeń są zazwyczaj osadzone w dokumentach HTML, zapory ogniowe mają trudności z ich 

odfiltrowaniem bez wprowadzania innych problemów. Ponieważ dokument HTML może łatwo łączyć 

się z dokumentami na innych serwerach, ludzie mogą łatwo pomylić się co do tego, kto jest 

odpowiedzialny za dany dokument. „Ramki” (gdzie zewnętrzna strona internetowa zajmuje tylko część 

ekranu) są szczególnie złe pod tym względem. Nowi użytkownicy mogą nie zauważyć, kiedy przechodzą 

z wewnętrznych dokumentów w witrynie do zewnętrznych. Ma to dwie niefortunne konsekwencje. Po 

pierwsze, mogą ufać zewnętrznym dokumentom w niewłaściwy sposób (ponieważ uważają, że są to 

dokumenty wewnętrzne). Po drugie, mogą obwiniać wewnętrznych opiekunów o grzechy świata. 

Ludziom, którzy rozumieją Internet, trudno jest to zrobić Wierzę, ale jest to powszechne 

nieporozumienie: to ciemna strona płynnego przejścia między witrynami. Zadbaj o edukację 

użytkowników i spróbuj wyjaśnić, które dane są wewnętrzne, a które zewnętrzne. 

Problemy z bezpieczeństwem serwera WWW 

Po uruchomieniu serwera WWW zezwalasz każdemu, kto może uzyskać dostęp do twojego komputera, 

na wysyłanie do niego poleceń. Jeśli serwer WWW jest skonfigurowany do udostępniania tylko plików 

HTML, polecenia, których będzie przestrzegać, są dość ograniczone. Mogą one jednak być więcej, niż 

można się spodziewać; na przykład wiele osób zakłada, że ludzie nie widzą plików, chyba że istnieją do 

nich wyraźne linki, co jest ogólnie fałszywe. Należy założyć, że jeśli program serwera WWW jest w 

stanie odczytać plik, może udostępnić ten plik użytkownikowi zdalnemu. Pliki, które nie powinny być 

publiczne, powinny przynajmniej być chronione uprawnieniami do plików i, jeśli to możliwe, powinny 

być umieszczone poza obszarem dostępnym serwera WWW (najlepiej poprzez całkowite usunięcie ich 

z komputera). Większość serwerów internetowych zapewnia jednak usługi wykraczające poza zwykłe 

rozdawanie plików HTML. Na przykład wiele z nich jest wyposażonych w serwery administracyjne, co 

pozwala na rekonfigurację samego serwera za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli możesz 

skonfigurować serwer za pomocą przeglądarki internetowej, może to zrobić każdy, kto może do niego 

dotrzeć; pamiętaj, aby wykonać wstępną konfigurację w zaufanym środowisku. Jeśli budujesz lub 

instalujesz serwer WWW, przeczytaj instrukcje instalacji. Warto sprawdzić zasoby bezpieczeństwa 

wymienione w załączniku A pod kątem problemów. Serwery WWW mogą również wywoływać 

programy zewnętrzne na różne sposoby. Możesz uzyskać zewnętrzne programy od dostawców, albo 

jako programy, które będą działać osobno, albo jako wtyczki, które będą działać jako część serwera 

WWW, a także możesz pisać własne programy w różnych językach i przy użyciu różnych narzędzi . 

Programy te są stosunkowo łatwe do napisania, ale bardzo trudne do zabezpieczenia, ponieważ mogą 

odbierać dowolne polecenia od osób zewnętrznych. Powinieneś traktować wszystkie programy 

uruchamiane z serwera WWW, bez względu na to, kto je napisał lub jak się je nazywa, z taką samą 

ostrożnością, jak traktowałbyś nowy serwer dowolnego rodzaju. Serwer WWW nie zapewnia żadnej 

istotnej ochrony tych programów. Duża liczba rozszerzeń serwerów innych firm oryginalnie zawiera 

luki w zabezpieczeniach, generalnie spowodowane założeniem, że dane wejściowe do nich zawsze 

będą pochodzić z dobrze zachowujących się formularzy. To nie jest bezpieczne założenie; nie ma 

gwarancji, że ludzie będą korzystać z twoich formularzy i stron internetowych w celu uzyskania dostępu 

do twojego serwera WWW. Mogą wysyłać do niego dowolne dane. Wiele oprogramowania (i sprzętu) 

pojawia się teraz z wbudowanymi serwerami internetowymi, które zapewniają wygodny graficzny 

interfejs konfiguracji. Produkty te należy starannie skonfigurować, jeśli działają na systemach, do 

których dostęp mają osoby z zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, ich domyślne konfiguracje są niepewne. 

Poczta elektroniczna i aktualności 



Poczta elektroniczna i wiadomości umożliwiają ludziom wymianę informacji bez konieczności 

natychmiastowej, interaktywnej odpowiedzi. 

Poczta elektroniczna 

Poczta elektroniczna jest jedną z najpopularniejszych usług sieciowych. Ryzyko to jest stosunkowo 

niskie, ale to nie znaczy, że jest wolne od ryzyka. Sfałszowanie poczty elektronicznej jest banalne 

(podobnie jak fałszowanie zwykłej poczty), a fałszerstwa ułatwiają dwa różne rodzaje ataków:  

* Ataki na twoją reputację 

* Ataki manipulacji społecznościowych (np. ataki, w których użytkownicy są wysyłani pocztą rzekomo 

pochodzącą od administratora i zalecającą zmianę hasła na określone) 

Akceptowanie poczty elektronicznej wiąże czas komputera i przestrzeń dyskową, otwierając cię na 

ataki typu „odmowa usługi”, chociaż przy odpowiedniej konfiguracji tylko usługa poczty elektronicznej 

zostanie odrzucona. Zwłaszcza w nowoczesnych systemach poczty multimedialnej ludzie mogą wysyłać 

pocztę elektroniczną zawierającą programy, które działają z niedostatecznym nadzorem i mogą okazać 

się końmi trojańskimi (programy, które wydają się robić coś interesującego lub przydatnego, ale w 

rzeczywistości ukrywają wrogie operacje). Chociaż ludzie najbardziej martwią się celowymi atakami, w 

praktyce najczęstszymi problemami z pocztą elektroniczną są nieumyślne powodzie (w tym łańcuszki) 

i ludzie, którzy pokładają całkowicie niewłaściwe zaufanie do poufności poczty elektronicznej i wysyłają 

zastrzeżone dane pocztą elektroniczną przez Internet. Jednak dopóki użytkownicy są wykształceni, a 

usługa pocztowa jest odizolowana od innych usług, tak aby przypadkowe lub celowe ataki typu 

„odmowa usługi” zostały zamknięte w jak najmniejszym stopniu, poczta elektroniczna jest w miarę 

bezpieczna. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) to standardowy protokół internetowy do wysyłania 

i odbierania poczty elektronicznej; poczta przesyłana między serwerami w Internecie prawie zawsze 

używa SMTP, a poczta wychodząca od klientów na serwery często. Sam SMTP zwykle nie stanowi 

problemu bezpieczeństwa, ale serwery SMTP mogą być. Program, który dostarcza pocztę do 

użytkowników, często musi być w stanie działać jak każdy użytkownik, który może odbierać pocztę. 

Daje to szeroką moc i czyni go kuszącym celem dla atakujących. Serwery pocztowe, podobnie jak inne 

programy, mają kompromis między funkcjami a bezpieczeństwem. Prawdopodobnie nie chcesz 

używać tego samego serwera do wewnętrznej wymiany poczty i do wymiany poczty przez Internet. 

Zamiast tego będziesz chciał  używać w pełni funkcjonalnego serwera wewnętrznie i bardzo 

bezpiecznego serwera do komunikacji z Internetem. Serwer wewnętrzny uruchomi dobrze znane 

oprogramowanie, z którego korzystasz, a serwer zewnętrzny uruchomi specjalistyczne 

oprogramowanie. Ponieważ SMTP jest zaprojektowany do przesyłania poczty przez wiele serwerów, 

jest to łatwe do skonfigurowania. Najpopularniejszym serwerem SMTP w systemie Unix jest Sendmail. 

Sendmail został wykorzystany w szeregu włamań, w tym w robaku internetowym, który denerwuje 

ludzi korzystaniem z niego. Wiele dostępnych zamienników nie jest jednak wyraźnie lepszych niż 

Sendmail; dowody sugerują, że są mniej wykorzystywane, ponieważ są mniej popularne, a nie dlatego, 

że są mniej narażone. Istnieją wyjątki w programach zaprojektowanych specjalnie dla bezpieczeństwa, 

takich jak Postfix. Najpopularniejszym serwerem SMTP w systemie Windows NT jest Microsoft 

Exchange, który również był wykorzystywany w wielu przypadkach. Microsoft Exchange miał mniej 

problemów z faktycznymi włamaniami niż Sendmail, ale ma niepokojącą reputację z powodu 

problemów ze stabilnością SMTP, co powoduje ataki typu „odmowa usługi”. Podobnie jak Sendmail, 

Microsoft Exchange to przydatny serwer pocztowy z niektórymi specjalistycznymi funkcjami 

niedostępnymi gdzie indziej, ale nie jest już odpowiedni niż Sendmail jako bezpieczny interfejs do 

Internetu. Po pierwsze, obsługuje wiele protokołów, dzięki czemu jest jeszcze większy i bardziej 

złożony; po drugie jest to zauważalnie nowsza implementacja SMTP. Chociaż SMTP służy do wymiany 



poczty elektronicznej między serwerami, użytkownicy czytający pocztę elektroniczną, która została już 

dostarczona na serwer pocztowy, nie używają SMTP. W niektórych przypadkach mogą czytać pocztę 

elektroniczną bezpośrednio na serwerze, ale w dzisiejszych czasach większość użytkowników przenosi 

pocztę z serwera przez sieć za pomocą protokołu. W Internecie najpopularniejszymi protokołami do 

tego celu są protokół pocztowy (POP) i internetowy protokół dostępu do wiadomości (IMAP). Microsoft 

Exchange i Lotus Notes mają również własne protokoły, które zapewniają więcej funkcji. 

POP i IMAP mają podobne implikacje dla bezpieczeństwa; oba zwykle przesyłają dane 

uwierzytelniające użytkownika i pocztę e-mail bez szyfrowania, co pozwala napastnikom odczytać 

pocztę i często uzyskać poświadczenia użytkownika wielokrotnego użytku. Stosunkowo łatwo je 

skonfigurować, aby ukrywały informacje uwierzytelniające użytkownika, a stosunkowo trudno jest 

chronić zawartość wiadomości e-mail. IMAP ma więcej funkcji niż POP i odpowiednio więcej 

problemów z bezpieczeństwem. Z drugiej strony szyfrowanie jest szerzej i interoperacyjnie dostępne z 

IMAP niż z POP. Własne protokoły używane przez Microsoft Exchange i Lotus Notes mają jeszcze więcej 

funkcji i są trudne, jeśli nie niemożliwe, do odpowiedniej ochrony przez Internet. (Należy pamiętać, że 

zarówno Microsoft Exchange, jak i Lotus Notes mogą również używać protokołów niezastrzeżonych; 

Wiadomości Usenet 

Chociaż poczta elektroniczna umożliwia komunikację, jest najbardziej wydajna jako sposób na wysłanie 

wiadomości przez jedną osobę do innej osoby lub do małej listy osób zainteresowanych określonym 

tematem. Grupy dyskusyjne są internetowym odpowiednikiem tablic ogłoszeń i są przeznaczone do 

komunikacji wielu do wielu. Listy mailingowe obsługują również komunikację „wiele do wielu”, ale 

znacznie mniej otwarcie i wydajniej, ponieważ nie ma łatwego sposobu, aby dowiedzieć się o 

wszystkich listach mailowych, a każdy odbiorca ma własną kopię każdej wiadomości. Największe listy 

dyskusyjne (tj. listy, w których dyskusje odbywają się wśród subskrybentów, zamiast list używanych do 

zwykłego rozpowszechniania informacji lub ogłoszeń wśród subskrybentów) mają dziesiątki tysięcy 

subskrybentów; najpopularniejsze grupy dyskusyjne mają co najmniej setki tysięcy. Wiadomości 

usenetowe przypominają telewizję; dzieje się wiele, większość z nich ma niewielką wartość odkupienia 

społecznego, a niektóre z nich są fantastycznie zabawne lub informacyjne. Ryzyko związane z 

wiadomościami jest bardzo podobne do ryzyka związanego z pocztą elektroniczną: użytkownicy mogą 

niemądrze ufać otrzymanym informacjom; mogą ujawniać poufne informacje; i możesz zostać zalany. 

Wiadomości przypominają powódź, gdy funkcjonuje normalnie - większość witryn otrzymuje wszystkie 

wiadomości, które mogą znieść każdego dnia, a ich liczba stale rośnie - więc musisz absolutnie upewnić 

się, aby skonfigurować wiadomości, aby powodzie nie wpływały na inne usługi. Ponieważ wiadomości 

rzadko są istotną usługą, ataki typu „odmowa usługi” na jedną witrynę są zwykle po prostu 

ignorowane. Ryzyko związane z bezpieczeństwem wiadomości jest zatem dość niskie. Możesz unikać 

wiadomości, ponieważ nie masz wystarczającej przepustowości lub miejsca na dysku, lub martwisz się 

o zawartość, ale nie jest to znaczący problem bezpieczeństwa. Obecnie wiele stron internetowych 

umożliwia użytkownikom dostęp do grup dyskusyjnych za pomocą przeglądarki internetowej za 

pomocą protokołu HTTP. Nie jest to zbyt wydajne, jeśli duża liczba osób czyta wiadomości, i jest to w 

najlepszym razie kiepski interfejs do tworzenia wiadomości, ale jeśli Twoja witryna ma niewielką liczbę 

osób, które muszą czytać wiadomości, najskuteczniejszym rozwiązaniem może być użycie jedna z tych 

stron. Network News Transfer Protocol (NNTP) służy do przesyłania wiadomości przez Internet. 

Konfigurując serwer wiadomości w swojej witrynie, musisz określić najbezpieczniejszy sposób 

przesyłania wiadomości do systemów wewnętrznych, aby nie można było użyć NNTP do przeniknięcia 

do twojego systemu. Niektóre strony umieszczają serwer wiadomości na hoście bastionu; inne w 

systemie wewnętrznym. NNTP niewiele robi, a twoje zewnętrzne przekazy wiadomości będą odbywać 

się na określonych innych komputerach (to nie jest jak poczta, którą chcesz otrzymywać od wszystkich), 



więc nie jest szczególnie trudne do zabezpieczenia. Największym problemem związanym z 

bezpieczeństwem wiadomości jest to, co zrobić z prywatnymi grupami dyskusyjnymi. Wiele witryn 

tworzy prywatne lokalne grupy dyskusyjne w celu ułatwienia dyskusji między użytkownikami; te 

prywatne grupy dyskusyjne często zawierają poufne, poufne lub zastrzeżone informacje. Ktoś, kto 

może uzyskać dostęp do serwera NNTP, może potencjalnie uzyskać dostęp do tych prywatnych grup 

dyskusyjnych, co spowoduje ujawnienie tych informacji. Jeśli zamierzasz tworzyć prywatne grupy 

dyskusyjne, pamiętaj o ostrożnym skonfigurowaniu NNTP, aby kontrolować dostęp do tych grup. 

Przesyłanie, udostępnianie i drukowanie plików 

Poczta elektroniczna przenosi dane z miejsca na miejsce, ale jest przeznaczona do małych plików w 

formie czytelnej dla człowieka. Protokoły przesyłania poczty elektronicznej mogą wprowadzać zmiany 

w wiadomościach, które są akceptowalne dla ludzi (na przykład wstawienie „>” przed słowem „Od” na 

początku wiersza, aby mailer nie pomylił go z nagłówkiem linii), ale są niedopuszczalne dla programów. 

Chociaż systemy poczty elektronicznej obejmują obecnie skomplikowane obejścia takich problemów, 

tak że duży plik binarny może zostać podzielony na małe części i zakodowany po stronie wysyłającej 

oraz zdekodowany i ponownie złożony po stronie odbierającej, rozwiązania te są uciążliwe i podatne 

na błędy. Ponadto ludzie mogą chcieć aktywnie szukać plików, zamiast czekać, aż ktoś je wyśle. Dlatego 

nawet wtedy, gdy dostępna jest poczta elektroniczna, warto mieć metodę przesyłania plików na 

żądanie. Ponadto możesz nie chcieć przesyłać plików między komputerami; możesz chcieć mieć jedną 

kopię pliku, ale używać go na wielu komputerach. To jest udostępnianie plików. Protokoły 

udostępniania plików mogą być używane jako protokoły przesyłania plików (najpierw udostępniasz 

plik, a następnie tworzysz jego lokalną kopię), ale pozwalają one również na użycie pliku mniej więcej 

tak, jakby był plikiem lokalnym. Udostępnianie plików jest zwykle wygodniejsze niż przesyłanie plików 

dla użytkowników, ale ponieważ zapewnia większą funkcjonalność, jest mniej wydajne, mniej 

niezawodne i mniej bezpieczne. Drukowanie często opiera się na protokołach udostępniania plików 

lub przesyłania plików; ma to pewien sens, ponieważ trzeba jakoś przesłać dane do drukarki. 

Przesyłanie plików 

File Transfer Protocol (FTP) to standardowy internetowy protokół przesyłania plików. Większość 

przeglądarek internetowych będzie obsługiwać zarówno FTP, jak i HTTP i będzie automatycznie używać 

FTP do uzyskiwania dostępu do lokalizacji o nazwach rozpoczynających się na „ftp:”, więc wiele osób 

korzysta z FTP, nawet o tym nie wiedząc. Teoretycznie zezwolenie użytkownikom na wnoszenie plików 

nie zwiększa ryzyka w porównaniu z pocztą elektroniczną; w rzeczywistości niektóre witryny oferują 

usługi umożliwiające dostęp do FTP za pośrednictwem poczty elektronicznej. FTP jest również prawie 

wymienny pod względem ryzyka z HTTP, co jest kolejnym sposobem wprowadzania plików. W praktyce 

jednak ludzie używają FTP w inny sposób niż HTTP i poczta elektroniczna i mogą przynosić więcej plików 

i / lub większe pliki. Co sprawia, że te pliki są niepożądane? W większości witryn głównym 

zmartwieniem jest to, że użytkownicy wprowadzą oprogramowanie koni trojańskich. Chociaż może się 

to zdarzyć, w rzeczywistości większym problemem jest to, że użytkownicy wprowadzą gry 

komputerowe, pirackie oprogramowanie i zdjęcia pornograficzne. Chociaż nie są to bezpośrednie 

problemy z bezpieczeństwem, stanowią one wiele innych problemów (w tym marnowanie czasu i 

miejsca na dysku oraz wprowadzanie różnego rodzaju problemów prawnych) i często są 

wykorzystywane jako nośniki wirusów. Jeśli wykonasz następujące czynności, możesz uznać 

przychodzący FTP za dość bezpieczną usługę, która ułatwia  

* Naucz swoich użytkowników, aby nie ufali oprogramowaniu, które wprowadzają za pośrednictwem 

FTP. 



* Przekaż użytkownikom wskazówki dotyczące witryny dotyczące zasad molestowania seksualnego i 

wykorzystania zasobów organizacyjnych. 

Co powiesz na drugą stronę medalu: pozwalanie innym osobom na używanie FTP do przesyłania plików 

z twoich komputerów? To jest nieco bardziej ryzykowne. Anonimowy FTP to niezwykle popularny 

mechanizm umożliwiający zdalnym użytkownikom dostęp do plików bez konieczności udzielania im 

pełnego dostępu do twojego komputera. Jeśli korzystasz z serwera FTP, możesz zezwolić 

użytkownikom na pobieranie plików umieszczonych w oddzielnym, publicznym obszarze systemu, nie 

pozwalając im się zalogować i potencjalnie uzyskać dostęp do wszystkiego w systemie. Anonimowy 

obszar FTP witryny może być publicznym archiwum dokumentów, standardów, oprogramowania, 

obrazów graficznych i innych informacji, których ludzie potrzebują od ciebie lub którym chcesz się z 

nimi podzielić. FTP stanowi miłe uzupełnienie protokołu HTTP, zapewniając szerszy dostęp do 

większych plików. Aby uzyskać dostęp do plików, które udostępniasz, użytkownicy logują się do 

twojego systemu za pomocą FTP ze specjalną nazwą logowania (zwykle „anonimowy” lub „ftp”). 

Większość witryn prosi użytkowników o podanie własnego adresu e-mail w odpowiedzi na monit o 

hasło, dzięki czemu strona może śledzić, kto korzysta z anonimowego serwera FTP, ale ten wymóg jest 

rzadko egzekwowany (głównie dlatego, że nie ma łatwego sposobu w celu weryfikacji ważności adresu 

poczty elektronicznej). Konfigurując anonimowy serwer FTP, musisz upewnić się, że osoby, które go 

używają, nie będą miały dostępu do innych obszarów lub plików w systemie oraz że nie będą mogły 

korzystać z FTP, aby uzyskać dostęp do powłoki na poziomie systemu samemu. Zapisywanie katalogów 

w anonimowym obszarze FTP stanowi szczególny problem. Musisz także upewnić się, że użytkownicy 

nie używają serwera w niewłaściwy sposób. Ludzie mogą umieszczać pliki, które chcą, aby określone 

osoby przeczytały. Wiele razy ludzie nie zdają sobie sprawy, że ktokolwiek w Internecie może je czytać, 

lub zdają sobie z tego sprawę, ale wierzą w bezpieczeństwo poprzez niejasność. Na nieszczęście dla 

tych niewinnych, wiele narzędzi próbuje indeksować anonimowe serwery FTP i udaje im się usunąć 

większość niejasności. Być może słyszałeś o innych protokołach przesyłania plików. Trivial File 

Transport Protocol (TFTP) to uproszczony protokół FTP, którego maszyny bezdyskowe używają do 

przesyłania informacji. Jest niezwykle prosty, dzięki czemu można go wbudować w sprzęt i dlatego nie 

obsługuje uwierzytelniania. Nie ma powodu, aby zapewniać dostęp TFTP poza siecią; zwykli 

użytkownicy nie przesyłają plików za pomocą TFTP. W witrynie Unix możesz użyć rcp do przesyłania 

plików między systemami. rcp to program do przesyłania plików, który zachowuje się jak rozszerzona 

wersja komendy cp Uniksa. Nie nadaje się do użytku w Internecie, ponieważ wykorzystuje model 

uwierzytelniania zaufanego hosta. Zamiast wymagać uwierzytelnienia użytkownika na zdalnym 

komputerze, sprawdza adres IP hosta, z którego pochodzi żądanie. Niestety nie możesz wiedzieć, że 

pakiety naprawdę pochodzą od tego hosta. Istnieje zastąpienie rcp o nazwie scp, które zapewnia 

znacznie większe bezpieczeństwo, w tym uwierzytelnianie użytkowników i szyfrowanie danych 

przesyłanych przez sieć. 

Udostępnianie plików 

Dostępnych jest kilka protokołów udostępniania plików, które umożliwiają komputerom korzystanie z 

plików znajdujących się fizycznie na dyskach podłączonych do innych komputerów. Jest to bardzo 

pożądane, ponieważ pozwala użytkownikom korzystać ze zdalnych plików bez konieczności przesyłania 

ich tam i z powrotem i próbowania synchronizacji wielu wersji. Jednak udostępnianie plików jest 

znacznie bardziej skomplikowane do wdrożenia niż przesyłanie plików. Protokoły udostępniania plików 

muszą zapewniać przezroczystość (plik wydaje się być lokalny, nie widać udostępniania plików) i bogaty 

dostęp. Te cechy sprawiają, że udostępnianie plików jest pożądane dla użytkowników, ale konieczność 

zachowania przejrzystości ogranicza rodzaj bezpieczeństwa, które można wdrożyć, a potrzeba 

zapewnienia bogatego dostępu sprawia, że protokoły są skomplikowane do wdrożenia. Większa 



złożoność nieuchronnie prowadzi do większej podatności. Najczęściej stosowanymi protokołami 

udostępniania plików są NFS (Network File System) w systemie Unix, CIFS w systemie Microsoft 

Windows oraz AppleShare na komputerach Macintosh. CIFS jest częścią rodziny pokrewnych 

protokołów i ma złożone dziedzictwo obejmujące Server Message Block (SMB), NetBIOS / NetBEUI i 

LanManager. Zobaczysz wszystkie te i inne nazwy używane w odniesieniu do protokołów 

udostępniania plików w systemach operacyjnych Microsoft. Chociaż istnieją różnice między tymi 

protokołami, niekiedy o radykalnych implikacjach dla bezpieczeństwa, są one ze sobą powiązane i, w 

przeważającej części, interoperacyjne, a na najwyższym poziomie ich implikacje dla bezpieczeństwa są 

podobne. W rzeczywistości na najwyższym poziomie wszystkie protokoły udostępniania plików mają 

podobne implikacje dla zapór ogniowych; wszystkie są niepewne i trudne w użyciu przez Internet. NFS 

został zaprojektowany do użytku w sieciach lokalnych i zakłada szybką reakcję, wysoką niezawodność, 

synchronizację czasu i wysoki stopień zaufania między maszynami. Istnieją poważne problemy z 

bezpieczeństwem w NFS. Jeśli nie skonfigurowałeś poprawnie NFS (co może być trudne), osoba 

atakująca może po prostu podłączyć system plików NFS. Jak działa NFS, komputery klienckie mogą 

odczytywać i zmieniać pliki przechowywane na serwerze bez konieczności logowania się na serwerze 

lub wprowadzania hasła. Ponieważ NFS nie rejestruje transakcji, możesz nawet nie wiedzieć, że ktoś 

ma pełny dostęp do twoich plików. NFS umożliwia kontrolowanie, które komputery mogą uzyskać 

dostęp do twoich plików. Plik o nazwie / etc / Export pozwala określić, które systemy plików mogą być 

montowane i które maszyny mogą je montować. Jeśli pozostawisz system plików poza / etc / export, 

żadna maszyna nie może go zamontować. Jeśli umieścisz go w / etc / export, ale nie określisz, jakie 

maszyny mogą go zamontować, zezwalasz na podłączenie dowolnego komputera. Możliwych jest 

również wiele subtelniejszych ataków na NFS. Na przykład NFS ma bardzo słabe uwierzytelnianie 

klienta, a osoba atakująca może przekonać serwer NFS, że żądanie pochodzi od klienta, który jest 

dozwolony w pliku eksportu. Istnieją również sytuacje, w których osoba atakująca może przejąć 

istniejące połączenie NFS. Problemy te wynikają głównie z faktu, że NFS korzysta z uwierzytelniania 

hosta, które można łatwo sfałszować. Ponieważ NFS tak naprawdę nie działa dobrze przez Internet 

(zakłada znacznie szybsze połączenie między hostami), nie ma sensu pozwalać na to między twoją 

witryną a Internetem. Stwarza problem bezpieczeństwa bez dodawania funkcjonalności. Zarówno 

CIFS, jak i AppleShare polegają na uwierzytelnieniu użytkownika zamiast uwierzytelnienia hosta, co 

stanowi niewielką poprawę bezpieczeństwa. AppleShare nie jest jednak w stanie obsługiwać 

elastycznych metod uwierzytelniania użytkowników w przypadku zwykłych klientów. Jesteś 

ograniczony do używania haseł wielokrotnego użytku, co oznacza, że atakujący mogą po prostu 

przechwycić hasła. CIFS może zapewnić dobre uwierzytelnianie i dobrą ochronę w najnowszych 

wersjach. Jednak funkcje kompatybilności wstecznej w CIFS zwiększają jego podatność, ponieważ 

próbuje on obsługiwać starszych klientów o znacznie słabszym bezpieczeństwie. Co więcej, CIFS 

faktycznie zapewnia całą rodzinę usług, niektóre z nich są nawet bardziej narażone niż udostępnianie 

plików. (Na przykład zapewnia mechanizm zdalnego wywoływania procedur ogólnego przeznaczenia, 

którego można użyć, aby umożliwić dowolnym programom komunikowanie się ze sobą.) Chociaż 

zapora ogniowa może zrozumieć CIFS i umożliwić tylko niektóre operacje (w celu umożliwienia 

udostępniania plików CIFS, ale nie inne protokoły oparte na CIFS), jest to dość skomplikowane i 

niewiele zapór ogniowych jest w stanie to zrobić. Nie jest również jasne, jak użyteczne byłoby, 

ponieważ udostępnianie plików i inne usługi są ze sobą powiązane; polecenia do odczytu danych z 

plików i do odczytu danych z innych programów są takie same. Istnieją protokoły udostępniania plików 

przeznaczone do użytku w sieciach takich jak Internet; na przykład Andrew File System (AFS) używa 

Kerberos do uwierzytelniania i opcjonalnie szyfrowania, i jest przeznaczony do pracy w sieciach 

rozległych, w tym w Internecie. NFS, CIFS i AppleShare są dostarczane jako część popularnych 

systemów operacyjnych, podczas gdy AFS jest produktem innej firmy. Z tego powodu oraz ponieważ 

AFS i Kerberos wymagają znacznej wiedzy technicznej do skonfigurowania i utrzymania, AFS nie jest 



szeroko stosowany poza niewielką liczbą dużych witryn. Jeśli potrzebujesz zrobić bezpieczne, sieciowe 

systemy plików, warto sprawdzić AFS, ale nie jest to tutaj omówione. 

Systemy drukowania 

Niemal każdy system operacyjny zapewnia obecnie zdalne drukowanie - za pomocą lp lub lpr na 

komputerach z systemem Unix, druk SMB na komputerach z systemem Windows lub usługi 

drukowania AppleTalk na komputerach Macintoshes. Zdalne drukowanie umożliwia komputerowi 

drukowanie na drukarce, która jest fizycznie podłączona do innego komputera lub bezpośrednio do 

sieci. Oczywiście jest to bardzo pożądane w sieci lokalnej; nie powinieneś potrzebować tylu drukarek, 

ile masz maszyn. Jednak wszystkie opcje zdalnego drukowania są niepewne i nieefektywne jako 

sposoby przesyłania danych przez Internet. Nie ma powodu, aby im na to pozwolić. Jeśli musisz 

drukować na stronie internetowej lub zezwolić innej stronie na korzystanie z twoich drukarek, możliwe 

jest skonfigurowanie specjalnych aliasów poczty, które drukują pocztę przy odbiorze. Jest to metoda 

stosowana przez wiele firm nawet w wewnętrznych sieciach rozległych, ponieważ jest znacznie  

Zdalny dostęp 

Istnieje wiele sytuacji, w których chciałbyś uruchomić program na komputerze innym niż ten, przed 

którym stoisz. Na przykład możesz znajdować się przed wolnym komputerem, ponieważ podróżujesz z 

laptopem lub inny komputer to superkomputer, albo używasz „cienkich klientów” - celowo głupich 

komputerów - w celu obniżenia kosztów utrzymania i uzyskać korzyści skali. Początkowo dostęp zdalny 

oznaczał pewną formę zdalnego dostępu do terminala, który umożliwia korzystanie z aplikacji 

znakowych. Obecnie dostęp tylko dla znaków rzadko jest wystarczający. Zamiast tego możesz 

potrzebować jakiejś formy zdalnej grafiki. Ogólne pytania dotyczące zdalnego dostępu są takie same 

dla wszystkich metod: 

• Czy istnieją odpowiednie mechanizmy kontrolujące, kto może uzyskać zdalny dostęp do urządzenia? 

W jaki sposób uwierzytelniani są użytkownicy zdalni? 

• Czy ktoś może przejąć trwające połączenie? 

• Czy podsłuchujący mogą zbierać ważne informacje (szczególnie informacje uwierzytelniające)? 

Zdalny dostęp do terminala i wykonywanie poleceń 

Pierwotnie programy, które zapewniały zdalny dostęp do terminala, pozwalały na korzystanie ze 

zdalnego systemu, tak jakby komputer był terminalem podłączonym bezpośrednio - terminalem 

staromodnym, zdolnym do wyświetlania i generowania tekstu. Obecnie istnieją komputery 

obsługujące zdalny dostęp do terminali bez obsługi prawdziwych fizycznych terminali, a wiele 

komputerów nie może wiele zrobić z interfejsem tekstowym, bez względu na to, jak jest do nich 

podłączony. Telnet to standard zdalnego dostępu do terminali w Internecie. Telnet pozwala zapewnić 

użytkownikom zdalny dostęp do tekstu z dowolnej witryny podłączonej do Internetu bez specjalnych 

uzgodnień. Telnet był kiedyś uważany za dość bezpieczną usługę, ponieważ wymaga od użytkowników 

uwierzytelnienia się. Niestety Telnet wysyła wszystkie informacje w postaci niezaszyfrowanej, co czyni 

go wyjątkowo podatnym na ataki typu sniffing i porwanie. Z tego powodu Telnet jest obecnie uważany 

za jedną z najbardziej niebezpiecznych usług, gdy jest używany do uzyskiwania dostępu do witryny ze 

zdalnych systemów. (Dostęp do zdalnych systemów z twojej witryny jest ich problemem 

bezpieczeństwa, nie twoim.) Telnet jest bezpieczny tylko wtedy, gdy zdalny komputer i wszystkie sieci 

między nim a maszyną lokalną są bezpieczne. Oznacza to, że Telnet nie jest bezpieczny przez Internet, 

w którym nie można niezawodnie zidentyfikować interweniujących sieci, a tym bardziej zaufać im. 

Istnieją różne rodzaje schematów uwierzytelniania do zdalnego logowania, które będą automatycznie 



działać z Telnet. Niestety, nawet jeśli zabezpieczysz hasło, nadal możesz stwierdzić, że twoja sesja może 

zostać podsłuchana lub przejęta; zapobieganie wymaga użycia zaszyfrowanego protokołu. Można to 

zrobić na dwa popularne sposoby. Po pierwsze, możesz po prostu zastąpić Telnet szyfrowanym 

programem zdalnego dostępu do terminali; powszechnie akceptowanym standardem internetowym 

jest bezpieczna powłoka (SSH), która zapewnia szereg szyfrowanych usług zdalnego dostępu, ale 

dostępnych jest wiele innych rozwiązań. Po drugie, możesz utworzyć szyfrowane połączenie sieciowe 

(wirtualna sieć prywatna lub VPN) i uruchomić normalny Telnet.  Do zdalnego dostępu do terminala i 

zdalnego uruchamiania programów można używać innych programów oprócz Telnet i SSH - w 

szczególności rlogin, rsh i on. Programy te są używane w zaufanym środowisku, aby umożliwić 

użytkownikom zdalny dostęp bez konieczności ponownego uwierzytelniania. Host, z którym się łączy, 

ufa hostowi, z którego pochodzą, aby poprawnie uwierzytelnił użytkownika. Model zaufanego hosta 

jest po prostu nieodpowiedni do użytku w Internecie, ponieważ zasadniczo nie można ufać hostom 

spoza sieci. W rzeczywistości nie możesz nawet mieć pewności, że pakiety pochodzą od hosta, o którym 

mówią, że są. rlogin i rsh mogą być odpowiednie do użytku w sieci chronionej zaporą ogniową, w 

zależności od wewnętrznych zasad bezpieczeństwa. włącza jednak wszystkie kontrole bezpieczeństwa 

w programie klienckim, a każdy może użyć zmodyfikowanego klienta, który omija te kontrole, więc 

korzystanie z niego nawet w sieci lokalnej chronionej zaporą jest całkowicie niebezpieczne. dowolne 

polecenie jak każdy inny użytkownik). Wyłączasz, wyłączając serwer rexd. Na szczęście obecnie zdarza 

się stosunkowo rzadko; Windows NT, który zapewnia klientów rlogin i rsh, nie zapewnia klienta. 

Zdalne interfejsy graficzne dla systemów operacyjnych Microsoft 

Chociaż system Windows NT zapewnia klientów dla większości usług zdalnego wykonywania opisanych 

wcześniej, a serwery dla wielu z nich są dostępne jako część zestawów zasobów lub produktów innych 

firm, zdalne usługi terminalowe ogólnie nie są zbyt interesujące w systemie Windows NT. Chociaż 

istnieją programy zorientowane na znaki, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań 

administracyjnych, większość programów, z których ludzie chcą korzystać, ma charakter graficzny. 

Microsoft zapewnia zdalne interfejsy graficzne jako część serwerów Windows w pakiecie o nazwie 

Usługi terminalowe. Jest to również dostępne w systemie Windows NT 4 jako specjalna wersja systemu 

operacyjnego serwera terminali. Usługi terminalowe i serwer terminali używają opracowanego przez 

Microsoft protokołu o nazwie Remote Desktop Protocol (RDP) do komunikacji między klientami a 

serwerami. 

Różne zdalne protokoły są używane do zdalnych interfejsów graficznych do systemu Windows, z 

których najbardziej wydajnym i rozpowszechnionym jest niezależna architektura obliczeniowa (ICA) 

opracowana przez Citrix. ICA została licencjonowana przez wielu dostawców i dostępna jest szeroka 

gama klientów i serwerów, którzy jej używają, w tym wielu serwerów Windows NT i klientów opartych 

na Javie, które mogą działać na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową z obsługą Java. 

Wtyczki ICA są dostępne dla usług terminalowych i serwera terminali. Dostęp zdalny oparty na 

protokole TCP / IP jest również dostępny z prawie każdego innego programu zdalnego dostępu na 

rynku Windows, w tym LapLink, RemotePossible i PcANYWHERE, aby wymienić tylko kilka. Istnieje 

również kontrowersyjny program BO2K, który jest ogólnodostępnym programem typu open source, 

który zapewnia zdalny dostęp. Jest kontrowersyjny, ponieważ jest szeroko rozpowszechniany jako 

narzędzie dla intruzów, zaprojektowane w celu zapewnienia zdalnego dostępu osobom postronnym; z 

drugiej strony jest to w pełni funkcjonalne i skuteczne narzędzie zapewniające również legalny dostęp 

zdalny. Programy te różnią się znacznie pod względem wpływu na bezpieczeństwo, chociaż większość 

z nich jest niestety niepewna. 

Systemy okien sieciowych 



Większość maszyn uniksowych oferuje obecnie systemy okien oparte na systemie okien X11. Serwery 

X11 są również dostępne jako aplikacje innych producentów dla prawie każdego innego systemu 

operacyjnego, w tym dla wszystkich wersji Microsoft Windows i wielu wersji MacOS. Klienci X11 są 

rzadsi, ale są dostępne dla systemu Windows NT. Dostęp do sieci jest ważną funkcją X11. Ponieważ 

coraz więcej programów ma graficzne interfejsy użytkownika, zdalny dostęp do terminala staje się 

coraz mniej użyteczny; potrzebujesz grafiki, a nie tylko tekstu. X11 zapewnia zdalną grafikę. Serwery 

X11 są kuszącym celem dla intruzów. Intruz mający dostęp do serwera X11 może wyrządzić dowolne z 

następujących rodzajów uszkodzeń: 

* Uzyskaj zrzuty ekranu 

Są to kopie wszystkiego, co jest wyświetlane na ekranach użytkowników. 

* Czytaj naciśnięcia klawiszy 

Mogą to być hasła użytkowników. 

* Wciśnij klawisze 

Będą wyglądać tak, jakby zostały wpisane przez użytkownika. Wyobraź sobie, jak niebezpieczne może 

być to w oknie, w którym użytkownik uruchamia powłokę root. 

Pierwotnie X11 używał przede wszystkim uwierzytelniania na podstawie adresu, z którego pochodziły 

połączenia, co jest bardzo słabe i nie nadaje się do użycia w Internecie. Obecnie większość serwerów 

X11 implementuje bezpieczniejsze mechanizmy uwierzytelniania. Jednak, podobnie jak Telnet, X11 jest 

nadal podatny na przechwytywanie i sniffowanie, nawet gdy uwierzytelnianie jest względnie 

bezpieczne, a rozwiązanie ogólnego problemu bezpieczeństwa wymaga zaszyfrowania całego 

połączenia za pośrednictwem SSH lub rozwiązania VPN. 

Usługi konferencyjne w czasie rzeczywistym 

Szereg różnych usług konferencyjnych w czasie rzeczywistym jest dostępnych w Internecie, w tym 

rozmowy, IRC, internetowe czaty oraz różne usługi świadczone przez sieć szkieletową Multicast 

(MBONE). Wszystkie te usługi umożliwiają interakcję z innymi ludźmi, w przeciwieństwie do baz danych 

lub archiwów informacji. Poczta elektroniczna i wiadomości Usenet zostały zaprojektowane w celu 

ułatwienia komunikacji asynchronicznej; działają nawet wtedy, gdy uczestnicy nie są aktualnie 

zalogowani. Przy następnym logowaniu wiadomości e-mail lub wiadomości będą na nich czekały. Z 

drugiej strony usługi konferencyjne w czasie rzeczywistym są przeznaczone do interaktywnego użytku 

przez uczestników online. Internet Relay Chat (IRC) jest czymś w rodzaju radia Citizens Band (CB) w 

Internecie; ma swoją małą kulturę, w której wiele osób rozmawia ze sobą. Użytkownicy uzyskują 

dostęp do IRC za pośrednictwem dedykowanych klientów IRC lub za pomocą usługi Telnet w celu 

uzyskania dostępu do witryny zapewniającej publiczną obsługę klienta IRC. Serwery IRC udostępniają 

setki (czasem tysiące) nazwanych „kanałów”. Te kanały przychodzą i odchodzą (każdy może utworzyć 

nowy kanał, a kanał przetrwa tak długo, jak długo będzie na nim ktoś), chociaż niektóre popularne 

kanały są mniej więcej stałe. W przeciwieństwie do rozmowy, która jest ograniczona do pary 

użytkowników, dowolna liczba osób może jednocześnie uczestniczyć w kanale IRC. Niektórzy klienci 

IRC pozwalają użytkownikowi na uczestnictwo w wielu kanałach jednocześnie (coś w rodzaju 

uczestnictwa w dwóch różnych rozmowach jednocześnie na imprezie). Istnieje wiele problemów 

bezpieczeństwa z IRC; większość problemów nie dotyczy samego protokołu, ale klientów, a także tego, 

kto używa IRC i jak. Wielu klientów umożliwia serwerom znacznie większy dostęp do lokalnych 

zasobów (plików, procesów, programów itp.) Niż jest to rozsądne; złośliwy serwer może siać 

spustoszenie przy słabym kliencie. Co więcej, wielu najczęstszych użytkowników IRC to żartownisie i 



crackerzy, którzy używają IRC do przekazywania między sobą informacji technicznych i próbują oszukać 

innych użytkowników IRC. Ich pomysłem na dobry czas jest powiedzenie neoficieużytkownikowi IRC: 

„Hej, daj to polecenie swojemu klientowi IRC, abym mógł pokazać ci tę schludną nową zabawkę, o 

której napisałem”. Następnie, gdy niczego niepodejrzewający użytkownik podąża za wskazówkami 

dowcipnisia, polecenie niszczy system. Każdy, kto korzysta z IRC, potrzebuje dobrego programu 

klienckiego i zdrowej dawki ostrożności i podejrzeń. Czaty oparte wyłącznie na sieci mają mniej luk w 

zabezpieczeniach, ale HTTP nie nadaje się do czatowania, więc są one często niezręczne i niewygodne 

w użyciu. Dlatego ludzie opracowali szereg rozwiązań hybrydowych za pomocą wtyczek do klientów 

HTTP (na przykład ICQ Mirabilis i AOL Messenger). Zapewniają one znacznie ładniejsze interfejsy, ale 

także wprowadzają nowe podatności. Podobnie jak IRC, mają wiele „złych dzielnic”, w których ludzie 

spędzają czas szukając neofitów, których mogą oszukać lub zaatakować. Ponadto protokoły i same 

wtyczki są często podatne na atak. Bardziej skomplikowane systemy umożliwiają bogatsze rozmowy. 

W miarę jak popularne stają się szybkie połączenia sieciowe, w pełni popularne stają się systemy 

wideokonferencyjne, nawet w Internecie. Najbardziej znany z nich system to NetMeeting firmy 

Microsoft. NetMeeting i większość innych powszechnie stosowanych systemów 

wideokonferencyjnych są oparte na zestawie standardów i protokołów Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego dotyczących wideokonferencji. Protokoły te są niezwykle trudne do 

zabezpieczenia. Posiadają prawie każdą funkcję, która utrudnia ochronę protokołu, w tym korzystanie 

z wielu strumieni danych, inicjowanie transferu danych z obu końców konwersacji (zamiast posiadania 

jasno określonego klienta i serwera), korzystanie z protokołów bezpołączeniowych i zamiast tego 

dynamiczne przypisywanie numerów portów korzystania ze znanych numerów portów. Choć mogą być 

bardzo przydatne, zapewnienie ich bezpieczeństwa wymaga wyjątkowo wyspecjalizowanej zapory. 

Ponieważ wideokonferencje obejmują duże ilości danych, zapora ogniowa również potrzebuje dobrej 

wydajności. MBONE jest źródłem nowego zestawu usług w Internecie, koncentrując się na rozszerzeniu 

usług konferencyjnych w czasie rzeczywistym poza usługi tekstowe, takie jak rozmowy i IRC, o audio, 

wideo i tablicę elektroniczną. MBONE służy do wysyłania wideo w czasie rzeczywistym wielu 

konferencji technicznych i programów przez Internet (np. Spotkania Zespołu Roboczego ds. Inżynierii 

Internetowej, sesje keynote z konferencji USENIX, operacje lotów wahadłowców kosmicznych itp.). W 

tym momencie powszechnie używane usługi MBONE wydają się być względnie bezpieczne. Chociaż 

istnieją problemy teoretyczne, jedynymi zgłoszonymi atakami były powodzie, z którymi łatwo sobie 

poradzić. Problemy teoretyczne mogą w końcu stać się rzeczywistymi problemami, ale są one bardzo 

teoretyczne (nikt nie potwierdził, że w ogóle można je wykorzystać) i niezbyt groźne (gdyby można je 

było wykorzystać, nadal nie byłyby katastrofalne). Jednak niezamierzone odmowa usługi może 

stanowić poważny problem w przypadku MBONE, ponieważ audio i wideo mogą wykorzystywać tak 

dużą przepustowość. 

Nazewnictwo i usługi katalogowe 

Usługa nazewnictwa tłumaczy nazwy używane przez ludzi i adresy numeryczne używane przez 

maszyny. Różne protokoły używają różnych usług nazewnictwa; podstawowym protokołem używanym 

w Internecie jest system nazw domen (DNS), który konwertuje nazwy hostów i adresy IP. We 

wczesnych dniach Internetu każda witryna mogła utrzymywać tabelę hostów, która zawierała nazwę i 

numer każdej maszyny w Internecie, na której mogłaby się troszczyć. Przy dołączonych milionach 

hostów żadna witryna nie jest praktyczna, aby utrzymywać ich listę, a tym bardziej dla każdej witryny. 

Zamiast tego DNS pozwala każdej witrynie przechowywać informacje o swoich hostach i znajdować 

informacje dla innych witryn. DNS sam w sobie nie jest usługą na poziomie użytkownika, ale leży u 

podstaw SMTP, FTP, Telnet i praktycznie każdej innej usługi, której potrzebują użytkownicy, ponieważ 

użytkownicy chcą mieć możliwość wpisania „telnet fikcyjny.przykład” zamiast „telnet 10.100. 242,32 

”. Ponadto wiele anonimowych serwerów FTP nie zezwala na połączenia od klientów, chyba że będą 



mogli użyć DNS do wyszukania nazwy hosta klienta, aby można go było zalogować. W rezultacie musisz 

zarówno korzystać z usługi nazw, jak i korzystać z niej, aby uczestniczyć w Internecie. Głównym 

ryzykiem związanym ze świadczeniem usługi DNS jest to, że możesz przekazać więcej informacji, niż 

chcesz. Na przykład DNS umożliwia dołączenie informacji o używanym sprzęcie i oprogramowaniu, 

informacji, których nie używasz ale które chce mieć atakujący. W rzeczywistości możesz nawet nie 

chcieć, aby osoba atakująca znała nazwy wszystkich twoich wewnętrznych maszyn. Używanie DNS 

wewnętrznie, a następnie poleganie na nazwach hostów do uwierzytelniania, naraża cię na włamanie, 

które może zainstalować podstępny serwer DNS. Można to rozwiązać za pomocą kombinacji metod, w 

tym: 

• Używanie adresów IP (zamiast nazw hostów) do uwierzytelniania w usługach, które muszą być 

bardziej bezpieczne. 

• Uwierzytelnianie użytkowników zamiast hostów w najbezpieczniejszych usługach, ponieważ adresy 

IP mogą być również sfałszowane. 

Sieci Windows  używają DNS w połączeniu z usługą Active Directory do lokalizowania zasobów. Klienci 

uzyskują dostęp do usługi Active Directory za pośrednictwem protokołu LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol), który jest powszechnie stosowanym standardem dostępu do informacji o katalogu. 

Starsze sieci Microsoft Windows używają Windows Internet Name Service (WINS) do mapowania nazw 

hostów NetBIOS na adresy IP. Nazwa mimowolnie wprowadza w błąd; WINS nie jest usługą nazw 

internetowych (która ma działać w Internecie na całym świecie), ale usługą nazw internetowych (która 

ma działać w Internecie, zbiorem sieci lokalnych). Usługa rozszerzana przez WINS, usługa nazw 

NetBIOS, działa tylko w jednej sieci lokalnej. Popularna terminologia zmieniła się od czasu nazwania tej 

usługi, a teraz może być bardziej odpowiednio nazwana Windows Intranet Name Service. W miarę 

ewolucji WINS wzajemne powiązania między nim a DNS stały się coraz bardziej złożone i zagmatwane. 

Serwery WINS mogą konsultować się z serwerami DNS, a serwery Microsoft DNS mogą konsultować 

się z serwerami WINS. Ważne rzeczy do zapamiętania na temat WINS to: 

• WINS został zaprojektowany jako wyłącznie wewnętrzny protokół dla jednej organizacji. 

• Występują problemy ze skalowaniem podczas korzystania z usługi WINS w dużych i złożonych 

sieciach, nawet w przypadku jednej organizacji. 

• Microsoft wycofuje korzystanie z WINS na rzecz DNS. 

• WINS jest mniej bezpieczny niż DNS. 

WINS ma wszystkie problemy z bezpieczeństwem, które ma DNS, a następnie niektóre. Po pierwsze, 

WINS zawiera więcej informacji niż DNS. Podczas gdy DNS zawiera informacje, takie jak nazwy hostów, 

które mogą nie wymagać od osoby atakującej, WINS zawiera informacje, takie jak prawidłowe nazwy 

użytkowników i listy uruchomionych usług, których zdecydowanie nie chcesz, aby osoba atakująca 

posiadała. Po drugie, WINS opiera się na dynamicznej rejestracji; nie tylko przyjmuje zapytania od 

hostów, ale także przyjmuje nowe dane z sieci. To sprawia, że jest znacznie bardziej podatny na wrogich 

klientów niż DNS. Wyświetlanie WINS w Internecie jest bardzo niebezpieczne i wcale nie przydatne. 

Niektóre witryny korzystają z Network Information Service (NIS) firmy Sun, znanej wcześniej jako 

Yellow Pages (YP), do wewnętrznej dystrybucji informacji o nazwie hosta. Nie jest to konieczne. 

Zamiast tego możesz używać klientów DNS na dowolnej platformie obsługującej NIS, ale NIS może być 

wygodniejszy w konfigurowaniu wewnętrznych maszyn. Zapewnienie usług NIS zewnętrznym 

maszynom z pewnością nie jest ani konieczne, ani wskazane. NIS został zaprojektowany do 

administrowania jedną witryną, a nie do wymiany informacji między witrynami, i jest bardzo niepewny. 



Na przykład nie byłoby możliwe podanie informacji o hoście zewnętrznym witrynom za pośrednictwem 

NIS bez podania pliku hasła, jeśli oba są dostępne wewnętrznie. 

Usługi uwierzytelniania i audytu 

Kolejną ważną (choć często niewidoczną) usługą jest uwierzytelnianie. Usługi uwierzytelniania zajmują 

się przypisywaniem określonej tożsamości do połączenia przychodzącego. Gdy wpiszesz nazwę 

użytkownika i hasło, coś używa ich do uwierzytelnienia Ciebie - w celu ustalenia, że jesteś 

użytkownikiem, o którym mówisz, że jesteś. Uwierzytelnianie może nastąpić lokalnie na komputerze 

lub może korzystać z usługi w sieci. Usługi sieciowe mają tę zaletę, że zapewniają scentralizowany 

punkt administracji dla wielu komputerów, a zatem stały poziom wiarygodności. Wiele różnych usług 

zapewnia usługi uwierzytelniania, czasem w połączeniu z innymi funkcjami. W systemie Unix 

najpopularniejsze usługi uwierzytelniania to NIS (który zapewnia również różne inne administracyjne 

bazy danych) i Kerberos (który specjalizuje się wyłącznie w uwierzytelnianiu). Windows NT zwykle 

używa NTLM (zintegrowanego z usługą logowania CIFS), podczas gdy Windows 2000 domyślnie używa 

Kerberos, wracając do NTLM tylko w celu uzyskania dostępu do starszych serwerów. Z różnych 

powodów protokoły te mogą być trudne w użyciu przez Internet lub do uwierzytelniania osób, które 

chcą połączyć się przez linie telefoniczne, dlatego opracowano dwa protokoły dla tej sytuacji: RADIUS 

i TACACS. 

Usługi administracyjne 

Różnorodne usługi są wykorzystywane do zarządzania i utrzymywania sieci; są to usługi, z których 

większość użytkowników nie korzysta bezpośrednio - o których wielu z nich nawet nigdy nie słyszało - 

ale są to bardzo ważne narzędzia dla menedżerów sieci. 

Zarządzanie systemem 

Simple Network Management Protocol (SNMP) to protokół zaprojektowany w celu ułatwienia 

centralnego zarządzania urządzeniami sieciowymi. Początkowo SNMP koncentrował się na 

urządzeniach, które były wyłącznie zorientowane na sieć (na przykład routery, mosty, koncentratory i 

koncentratory). Obecnie agentów SNMP można znaleźć na prawie wszystkim, co łączy się z siecią, 

niezależnie od tego, czy jest to część infrastruktury sieci. Wiele hostów ma agentów SNMP; duże 

pakiety oprogramowania, takie jak bazy danych, często mają wyspecjalizowanych agentów SNMP; a 

nawet przełączniki telefoniczne i zasilanie systemu mają interfejsy sieciowe z agentami SNMP. Stacje 

zarządzania SNMP mogą żądać informacji od agentów za pośrednictwem SNMP. Stacje zarządzania 

SNMP mogą również kontrolować niektóre funkcje urządzenia. Urządzenia mogą również zgłaszać 

pilne informacje (na przykład, że linia uległa awarii lub że na danej linii występuje znaczna liczba 

błędów) do stacji zarządzania za pośrednictwem SNMP. Urządzenia różnią się znacznie pod względem 

rodzaju informacji przekazywanych za pośrednictwem SNMP oraz parametrów, które można zmieniać 

za pomocą SNMP. Urządzenia sieciowe, które pierwotnie mówiły SNMP, używały go do danych 

wrażliwych, takich jak liczba bajtów, które przeszły przez określony port lub tablica routingu danego 

urządzenia. Niektóre z nich zezwalały stacjom zarządzającym na robienie potencjalnie katastrofalnych 

rzeczy (na przykład wyłączanie interfejsu sieciowego), ale większość z nich nie (choćby dlatego, że wiele 

z nich po prostu nie wdrożyło polecenia „set”, które jest wymagane do zarządzania stacją, która 

faktycznie coś zmienia). Współcześni agenci SNMP często zawierają wyjątkowo wrażliwe dane; 

domyślny agent SNMP dla systemu Windows NT zawiera na przykład pełną listę prawidłowych nazw 

użytkowników na komputerze oraz listę aktualnie uruchomionych usług. Wiele agentów SNMP 

pozwala na ponowne uruchomienie komputera i inne krytyczne zmiany. Niestety nie są w ogóle 

zabezpieczone. Zabezpieczenia SNMP opierają się obecnie na haseł jawnych, znanych jako ciąg 

społeczności, ze znanymi i powszechnie używanymi domyślnymi. Niektórzy agenci SNMP wdrażają 



dodatkowe poziomy bezpieczeństwa (na przykład kontrolę nad adresami IP, z których będą 

przyjmować zapytania), ale nadal są one niewystarczające dla bardzo wrażliwych danych. Zezwolenie 

na SNMP z Internetu jest bardzo niebezpieczne. Wraz z wprowadzeniem SNMP v3, który zapewnia 

lepsze uwierzytelnianie i może szyfrować dane, staje się możliwe bezpieczniejsze uruchamianie SNMP. 

Jednak SNMP v3 nie jest jeszcze rozpowszechniony. 

Trasowanie 

Protokoły routingu, takie jak RIP i OSPF, są używane do rozpowszechniania informacji o tym, dokąd 

pakiety powinny być kierowane. Transakcje w Internecie obejmują hosty rozproszone na całym 

świecie, które są dodawane, przenoszone i usuwane, a wszystko to bez jednego centralnego organu 

do ich kontrolowania. System nazw domen zapewnia część informacji niezbędnych do tego, aby to 

zadziałało (mapowanie między nazwami czytelnymi dla człowieka a numerami nadającymi się do 

użytku przez maszynę), a kolejną kluczową częścią są usługi routingu, które rozpowszechniają 

informacje o tym, które numery są gdzie i jak dostać się do nich. Jeśli przeszkadzasz w routingu hosta, 

zakłócasz jego zdolność do komunikowania się z resztą świata. Możesz go całkowicie odciąć lub po 

prostu ukraść ruch, który miał trafić gdzie indziej. Niestety większość obecnie używanych protokołów 

routingu została zaprojektowana, gdy Internet był mniej niebezpiecznym miejscem i nie zapewnia 

znaczącego poziomu ochrony. Dobra wiadomość jest taka, że informacje o routingu rzadko muszą 

trafiać do znacznej liczby hostów; ogólnie rzecz biorąc, będziesz mieć najwyżej kilka routerów, które 

rozmawiają z Internetem, i będą to jedyne hosty, które będą musiały rozmawiać z protokołami 

routingu do Internetu. Ogólnie rzecz biorąc, nie musisz przekazywać protokołów routingu przez zapory, 

chyba że tak jest za pomocą wewnętrznych zapór ogniowych w witrynie. 

Diagnostyka sieci 

Dwa najpopularniejsze narzędzia do zarządzania siecią to ping i traceroute (znany również jako tracert). 

Oba są nazwane na cześć programów uniksowych, które były pierwszymi implementacjami, ale oba są 

teraz dostępne w jakiejś formie na prawie wszystkich platformach obsługujących Internet. Nie mają 

własnych protokołów, ale korzystają z tego samego protokołu podstawowego, czyli Internet Control 

Message Protocol (ICMP). W przeciwieństwie do większości omawianych programów, nie są one 

klientami wyróżniających się serwerów. ICMP jest implementowany na niskim poziomie jako 

wymagana część protokołów TCP / IP używanych przez wszystkie hosty internetowe. ping po prostu 

testuje osiągalność; mówi ci, czy możesz dostać pakiet do i od danego hosta, a często dodatkowe 

informacje, takie jak czas potrzebny na pakiet w obie strony. traceroute mówi nie tylko, czy możesz 

dotrzeć do danego hosta (i czy może on odpowiedzieć), ale także drogę, którą podążają twoje pakiety, 

aby dostać się do tego hosta; jest to bardzo przydatne w analizowaniu i debugowaniu problemów 

sieciowych pomiędzy tobą a jakimś miejscem docelowym. Ponieważ nie ma serwerów do pingowania 

i traceroute, nie można po prostu zdecydować, aby nie włączać serwerów. Możesz jednak użyć 

filtrowania pakietów, aby uniemożliwić im dotarcie do twoich komputerów. Istnieje kilka zagrożeń dla 

wychodzącego ping lub traceroute, a zagrożeń tych można uniknąć, używając ich bez rozpoznawania 

nazw hostów. Ping przychodzący i traceroute stanowią jednak znaczne ryzyko. Szczególnie ping jest 

częstą podstawą ataków typu „odmowa usługi”. Za pomocą poleceń ping i traceroute można ustalić, 

które hosty w Twojej witrynie istnieją, co stanowi wstępny krok do ich zaatakowania. Z tego powodu 

wiele witryn albo uniemożliwia lub ogranicza odpowiednie pakiety przychodzące. 

Usługa czasu 

Network Time Protocol (NTP), usługa internetowa, która bardzo precyzyjnie ustawia zegary w 

systemie, ma klientów w większości systemów operacyjnych (w tym Unix, Windows NT i MacOS). 

Synchronizacja czasu między różnymi maszynami jest ważna na wiele sposobów. Z punktu widzenia 



bezpieczeństwa badanie dokładnych czasów odnotowanych w dzienniku pliki różnych maszyn mogą 

pomóc w analizowaniu wzorów włamań. Posiadanie zsynchronizowanych zegarów jest również 

wymagane, aby uniemożliwić napastnikom zarejestrowanie interakcji, a następnie jej powtórzenie 

(atak odtwarzania); jeśli znaczniki czasu są zakodowane w interakcji, będą niepoprawne przy drugim 

odtwarzaniu transakcji.  

Z praktycznego punktu widzenia zegary zsynchronizowane są również wymagane do skutecznego 

korzystania z NFS. Nie musisz używać NTP przez Internet; zsynchronizuje zegary ze sobą w Twojej 

witrynie, jeśli to wszystko, czego chcesz. Powodem, dla którego ludzie używają NTP z Internetu jest to, 

że wiele hostów z niezwykle dokładnymi zegarami - zegary radiowe, które odbierają sygnał czasu z 

głównych zegarów atomowych lub z zegarów atomowych w satelitach globalnego systemu 

pozycjonowania (GPS) - zapewniają usługę NTP dla upewnienia  się, że twoje zegary są nie tylko 

zsynchronizowane ze sobą, ale także poprawne. Bez zewnętrznej usługi czasu może się okazać, że 

wszystkie komputery mają dokładnie ten sam zły czas. Akceptacja usługi zewnętrznej sprawia, że jesteś 

podatny na fałszowanie, ale ponieważ NTP nie przesunie zegarów bardzo daleko bardzo szybko, 

sfałszowany zegar zewnętrzny raczej nie spowoduje podatności na atak odtwarzania, chociaż może 

irytować cię, uruchamiając wszystkie twoje zegary wolno lub szybko. Zegary radiowe lub GPS nadające 

się do wykorzystania jako źródła czasu NTP nie są jednak strasznie drogie, a jeśli używasz NTP do 

synchronizowania zegarów dla protokołu uwierzytelniania takiego jak Kerberos, powinieneś kupić 

własny i zapewnić wewnętrzną obsługę czasu, zamiast używać zewnętrzne odniesienia. 

Bazy danych 

Przez długi czas bazy danych były względnie samodzielne; większość dostępu do systemu baz danych 

była z tego samego komputera, na którym uruchomiono oprogramowanie. Obecnie bazy danych są 

bardzo rzadko samodzielne. Zamiast tego służą do przechowywania danych w większych, 

rozproszonych systemach; systemy informacji o sprzedaży, systemy e-commerce, nawet duże systemy 

poczty elektronicznej korzystają z baz danych i komunikują się z nimi za pośrednictwem sieci. To 

sprawia, że bezpieczna zdalna komunikacja z bazami danych jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Niestety 

protokoły komunikacji z bazami danych są zwykle zastrzeżone i różne dla każdego producenta bazy 

danych. Co więcej, dopiero niedawno zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Rozsądne 

jest przekazywanie transakcji bazy danych bez ochrony przez Internet.  

Gry 

Gry stwarzają specjalne wyzwania bezpieczeństwa. Podobnie jak protokoły multimedialne, mają cechy, 

które czynią je z natury trudnymi do zabezpieczenia; starają się tworzyć elastyczne, wydajne 

połączenia. Gry również często się zmieniają, są zaprojektowane przez osoby bardziej zainteresowane 

atrakcyjnością niż bezpieczeństwem i są ulubionym celem atakujących. Zasadniczo należy unikać 

obsługi gier przez zaporę ogniową. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa sieci podczas uruchamiania gier 

wieloosobowych wewnątrz sieci. 

 

 



Strategie bezpieczeństwa 

Zanim omówimy szczegóły zapór ogniowych, ważne jest, aby zrozumieć niektóre podstawowe 

strategie stosowane w budowaniu zapór ogniowych i egzekwowaniu bezpieczeństwa w Twojej 

witrynie. To nie są oszałamiające objawienia; są to proste podejścia. Są one przedstawione tutaj, abyś 

mógł o nich pamiętać, gdy tworzysz rozwiązanie zapory ogniowej dla swojej witryny.  

Najmniejszy przywilej 

Być może najbardziej podstawową zasadą bezpieczeństwa (wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, nie 

tylko bezpieczeństwa komputera i sieci) jest zasada najmniejszego przywileju. Zasadniczo zasada 

najmniejszych uprawnień oznacza, że każdy obiekt (użytkownik, administrator, program, system, 

cokolwiek) powinien mieć tylko uprawnienia, których ten obiekt potrzebuje do wykonania 

przypisanych mu zadań - i nic więcej. Najmniejszy przywilej jest ważną zasadą ograniczania narażenia 

na ataki i ograniczania szkód spowodowanych przez konkretne ataki. Niektórzy producenci 

samochodów konfigurują zamki, aby jeden kluczyk służył do drzwi i zapłonu, a inny kluczyk do schowka 

i bagażnika; w ten sposób możesz egzekwować najmniejszy przywilej, dając parkingowemu 

pracownikowi możliwość zaparkowania samochodu bez możliwości dostania się do rzeczy 

przechowywanych w bagażniku. Z tego samego powodu wiele osób używa dzielnych breloczków. 

Możesz egzekwować najmniejszy przywilej, dając komuś klucz do samochodu, ale nie klucz do domu. 

W kontekście internetowym przykłady są nieograniczone. Prawdopodobnie każdy użytkownik nie musi 

mieć dostępu do każdej usługi internetowej. Każdy użytkownik prawdopodobnie nie musi 

modyfikować (ani nawet czytać) każdego pliku w systemie. Każdy użytkownik prawdopodobnie nie 

musi znać hasła administracyjnego komputera. Każdy administrator systemu prawdopodobnie nie 

musi znać haseł administracyjnych dla wszystkich systemów. Każdy system prawdopodobnie nie musi 

mieć dostępu do plików każdego innego systemu. W przeciwieństwie do producentów samochodów, 

większość producentów systemów operacyjnych domyślnie nie konfiguruje swoich systemów 

operacyjnych. Często są w trybie „najbardziej uprzywilejowanym”, gdy są podłączone do sieci od razu 

po instalacji lub podczas instalacji systemu operacyjnego. Stosowanie zasady najmniejszych uprawnień 

sugeruje, że powinieneś zbadać sposoby ograniczenia uprawnień wymaganych do różnych operacji. Na 

przykład:  

* Nie udzielaj użytkownikowi uprawnień administracyjnych do systemu, jeśli wszystko, co musi zrobić, 

to zresetować system drukowania. Zamiast tego zapewnij sposób zresetowania systemu drukowania 

bez uprawnień administracyjnych (w systemie Unix wymaga to jakiegoś specjalnego programu; w NT 

wiąże się z udzieleniem temu użytkownikowi wymaganych uprawnień, zwykle poprzez uczynienie 

konta członkiem grupy Print Operators ).  

* Nie uruchamiaj programu jako użytkownik z ogólnymi uprawnieniami, jeśli wszystko, co musi zrobić, 

to zapisać w jednym chronionym pliku. Zamiast tego spraw, aby plik był zapisywalny w grupie dla jakiejś 

grupy i spraw, aby program działał jako członek tej grupy, a nie jako użytkownik bardzo 

uprzywilejowany.  

* Nie pozwól, aby twój system wewnętrzny ufał jednej z twoich maszyn zaporowych, aby mógł 

wykonywać kopie zapasowe. Zamiast tego spraw, aby maszyna zapory zaufała systemowi 

wewnętrznemu, lub, co jeszcze lepsze, umieść lokalny napęd taśm na maszynie zapory, aby mógł 

wykonywać własne kopie zapasowe.  

 



Wiele typowych problemów związanych z bezpieczeństwem w Internecie można uznać za 

nieprzestrzeganie zasady najmniejszych uprawnień. Na przykład w Sendmail, który jest dużym, 

złożonym programem, wykryto i nadal wykrywa się wiele problemów związanych z bezpieczeństwem; 

każdy taki program będzie zawierał błędy. Problem polega na tym, że Sendmail uruchamia 

(przynajmniej częściowo) setuid do rootowania; korzysta z tego wiele ataków na Sendmail. Ponieważ 

działa jako root, Sendmail jest celem o wysokiej wartości, który przyciąga uwagę atakujących; fakt, że 

jest to złożony program, ułatwia ich pracę. Oznacza to, że uprzywilejowane programy powinny być tak 

proste, jak to możliwe, i jeśli złożony program wymaga uprawnień, powinieneś poszukać sposobów 

oddzielenia i odizolowania elementów wymagających uprawnień od złożonych części. Wiele 

rozwiązań, które zastosujesz do ochrony swojej witryny, to taktyki służące egzekwowaniu strategii 

najmniejszych uprawnień. Na przykład system filtrowania pakietów został zaprojektowany tak, aby 

zezwalał tylko na pakiety dla potrzebnych usług. Uruchamianie niezabezpieczonych programów w 

środowisku, w którym dostępne są tylko uprawnienia absolutnie potrzebne programom (np. Maszyna, 

która została w taki czy inny sposób pozbawiona) jest kolejnym przykładem; to jest istota gospodarza 

bastionu. Istnieją dwa problemy z próbą egzekwowania najmniejszych uprawnień. Po pierwsze, 

wdrożenie może być skomplikowane, gdy nie jest to już funkcja projektowa używanych programów i 

protokołów. Próba dodania go może być bardzo trudna. Niektóre samochody, które starają się 

wprowadzić jak najmniej uprzywilejowania z osobnymi kluczyki do bagażnika i zapłonu, mają przyciski 

zdalnego zwalniania bagażnika, które są dostępne bez kluczy, lub składane tylne siedzenia, które 

umożliwiają dostęp do bagażnika bez otwierania go w tradycyjny sposób w ogóle. Musisz być bardzo 

ostrożny, aby mieć pewność, że udało Ci się wdrożyć najmniejsze uprawnienia. Po drugie, możesz w 

końcu wdrożyć coś mniej niż najmniej uprzywilejowanego. Niektóre samochody mają zatrzask 

zwalniający w schowku. Ma to na celu powstrzymanie pracowników parkingu przed zassaniem gazu, 

ale jeśli pożyczysz znajomemu swój samochód, prawdopodobnie chcesz, aby on lub ona mogła 

napełnić go benzyną. Jeśli dajesz swojemu znajomemu tylko kluczyk zapłonowy, dajesz mu mniej niż 

minimalny przywilej, jaki chcesz, aby on lub ona miała (ponieważ twój przyjaciel nie będzie mógł 

napełnić zbiornika paliwa), ale dodajesz klucz do bagażnik i schowek na rękawiczki mogą dać twojemu 

przyjacielowi więcej przywilejów niż chcesz. Podobne efekty możesz uzyskać przy implementacjach 

komputerowych najmniej uprzywilejowanych. Próba egzekwowania najmniejszych przywilejów wobec 

ludzi, a nie programów, może być szczególnie niebezpieczna. Możesz dość dobrze przewidzieć, jakie 

uprawnienia będzie potrzebował serwer pocztowy do wykonania swojej pracy; ludzie są mniej 

przewidywalni i bardziej narażają się na zirytowanie i niebezpieczeństwo, jeśli nie mogą robić tego, co 

chcą. Uważaj, aby nie zamienić użytkowników w wrogów. 

Obrona w głębi 

Kolejną zasadą bezpieczeństwa (znowu wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa) jest głęboka obrona. Nie 

polegaj tylko na jednym mechanizmie bezpieczeństwa, jakkolwiek może się wydawać silny; zamiast 

tego zainstaluj wiele mechanizmów, które się wspierają. Nie chcesz, aby awaria jednego mechanizmu 

bezpieczeństwa całkowicie zagrażała bezpieczeństwu. Możesz zobaczyć zastosowania tej zasady w 

innych aspektach swojego życia. Na przykład twoje drzwi wejściowe prawdopodobnie mają zarówno 

blokadę klamki, jak i zasuwę; twój samochód prawdopodobnie ma zarówno zamek drzwi, jak i zamek 

zapłonu; i tak dalej. Chociaż koncentrujemy się na zaporach ogniowych, nie udajemy, że zapory 

ogniowe są kompletnym rozwiązaniem całej gamy problemów związanych z bezpieczeństwem w 

Internecie. Bezpieczeństwo - nawet najbardziej pozornie nieprzenikniona zapora ogniowa - może 

zostać naruszone przez atakujących, którzy są gotowi podjąć wystarczające ryzyko i wnieść 

wystarczającą moc do zniesienia. Sztuką jest zrobić próbę zbyt ryzykowną lub zbyt drogą dla 

atakujących, z którymi spotykasz się. Możesz to zrobić, przyjmując wiele mechanizmów, które 

zapewniają wzajemne tworzenie kopii zapasowych i nadmiarowość: bezpieczeństwo sieci (zapora 



ogniowa), bezpieczeństwo hosta (szczególnie dla hosta bastionu) i bezpieczeństwo ludzi (edukacja 

użytkowników, staranne administrowanie systemem itp.). Wszystkie te mechanizmy są ważne i mogą 

być bardzo skuteczne, ale nie pokładaj absolutnej wiary w żaden z nich. Sama zapora prawdopodobnie 

będzie miała wiele warstw. Na przykład jedna architektura ma wiele filtrów pakietów; jest 

skonfigurowany w ten sposób, ponieważ dwa filtry muszą robić różne rzeczy, ale dość powszechne jest 

ustawienie drugiego, aby odrzucał pakiety, które pierwszy już powinien odrzucić. Jeśli pierwszy filtr 

działa poprawnie, pakiety te nigdy nie osiągną drugiego; jednak jeśli jest jakiś problem z pierwszym, to 

przy odrobinie szczęścia nadal będziesz chroniony przez drugi. Oto kolejny przykład: jeśli nie chcesz, 

aby ludzie wysyłali pocztę na maszynę, nie filtruj pakietów; usuń także programy pocztowe z 

urządzenia. W sytuacjach, w których koszt jest niski, zawsze powinieneś stosować zbędne 

zabezpieczenia. Te zbędne zabezpieczenia nie służą wyłącznie, a nawet przede wszystkim, ochronie 

przed atakującymi; w większości zapewniają ochronę przed awariami jednego poziomu obrony. W 

przykładzie samochodu jest zamek drzwi i stacyjka, a może także system alarmowy, ale przeciętny 

złodziej samochodów zawodowych może je wszystkie złamać. Najlepsze, na co możesz liczyć, to że 

zwolnienie spowolni złodzieja. Jeśli jednak masz zły dzień i pozostawiasz otwarte drzwi, blokada 

zapłonu nadal powstrzymuje przypadkowych złodziei przed odjechaniem samochodem. Podobnie, 

nadmiarowe filtry pakietów prawdopodobnie nie powstrzymają zdeterminowanego atakującego (jeśli 

wiesz, jak przejść przez pierwszą warstwę, prawdopodobnie przejdziesz przez drugą). Jednak gdy błąd 

człowieka lub maszyny wyłączy pierwszą warstwę, nadal będziesz mieć ochronę. 

Punkt dławika 

Punkt dławika zmusza atakujących do korzystania z wąskiego kanału, który można monitorować i 

kontrolować. Prawdopodobnie istnieje wiele przykładów duszących punktów w twoim życiu: punkt 

poboru opłat na moście, linia odpraw w supermarkecie, kasa biletowa w kinie. W bezpieczeństwie sieci 

zapora między twoją witryną a Internetem (zakładając, że jest to jedyne połączenie między twoją 

witryną a Internetem) jest takim dławikiem; każdy, kto zamierza zaatakować twoją witrynę z Internetu, 

będzie musiał przejść przez ten kanał, którego należy bronić przed takimi atakami. Powinieneś uważnie 

obserwować takie ataki i być przygotowanym na reakcję, jeśli je zobaczysz. Punkt dławika jest 

bezużyteczny, jeśli atakujący może skutecznie obejść go. Po co zawracać sobie głowę atakowaniem 

ufortyfikowanych drzwi wejściowych, jeśli drzwi kuchenne z tyłu są szeroko otwarte? Podobnie, z 

punktu widzenia bezpieczeństwa sieci, po co zawracać sobie głowę atakiem na zaporę ogniową, skoro 

dziesiątki lub setki niezabezpieczonych linii telefonicznych można zaatakować łatwiej i 

prawdopodobnie z powodzeniem? Drugie połączenie internetowe - nawet pośrednie, takie jak 

połączenie z inną firmą, która ma własne połączenie internetowe gdzie indziej - stanowi jeszcze 

groźniejsze naruszenie. Osoby atakujące z Internetu mogą nie mieć dostępnego modemu lub mogą nie 

uzyskać dostępu do usługi telefonicznej, za którą nie muszą płacić, ale z pewnością mogą znaleźć nawet 

okrężne połączenia internetowe z Twoją witryną. Wydaje się, że uduszeniem jest wkładanie wszystkich 

jajek do jednego koszyka, a zatem zły pomysł, ale kluczem jest to, że jest to kosz, którego można 

ostrożnie strzec. Alternatywą jest podzielenie uwagi na wiele różnych możliwych sposobów ataku. Jeśli 

podzielisz swoją uwagę w ten sposób, istnieje szansa, że nie będziesz w stanie wykonać odpowiedniej 

pracy w obronie żadnej z dróg ataku lub że ktoś prześlizgnie się przez jedną z nich, gdy będziesz zajęty 

obroną drugiej (w przypadku intruza może nawet zorganizował dywersję specjalnie po to, by odciągnąć 

twoją uwagę od prawdziwego ataku). 

Najsłabsze ogniwo 

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest to, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, a 

ściana jest tak mocna, jak jego najsłabszy punkt. Sprytni napastnicy odszukają ten słaby punkt i 

skoncentrują się na nim. Musisz być świadomy słabych punktów swojej obrony, abyś mógł podjąć kroki 



w celu ich wyeliminowania i abyś mógł uważnie monitorować te, których nie możesz wyeliminować. 

Powinieneś starać się zwracać jednakową uwagę na wszystkie aspekty swojego bezpieczeństwa, aby 

nie było dużej różnicy w tym, jak niepewna jest jedna rzecz w porównaniu z drugą.  Jednak zawsze 

będzie najsłabsze ogniwo; sztuczka polega na tym, aby powiązanie było wystarczająco silne i aby siła 

była proporcjonalna do ryzyka. Na przykład zwykle rozsądne jest martwienie się bardziej o osoby 

atakujące cię przez sieć niż o osoby przychodzące do Twojej witryny w celu fizycznego zaatakowania; 

dlatego zazwyczaj możesz pozwolić, aby twoje bezpieczeństwo fizyczne było najsłabszym ogniwem. 

Całkowicie zaniedbanie bezpieczeństwa fizycznego jest jednak nieuzasadnione, ponieważ nadal 

istnieje pewne zagrożenie. Nie jest również rozsądne na przykład, aby bardzo ostrożnie chronić 

połączenia Telnet, ale nie chronić połączeń FTP, ze względu na podobieństwa ryzyka stwarzanego przez 

te usługi. Modele bezpieczeństwa hosta cierpią na szczególnie nieprzyjemną interakcję między 

dławikami i słabymi łączami; nie ma dławika, co oznacza, że istnieje bardzo duża liczba linków, a wiele 

z nich może być naprawdę bardzo słabych. 

Stanowisko bezpieczne 

Inną podstawową zasadą bezpieczeństwa jest to, że w możliwym zakresie systemy powinny być 

bezpieczne w razie awarii; oznacza to, że jeśli poniosą porażkę, powinni ponieść porażkę w taki sposób, 

że odmówią dostępu atakującemu, zamiast wpuścić atakującego. Awaria może również skutkować 

odmową dostępu również legalnym użytkownikom, dopóki naprawy nie zostaną wykonane, ale zwykle 

jest to akceptowalny kompromis. Bezpieczne awarie to kolejna zasada o szerokim zastosowaniu w 

znanych miejscach. Urządzenia elektryczne są zaprojektowane tak, aby wyłączały się - zatrzymywały - 

gdy zawodzą prawie w jakikolwiek sposób. Windy są zaprojektowane do chwytania kabli, jeśli nie są 

zasilane. Elektryczne zamki do drzwi zwykle otwierają się, gdy nie ma prądu, aby uniknąć uwięzienia 

ludzi w budynkach. Większość omawianych aplikacji automatycznie nie działa bezpiecznie. Na przykład, 

jeśli router filtrujący pakiety ulegnie awarii, nie wpuści żadnych pakietów. Jeśli program pośredniczący 

ulegnie awarii, nie będzie świadczył usługi. Z drugiej strony niektóre oparte na hoście systemy 

filtrowania pakietów są zaprojektowane w taki sposób, że pakiety mogą docierać do komputera, na 

którym działa aplikacja do filtrowania pakietów i oddzielnie uruchamia aplikacje świadczące usługi. 

Sposób działania niektórych z tych systemów, jeśli aplikacja do filtrowania pakietów ulegnie awarii (lub 

nigdy nie zostanie uruchomiona podczas rozruchu), pakiety zostaną dostarczone do aplikacji 

świadczących usługi. Nie jest to konstrukcja bezpieczna w razie awarii i należy jej unikać. Największe 

zastosowanie tej zasady w bezpieczeństwie sieci polega na wyborze postawy witryny w odniesieniu do 

bezpieczeństwa. Twoje stanowisko jest zasadniczo ogólne podejście do bezpieczeństwa witryny. Czy 

skłaniasz się ku ograniczeniu czy pobłażaniu? Czy jesteś bardziej skłonny do błędu w kierunku 

bezpieczeństwa (niektórzy mogą to nazwać paranoją) lub wolności?  

Istnieją dwie podstawowe postawy, które można podjąć w odniesieniu do decyzji i zasad 

bezpieczeństwa:  

Domyślne stanowisko odmowy : Określ tylko to, na co zezwalasz, i zabraniaj wszystkiego innego. 

Domyślna pozycja zezwolenia : Określ tylko to, czego zabronisz i zezwól na wszystko inne.  

Może ci się wydawać oczywiste, które z nich jest „właściwym” podejściem; z punktu widzenia 

bezpieczeństwa jest to domyślne stanowisko odmowy. Prawdopodobnie będzie to również wydawać 

się oczywiste dla użytkowników i zarządzania; z ich punktu widzenia jest to domyślna pozycja 

pozwolenia. Ważne jest, aby jasno przedstawić swoje stanowisko użytkownikom i kierownictwu, a 

także wyjaśnić przyczyny takiego stanowiska. W przeciwnym razie prawdopodobnie spędzisz z nimi 

dużo nieproduktywnego czasu, zastanawiając się: „Jak mogliby być tak głupi, by to sugerować?”. raz 

po raz, po prostu dlatego, że nie rozumieją punktu widzenia bezpieczeństwa.  



Domyślne stanowisko odmowy: To, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione 

Domyślne stanowisko odmowy ma sens z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ jest to 

stanowisko bezpieczne. Uznaje, że to, czego nie wiesz, może cię zranić. Jest to oczywisty wybór dla 

większości osób zajmujących się bezpieczeństwem, ale zwykle nie jest wcale oczywisty dla 

użytkowników. Przy domyślnej postawie odmowy domyślnie zabraniasz wszystkiego; następnie, aby 

ustalić, na co pozwolisz: 

* Sprawdź usługi, których oczekują użytkownicy.  

* Zastanów się nad konsekwencjami bezpieczeństwa tych usług i tym, jak możesz je bezpiecznie 

zapewnić.  

* Zezwalaj tylko na te usługi, które rozumiesz, możesz świadczyć bezpiecznie i dostrzegaj uzasadnioną 

potrzebę.  

Usługi są włączane indywidualnie dla każdego przypadku. Zaczynasz od analizy bezpieczeństwa 

konkretnej usługi i równoważenia jej wpływu na bezpieczeństwo z potrzebami użytkowników. W 

oparciu o tę analizę i dostępność różnych środków zaradczych w celu poprawy bezpieczeństwa usługi, 

decydujesz się na odpowiedni kompromis. W przypadku jednej usługi możesz ustalić, że powinieneś 

świadczyć usługę wszystkim użytkownikom i możesz to zrobić bezpiecznie za pomocą powszechnie 

dostępnych systemów filtrowania pakietów lub serwerów proxy. W przypadku innej usługi możesz 

ustalić, że usługi nie można odpowiednio zabezpieczyć za pomocą obecnie dostępnych środków, ale 

wymaga tego tylko niewielka liczba użytkowników lub systemów. W tym drugim przypadku być może 

jego użycie może być ograniczone do tego niewielkiego zestawu użytkowników (którym można 

uświadomić ryzyko poprzez specjalne szkolenie) lub systemów (które możesz być w stanie chronić na 

inne sposoby - na przykład poprzez ochronę hosta ). Cały klucz polega na znalezieniu kompromisu 

odpowiedniego dla konkretnej sytuacji.  

Domyślne stanowisko zezwolenia: dozwolone jest to, co nie jest wyraźnie zabronione 

Większość użytkowników i menedżerów woli domyślną postawę zezwolenia. Zazwyczaj zakładają, że 

wszystko będzie domyślnie dozwolone, a pewne konkretne, kłopotliwe działania i usługi będą wówczas 

zabronione w razie potrzeby. Na przykład:  

* NFS nie jest dozwolony przez zaporę. 

* Dostęp do sieci WWW jest ograniczony do użytkowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie 

świadomości problemów związanych z bezpieczeństwem.  

* Użytkownicy nie mogą konfigurować nieautoryzowanych serwerów. <br><br> 

Chcą, żebyś powiedział im, co jest niebezpieczne; wyszczególnić te kilka (ich zdaniem) rzeczy, których 

nie mogą zrobić; i pozwolić im robić wszystko inne. To zdecydowanie nie jest pozycja bezpieczna w 

razie awarii. Po pierwsze, zakłada, że z góry dokładnie wiesz, jakie są konkretne zagrożenia, jak je 

wyjaśnić, aby użytkownicy je zrozumieli i jak się przed nimi chronić. Próba odgadnięcia, jakie 

niebezpieczeństwa mogą wystąpić w systemie lub w Internecie, jest w zasadzie niemożliwym 

zadaniem. Istnieje po prostu zbyt wiele możliwych problemów i zbyt wiele informacji (nowe luki w 

zabezpieczeniach, nowe sposoby wykorzystania starych dziur itp.), Aby móc być na bieżąco. Jeśli nie 

wiesz, że coś stanowi problem, nie będzie go na liście „zabronionych”. W takim przypadku problem 

stanie się problemem, dopóki go nie zauważysz, i prawdopodobnie zauważysz go, ponieważ ktoś z 

niego skorzysta. Po drugie, domyślna postawa zezwolenia zwykle przeradza się w eskalację „wyścigu 

zbrojeń” między opiekunem zapory a użytkownikami. Opiekun przygotowuje obronę przed działaniami 



użytkownika lub bezczynnością (po prostu mówi: „Nie rób tego!”); użytkownicy wymyślają fascynujące 

nowe i niepewne sposoby robienia rzeczy; a proces się powtarza raz po raz. Opiekun na zawsze gra w 

łapanie. Nieuchronnie pojawią się okresy podatności między czasem skonfigurowania systemu, czasem 

wykrycia problemu bezpieczeństwa i czasem, gdy opiekun jest w stanie zareagować na problem. Bez 

względu na to, jak czujni i współpracujący mogą być wszyscy, pewne rzeczy na zawsze upadną przez 

pęknięcia: ponieważ opiekun nigdy o nich nie słyszał, nigdy nie zdawał sobie sprawy z pełnych 

konsekwencji bezpieczeństwa lub po prostu nie miał czasu na pracę nad problemem . O jedynych 

ludziach, którzy korzystają z domyślnej postawy pozwolenia, są potencjalni napastnicy, ponieważ 

opiekun zapory nie jest w stanie zamknąć wszystkich dziur, utknął na zawsze w trybie „walki z ogniem” 

i prawdopodobnie będzie zbyt zajęty, aby zauważyć atakującego. Rozważmy na przykład problem 

udostępniania plików współpracownikom w innej witrynie. Pierwszym pomysłem twoich 

użytkowników będzie prawdopodobnie skorzystanie z tego samego narzędzia, którego używają do 

wewnętrznego udostępniania plików - na przykład współdzielenie plików NFS lub Windows. Problem 

polega na tym, że oba z nich są całkowicie niebezpieczne, aby pozwolić na zaporę ogniową. Załóżmy, 

że twoja postawa jest liberalna i nie powiedziałeś specjalnie użytkownikom, że udostępnianie plików 

przez zaporę nie jest bezpieczne (a nawet jeśli im powiedziałeś, nie pamiętają lub nie dbają o to). W 

takim przypadku zapewne znajdziesz udostępnianie plików przez zaporę, ponieważ był to dobry 

pomysł dla kogoś, kto nie rozumiał problemów bezpieczeństwa lub nie dbał o nie. Z drugiej strony, jeśli 

Twoja postawa jest domyślna, odmów, próby skonfigurowania udostępniania plików przez 

użytkowników zakończą się niepowodzeniem. Musisz wyjaśnić im, dlaczego, zaproponować 

alternatywy, które są bezpieczniejsze (takie jak FTP), i poszukać sposobów, aby uczynić te 

bezpieczniejsze alternatywy łatwiejszymi w użyciu bez poświęcania bezpieczeństwa. 

Uniwersalne uczestnictwo 

Aby zapewnić pełną skuteczność, większość systemów bezpieczeństwa wymaga powszechnego 

uczestnictwa (lub przynajmniej braku aktywnego sprzeciwu) personelu strony. Jeśli ktoś może po 

prostu zrezygnować z mechanizmów bezpieczeństwa, osoba atakująca może być w stanie zaatakować 

cię najpierw atakując system tej osoby zwolnionej, a następnie atakując witrynę od wewnątrz. Na 

przykład najlepsza zapora ogniowa na świecie nie ochroni Cię, jeśli ktoś, kto postrzega ją jako 

nieracjonalne obciążenie, ustanawia tylne połączenie między Twoją witryną a Internetem w celu 

obejścia zapory. Może to być tak proste, jak zakup modemu, uzyskanie bezpłatnego oprogramowania 

PPP lub SLIP przez Internet i płacenie kilku dolarów miesięcznie lokalnemu dostawcy usług 

internetowych z niższej półki; mieści się to w przedziale cenowym i możliwościach technicznych wielu 

użytkowników i menedżerów. Znacznie bardziej przyziemne formy buntu nadal zrujnują twoje 

bezpieczeństwo. Wszyscy muszą zgłaszać dziwne zdarzenia, które mogą być związane z 

bezpieczeństwem; nie widać wszystkiego. Potrzebujesz ludzi do wybierania dobrych haseł; regularnie 

je zmieniać; i nie rozdawać ich przyjaciołom, krewnym i zwierzętom. Jak zachęcić wszystkich do 

uczestnictwa? Uczestnictwo może być dobrowolne (przekonasz wszystkich, że to dobry pomysł) lub 

mimowolne (ktoś z odpowiednim autorytetem i władzą każe im współpracować lub inaczej), lub 

kombinacja tych dwóch. Oczywiście, udział dobrowolny jest zdecydowanie lepszy niż udział 

przymusowy; chcesz, żeby ludzie ci pomagali, a nie szukali sposobów na obejście ciebie. Oznacza to, że 

być może będziesz musiał pracować jako ewangelista w swojej organizacji, sprzedając ludzi na temat 

korzyści związanych z bezpieczeństwem i przekonując ich, że korzyści przewyższają koszty. Ludzie, 

którzy nie są uczestnikami dobrowolnymi, dołożą wszelkich starań, aby obejść środki bezpieczeństwa. 

Na jednym systemie poczty głosowej, który wymagał zmiany haseł co miesiąc, wiele osób odkryło, że 

zapisało tylko sześć starych haseł i zaczęło zmieniać hasła siedem razy z rzędu (w siedmiu osobnych 

rozmowach telefonicznych!), Aby móc korzystać z to samo hasło. Takie zachowanie prowadzi do 

wyścigu zbrojeń (programiści ograniczają liczbę zmian hasła), a wkrótce wielu ludzi zostaje 



wciągniętych w czysto wewnętrzną bitwę. Masz lepsze rzeczy do roboty ze swoim czasem, podobnie 

jak użytkownicy; warto poświęcić dużo energii, aby przekonać ludzi do dobrowolnej współpracy, 

ponieważ często wydasz tyle samo, aby ich zmusić, z gorszymi efektami ubocznymi 

Różnorodność obrony 

Różnorodność obrony jest ściśle związana z głębokością obrony, ale idzie o krok dalej; to pomysł, że 

potrzebujesz nie tylko wielu warstw obrony, ale różnych rodzajów obrony. Posiadanie zamka drzwi i 

stacyjki w samochodzie to głębokość obrony; dodanie systemu alarmowego tworzy nie tylko głębię, 

ale także różnorodność, dodając zupełnie inny rodzaj obrony. Teraz nie tylko próbujesz uniemożliwić 

ludziom korzystanie z pojazdu, ale także starasz się zwrócić uwagę na ludzi, którzy go atakują. 

Właściwie wdrożona różnorodność obrony ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo systemu. Jednak 

wiele prób stworzenia różnorodności obrony nie jest szczególnie skutecznych. Popularną teorią jest 

stosowanie różnych typów systemów - na przykład w architekturze, która ma dwa systemy filtrowania 

pakietów, można zwiększyć różnorodność obrony, korzystając z systemów różnych dostawców. W 

końcu, jeśli wszystkie twoje systemy są takie same, ktoś, kto wie, jak włamać się do jednego z nich, 

prawdopodobnie wie, jak włamać się do nich wszystkich. Korzystanie z systemów bezpieczeństwa 

różnych dostawców może zmniejszyć ryzyko wystąpienia typowego błędu lub błędu konfiguracji, który 

narazi ich wszystkich. Występuje jednak kompromis pod względem złożoności i kosztów. Zakup i 

instalacja wielu różnych systemów będzie trudniejsza, potrwa dłużej i będzie droższa niż zakup i 

instalacja jednego systemu (lub nawet kilku identycznych systemów). Będziesz musiał kupić wiele 

systemów (po obniżonych rabatach od każdego dostawcy, ponieważ kupujesz mniej od nich) i wiele 

umów wsparcia, aby je pokryć. Zajmie to również dodatkowy czas i wysiłek, aby pracownicy nauczyli 

się radzić sobie z tymi różnymi systemami. Jeśli nie jesteś ostrożny, możesz stworzyć różnorodność 

słabości zamiast różnorodności obrony. Jeśli masz dwa różne filtry pakietów, jeden z nich przed sobą, 

to użycie różnych produktów pomoże ci uchronić się przed słabymi punktami któregoś z nich. Jeśli masz 

dwa różne filtry pakietów, każdy z osobna zezwalający na ruch przychodzący, wówczas użycie różnych 

produktów spowoduje, że będziesz narażony na dwa różne zestawy problemów zamiast jednego. Co 

gorsza, wszystkie te problemy spowodowane różnicami mogły nie zapewnić ci prawdziwej 

różnorodności. Uważaj na iluzoryczną różnorodność. Dwa systemy z różnymi nazwami firm z przodu 

mogą mieć więcej niż zwykle:  

* Systemy tego samego typu (na przykład filtry pakietów) mają nieodłączne słabości technologii.  

* Systemy skonfigurowane przez te same osoby są prawdopodobnie skonfigurowane z tymi samymi 

słabościami.  

* Wiele różnych systemów ma tę samą linię kodu - kod takich rzeczy jak stosy protokołów TCP / IP 

rzadko jest zapisywany od zera.  

*  Nie jest niczym niezwykłym, że firmy po prostu odsprzedają technologie innych ludzi pod ich 

nazwami.  

Przyjrzymy się każdemu z tych problemów w poniższych sekcjach.  

Wewnętrzne słabości 

Jeśli atak przejdzie przez filtry pakietów, ponieważ polega na obaleniu teoretycznie bezpiecznego 

protokołu, przejdzie przez dowolną liczbę filtrów pakietów, niezależnie od tego, przez kogo zostały 

wykonane. W tym przypadku prawdziwą różnorodnością obrony jest tworzenie kopii zapasowej filtru 

pakietów za pomocą systemu proxy, który ma pewne nadzieje na rozpoznanie problemów z 

protokołem.  



Wspólna konfiguracja 

Różne systemy skonfigurowane przez tę samą osobę (lub grupę osób) mogą mieć wspólne problemy, 

jeśli problemy wynikają raczej z korzeni koncepcyjnych niż technologicznych. Jeśli na przykład 

problemem jest nieporozumienie dotyczące działania określonego protokołu, wszystkie twoje różne 

systemy mogą być nieprawidłowo skonfigurowane w ten sam sposób, zgodnie z tym 

nieporozumieniem.  

Wspólne dziedzictwo 

Proste użycie systemów uniksowych różnych dostawców prawdopodobnie nie zapewni ci 

różnorodności, ponieważ większość systemów uniksowych pochodzi z kodu źródłowego BSD lub 

System V. Ponadto, najpopularniejsze aplikacje sieciowe dla Uniksa (takie jak Sendmail, telnet / 

telnetd, ftp / ftpd itd.) Pochodzą ze źródeł BSD, niezależnie od platformy. Dowolna liczba błędów i 

problemów związanych z bezpieczeństwem w oryginalnych wydaniach była propagowana w większości 

różnych wersji tych systemów operacyjnych specyficznych dla dostawców; w wielu wersjach Uniksa 

specyficznych dla dostawców nadal występują błędy i problemy z bezpieczeństwem, które zostały 

odkryte lata temu w innych wersjach od innych dostawców i nie zostały jeszcze naprawione. Linux, 

który ma niezależnie opracowane jądro, korzysta z wielu aplikacji pochodzących z tego samego 

dziedzictwa uniksowego. Podobnie systemy oparte na systemie Windows NT dziedziczą wszelkie 

słabości systemu Windows NT. Niektóre wersje zapór opartych na systemie Windows NT zastępują stos 

IP systemu Windows NT, co usuwa jedno główne źródło typowych luk, ale może wprowadzić inne 

systemy „czarnej skrzynki” są oparte na czymś - zwykle w wersji systemu operacyjnego Unix lub 

Microsoft - i dziedziczą słabości w taki sam sposób, jak każdy inny system 

Różnice głębokiej skóry 

Wielu dostawców sprzedaje produkty innych osób. Jest to szczególnie prawdziwe na rynku zapory 

ogniowej, gdzie wiele firm, które w zasadzie piszą aplikacje, próbuje dostarczyć całe rozwiązanie. Robią 

to, kupując komputer i system operacyjny od kogoś innego i wykonując mniej lub bardziej subtelną 

pracę nad etykietą. Zwykle nie ma potrzeby wprowadzać ludzi w błąd; to po prostu marketingowy plus 

mieć coś, co wygląda jednolicie. Ponadto maszyny z etykietami mogą być dopuszczalne, gdy oryginały 

nie są - menedżer, który nie będzie miał Uniksa, lub firma, która nie kupi maszyny od bezpośredniego 

konkurenta, może znaleźć „czarną skrzynkę” z nieszkodliwą nazwą z przodu jest do przyjęcia. Jednak 

ta powłoka cukierków może nieoczekiwanie zmniejszyć różnorodność obrony do różnorodności 

wystroju, jeśli nie będziesz ostrożny.  

Wniosek 

Chociaż wiele witryn przyznaje, że korzystanie z wielu rodzajów systemów może potencjalnie zwiększyć 

ich bezpieczeństwo, często dochodzi do wniosku, że różnorodność obrony jest większym problemem 

niż jest warta, a potencjalne korzyści i ulepszenia bezpieczeństwa nie są warte kosztów. Nie 

kwestionujemy tego; każda strona musi dokonać własnej oceny i decyzji w tej sprawie.  

Prostota 

Prostota to strategia bezpieczeństwa z dwóch powodów. Po pierwsze, prostota rzeczy ułatwia 

zrozumienie; jeśli czegoś nie rozumiesz, tak naprawdę nie wiesz, czy jest to bezpieczne. Po drugie, 

złożoność zapewnia zakamarki różnych rzeczy, w których można się ukryć; łatwiej jest zabezpieczyć 

studio niż dwór. Złożone programy zawierają więcej błędów, z których każdy może powodować 

problemy z bezpieczeństwem. Nawet jeśli błędy nie występują same w sobie z problemami 

bezpieczeństwa, gdy ludzie zaczną oczekiwać, że dany system będzie się zachowywał nieprawidłowo, 



zaakceptują prawie wszystko, co zabija wszelką nadzieję na ich rozpoznanie i zgłoszenie problemów z 

bezpieczeństwem, gdy pojawią się te problemy . Dlatego chcesz rzeczy tak proste i eleganckie, jak to 

możliwe; prosty do zrozumienia, prosty w obsłudze, prosty w administrowaniu. Ale tak jak zasłynął 

Einstein, nie chcesz, żeby było to prostsze niż to możliwe. Skuteczne bezpieczeństwo jest z natury 

złożone. Chcesz system, który możesz wyjaśnić, ale nadal chcesz, aby działał. Nie poświęcaj 

bezpieczeństwa, aby uzyskać prostotę.  

Bezpieczeństwo poprzez brak przejrzystości 

Bezpieczeństwo poprzez niejasność jest zasadą ochrony rzeczy poprzez ich ukrywanie. W codziennym 

życiu ludzie używają go przez cały czas. Czy często się blokujesz? Ukryj gdzieś klucz. Zamierzasz zostawić 

cenny przedmiot w samochodzie? Ukryj to. Chcesz samodzielnie dokończyć te ciasteczka? Ukryj je za 

groszkiem konserwowym. We wszystkich tych przypadkach nie ma poważnej ochrony; każdy, kto 

znajdzie klucz, zechce wybić szybę samochodu lub zajrzy za groszek w puszce, natychmiast dostanie 

gadżety. Ale dopóki nie zrobisz nic głupiego (ukryj klucz tam, gdzie robią to wszyscy inni, zostaw 

samochód odblokowany, niech ktoś zobaczy, jak sięgasz za groszek w puszce), otrzymasz całkowicie 

akceptowalny poziom ochrony. Pod względem komputerowym wszystkie poniższe przykłady są 

przykładami bezpieczeństwa poprzez zaciemnienie:  

* Umieszczenie maszyny w Internecie i stwierdzenie, że nikt nie będzie próbował się włamać, ponieważ 

nikomu nie powiedziałeś, że tam jest.  

* Opracowanie nowego algorytmu szyfrowania i nie pozwalanie nikomu na to patrzeć.  

* Uruchamianie serwera z innym numerem portu niż ten, którego zwykle używa (zapewnianie usługi 

FTP, ale na przykład ustawienie portu 45 zamiast portu 20).  

* Konfigurowanie zapory sieciowej, aby osoby z zewnątrz nie widziały tych samych informacji o 

nazwach hostów, co osoby z zewnątrz.  

Zasadniczo, kiedy ludzie dyskutują o bezpieczeństwie przez zaciemnienie, robią to z pogardą. „Mówią, 

że to tylko bezpieczeństwo poprzez zaciemnienie” lub „Dlaczego nie powiesz mi, jak to działa? Wszyscy 

wiedzą, że bezpieczeństwo przez zaciemnienie jest złe”. W rzeczywistości niejasność jest całkowicie 

prawidłową taktyką bezpieczeństwa; to po prostu niezbyt silny. Możesz zauważyć, że we wszystkich 

naszych niekomputerowych przykładach był używany albo w połączeniu ze znacznie silniejszymi 

środkami bezpieczeństwa (zamknięty dom, zamknięty samochód) lub w celu nieistotnego ryzyka (nie 

jest to tak naprawdę ważne, jeśli ktoś je twoje pliki cookie). Bezpieczeństwo wynikające z niejasności 

jest złe, gdy: 

* To jedyne dostępne zabezpieczenie.  

* Nie ma w tym żadnego prawdziwego zaciemnienia 

* Zapobiega precyzyjnemu określaniu poziomu bezpieczeństwa produktu.  

*  Daje ludziom irracjonalne zaufanie.  

Na przykład udostępnianie komputera w Internecie, nie zabezpieczanie go i liczenie na to, że nikt tego 

nie zauważy, ponieważ nie reklamujesz go, ponieważ nie jest to bezpieczeństwo poprzez zaciemnienie. 

Jest to całkowita niepewność, prawie bez niejasności. Chronisz coś ważnego absolutnie tylko 

zaciemnieniem, a zaciemnienie nie jest zbyt dobre. Brak reklamowania czegoś to nie to samo, co 

ukrywanie. To jest jak ochrona się przed zablokowaniem przez zamknięcie drzwi frontowych, ale 

pozostawienie otwartych drzwi tylnych, zakładając, że nikt nie będzie się starał obejść i sprawdzić. 



Algorytm szyfrowania, który nie został oceniony przez ekspertów, ponieważ jego tajemnica nie jest 

również zabezpieczeniem poprzez zaciemnienie; to arogancja wynalazcy algorytmu. Po raz kolejny w 

większości przypadków nie ma wiele niejasności. Jeśli dostaniesz algorytm jako oprogramowanie, 

łatwo jest dokładnie dowiedzieć się, jak on działa. (Wbudowanie go w rzekomo odporny na 

manipulacje sprzęt pomaga, ale nie powstrzyma atakujących na zawsze.) Ludzie będą atakować 

algorytmy szyfrowania; dowiedzą się, jak działają; a jeśli algorytmy są niepewne, złamią je. Lepiej jest, 

aby eksperci to zrobili, zanim zaczniesz używać algorytmu. Uruchomienie serwera na innym porcie 

faktycznie zapewnia pewien poziom zaciemnienia, ale jest niewielki. Osoba atakująca ma wiele 

sposobów na określenie portu, na którym znajduje się serwer, w tym sprawdzenie wszystkich portów, 

aby zobaczyć, jakie odpowiedzi, pytanie kogoś w Twojej witrynie, jak skonfigurować maszynę, aby z 

tobą rozmawiać, i obserwowanie ruchu przychodzącego do Twojej witryny . Tymczasem płacisz wysoką 

cenę za inne irytacje, ponieważ normalni klienci nie mogą z tobą rozmawiać bez rekonfiguracji, a reguły 

zapory innych osób nie zezwalają na połączenia z tobą. Wszystkie te częste nadużycia bezpieczeństwa 

przez zaciemnianie nie powinny uniemożliwiać właściwego korzystania z tej koncepcji. Nie musisz 

mówić ludziom, jakiego rodzaju zapory używasz i jak dokładnie ją konfigurujesz. Im mniej informacji 

mają atakujący, tym lepiej. Niewiedza ich nie powstrzyma, ale może ich spowolnić. Im wolniej, tym 

lepiej. Wszystko, co powoduje, że wejście na twoją stronę zajmuje więcej czasu, zwiększa szanse, że 

atakujący odejdzie i poszuka miejsca, w którym łatwiej się włamać, że zauważysz atak i podejmie kroki, 

aby się go pozbyć, i że „ Zmienię twoją obronę, zanim atakujący zdoła ją narazić. Nie chcesz, aby 

atakujący wiedzieli: 

* Dokładnie, jakiego rodzaju sprzętu używasz w swojej zaporze ogniowej (aby mogły one eliminować 

luki specyficzne dla tego sprzętu).  

* Jakie protokoły są dozwolone na jakich warunkach (aby mogły być ukierunkowane na te protokoły).  

* Prawidłowe wewnętrzne nazwy hostów i nazwy użytkowników (aby mogli kierować reklamy na te 

hosty lub użytkowników, lub wykorzystać te informacje, aby przekonać inne osoby, aby dały im 

dostęp).  

* Jaki rodzaj wykrywania wtargnięcia robisz (aby mogli atakować tam, gdzie nie zauważysz).  

Nie możesz ukryć wszystkich tych informacji, ale im mniej ich wydostaje się, tym więcej pracy musi 

wykonać osoba atakująca. W końcu atakujący może dowiedzieć się, gdzie są twoje słabości, ale nie 

musisz tego ułatwiać. 

 



Pakiety i protokoły 

Aby zrozumieć technologię zapory ogniowej, musisz zrozumieć coś o obiektach leżących u jej podstaw: 

pakietach i protokołach. Poniżej przedstawiamy krótkie wprowadzenie do koncepcji sieciowych na 

wysokim poziomie IP6 (konieczność zrozumienia zapór ogniowych), ale jeśli nie znasz jeszcze tematu, 

prawdopodobnie zajrzysz do bardziej ogólnych informacji na temat TCP / IP . Aby przesłać informacje 

przez sieć, informacje muszą zostać podzielone na małe części, z których każda jest wysyłana osobno. 

Podział informacji na części pozwala wielu systemom na współdzielenie sieci, z których każdy wysyła z 

kolei części. W sieciach IP te małe fragmenty danych nazywane są pakietami. Cały transfer danych w 

sieciach IP odbywa się w formie pakietów 

Jak wygląda pakiet? 

Aby zrozumieć filtrowanie pakietów, musisz najpierw zrozumieć pakiety i sposób ich warstwowania w 

celu zbudowania stosu protokołu TCP / IP, który ma:  

* Warstwę aplikacji (np. FTP, Telnet, HTTP) 

* Warstwę transportową (TCP lub UDP)  

* Warstwę internetową (IP)  

* Warstwę dostępu do sieci (np. Ethernet, FDDI, ATM) 

Pakiety są zbudowane w taki sposób, że warstwy dla każdego protokołu używanego do określonego 

połączenia są owijane wokół pakietów, podobnie jak warstwy skóry na cebuli. Na każdej warstwie (z 

wyjątkiem być może warstwy aplikacji) pakiet składa się z dwóch części: nagłówka i treści. Nagłówek 

zawiera informacje protokołu odpowiednie dla tej warstwy, podczas gdy treść zawiera dane dla tej 

warstwy, która często składa się z całego pakietu z następnej warstwy na stosie. Każda warstwa 

traktuje informacje otrzymane z warstwy powyżej jako dane i stosuje do tych danych własny nagłówek. 

Na każdej warstwie pakiet zawiera wszystkie  informacje przekazywane z wyższej warstwy; nic nie jest 

stracone. Ten proces zachowania danych podczas dołączania nowego nagłówka jest znany jako 

enkapsulacja. Na warstwie aplikacji pakiet składa się po prostu z danych, które mają zostać przesłane 

(na przykład część pliku przesyłana podczas sesji FTP). Gdy przechodzi do warstwy transportowej, 

protokół kontroli transmisji (TCP) lub protokół datagramu użytkownika (UDP) zachowuje dane z 

poprzedniej warstwy i dołącza do niej nagłówek. Na następnej warstwie, warstwie internetowej, IP 

traktuje cały pakiet (składający się teraz z nagłówka TCP lub UDP i danych) jako dane i dołącza teraz 

swój własny nagłówek IP. Wreszcie w warstwie dostępu do sieci Ethernet lub inny protokół sieciowy 

uznaje cały przekazany mu pakiet IP za dane i dołącza własny nagłówek. Po drugiej stronie połączenia 

proces ten jest odwrócony. Gdy dane są przekazywane z jednej warstwy do następnej wyższej warstwy, 

każdy nagłówek (każda skóra cebuli) jest usuwany przez odpowiednią warstwę. Na przykład warstwa 

internetowa usuwa nagłówek IP przed przekazaniem kapsułkowanych danych do warstwy 

transportowej (TCP lub UDP). Próbując zrozumieć filtrowanie pakietów, najważniejsze informacje z 

naszego punktu widzenia znajdują się w nagłówkach różnych warstw. W poniższych sekcjach 

omówiono kilka przykładów różnych rodzajów pakietów i pokazano zawartość każdego z nagłówków, 

które routery filtrujące pakiety będą badać. Zakładamy pewną znajomość podstaw protokołu TCP / IP 

i koncentrujemy się na omawianiu poszczególnych kwestii związanych z filtrowaniem pakietów. W 

poniższej dyskusji zaczniemy od prostego przykładu demonstrującego TCP / IP przez Ethernet. Stamtąd 

przejdźmy do omówienia właściwości filtrowania pakietów IP, następnie protokołów powyżej IP (takich 

jak TCP, UDP i ICMP), protokołów poniżej IP (takich jak Ethernet) i wreszcie protokołów innych niż IP 

(takich jak NetBEUI, AppleTalk i IPX). 



Przykład TCP / IP / Ethernet 

Rozważmy przykład pakietu TCP / IP (na przykład takiego, który jest częścią połączenia Telnet) w sieci 

Ethernet. Interesują nas tutaj cztery warstwy: warstwa Ethernet, warstwa IP, warstwa TCP i warstwa 

danych. W tej sekcji omówimy je od dołu do góry i przyjrzymy się zawartości nagłówków, które będą 

sprawdzane przez routery filtrujące pakiety.  

Warstwa Ethernet 

W warstwie Ethernet pakiet składa się z dwóch części: nagłówka Ethernet i korpusu Ethernet. 

Zasadniczo filtrowanie pakietów nie będzie możliwe na podstawie informacji zawartych w nagłówku 

Ethernet. W niektórych sytuacjach możesz być zainteresowany informacjami o adresie Ethernet. Adres 

Ethernet jest również znany jako adres MAC (Media Access Control). Zasadniczo nagłówek mówi:  

Co to za pakiet 

W tym przykładzie założymy, że jest to pakiet IP, w przeciwieństwie do pakietu AppleTalk, pakietu 

Novell, pakietu DECNET lub innego rodzaju.  

Adres Ethernet urządzenia, które umieściło pakiet w tym konkretnym segmencie sieci Ethernet 

Oryginalna maszyna źródłowa, jeśli jest dołączona do tego segmentu; w przeciwnym razie ostatni 

router na ścieżce od maszyny źródłowej do tutaj.  

Adres Ethernet miejsca docelowego pakietu w tym konkretnym segmencie sieci Ethernet 

Być może maszyna docelowa, jeśli jest dołączona do tego segmentu; w przeciwnym razie następny 

router na ścieżce stąd do komputera docelowego. Czasami jest to adres rozgłoszeniowy wskazujący, 

że wszystkie maszyny powinny odczytać pakiet, lub adres multiemisji wskazujący, że grupa maszyn 

subskrybujących powinna odczytać pakiet.  

Ponieważ rozważamy pakiety IP w tym przykładzie, wiemy, że ciało Ethernet zawiera pakiet IP.  

Warstwa IP 

Na warstwie IP pakiet IP składa się z dwóch części: nagłówka IP i treści IP. Z punktu widzenia filtrowania 

pakietów nagłówek IP zawiera cztery interesujące informacje:  

Adres źródłowy IP 

Cztery bajty długości i zwykle zapisywane jako coś w stylu 172.16.244.34.  

Adres docelowy IP 

Podobnie jak adres źródłowy IP 

Typ protokołu IP 

Identyfikuje ciało IP jako pakiet TCP, w przeciwieństwie do pakietu UDP, pakietu ICMP (Internet Control 

Message Protocol) lub innego rodzaju pakietu.  

Pole opcji IP 

Prawie zawsze pusta; gdzie opcje takie jak trasa źródłowa IP i opcje bezpieczeństwa IP byłyby 

określone, gdyby były użyte dla danego pakietu 



Większość sieci ma limit maksymalnej długości pakietu, który jest znacznie krótszy niż limit narzucony 

przez IP. Aby poradzić sobie z tym konfliktem, IP może podzielić pakiet, który jest zbyt duży, aby przejść 

przez daną sieć, na szereg mniejszych pakietów zwanych fragmentami. Fragmentacja pakietu nie 

zmienia jego struktury w warstwie IP . Nagłówki IP są duplikowane w każdym fragmencie), ale może to 

oznaczać, że treść zawiera tylko część pakietu na następnej warstwie. Treść IP w tym przykładzie 

zawiera niefragmentowany pakiet TCP, chociaż równie dobrze może zawierać pierwszy fragment 

pofragmentowanego pakietu TCP.  

Warstwa TCP 

W warstwie TCP pakiet ponownie zawiera dwie części: nagłówek TCP i treść TCP. Z punktu widzenia 

filtrowania pakietów nagłówek TCP zawiera trzy interesujące informacje:  

Port źródłowy TCP 

Dwubajtowy numer określający, z jakiego procesu klienta lub serwera pochodzi pakiet na maszynie 

źródłowej 

Port docelowy TCP 

Dwubajtowy numer określający, jaki proces klienta lub serwera będzie przetwarzany na komputerze 

docelowym.  

Pole flagi TCP 

To pole zawiera różne flagi, które są używane do wskazania specjalnych rodzajów pakietów, 

szczególnie podczas konfigurowania i rozłączania połączeń TCP. Te flagi są omówione dalej w 

poniższych sekcjach. Treść TCP zawiera faktycznie przesyłane „dane” - na przykład dla Telnet 

naciśnięcia klawiszy lub ekran wyświetlacza, które są częścią sesji Telnet, lub w przypadku FTP 

przesyłane dane lub polecenia wydawane w ramach sesji FTP.  

IP 

IP służy jako wspólny środek Internetu. Może mieć pod sobą wiele różnych warstw, takich jak Ethernet, 

Token Ring, FDDI, PPP lub gołąb nośny. 8 IP może mieć wiele innych protokołów ułożonych na nim 

warstwami, przy czym TCP, UDP i ICMP są zdecydowanie najczęstsze , przynajmniej poza środowiskami 

badawczymi. W tej sekcji omawiamy specjalne cechy IP związane z filtrowaniem pakietów.  

Multiemisja i emisja IP 

Większość pakietów IP to tak zwane emisje pojedyncze; są wysyłane do indywidualnego hosta 

docelowego. Pakiety IP mogą być także multiemisją (wysyłane do grupy hostów) lub rozgłaszane 

(przeznaczone dla każdego hosta, który może je odbierać). Pakiety multiemisji są jak notatki, które są 

wysyłane do grupy osób („Pracownicy działu zakupów” lub „Ludzie pracujący nad projektem 

Ishkabibble” lub „Potencjalni gracze w softball”); ich miejscem docelowym jest grupa gospodarzy, 

którzy powinni być zainteresowani tymi informacjami. Pakiety rozgłoszeniowe są jak ogłoszenia 

wysyłane przez głośniki; są używane, gdy wszyscy potrzebują informacji („Budynek się pali, ewakuuj 

się teraz”) lub gdy nadawca wiadomości nie jest w stanie określić, który konkretny adresat powinien 

otrzymać wiadomość, ale uważa, że odbiorca będzie w stanie to ustalić ( „Zielona Honda z tablicą 

rejestracyjną 4DZM362 ma włączone światła”). Celem multiemisji jest zwiększenie wydajności. W 

przeciwieństwie do notatki pakiet multiemisji jest pojedynczym obiektem. Jeśli 7 lub 17 lub 70 hostów 

chce tych samych informacji, pakiet multiemisji pozwala ci je zdobyć, wysyłając tylko jeden pakiet, 

zamiast jednego. Pakiet rozgłoszeniowy zapewniłby te same oszczędności w zasobach sieciowych, ale 



zmarnowałby czas obliczeniowy na niezainteresowanych komputerach, które musiałyby przetworzyć 

pakiet, aby stwierdzić, że nie ma on znaczenia i odrzucić. Należy pamiętać, że adresy multiemisji i 

rozgłaszania są rozumiane jako adresy docelowe, a nie jako adresy źródłowe. Maszyna może użyć 

adresu rozgłoszeniowego jako adresu źródłowego tylko wtedy, gdy nie ma prawidłowego adresu 

źródłowego i próbuje go uzyskać. W przeciwnym razie adresy źródłowe multiemisji i rozgłaszania są 

zwykle oznakami atakującego, który używa maszyny docelowej jako wzmacniacza. Jeżeli pakiet ma 

adres źródłowy emisji i adres docelowy emisji pojedynczej, każda odpowiedź na nie będzie miała adres 

źródłowy emisji i miejsce docelowe emisji; dlatego osoba atakująca, która korzysta ze źródła transmisji, 

może spowodować, że inna maszyna przeprowadzi transmisję. Jest to dobra okazja dla atakującego, 

ponieważ rzadko zdarza się, aby pakiety z miejscem docelowym transmisji mogły przekroczyć zaporę 

ogniową (lub w rzeczywistości dowolny router). Osoba atakująca prawdopodobnie nie byłaby w stanie 

uzyskać dostępu do dużej liczby hostów bez użycia tego rodzaju brudnej sztuczki. Nie chcesz informacji 

o emisji z innych sieci; nie ma to wpływu na twoje życie i może być niebezpieczne (albo dlatego, że jest 

nieprawidłowe dla twojej sieci, albo dlatego, że pozwala atakującym na zebranie informacji o twojej 

sieci). Routery są czasami skonfigurowane do przekazywania niektórych lub wszystkich emisji między 

sieciami należącymi do tej samej organizacji, ponieważ niektóre protokoły polegają na transmisjach 

aby rozpowszechniać informacje. Jest to trudne do zrobienia i zwykle powoduje przeciążenie sieci i 

hostów, ale jest bardziej akceptowalne niż przekazywanie transmisji do lub z Internetu. Dlatego zapora 

ogniowa powinna odmawiać przekazywania pakietów z adresami docelowymi emisji oraz pakietów z 

adresami źródłowymi multiemisji lub emisji.  

Opcje IP 

Jak widzieliśmy w poprzedniej dyskusji na temat warstwy IP, nagłówki IP zawierają pole opcji, które 

zwykle jest puste. W swojej konstrukcji pole opcji IP było przeznaczone jako miejsce na specjalne 

informacje lub instrukcje obsługi, które nie miały własnego pola w nagłówku. Jednak projektanci TCP / 

IP wykonali tak dobrą robotę, dostarczając pola na wszystko, co niezbędne, aby pole opcji było prawie 

zawsze puste. W praktyce opcje IP są bardzo rzadko używane, z wyjątkiem prób włamania i (bardzo 

rzadko) do debugowania sieci. Najczęstszą opcją IP, z którą zapora sieciowa będzie konfrontowana, 

jest opcja trasy źródłowej IP. Routing źródłowy pozwala źródłu pakietu określić trasę, którą pakiet ma 

zabrać do miejsca docelowego, zamiast pozwolić każdemu routerowi po drodze korzystać z tabel 

routingu, aby zdecydować, gdzie wysłać pakiet dalej. Routing źródłowy ma zastąpić instrukcje w 

tabelach routingu. Teoretycznie opcja routingu źródłowego jest przydatna do pracy z routerami z 

uszkodzonymi lub niepoprawnymi tabelami routingu; jeśli znasz trasę, którą powinien obrać pakiet, ale 

tabele routingu są uszkodzone, możesz zastąpić złe informacje w tabelach routingu, określając 

odpowiednie źródło IP opcji trasy dla wszystkich twoich pakietów. W praktyce jednak routing źródła 

jest powszechnie używany tylko przez osoby atakujące, które próbują ominąć środki bezpieczeństwa, 

powodując, że pakiety podążają nieoczekiwanymi ścieżkami. W rzeczywistości jest to problem okrągły; 

kilku badaczy zaproponowało interesujące zastosowania routingu źródłowego, których nie można 

powszechnie stosować, ponieważ routing źródłowy jest często wyłączony - ponieważ jest przydatny 

tylko do ataków. Sytuacja ta znacznie zakłóca szerokie zastosowanie większości rozwiązań dla 

mobilnego IP (umożliwiając przenoszenie maszyn z miejsca na miejsce przy zachowaniu stałego adresu 

IP). Niektóre systemy filtrowania pakietów podchodzą do odrzucania każdego pakietu, który ma 

dowolną opcję IP, nawet nie próbując dowiedzieć się, co to jest opcja lub co ona oznacza; zwykle nie 

powoduje to znaczących problemów.  

Fragmentacja IP 

Innym zagadnieniem na poziomie IP dotyczącym filtrowania pakietów jest fragmentacja. Jedną z cech 

IP jest jego zdolność do dzielenia dużego pakietu, który inaczej nie mógłby przejść przez niektóre łącza 



sieciowe (z powodu ograniczeń rozmiaru pakietu wzdłuż tego łącza) na mniejsze pakiety, zwane 

fragmentami, które mogą przechodzić przez to łącze. Fragmenty są następnie ponownie składane w 

pełny pakiet przez maszynę docelową (a nie przez maszynę na drugim końcu ograniczonego łącza; gdy 

pakiet jest pofragmentowany, zwykle pozostaje pofragmentowana, aż dotrze do miejsca docelowego). 

Zwykle dowolny router może zdecydować o fragmentacji pakietu. Można użyć flagi w nagłówku IP, aby 

zapobiec fragmentowaniu pakietów przez routery. Początkowo nie było to zbyt często używane, 

ponieważ router, który musi fragmentować pakiet ale jest to zabronione, będzie musiał odrzucić 

pakiet, a komunikacja nie powiedzie się, co jest na ogół mniej pożądane niż rozdrobnienie pakietu. 

Jednak obecnie istnieje system o nazwie wykrywanie maksymalnej jednostki transmisji ścieżki (MTU), 

który wykorzystuje flagę, która zapobiega fragmentacji. Wykrywanie MTU ścieżki jest sposobem dla 

systemu na określenie, który jest największy pakiet, który można wysłać na inną maszynę bez 

fragmentacji. Duże niefragmentowane pakiety są bardziej wydajne niż małe, ale jeśli pakiety będą 

musiały zostać rozbite na późniejszym etapie, znacznie zmniejszy to szybkość przesyłania. Dlatego 

maksymalna wydajność zależy od tego, jak duże są pakiety, ale zależy to od wszystkich połączeń 

sieciowych między komputerami. Żadna z maszyn nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, jaka jest 

odpowiedź (i w rzeczywistości może się zmieniać z chwili na chwilę). Aby odkryć limit, systemy mogą 

wysyłać pakiety z ustawieniem „nie fragmentuj” i szukają odpowiedzi błędu, która mówi, że pakiet 

został odrzucony, ponieważ był zbyt duży, ale nie można go podzielić. Jeśli wystąpi błąd, urządzenie 

zmniejsza rozmiar pakietu; jeśli nie ma błędu, zwiększa go. Dodaje to dodatkowe koszty na początku 

połączenia, ale w przypadku połączenia, które przesyła znaczną ilość danych w sieci zawierającej 

ograniczone łącze, całkowity czas transmisji prawdopodobnie ulegnie poprawie pomimo celowo 

utraconych pakietów. Jednak wykrywanie MTU ścieżki zakończy się katastrofą, jeśli komunikaty o 

błędach (które są komunikatami ICMP omówionymi w dalszej części tego rozdziału) nie zostaną 

poprawnie zwrócone (na przykład, jeśli zapora je upuści). Z punktu widzenia filtrowania pakietów 

problem z fragmentacją polega na tym, że tylko pierwszy fragment będzie zawierał informacje 

nagłówkowe z protokołów wyższego poziomu, takich jak TCP, których potrzebuje system filtrowania 

pakietów, aby zdecydować, czy zezwolić na pełny pakiet, czy nie. . Początkowo powszechne podejście 

do filtrowania pakietów w postępowaniu z fragmentacją polegało na przepuszczaniu fragmentów 

innych niż pierwsze i filtrowaniu pakietów tylko na pierwszym fragmencie pakietu. Uznano to za 

bezpieczne, ponieważ jeśli filtrowanie pakietów zdecyduje się upuścić pierwszy fragment, system 

docelowy nie będzie w stanie ponownie złożyć pozostałych fragmentów w oryginalny pakiet, 

niezależnie od liczby pozostałych otrzymanych fragmentów. Jeśli nie uda się odtworzyć oryginalnego 

pakietu, częściowo ponownie złożony pakiet nie zostanie zaakceptowany. Nadal jednak występują 

problemy z pofragmentowanymi pakietami. Jeśli zdasz wszystkie nie-pierwsze fragmenty, host 

docelowy będzie przez pewien czas trzymał fragmenty w pamięci, czekając, czy dostanie brakujący 

fragment; umożliwia to atakującym użycie pofragmentowanych pakietów w ataku typu „odmowa 

usługi”. Gdy host docelowy zrezygnuje z ponownego składania pakietu, wyśle z powrotem do hosta 

źródłowego komunikat ICMP „Upłynął czas ponownego składania pakietu”, który poinformuje 

atakującego, że host istnieje i dlaczego połączenie się nie powiodło. Ponadto osoby atakujące mogą 

używać specjalnie pofragmentowanych pakietów w celu ukrycia danych. Każdy fragment zawiera 

informacje o tym, gdzie dane, które zawiera, zaczynają się i kończą. Zwykle każdy zaczyna się po 

zakończeniu ostatniego. Jednak osoba atakująca może konstruować pakiety, w których fragmenty 

faktycznie się pokrywają, i zawierają te same adresy danych. Nie dzieje się tak podczas normalnej 

pracy; może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy w grę wchodzą błędy lub atakujący, a atakujący są 

zdecydowanie najbardziej prawdopodobną przyczyną. Systemy operacyjne różnią się pod względem 

odpowiedzi na nakładające się fragmenty. Ponieważ nakładające się fragmenty są nienormalne, wiele 

systemów operacyjnych reaguje na nie bardzo źle i może składać je w nieprawidłowe pakiety, z 

oczekiwanymi rodzajami niefortunnych rezultatów, włącznie z awariami systemu operacyjnego. Po 



ponownym złożeniu występują różnice w tym, czy dane pierwszego lub drugiego fragmentu są 

przechowywane; różnice te można zwiększyć, wysyłając fragmenty poza kolejnością. Niektóre maszyny 

wolą pierwszą otrzymaną wersję, inne najnowszą otrzymaną, inne numerycznie pierwszą, a jeszcze 

inne ostatnią numerycznie. To sprawia, że system filtrowania pakietów lub wykrywania włamań jest 

prawie niemożliwy do ustalenia, jakie dane system odbiorczy rzeczywiście zobaczy, czy i kiedy 

elementy zostaną ponownie złożone. Możliwe są trzy rodzaje ataków poprzez nakładanie się 

fragmentów:  

* Proste ataki typu „odmowa usługi” na hosty o słabej reakcji na nakładające się fragmenty.  

* Ataki ukrywające informacje. Jeśli osoba atakująca wie, że są w użyciu wykrywacze wirusów, systemy 

wykrywania włamań lub inne systemy zwracające uwagę na zawartość pakietów, i może określić, jaką 

metodę składania stosują systemy w celu nakładania się fragmentów, może skonstruować nakładające 

się fragmenty, które zasłonią treść systemy obserwacyjne.  

* Ataki, które otrzymują informacje do zablokowanych portów. Osoba atakująca może zbudować 

pakiet z akceptowalnymi nagłówkami w pierwszym fragmencie, ale następnie nakładać na następny 

fragment, aby zawierał także nagłówki. Ponieważ filtry pakietów nie oczekują nagłówków TCP w nie-

pierwszych fragmentach, nie będą filtrować na nich, a nagłówki nie muszą być akceptowane.  

Istnieją inne specjalne problemy z przekazywaniem fragmentów wychodzących. Fragmenty 

wychodzące mogą prawdopodobnie zawierać dane, których nie chcesz udostępniać światu. Na 

przykład wychodzący pakiet NFS prawie na pewno zostałby pofragmentowany, a gdyby plik był poufny, 

informacja ta zostałaby uwolniona. Jeśli stanie się to przez przypadek, prawdopodobnie nie będzie 

problemu; ludzie na ogół nie kręcą się, patrząc na dane w losowych pakietach, na wypadek gdyby było 

w nich coś interesującego. Możesz czekać bardzo długo, aż ktoś przypadkowo wyśle fragment z 

interesującymi danymi. Jeśli ktoś w środku celowo używa fragmentacji do przesyłania danych, masz 

wrogich użytkowników w zaporze i żadna zapora nie może skutecznie poradzić sobie z osobami z 

zewnątrz. (Prawdopodobnie nie są oni jednak zbyt sprytnymi wrogimi użytkownikami, ponieważ 

istnieją łatwiejsze sposoby uzyskania danych). Jest jednak jeszcze jedna sytuacja, w której wychodzące 

fragmenty mogą przenosić dane: jeśli zdecydujesz się poradzić sobie z pewną luką, blokując odpowiedzi 

wychodzące na coś (zamiast próbować zablokować pierwotne żądanie po stronie przychodzącej, co 

byłoby lepszym pomysłem ), a odpowiedź jest pofragmentowana. W tej sytuacji nie pierwsze 

fragmenty odpowiedzi zostaną wydane, a atakujący ma powód, aby się ich spodziewać i poszukać. 

Możesz sobie z tym poradzić, ostrożnie odfiltrowując żądania i nie polegając na filtrowaniu odpowiedzi. 

Z powodu wielu różnorodnych problemów z fragmentacją powinieneś poszukać filtra pakietów, który 

dokonuje ponownego składania fragmentów; zamiast zezwalać lub odmawiać fragmentów, filtr 

pakietów powinien ponownie złożyć pakiet lokalnie (i, jeśli to konieczne, ponownie go uformować 

przed wysłaniem). Zwiększy to nieco obciążenie zapory, ale chroni przed wszystkimi zagrożeniami i 

atakami związanymi z fragmentacją, z wyjątkiem tych, na które zapora jest narażona (na przykład ataki 

typu „odmowa usługi” polegające na wysyłaniu fragmentów innych niż pierwsze, aż zapora się skończy) 

pamięciowy). Jeśli nie możesz dokonać ponownego złożenia fragmentu, najbezpieczniejszym 

rozwiązaniem jest odrzucenie wszystkich fragmentów innych niż pierwsze. Może to zniszczyć 

połączenia, które w innym wypadku by się udało, ale jest to mniejsze zło z dwóch. Odmawianie 

fragmentów spowoduje tajemnicze awarie niektórych połączeń, co jest wyjątkowo nieprzyjemne przy 

debugowaniu. Z drugiej strony, umożliwienie im otworzy cię na różne ataki, które są powszechnie 

wykorzystywane w Internecie. Na szczęście pofragmentowane pakiety stają się coraz rzadsze wraz ze 

wzrostem użycia wykrywania ścieżki MTU 

Protokoły powyżej adresu IP 



IP służy jako podstawa dla wielu różnych protokołów; zdecydowanie najczęstsze to TCP, UDP i ICMP. 

Ponadto krótko omawiamy IP przez IP (tj. Pakiet IP zamknięty w innym pakiecie IP), który jest używany 

głównie do tunelowania protokołów przez zwykłe sieci IP. Technikę tę stosowano w przeszłości do 

tunelowania pakietów multiemisji IP w sieciach niemulticast IP, a ostatnio do różnych wirtualnych 

prywatnych sieci sieciowych, IPv6 i niektórych systemów do obsługi mobilnego IP. Są to jedyne 

protokoły oparte na protokole IP, które prawdopodobnie będą kierowane między sieciami poza 

środowiskiem badawczym.  

TCP 

TCP jest protokołem najczęściej używanym do usług w Internecie. Na przykład Telnet, FTP, SMTP, NNTP 

i HTTP są usługami opartymi na protokole TCP. TCP zapewnia niezawodne, dwukierunkowe połączenie 

między dwoma punktami końcowymi. Otwarcie połączenia TCP jest jak nawiązanie połączenia 

telefonicznego: wybierasz numer, a po krótkim okresie konfiguracji nawiązane zostaje niezawodne 

połączenie między tobą a kimkolwiek dzwonisz. TCP jest niezawodny, ponieważ daje trzy gwarancje 

dla warstwy aplikacji:  

* Miejsce docelowe otrzyma dane aplikacji w kolejności, w jakiej zostały wysłane.  

* Miejsce docelowe otrzyma wszystkie dane aplikacji. 

* Miejsce docelowe nie otrzyma duplikatów danych aplikacji 

TCP zabije połączenie, a nie naruszy jedną z tych gwarancji. Na przykład, jeśli pakiety TCP ze środka 

sesji zostaną utracone w drodze do miejsca docelowego, warstwa TCP zorganizuje retransmisję tych 

pakietów przed przekazaniem danych do warstwy aplikacji. Nie będzie przekazywał danych po 

brakujących danych, dopóki nie będzie ich brakować. Jeśli pomimo wielokrotnych prób nie uda się 

odzyskać niektórych danych, warstwa TCP zabije połączenie i zgłosi to do warstwy aplikacji, a nie 

przekaże dane warstwa aplikacji z przerwą. Gwarancje te wiążą się z pewnymi kosztami zarówno w 

czasie konfiguracji (obie strony połączenia muszą wymieniać informacje o starcie, zanim faktycznie 

zaczną przenosić dane) i bieżącej wydajności (obie strony połączenia muszą śledzić status połączenia, 

aby ustalić, jakie dane należy przesłać drugiej stronie, aby wypełnić luki w rozmowie). TCP jest 

dwukierunkowy, ponieważ po ustanowieniu połączenia serwer może odpowiedzieć klientowi przez to 

samo połączenie. Nie musisz ustanawiać jednego połączenia między klientem a serwerem w celu 

uzyskania zapytań lub poleceń i inny z serwera z powrotem do klienta w celu uzyskania odpowiedzi. 

Jeśli próbujesz zablokować połączenie TCP, wystarczy po prostu zablokować pierwszy pakiet 

połączenia. Bez tego pierwszego pakietu (i, co ważniejsze, zawartych w nim informacji o uruchomieniu 

połączenia), dalsze pakiety w tym połączeniu nie zostaną ponownie złożone w strumień danych przez 

odbiornik, a połączenie nigdy nie zostanie nawiązane. Ten pierwszy pakiet jest rozpoznawalny, 

ponieważ bit ACK w nagłówku TCP nie jest ustawiony; wszystkie inne pakiety w połączeniu, bez 

względu na kierunek, w którym zmierzają, będą miały ustawiony bit ACK. (Jak omówimy później, inny 

bit, zwany bitem SYN, również odgrywa rolę w negocjacjach połączenia; musi być włączony w 

pierwszym pakiecie, ale nie można go użyć do identyfikacji pierwszego pakietu, ponieważ jest on 

również włączony w drugi pakiet.) Rozpoznanie tych pakietów TCP „na początku połączenia” pozwala 

egzekwować zasady, które pozwalają klientom wewnętrznym łączyć się z serwerami zewnętrznymi, ale 

uniemożliwiają klientom zewnętrznym łączenie się z serwerami wewnętrznymi. Robisz to, zezwalając 

na pakiety TCP na początku połączenia (te bez zestawu bitów ACK) tylko na wychodzące, a nie 

przychodzące. Pakiety rozpoczęcia połączenia byłyby dozwolone od klientów wewnętrznych do 

serwerów zewnętrznych, ale nie byłyby dozwolone od klientów zewnętrznych do serwerów 

wewnętrznych. Atakujący nie mogą obalić tego podejścia po prostu włączając bit ACK w swoich 

pakietach początku połączenia, ponieważ brak bitu ACK jest tym, co identyfikuje te pakiety jako pakiety 



połączenia początkowego. Implementacje filtrowania pakietów różnią się sposobem traktowania i 

pozwalają obsługiwać bit ACK. Niektóre implementacje filtrowania pakietów dają bezpośredni dostęp 

do bitu ACK - na przykład, pozwalając na włączenie słowa „ack” jako słowa kluczowego w regule 

filtrowania pakietów. Niektóre inne implementacje zapewniają pośredni dostęp do bitu ACK. Na 

przykład słowo kluczowe „ustalone” Cisco działa poprzez sprawdzenie tego bitu (ustalone jest 

„prawda”, jeśli ustawiony jest bit ACK, i „fałsz”, jeśli bit ACK nie jest ustawiony). Wreszcie, niektóre 

implementacje w ogóle nie pozwalają na sprawdzenie bitu ACK.  

Opcje TCP 

Bit ACK jest tylko jedną z opcji, które można ustawić; cała lista, w kolejności, w jakiej występują w 

nagłówku, jest następująca:    

* URG (pilne)   

* ACK (potwierdzenie)   

* PSH (push)   

* RST (reset)   

* SYN (synchronizacja)   

* FIN (wykończenie)    

URG i PSH powinny być wykorzystywane do identyfikacji szczególnie krytycznych danych; PSH mówi 

odbiorcy, aby przestał buforować i pozwolił, aby jakiś program miał dane, podczas gdy URG bardziej 

ogólnie zaznacza dane, które zdaniem nadawcy są szczególnie ważne (czasami błędnie nazywane 

danymi „poza pasmem”). W praktyce żaden z nich nie jest niezawodnie wdrożony, a dla większości 

celów zapory ogniowe nie muszą podejmować specjalnych działań na ich podstawie. Przydaje się 

zapora ogniowa do upuszczania pakietów z ustawionymi URG lub PSH, gdy wiadomo, że protokoły nie 

używają tych funkcji. ACK i SYN razem tworzą słynny potrójny uścisk dłoni TCP (tak zwany, ponieważ 

zestawienie połączenia wymaga trzech pakietów). SYN jest włączony dla pierwszych dwóch pakietów 

połączenia (po jednym w każdym kierunku), aby ustawić numery sekwencyjne. Pierwszy pakiet 

połączenia musi mieć wyłączone ACK (ponieważ nie jest to odpowiedzią na nic), ale SYN włączony (aby 

nadać następnemu pakietowi numer do potwierdzenia). Numery sekwencji są omówione w dalszej 

części. RST i FIN to sposoby zamknięcia połączenia. RST jest niewdzięcznym zamknięciem, wysyłanym 

w celu wskazania, że coś poszło nie tak (na przykład, nie ma procesu nasłuchującego na porcie lub 

wydaje się, że jest coś nieprzyjemnego w pakiecie, który wszedł). FIN jest częścią pełnego wdzięku 

zamknięcia, w którym oba końce wysyłają FIN do siebie, aby powiedzieć do widzenia. Z całej tej listy 

prania ACK i RST są jedynymi dwoma, które interesują zaporę ogniową w normalnym działaniu (ACK, 

ponieważ jest to niezawodny sposób na identyfikację pierwszego pakietu połączeń, a RST, ponieważ 

jest to przydatny sposób na zamknięcie ludzi bez powrotu pomocny komunikat o błędzie). Istnieje 

jednak wiele ataków, które wymagają ustawienia opcji, które normalnie nie są ustawiane. Wiele 

implementacji TCP / IP źle reaguje na ekscentryczne kombinacje opcji (na przykład powodują awarię 

komputera). Inni reagują, ale nie rejestrują faktu, umożliwiając atakującym skanowanie sieci bez 

zauważenia. Ataki te zostały omówione w dalszej części.   

Numery sekwencji TCP 

TCP zapewnia aplikacjom, że zawsze będą otrzymywać dane we właściwej kolejności, ale nic nie 

gwarantuje TCP, że pakiety zawsze będą przychodzić w prawidłowej kolejności. Aby przywrócić pakiety 

do prawidłowej kolejności, TCP używa numeru na każdym pakiecie, zwanego numerem sekwencyjnym. 



Na początku połączenia każdy koniec wybiera numer, od którego zaczyna się, a ten numer jest 

przekazywany po ustawieniu SYN. Istnieją dwa pakiety z zestawem SYN (jeden w każdym kierunku), 

ponieważ dwa końce zachowują osobne numery sekwencyjne, wybierane niezależnie. Po SYN dla 

każdego pakietu liczba jest po prostu zwiększana o liczbę bajtów danych w pakiecie. Jeśli pierwszym 

numerem sekwencyjnym jest 200, a pierwszy pakiet danych zawiera 80 bajtów danych, będzie miał 

numer sekwencyjny 280,10. ACK towarzyszy numer następnego oczekiwanego kawałka danych (numer 

sekwencyjny plus jeden, lub 281 w tym przypadku). Aby osoba atakująca przejęła połączenie TCP, 

osoba atakująca musi uzyskać prawidłowe numery sekwencyjne. Ponieważ numery sekwencyjne są 

tylko zwiększane podczas połączenia, jest to łatwe dla atakującego, który widzi ruch. Z drugiej strony 

jest to o wiele trudniejsze, jeśli nie widzisz wstępnych negocjacji; początkowa sekwencja liczb ma być 

losowo wybierana. Jednak w wielu systemach operacyjnych początkowe numery sekwencji nie są w 

rzeczywistości losowe. W niektórych implementacjach TCP / IP początkowe numery sekwencyjne są 

przewidywalne; jeśli wiesz, jakiego początkowego numeru sekwencyjnego używa jedno połączenie, 

możesz dowiedzieć się, jakiego początkowego numeru sekwencyjnego użyje następne, ponieważ liczby 

są po prostu zwiększane, albo na podstawie liczby połączeń (liczba staje się większa o pewną stałą 

wartość dla każdego połączenia ) lub na podstawie czasu (liczba ta rośnie o określoną stałą wartość co 

mikrosekundę). Może się to wydawać, że nie warto się martwić. W końcu, aby przejąć połączenie przez 

przewidywanie numerów sekwencji, atakujący potrzebuje:    

1. Zdolność do fałszowania pakietów TCP / IP.   

2. Początkowy numer kolejny dla jednego połączenia.   

3. Wiedza, że ktoś inny nawiązał pożądane połączenie (ale nie zdolność faktycznego zobaczenia tego 

połączenia - jeśli atakujący może zobaczyć połączenie, nie trzeba przewidywać numeru sekwencji).   

4. Dokładne informacje o tym, kiedy uruchomiono pożądane połączenie.   

5. Albo możliwość przekierowania ruchu, abyś otrzymywał odpowiedzi, albo zdolność do 

kontynuowania rozmowy i osiągnięcia czegoś bez otrzymywania odpowiedzi.    

W rzeczywistości przez lata uważano to za czysto hipotetyczny atak, coś, co wymyślili paranoiczne 

umysły, ale które w rzeczywistości nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa. Jednak ostatecznie został 

zaimplementowany, a teraz dostępne są programy, które upraszczają ten proces. Wciąż nie jest to 

technika stosowana rutynowo przez przypadkowych napastników, ale jest dostępna dla 

zdeterminowanych atakujących, nawet jeśli nie są technicznie bardzo zaawansowani. Należy upewnić 

się, że krytyczne dla bezpieczeństwa hosty mają naprawdę losowe początkowe numery sekwencyjne, 

instalując odpowiednią wersję systemu operacyjnego.    

UDP  

Treść pakietu IP może zawierać pakiet UDP zamiast pakietu TCP. UDP to mało kosztowna alternatywa 

dla TCP. UDP ma niskie koszty ogólne, ponieważ nie daje żadnych gwarancji niezawodności (dostawa, 

zamawianie i brak duplikacji), które robi TCP, a zatem nie potrzebuje mechanizmu do zapewnienia tych 

gwarancji. Każdy pakiet UDP jest niezależny; Pakiety UDP nie są częścią „obwodu wirtualnego”, 

podobnie jak pakiety TCP. Wysyłanie pakietów UDP przypomina upuszczanie pocztówek na pocztę: 

jeśli zaniesiesz 100 pocztówek na pocztę, nawet jeśli wszystkie są zaadresowane do tego samego 

miejsca, nie możesz być absolutnie pewien, że wszystkie tam dotrą, i te, które tam dotrą, 

prawdopodobnie nie będą dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej je wysłano. (Jak się okazuje, 

pakiety UDP są znacznie mniej prawdopodobne niż pocztówki - ale są znacznie bardziej 

prawdopodobne w tej samej kolejności.) W przeciwieństwie do pocztówek, pakiety UDP mogą 



faktycznie zostać nienaruszone więcej niż jeden raz. Możliwych jest wiele kopii, ponieważ pakiet może 

zostać zduplikowany przez sieć bazową. Na przykład w sieci Ethernet pakiet zostałby zduplikowany, 

jeśli router pomyślałby, że mógł być ofiarą kolizji sieci Ethernet. Jeśli router był nieprawidłowy, a 

oryginalny pakiet nie padł ofiarą kolizji, zarówno oryginał, jak i duplikat ostatecznie dotrą do miejsca 

docelowego. (Aplikacja może również zdecydować o dwukrotnym wysłaniu tych samych danych, być 

może dlatego, że nie otrzymała oczekiwanej odpowiedzi na pierwszą, a może po prostu dlatego, że jest 

zdezorientowana.) Wszystkie te rzeczy mogą się przytrafić także pakietom TCP, ale one zostanie 

poprawiony przed przekazaniem danych do aplikacji. W przypadku UDP aplikacja jest odpowiedzialna 

za przetwarzanie danych dokładnie tak, jak przychodzą one w pakietach, a nie korygowane przez 

podstawowy protokół. Pakiety UDP są bardzo podobne do pakietów TCP w strukturze. Nagłówek UDP 

zawiera numery portów źródłowych i docelowych UDP, podobnie jak numery portów źródłowych i 

docelowych TCP. Nagłówek UDP nie zawiera jednak żadnych flag ani numerów sekwencji używanych 

przez protokół TCP. W szczególności nie zawiera niczego przypominającego bit ACK. Bit ACK jest częścią 

mechanizmu TCP gwarantującego niezawodne dostarczanie danych. Ponieważ UDP nie daje takich 

gwarancji, nie wymaga bitu ACK. Router filtrujący pakiety nie ma sposobu, aby po prostu badając 

nagłówek przychodzącego pakietu UDP, czy ten pakiet jest pierwszym pakietem od klienta 

zewnętrznego do serwera wewnętrznego, czy odpowiedź serwera zewnętrznego z powrotem do 

wewnętrznego klient.    

ICMP  

ICMP jest używany do komunikatów o stanie IP i komunikatów kontrolnych. Pakiety ICMP są 

przenoszone w treści pakietów IP, tak jak pakiety TCP i UDP. Przykłady komunikatów ICMP obejmują:    

Żądanie echa 

Co wysyła host po uruchomieniu polecenia ping.    

Odpowiedź echa 

Za pomocą którego host odpowiada na „żądanie echa”.    

Czas przekroczony 

To, co router zwraca, gdy ustali, że pakiet wydaje się zapętlać. Bardziej intuicyjną nazwą może być 

przekroczenie maksymalnej liczby przeskoków, ponieważ zależy ona od liczby routerów w pakiecie 

które przeminęły, nie okres czasu.    

Cel podróży nieosiągalny 

To, co router zwraca, gdy z jakiegoś powodu nie można dotrzeć do miejsca docelowego pakietu (np. Z 

powodu awarii łącza sieciowego).    

Przeadresowanie 

Co router wysyła do hosta w odpowiedzi na pakiet, który host powinien był wysłać do innego routera. 

Router i tak obsługuje oryginalny pakiet (przekazując go do routera, do którego powinien był przejść 

na pierwszym miejscu), a przekierowanie informuje hosta o bardziej wydajnej ścieżce na następny raz.    

W przeciwieństwie do TCP lub UDP, ICMP nie ma portów źródłowych ani docelowych, a na nim nie ma 

innych protokołów. Zamiast tego istnieje zestaw zdefiniowanych typów komunikatów ICMP; konkretny 

zastosowany typ decyduje o interpretacji reszty pakietu ICMP. Niektóre typy mają również 

indywidualne kody, które przekazują dodatkowe informacje (na przykład typ „Miejsce docelowe 

nieosiągalne” zawiera kody dla różnych warunków, które spowodowały, że miejsce docelowe jest 



nieosiągalne, jednym z nich jest użyty kod „Wymagana fragmentacja i Nie fragmentuj zestawu” do 

wykrycia MTU ścieżki). Wiele systemów filtrowania pakietów pozwala filtrować pakiety ICMP na 

podstawie pola typu komunikatu ICMP, ponieważ pozwalają one filtrować pakiety TCP lub UDP na 

podstawie pól źródłowego i docelowego portu TCP lub UDP. Stosunkowo niewiele z nich pozwala na 

filtrowanie kodów w ramach typu. Jest to problem, ponieważ prawdopodobnie będziesz chciał 

zezwolić na „Wymagana fragmentacja i nie fragmentuj zestawu” (w przypadku wykrywania MTU 

ścieżki), ale nie żaden inny kod w „Nieosiągalnym miejscu docelowym”, z których wszystkie mogą być 

używane do skanowania sieci w celu zobacz, jakie hosty są atakowane. Większość pakietów ICMP ma 

niewielką lub żadną znaczącą informację w treści pakietu i dlatego powinna być dość mała. Jednak 

różne osoby odkryły ataki typu „odmowa usługi” przy użyciu zbyt dużych pakietów ICMP (szczególnie 

pakietów echa, inaczej znanych jako pakiety „ping” po poleceniu Unix zwykle używanym do wysyłania 

ich). Dobrym pomysłem jest nałożenie limitu rozmiaru na wszystkie typy pakietów ICMP, na które 

zezwalasz w swoich filtrach. Zdarzały się również ataki wykorzystujące ICMP jako tajny kanał, sposób 

na przemyt informacji. Jak wspomniano wcześniej, większość treści pakietów ICMP zawiera niewiele 

lub nie ma znaczących informacji. Mogą jednak zawierać wypełnienie, którego treść jest nieokreślona. 

Na przykład, jeśli używasz echa ICMP do pomiaru czasu lub ze względów testowych, będziesz w stanie 

zmieniać długość pakietów i ewentualnie wzorce danych w nich zawartych (niektóre mechanizmy 

transmisji są dość wrażliwe na wzorce bitowe, a prędkości mogą różnią się na przykład w zależności od 

stopnia kompresji danych). W związku z tym możesz umieszczać dowolne dane w treści pakietów echa 

ICMP, a dane te są zwykle ignorowane; nie jest filtrowane, rejestrowane ani sprawdzane przez nikogo. 

Dla kogoś, kto chce przemycać dane przez zaporę ogniową, która pozwala na echo ICMP, ciała te są 

bardzo kuszące. Mogą nawet być w stanie przemycić dane do witryny, która zezwala tylko na 

wychodzące żądania echa, wysyłając odpowiedzi echa, nawet jeśli nie widziały żądania. Przyda się to 

tylko wtedy, gdy komputer, na który wysyłane są odpowiedzi, jest skonfigurowany do ich odbierania; 

nie pomoże nikomu włamać się na witrynę, ale jest sposobem na utrzymanie połączeń z 

zainfekowanymi witrynami.    

IP przez IP i GRE 

W niektórych okolicznościach pakiety IP są hermetyzowane w innych pakietach IP do transmisji, dając 

tak zwane IP przez IP. IP przez IP jest wykorzystywane do różnych celów, w tym:    

* Hermetyzowanie zaszyfrowanego ruchu sieciowego; na przykład przy użyciu standardu IPsec lub 

PPTP,.   

* Przenoszenie pakietów IP multiemisji (czyli pakietów z adresami docelowymi multiemisji) między 

sieciami obsługującymi multiemisję w sieciach pośrednich, które nie obsługują  

* Mobilny adres IP (umożliwiający maszynie poruszanie się między sieciami przy zachowaniu stałego 

adresu IP)   

* Przenoszenie ruchu IPv6 przez sieci IPv4   

Wiele różnych protokołów jest używanych dla IP przez IP, w tym protokoły o nazwie Generic Routing 

Encapsulation (GRE), IP w IP, IP w IP i swIPe. Obecnie GRE wydaje się najbardziej popularny. Ogólna 

zasada jest taka sama we wszystkich przypadkach; maszyna gdzieś podnosi pakiet, kapsułkuje go w 

nowy pakiet IP i wysyła do maszyny, która go rozpakuje i odpowiednio przetworzy. W niektórych 

przypadkach (na przykład dla ruchu multiemisji i IPv6) hermetyzacja i dekapsułkowanie są 

wykonywane przez specjalne routery. Maszyny wysyłające i odbierające wysyłają swój ruch multiemisji 

lub IPv6, nie wiedząc nic o sieci pomiędzy nimi, a kiedy dochodzą do punktu, w którym sieć nie będzie 

obsługiwać specjalnego typu, router dokonuje enkapsulacji. W takim przypadku pakiet kapsułkowany 



zostanie skierowany do innego routera, który go rozpakuje. Hermetyzacja może być również wykonana 

przez maszynę wysyłającą lub dekapsułkowanie przez maszynę odbierającą. IP przez IP jest również 

popularną techniką wykorzystywaną do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. Jest to podstawa 

szeregu protokołów wyższego poziomu, w tym IPsec i PPTP. IP przez IP stanowi problem dla zapór 

ogniowych, ponieważ zapora widzi informacje nagłówka IP pakietu zewnętrznego, a nie informacje 

oryginalne. W niektórych przypadkach zapora może, ale trudno jest odczytać oryginalne nagłówki; w 

innych przypadkach oryginalne informacje o pakiecie są szyfrowane, co uniemożliwia ich odczytanie 

przez szpiegów, ale także zaporę ogniową. Oznacza to, że zapora nie może podejmować decyzji 

dotyczących pakietu wewnętrznego i istnieje ryzyko, że przepuści ruch, którego należy odmówić. IP 

przez IP powinno być dozwolone tylko wtedy, gdy miejsce przeznaczenia pakietu zewnętrznego jest 

zaufanym hostem, który upuści pakiet zdekapsułkowany, jeśli nie jest to oczekiwane i dozwolone.    

Protokoły poniżej adresu IP 

Teoretycznie możliwe jest filtrowanie informacji poniżej poziomu IP - na przykład adresu sprzętowego 

Ethernet. Jest to jednak bardzo rzadko przydatne, ponieważ w większości przypadków wszystkie 

pakiety z zewnątrz pochodzą z tego samego adresu sprzętowego (adresu routera, który obsługuje 

twoje połączenie internetowe). Ponadto wiele routerów ma wiele połączeń z różnymi protokołami 

niższego poziomu. W rezultacie filtrowanie na niższych poziomach wymagałoby skonfigurowania 

różnych interfejsów z różnymi rodzajami reguł dla różnych protokołów niższego poziomu. Nie można 

napisać jednej reguły, która miałaby zastosowanie do wszystkich interfejsów routera, który miał dwa 

połączenia Ethernet i dwa połączenia FDDI, ponieważ nagłówki pakietów Ethernet i FDDI, choć 

podobne, nie są identyczne. W praktyce IP jest protokołem najniższego poziomu, przy którym ludzie 

decydują się na filtrowanie pakietów. Jeśli jednak masz do czynienia z siecią z małą, stałą liczbą 

komputerów, filtrowanie na podstawie adresów sprzętowych jest przydatną techniką do wykrywania i 

wyłączania komputerów, które zostały dodane niewłaściwie. (Jest to również przydatna technika 

pozwalająca wyglądać jak idiota podczas wymiany kart sieciowych, a ważna maszyna nagle i tajemniczo 

przestaje działać - lepiej dokumentuj ją bardzo ostrożnie.) Nawet w stosunkowo dużych sieciach 

ustawienie alarmów na podstawie adresów sprzętowych spowoduje powiadomi cię, gdy maszyny 

zostaną zmienione lub dodane. Może to nie być oczywiste na podstawie samego adresu IP, ponieważ 

osoby, które dodają nowe maszyny, często będą ponownie wykorzystywać istniejący adres IP. 

Filtrowanie na podstawie adresów sprzętowych nie jest niezawodnym mechanizmem 

zabezpieczającym przed wrogimi osobami z zewnątrz. Resetowanie pozornego adresu sprzętowego na 

większości komputerów jest trywialne, więc osoba atakująca może po prostu użyć adresu sprzętowego 

legalnej maszyny.    

Protokoły warstwy aplikacji 

W większości przypadków na każdym z powyższych protokołów znajduje się dodatkowy protokół 

specyficzny dla aplikacji. Protokoły te różnią się znacznie specyfiką i są ich setki, jeśli nie tysiące (prawie 

tyle, ile aplikacji sieciowych).    

Wersja IP 6   

Obecna wersja adresu IP (jak piszemy) jest oficjalnie znana jako wersja IP 4. Obecnie jednak działa 

nowa wersja IP, znana jako IP wersja 6 (w skrócie IPv6). Dlaczego potrzebujemy nowej wersji IP i jak 

wpłynie na ciebie IPv6? Impuls do stworzenia IPv6 był jednym prostym problemem: w Internecie 

brakuje adresów IP. Internet stał się tak popularny, że po prostu nie ma wystarczającej liczby numerów 

IP (w szczególności numerów sieci klasy B, które okazały się być tym, czego potrzebuje większość 

stron), aby się poruszać; według niektórych szacunków, gdyby nic nie zostało zrobione, w Internecie 

zabrakłoby adresów w 1995 lub 1996 r. Na szczęście problem został rozpoznany i coś zostało zrobione. 



Dwie rzeczy, właściwie - po pierwsze, wdrożenie zestawu tymczasowych środków i wytycznych, aby jak 

najlepiej wykorzystać pozostałe nieprzypisane adresy, a po drugie, zaprojektowanie i wdrożenie nowej 

wersji IP, która na stałe poradziłaby sobie z problemem wyczerpania adresu . Jeśli zamierzasz utworzyć 

nową wersję adresu IP, aby poradzić sobie z wyczerpaniem przestrzeni adresowej, równie dobrze 

możesz skorzystać z okazji, aby poradzić sobie z całą masą innych problemów lub ograniczeń w adresie 

IP, takich jak szyfrowanie , uwierzytelnianie, routing źródła i konfiguracja dynamiczna. (Dla wielu osób 

ograniczenia te są podstawowymi przyczynami dla IPv6, a problem adresowania jest jedynie 

przydatnym powodem dla innych osób do zaakceptowania go). Powoduje to szereg konsekwencji dla 

zapór ogniowych. Według Steve'a Bellovina z AT&T Bell Laboratories, znanego eksperta od zapór 

ogniowych i uczestnika procesu projektowania IPv6:    

IPv6 opiera się na koncepcji zagnieżdżonych nagłówków. W ten sposób odbywa się szyfrowanie i 

uwierzytelnianie; pole „następny protokół” po nagłówku IPv6 określa szyfrowanie lub nagłówek 

uwierzytelnienia. Z kolei ich kolejne pola protokołu wskazywałyby na ogół albo IPv6, albo jeden ze 

zwykłych protokołów transportowych, takich jak TCP lub UDP. Zagnieżdżone IP przez IP można 

wykonać nawet bez szyfrowania lub uwierzytelniania; które mogą być użyte jako forma routingu 

źródła. Bardziej wydajnym sposobem jest użycie źródłowego nagłówka routingu - który jest bardziej 

przydatny niż odpowiednia opcja IPv4 i prawdopodobnie będzie używany znacznie częściej, szczególnie 

w przypadku mobilnego adresu IP. Niektóre implikacje dla zapór ogniowych są już widoczne. Filtr 

pakietów musi śledzić cały łańcuch nagłówków, rozumiejąc i przetwarzając kolejno. (I tak, może to 

spowodować, że patrzenie na numery portów będzie droższe.) Odpowiednio ostrożna postawa 

nakazuje odrzucenie pakietu o nieznanym nagłówku, zarówno przychodzącym, jak i wychodzącym. 

Ponadto łatwość i powszechność routingu źródła oznacza, że uwierzytelnianie kryptograficzne jest 

absolutnie konieczne. Z drugiej strony zamierzone jest, aby takie uwierzytelnianie było standardowe, 

obowiązkowe funkcje. Zaszyfrowane pakiety są nieprzezroczyste i dlatego nie mogą być badane; jest 

to oczywiście prawdą dzisiaj, ale obecnie nie ma zbyt wielu używanych programów szyfrujących. To się 

zmieni. Należy również pamiętać, że szyfrowanie można wykonać między hostami, między hostami i 

bramami lub bramami, co jeszcze bardziej komplikuje analizę. Na nowe mechanizmy autokonfiguracji 

wpłynie również w pewnym stopniu na filtrowanie na podstawie adresu. To jest niezbędne że każdy 

host, którego adres jest wymieniony w filtrze, otrzymuje ten sam adres za każdym razem. Chociaż takie 

jest przeznaczenie standardowych mechanizmów, należy zachować ostrożność w przypadku 

zastrzeżonych schematów, serwerów telefonicznych itp. Również bity adresu o wysokim zamówieniu 

mogą się zmieniać, aby uwzględnić połączenie adresowania opartego na dostawcy i łatwego 

przełączania między operatorami. Wreszcie IPv6 obejmuje „przepływy”. Przepływy są zasadniczo 

wirtualnymi obwodami na poziomie IP; są przeznaczone do użycia w takich rzeczach jak wideo, wybór 

obwodu ATM pośredniego przeskoku, itp. Ale mogą być również używane do zapór ogniowych, pod 

warunkiem odpowiedniego uwierzytelnienia: problem z odpowiedzią UDP może zniknąć, jeśli 

zapytanie ma identyfikator przepływu, który był do którego odnosi się odpowiedź. Nawiasem mówiąc, 

jest to mój niejasny pomysł; nie ma standardów, jak to zrobić. Standardowy protokół konfiguracji 

przepływu nie będzie działał; to jest zbyt drogie. Ale nagłówek przechodzenia przez zaporę ogniową 

może wykonać zadanie. Jak widać, IPv6 może mieć duży wpływ na zapory ogniowe, szczególnie w 

odniesieniu do filtrowania pakietów. Jednak protokół IPv6 nie jest wdrażany szybko. Problem 

wyczerpania adresu nie wydaje się tak zły, jak ludzie obawiał się (pod wieloma szacunkami przestrzeń 

adresowa powinna była zniknąć, zanim ta edycja trafi do prasy). Z drugiej strony problem konwersji 

sieci z IPv4 na IPv6 okazał się gorszy. Rezultat końcowy jest taki, że chociaż IPv6 wciąż jest opłacalną 

technologią, która zyskuje na popularności, w najbliższej przyszłości nie przejmie IPv4; będziesz 

potrzebować zapory ogniowej IPv4 od dłuższego czasu.    

Protokoły inne niż IP 



Inne protokoły na tym samym poziomie co IP (np. AppleTalk i IPX) zapewniają podobne rodzaje 

informacji jak IP, chociaż nagłówki i operacje na tych protokołach, a zatem ich właściwości filtrowania 

pakietów, różnią się radykalnie. Większość implementacji filtrowania pakietów obsługuje tylko 

filtrowanie IP i po prostu upuszcza pakiety inne niż IP. Niektóre pakiety zapewniają ograniczoną 

obsługę filtrowania pakietów dla protokołów innych niż IP, ale ta obsługa jest zwykle znacznie mniej 

elastyczna i zdolna niż funkcja filtrowania IP routera. W tej chwili filtrowanie pakietów jako narzędzie 

nie jest tak popularne i dobrze opracowane dla protokołów innych niż IP, prawdopodobnie dlatego, że 

protokoły te są rzadko używane do komunikacji poza jedną organizacją przez Internet. (Internet jest z 

definicji siecią sieci IP). Jeśli umieszczasz zaporę ogniową między częściami swojej sieci, może się 

okazać, że musisz przekazać protokoły inne niż IP. W tej sytuacji powinieneś ostrożnie ocenić, jaki 

poziom bezpieczeństwa faktycznie uzyskujesz dzięki filtrowaniu. Wiele pakietów, które twierdzą, że 

obsługują filtrowanie pakietów w protokołach innych niż IP, po prostu oznaczają, że mogą rozpoznać 

pakiety inne niż IP jako legalne i przepuścić je przy minimalnym logowaniu. Aby uzyskać rozsądną 

obsługę protokołów innych niż IP, powinieneś poszukać pakietu opracowanego przez osoby 

posiadające doświadczenie w protokole i upewnić się, że zapewnia on funkcje odpowiednie dla 

protokołu, który próbujesz filtrować. Produkty, które zostały zaprojektowane jako routery IP, ale 

twierdzą, że obsługują pięć lub sześć innych protokołów, prawdopodobnie po prostu próbują sprostać 

wymaganiom zakupowym, a nie właściwie dobrze spełnić wymagania operacyjne. W Internecie 

protokoły inne niż IP są obsługiwane przez hermetyzowanie ich w protokołach IP. W większości 

przypadków ograniczysz się do zezwalania lub odmawiania korzystania z protokołów enkapsulowanych 

w całości; możesz zaakceptować wszystkie połączenia UDP AppleTalk lub odrzucić je wszystkie. Kilka 

pakietów obsługujących protokoły inne niż IP może rozpoznać te połączenia po enkapsulacji i 

odfiltrować znajdujące się w nich pola   

Ataki oparte na szczegółach protokołu niskiego poziomu 

Omawiając protokoły, wspomnieliśmy również o niektórych atakach na nie. Często zobaczysz ataki 

dyskutowane przy użyciu nazw nadanych im przez ludzi, którzy napisali oryginalne programy 

wykorzystujące exploity, które przyciągają wzrok, ale nie mają charakteru informacyjnego. Te nazwy 

mnożą się codziennie i nie ma sposobu, abyśmy je tutaj udokumentowali, ale możemy opowiedzieć o 

kilku najpopularniejszych. W rzeczywistości, chociaż istnieją dziesiątki różnych ataków, są to prawie 

wszystkie odmiany na tych samych kilku tematach, a znajomość nazwy dnia nie jest bardzo ważna.    

Skanowanie portów 

Skanowanie portów to proces szukania otwartych portów na komputerze, aby dowiedzieć się, co może 

być atakowane. Proste skanowanie portów jest dość łatwe do wykrycia, dlatego atakujący używają 

wielu metod, aby ukryć skanowanie portów. Na przykład wiele komputerów nie rejestruje połączeń, 

dopóki nie zostaną w pełni wykonane, więc osoba atakująca może wysłać pakiet początkowy z SYN, ale 

bez ACK, uzyskać odpowiedź (inny SYN, jeśli port jest otwarty, RST, jeśli jest otwarty nie jest), a 

następnie zatrzymaj się. (Jest to często nazywane skanem SYN lub skanem półotwartym.) Chociaż to 

się nie uda po zalogowaniu może mieć inne niefortunne skutki, szczególnie jeśli skaner nie wyśle RST 

po zatrzymaniu (na przykład może to być atak typu „odmowa usługi” na host lub inne urządzenie 

pośrednie, które próbuje śledzić otwarte połączenia , jak zapora ogniowa). Atakujący mogą również 

wysyłać inne pakiety, licząc port jako zamknięty, jeśli otrzymają RST i otwarty, jeśli nie otrzymają 

odpowiedzi lub innego błędu. W tym celu można użyć prawie dowolnej kombinacji flag innych niż SYN, 

chociaż najczęstszymi opcjami są same FIN, wszystkie opcje włączone i wszystkie opcje wyłączone. 

Dwie ostatnie możliwości, czasem nazywane choinką (niektóre urządzenia sieciowe pokazują opcje za 

pomocą świateł, i sprawia, że wszystkie świecą jak choinka) i zerowe, mają zwykle niefortunne skutki 

uboczne na słabych stosach TCP / IP. Wiele urządzeń ulegnie awarii lub wyłączy protokół TCP / IP.    



Słabe strony wdrażania 

Wiele ataków, które działają na tym poziomie, to ataki typu „odmowa usługi”, które wykorzystują 

słabości implementacji TCP / IP na komputerach powodujących awarie. Na przykład łza i jej krewniacy 

wysyłają nakładające się fragmenty; zdarzają się również ataki, które wysyłają nieprawidłowe 

kombinacje opcji, ustawiają pola o nieprawidłowej długości lub oznaczają dane jako pilne, gdy żadna 

aplikacja tego nie zrobi (winnuke).    

Fałszowanie adresów IP 

W fałszowaniu adresów IP atakujący wysyła pakiety z niepoprawnym adresem źródłowym. Kiedy tak 

się stanie, odpowiedzi zostaną wysłane na widoczny adres źródłowy, a nie do atakującego. Może to 

wydawać się problemem, ale w rzeczywistości istnieją trzy przypadki, w których atakujący nie 

przejmuje się:    

* Atakujący może przechwycić odpowiedź.   

* Atakujący nie musi widzieć odpowiedzi.   

* Atakujący nie chce odpowiedzi; celem ataku jest skierowanie odpowiedzi w inne miejsce.    

Atakujący może przechwycić odpowiedź 

Jeśli osoba atakująca znajduje się gdzieś w sieci między miejscem docelowym a sfałszowanym źródłem, 

osoba atakująca może zobaczyć odpowiedź i kontynuować rozmowę w nieskończoność. Jest to 

podstawa ataków porwania, które zostaną omówione bardziej szczegółowo później    

Atakujący nie musi widzieć odpowiedzi 

Atakującemu nie zawsze zależy na odpowiedzi. Jeśli atak stanowi atak typu „odmowa usługi”, 

zaatakowana maszyna prawdopodobnie i tak nie będzie w stanie odpowiedzieć. Nawet jeśli tak nie 

jest, atakujący może dokonać pożądanej zmiany bez konieczności zobaczenia odpowiedzi   

Atakujący nie chce odpowiedzi 

Kilka ataków polega na tym, że odpowiedź (lub jeszcze lepiej, wiele odpowiedzi) trafi gdzie indziej. Atak 

smurf używa fałszywych adresów źródłowych do ataku na hosta, który jest pozornym źródłem; 

atakujący wysyła sfałszowany pakiet do jakiegoś hosta, którego bardzo nie lubi (nazwij go 

„visiblevictim”) z adresem źródłowym hosta, którego on lub ona wcale nie lubi (nazwij go „realvictim”). 

„visiblevictim” odpowiada następnie na „realvictim”, wiążąc zasoby sieciowe w obu witrynach ofiar, 

ale nie w rzeczywistej lokalizacji atakującego. Administratorzy w „visiblevictim” i „realvictim” zaczynają 

kłócić się o to, kto atakuje kogo i dlaczego. Ten atak ma wiele wariantów z wykorzystaniem różnych 

protokołów i metod pomnażania odpowiedzi. Najpopularniejsze protokoły to echo ICMP i usługa echa 

oparta na UDP, które zostały omówione w rozdziale 22. Najczęstszą metodą zwielokrotnienia 

odpowiedzi jest użycie adresu rozgłoszeniowego jako adresu źródłowego. Atak lądowy wysyła pakiet 

o źródle identycznym z miejscem docelowym, co powoduje zablokowanie wielu maszyn.    

Przechwytywanie pakietów 

Czytanie pakietów w miarę upływu czasu, często nazywane wąchaniem pakietów, jest częstym 

sposobem gromadzenia informacji. Jeśli przekazujesz ważne informacje niezaszyfrowane, może to być 

wszystko, co musi zrobić atakujący. Aby odczytać pakiet, osoba atakująca musi jakoś go zdobyć. 

Najłatwiejszym sposobem na to jest kontrolowanie komputera, przez który i tak ma przechodzić ruch 

(na przykład router lub zapora ogniowa). Te maszyny są jednak zwykle wysoce chronione i zwykle nie 



zapewniają narzędzi, z których osoba atakująca może chcieć skorzystać. Zwykle atakujący może 

korzystać z mniej chronionej maszyny, ale oznacza to, że musi on odczytać pakiety, które nie są 

zaadresowane do samego komputera. W niektórych sieciach jest to bardzo łatwe. Sieć Ethernet 

wykorzystująca topologię magistrali lub wykorzystująca okablowanie T 10-base z nieinteligentnymi 

koncentratorami wyśle każdy pakiet w sieci do każdej maszyny. Sieci Token Ring, w tym pierścienie 

FDDI, będą wysyłać większość lub wszystkie pakiety do wszystkich komputerów. Maszyny powinny 

ignorować pakiety, które nie są do nich adresowane, ale każdy, kto ma pełną kontrolę nad maszyną, 

może to zmienić i odczytać wszystkie pakiety, bez względu na miejsce docelowe do jakiego zostały 

wysłane. Użycie przełącznika sieciowego do połączenia maszyn powinno uniknąć tego problemu. 

Przełącznik sieciowy z definicji jest urządzenie sieciowe, które ma wiele portów i wysyła ruch tylko do 

tych portów, które mają je uzyskać. Niestety przełączniki nie stanowią absolutnej gwarancji. Większość 

przełączników ma funkcję administracyjną, która pozwoli portowi odbierać cały ruch. Czasami istnieje 

jeden port fizyczny z tą właściwością, ale czasami przełącznik może włączyć tę funkcję dla dowolnego 

portu, aby osoba atakująca, która może obalić oprogramowanie przełącznika, mogła uzyskać cały ruch. 

Ponadto przełączniki muszą śledzić, które adresy należą do których portów, i mają tylko ograniczoną 

ilość miejsca do przechowywania tych informacji. Jeśli ta przestrzeń zostanie wyczerpana (na przykład, 

ponieważ osoba atakująca wysyła fałszywe pakiety z wielu różnych adresów), przełącznik się nie 

powiedzie. Niektóre z nich przestaną wysyłać pakiety w dowolnym miejscu; inni po prostu wyślą 

wszystkie pakiety do wszystkich portów; a inne podają parametr konfiguracyjny, który pozwala wybrać 

tryb awarii. Niektóre przełączniki oferują zwiększoną separację ruchu dzięki funkcji zwanej wirtualną 

siecią lokalną (VLAN). Na normalnym przełączniku wszystkie porty są częścią tej samej sieci. Przełącznik 

obsługujący sieci VLAN będzie mógł traktować różne porty jako części różnych sieci. Ruch ma 

przepływać między portami w różnych sieciach VLAN tylko wtedy, gdy w grę wchodzi router, tak jakby 

porty znajdowały się na całkowicie oddzielnych przełącznikach. Normalne sztuczki mylące przełączniki 

narażą tylko jedną sieć VLAN. Sieci VLAN są wygodnym narzędziem w wielu sytuacjach i zapewniają 

niewielki wzrost bezpieczeństwa w zwykłej sieci komutowanej. Nadal jednak cały ruch odbywa się za 

pośrednictwem jednego urządzenia, co może być zagrożone. Znane są ataki, które przenoszą ruch z 

jednej sieci VLAN do drugiej w większości implementacji, a prawie każdy błąd administracyjny zagraża 

separacji. Nie należy polegać na sieciach VLAN, które zapewniają silną i bezpieczną separację między 

sieciami.    



Technologie zapory 

W części I przedstawiliśmy zapory internetowe i podsumowaliśmy, co mogą, a czego nie mogą zrobić, 

aby poprawić bezpieczeństwo sieci. W tej części przedstawiamy najważniejsze koncepcje zapór 

ogniowych. Jakie warunki usłyszysz podczas dyskusji o zaporach internetowych? Jakie komponenty 

można połączyć, aby zbudować te wspólne architektury zapory? Jak oceniasz projekt zapory? W 

pozostałych sekcjach opiszemy szczegółowo te komponenty i architektury. 

Niektóre definicje zapory 

Być może znasz niektóre z poniższych warunków zapory, a niektóre mogą być dla Ciebie nowe. Niektóre 

mogą wydawać się znajome, ale mogą być używane w sposób nieco różniący się od tego, do czego 

jesteś przyzwyczajony (chociaż staramy się używać terminów, które są tak standardowe, jak to 

możliwe). Niestety nie ma całkowicie spójnej terminologii dotyczącej architektury i komponenty zapory 

ogniowej. Różni ludzie używają terminów na różne - lub, co gorsza, sprzeczne - sposoby. Ponadto te 

same terminy mają czasem inne znaczenie w innych dziedzinach sieci; następujące definicje dotyczą 

kontekstu zapór ogniowych. Oto kilka bardzo podstawowych definicji:  

Firewall 

Składnik lub zestaw składników, który ogranicza dostęp między chronioną siecią a Internetem lub 

między innymi zestawami sieci.  

Host 

System komputerowy podłączony do sieci.  

Host bastion 

System komputerowy, który musi być wysoce zabezpieczony, ponieważ jest podatny na atak, zwykle 

dlatego, że jest narażony na działanie Internetu i jest głównym punktem kontaktowym dla 

użytkowników sieci wewnętrznych. Swoją nazwę zawdzięcza wysoko ufortyfikowanym rzutom na 

zewnętrznych ścianach średniowiecznych zamków.  

Host z dwoma fizycznymi połączeniami z siecią 

System komputerowy ogólnego zastosowania, który ma co najmniej dwa interfejsy sieciowe (lub 

domowe). 

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) 

Procedura, według której router zmienia dane w pakietach w celu zmodyfikowania adresów 

sieciowych. Pozwala to routerowi ukrywać adresy hostów sieciowych po jednej stronie. Ta technika 

może umożliwić dużej liczbie hostów łączenie się z Internetem za pomocą niewielkiej liczby 

przydzielonych adresów lub może pozwolić sieci, która jest skonfigurowana z nielegalnymi lub 

niemożliwymi do routingu adresami, połączyć się z Internetem przy użyciu prawidłowych adresów. W 

rzeczywistości nie jest to technika bezpieczeństwa, chociaż może zapewnić niewielką ilość 

dodatkowego bezpieczeństwa. Jednak ogólnie działa na tych samych routerach, które stanowią część 

zapory.    

Pakiet 

Podstawowa jednostka komunikacji w Internecie.  

Proxy 



Program, który zajmuje się serwerami zewnętrznymi w imieniu klientów wewnętrznych. Klienci proxy 

rozmawiają z serwerami proxy, które przekazują zatwierdzone żądania klientów do prawdziwych 

serwerów i przekazują odpowiedzi z powrotem do klientów. 

Filtrowanie pakietów 

Działanie podejmowane przez urządzenie w celu selektywnej kontroli przepływu danych do i z sieci. 

Filtry pakietów zezwalają lub blokują pakiety, zwykle podczas routingu ich z jednej sieci do drugiej 

(najczęściej z Internetu do sieci wewnętrznej i odwrotnie). Aby przeprowadzić filtrowanie pakietów, 

należy ustawić zestaw reguł, które określają, jakie typy pakietów (np. te do lub z określonego adresu 

IP lub portu) mają być dozwolone i jakie typy mają być blokowane. Filtrowanie pakietów może wystąpić 

w routerze, w moście lub na pojedynczym hoście. Czasami nazywa się to badaniami przesiewowymi   

Sieć obwodowa 

Sieć dodana między siecią chronioną a siecią zewnętrzną w celu zapewnienia dodatkowej warstwy 

bezpieczeństwa. Sieć obwodowa jest czasem nazywana strefą zdemilitaryzowaną (od strefy 

oddzielającej Koreę Północną i Południową).  

Wirtualna sieć prywatna (VPN) 

Sieć, w której pakiety wewnętrzne dla sieci prywatnej przechodzą przez sieć publiczną, co nie jest 

oczywiste dla hostów w sieci prywatnej. Ogólnie rzecz biorąc, sieci VPN używają szyfrowania do 

ochrony pakietów przechodzących przez sieć publiczną. Rozwiązania VPN są popularne, ponieważ 

często taniej jest połączyć dwie sieci za pośrednictwem sieci publicznych (na przykład uzyskując oba 

połączenia internetowe) niż za pośrednictwem sieci prywatnych (takich jak tradycyjne połączenia 

dzierżawione między stronami).  

W kilku następnych sekcjach krótko opisano najważniejsze technologie związane z zaporami 

ogniowymi: filtrowanie pakietów, usługi proxy, translacja adresów sieciowych i wirtualne sieci 

prywatne. Istnieją uzasadnione pytania dotyczące tego, jak odróżnić filtrowanie pakietów od proxy, 

szczególnie w przypadku złożonych systemów filtrowania pakietów i prostych proxy. Wiele osób 

uważa, że systemy zwracające uwagę na poszczególne protokoły i / lub modyfikujące pakiety nie 

powinny być uważane za filtry pakietów, a nawet mogą nazywać te systemy przezroczystymi 

serwerami proxy. W rzeczywistości systemy te nie zachowują się podobnie jak starsze, prostsze 

systemy filtrowania pakietów i dobrym pomysłem jest nie stosowanie uogólnień dotyczących 

filtrowania pakietów na ślepo. Z drugiej strony nie zachowują się one podobnie jak systemy proxy. 

Podobnie, wiele systemów proxy zapewnia ogólne proxy, które zasadniczo działają jak filtry pakietów, 

przyjmując cały ruch do danego portu bez jego analizy. Wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na 

indywidualną technologię, z której korzysta produkt, bez przyjmowania założeń na podstawie tego, czy 

twierdzi, że jest filtrem pakietów, czy proxy. Jednak wiele systemów nadal jest wyraźnie filtrami 

pakietów lub serwerami proxy, dlatego warto zrozumieć, jakie są te technologie i jak działają.  

Filtrowanie pakietów 

Systemy filtrowania pakietów kierują pakiety między hostami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale robią 

to wybiórczo. Pozwalają lub blokują niektóre typy pakietów w sposób odzwierciedlający własne zasady 

bezpieczeństwa witryny. Rodzaj routera używanego w zaporze filtrującej pakiet jest znany jako router 

przesiewający. Każdy pakiet ma zestaw nagłówków zawierających określone informacje. Główną 

informacją jest:  

* Adres źródłowy IP 



* adres docelowy IP  

 * Protokół (czy pakiet jest pakietem TCP, UDP lub ICMP)   

 * Port źródłowy TCP lub UDP  

 * Port docelowy TCP lub UDP  

 * Typ wiadomości ICMP  

 * Rozmiar pakietu   

Router może również patrzeć obok nagłówków pakietów na dane znajdujące się dalej w pakiecie; 

pozwala to na przykład na filtrowanie pakietów na podstawie bardziej szczegółowych informacji (takich 

jak nazwa strony internetowej, o którą ktoś prosi) i sprawdzenie, czy pakiety są sformatowane zgodnie 

z oczekiwaniami dla portu docelowego. Router może również upewnić się, że pakiet jest prawidłowy 

(na przykład jest to rozmiar, który twierdzi, że jest i jest to na przykład dozwolony rozmiar), co pomaga 

wykryć szereg ataków typu „odmowa usługi” opartych na źle sformułowanych pakietach. Ponadto 

router wie o pakiecie rzeczy, które nie są odzwierciedlane w samym pakiecie, takie jak:    

 * Interfejs, na który przybywa pakiet  

 * Interfejs pakietu zostanie wyłączony   

Wreszcie router, który śledzi pakiety, które widział, zna kilka użytecznych faktów historycznych, takich 

jak:    

 * Czy ten pakiet wydaje się być odpowiedzią na inny pakiet (to znaczy, że jego źródłem było miejsce 

docelowe ostatniego pakietu, a jego miejsce docelowe jest źródłem innego pakietu)   

 * Ile innych pakietów ostatnio widziano na tym samym hoście lub z tego samego hosta  

 * Czy ten pakiet jest identyczny z ostatnio widzianym pakietem  

 * Jeśli ten pakiet jest częścią większego pakietu, który został podzielony na części (podzielony)    

Aby zrozumieć, jak działa filtrowanie pakietów, spójrzmy na różnicę między zwykłym routerem a 

routerem monitorującym. Zwykły router po prostu patrzy na adres docelowy każdego pakietu i wybiera 

najlepszy sposób, w jaki wie, aby wysłać ten pakiet do tego miejsca docelowego. Decyzja o tym, jak 

obsłużyć pakiet, zależy wyłącznie od jego miejsca docelowego. Istnieją dwie możliwości: router wie, 

jak wysłać pakiet do miejsca docelowego i robi to; lub router nie wie, jak wysłać pakiet do miejsca 

docelowego, i zapomina o pakiecie i zwraca do źródła pakietu komunikat ICMP o „nieosiągalnym 

miejscu docelowym”. Z drugiej strony router przesiewający przygląda się pakietom z bliska. Oprócz 

ustalenia, czy może on skierować pakiet do miejsca docelowego, router przesiewający określa również, 

czy powinien. „Powinny” lub „nie powinny” są określone przez politykę bezpieczeństwa witryny, którą 

router przesiewający został skonfigurowany do egzekwowania. Filtrowanie pakietów może być 

również wykonywane przez urządzenia, które zwracają uwagę tylko na „powinny” i „nie powinny” i nie 

mają możliwości trasowania. Urządzenia, które to robią, to mostki do filtrowania pakietów. Są rzadsze 

niż routery z filtrowaniem pakietów, głównie dlatego, że są dedykowanymi urządzeniami 

zabezpieczającymi, które nie zapewniają wszystkich innych funkcji, które pełnią routery. Większość 

stron woli jednak dodawać funkcje do routerów, których i tak potrzebują, zamiast dodawać 

dedykowane urządzenie. Jednak bycie dedykowanym urządzeniem zapewnia zalety mostków 

filtrujących pakiety; w szczególności trudniej je wykryć i zaatakować niż routery filtrujące pakiety. 



Zapewniają te same ogólne funkcje, które omawiamy dla routerów filtrujących pakiety. Po przejrzeniu 

wszystkich informacji prosty router filtrujący pakiety może wykonać jedną z następujących czynności:    

 * Wyślij pakiet do miejsca docelowego, do którego był skierowany.   

 * Upuść pakiet - po prostu zapomnij o nim, bez powiadamiania nadawcy.   

 * Odrzuć pakiet - odmów przekazania go i zwróć błąd do nadawcy.   

 * Rejestruj informacje o pakiecie.   

 * Uruchom alarm, aby natychmiast powiadomić kogoś o pakiecie.   

Bardziej wyrafinowane routery mogą również wykonywać jedną lub więcej z następujących czynności:    

 * Zmodyfikuj pakiet (na przykład, aby wykonać translację adresu sieciowego).   

 * Wyślij pakiet do miejsca docelowego innego niż to, do którego był przeznaczony (na przykład, aby 

wymusić transakcje przez serwer proxy lub przeprowadzić równoważenie obciążenia).   

 * Zmodyfikuj reguły filtrowania (na przykład, aby zaakceptować odpowiedzi na pakiet UDP lub 

zablokować cały ruch z witryny, która wysłała wrogie pakiety).    

Fakt, że serwery dla określonych usług internetowych znajdują się przy określonych numerach portów, 

pozwala routerowi blokować lub zezwalać na określone typy połączeń, po prostu określając 

odpowiedni numer portu (np. Port TCP 23 dla połączeń Telnet) w zestawie reguł określonych dla 

filtrowania pakietów. Oto kilka przykładów sposobów, w jakie można zaprogramować router 

przesiewający do selektywnego kierowania pakietów do lub z witryny:    

 * Blokuj wszystkie połączenia przychodzące z systemów poza siecią wewnętrzną, z wyjątkiem połączeń 

przychodzących SMTP (abyś mógł odbierać pocztę elektroniczną).   

 * Blokuj wszystkie połączenia do lub z niektórych systemów, którym nie ufasz.   

 * Zezwalaj na usługi poczty elektronicznej i FTP, ale blokuj niebezpieczne usługi, takie jak TFTP, X 

Window System, RPC i usługi „r” (rlogin, rsh, rcp itp.).  

  Urządzenia do filtrowania pakietów, które śledzą pakiety, które widzą, są często nazywane stanowymi 

filtrami pakietów (ponieważ przechowują informacje o stanie transakcji). Mogą być również nazywane 

dynamicznymi filtrami pakietów, ponieważ zmieniają obsługę pakietów dynamicznie w zależności od 

ruchu, który widzą. Urządzenia, które patrzą na zawartość pakietów, a nie tylko na ich nagłówki, są 

często nazywane inteligentnymi filtrami pakietów. W praktyce prawie wszystkie stanowe filtry 

pakietów również są w stanie patrzeć na zawartość pakietów, a wiele z nich jest również w stanie 

modyfikować zawartość pakietów, więc możesz zobaczyć wszystkie te możliwości zebrane razem pod 

nagłówkiem „stanowe filtrowanie pakietów”. Jednak coś można słusznie nazwać „stanowym filtrem 

pakietów” bez możliwości zaawansowanego filtrowania lub modyfikacji zawartości. System filtrowania 

pakietów jest również logicznym miejscem świadczenia wirtualnych sieci prywatnych lub usług 

translacji adresów sieciowych. Ponieważ filtr pakietów już przegląda wszystkie pakiety, może łatwo 

zidentyfikować pakiety przeznaczone dla miejsca docelowego będącego częścią wirtualnej sieci 

prywatnej, szyfrować te pakiety i kapsułkować je w innym pakiecie powiązanym z odpowiednim 

miejscem docelowym   

Zalety filtrowania pakietów 

Filtrowanie pakietów ma wiele zalet.    



Jeden router przesiewowy może pomóc chronić całą sieć.    Jedną z kluczowych zalet filtrowania 

pakietów jest to, że pojedynczy strategicznie umieszczony router filtrujący pakiety może pomóc 

chronić całą sieć. Jeśli tylko jeden router łączy twoją witrynę z Internetem, zyskujesz ogromną dźwignię 

w zakresie bezpieczeństwa sieci, niezależnie od wielkości twojej witryny, poprzez filtrowanie pakietów 

na tym routerze.    

Proste filtrowanie pakietów jest niezwykle wydajne 

Ponieważ proste filtrowanie pakietów wymaga zwrócenia uwagi tylko na kilka nagłówków pakietów, 

można to zrobić przy bardzo niskim obciążeniu. Proxy jest dość czasochłonną operacją, a dodanie proxy 

oznacza przekierowanie połączeń przez inny program, zwykle na komputerze, który w innym 

przypadku nie byłby konieczny do procesu routingu. Filtrowanie pakietów odbywa się na komputerze, 

który był już na ścieżce krytycznej i wprowadza znacznie mniejsze opóźnienie. Jednak nie ma 

bezpłatnego lunchu; im więcej pracy wykonują filtry pakietów, tym wolniej będą działać. Jeśli filtry 

pakietów zachowują się jak serwery proxy, wykonując skomplikowane operacje oparte na danych, 

które wymagają śledzenia wielu pakietów, będą również działać podobnie jak serwery proxy.    

Filtrowanie pakietów jest szeroko dostępny 

Funkcje filtrowania pakietów są dostępne w wielu produktach sprzętowych i programowych do 

routingu, zarówno komercyjnych, jak i dostępnych bezpłatnie przez Internet. Większość witryn ma już 

funkcje filtrowania pakietów dostępne w routerach, których używają. Większość komercyjnych 

routerów zawiera funkcje filtrowania pakietów. Funkcje filtrowania pakietów są również dostępne dla 

wielu komputerów ogólnego przeznaczenia.    

Wady filtrowania pakietów   

Mimo że filtrowanie pakietów ma wiele zalet, korzystanie z filtrowania pakietów ma również pewne 

wady.    

Obecne narzędzia do filtrowania nie są doskonałe 

Pomimo powszechnej dostępności filtrowania pakietów w różnych pakietach sprzętowych i 

programowych, filtrowanie pakietów wciąż nie jest doskonałym narzędziem. Funkcje filtrowania 

pakietów wielu z tych produktów mają w większym lub mniejszym stopniu wspólne ograniczenia:    

 * Reguły filtrowania pakietów są trudne do skonfigurowania. Chociaż istnieje szereg trudności, 

przeważnie przebiega ona od lekkiego skręcania umysłu do paraliżująco niemożliwego.   

 * Po skonfigurowaniu reguły filtrowania pakietów są trudne do przetestowania.   

 * Możliwości filtrowania pakietów wielu produktów są niekompletne, co utrudnia lub uniemożliwia 

wdrożenie niektórych typów wysoce pożądanych filtrów.   

 * Jak wszystko inne, pakiety filtrujące pakiety mogą zawierać błędy; błędy te są bardziej 

prawdopodobne niż zastępowanie błędów, powodując problemy z bezpieczeństwem. Zwykle serwer 

proxy, który się nie powiedzie, po prostu zatrzymuje przekazywanie danych, podczas gdy nieudana 

implementacja filtrowania pakietów może pozwolić na pakiety, których powinna odmówić.    

Filtrowanie pakietów zmniejsza wydajność routera 

Wykonanie filtrowania pakietów powoduje znaczne dodatkowe obciążenie routera. Jak już 

wspomniano wcześniej, bardziej złożone filtry obciążają router, ale w niektórych przypadkach po 

prostu włączenie filtrowania pakietów na danym interfejsie może również kosztować dużo wydajności 



na niektórych routerach, ponieważ filtrowanie jest niezgodne z niektórymi strategiami buforowania 

powszechnie używane do poprawy wydajności. Przykładem tego jest „szybka ścieżka” firmy Cisco; 

normalnie fastpath może wykonywać podstawowe funkcje routingu całkowicie na karcie interfejsu, 

bez angażowania głównego procesora, ale użycie niektórych form filtrowania wymaga zaangażowania 

głównego procesora dla każdego pakietu, co jest znacznie wolniejsze. To, co włącza / wyłącza szybką 

ścieżkę, zależy od wersji sprzętu i oprogramowania.    

Niektóre zasady nie mogą być łatwo egzekwowane przez zwykłe routery filtrujące pakiety 

Informacje, które ma router filtrujący pakiety, nie pozwalają na określenie niektórych reguł, które 

możesz 

Chciałby mieć. Na przykład pakiety mówią z jakiego hosta pochodzą, ale ogólnie nie z jakiego 

użytkownika. Dlatego nie można egzekwować ograniczeń względem konkretnych użytkowników. 

Podobnie, pakiety mówią, do jakiego portu będą zmierzać, ale nie do jakiej aplikacji; wymuszając 

ograniczenia dotyczące protokołów wyższego poziomu, robisz to według numeru portu, mając 

nadzieję, że nic więcej nie działa na porcie przypisanym do tego protokołu. Złośliwi znawcy mogą łatwo 

obalić tego rodzaju kontrolę. Ten problem można złagodzić, stosując bardziej inteligentne filtry 

pakietów; jednak w każdym przypadku musisz zrezygnować z niektórych zalet normalnego filtrowania 

pakietów. Na przykład filtr pakietów może nalegać, aby użytkownicy uwierzytelnili się przed wysłaniem 

pakietów, a następnie może filtrować pakiety według nazwy użytkownika. Eliminuje to jednak zaletę 

przezroczystości wynikającą z normalnego filtrowania pakietów. Filtr pakietów może również 

sprawdzać poprawność protokołu, ale jest to mniej niż idealne i zwiększa obciążenie związane z 

filtrowaniem   

Usługi proxy 

Ogólnie rzecz biorąc, proxy jest to coś lub ktoś, kto robi coś w czyimś imieniu. Na przykład możesz dać 

komuś możliwość głosowania na ciebie przez pełnomocnika w wyborach. Usługi proxy to 

wyspecjalizowane aplikacje lub programy serwerowe, które przyjmują żądania użytkowników 

dotyczące usług internetowych (takich jak FTP i Telnet) i przekazują je do rzeczywistych usług. Serwery 

proxy zapewniają połączenia zastępcze i działają jako bramy do usług. Z tego powodu serwery proxy 

są czasami nazywane bramami na poziomie aplikacji. Gdy mówimy o usługach proxy, mówimy 

konkretnie o serwerach proxy uruchamianych ze względów bezpieczeństwa, które są uruchamiane na 

hoście zapory: albo host o podwójnych bazach z interfejsem w sieci wewnętrznej i jeden w sieci 

zewnętrznej lub inny host bastionu, który ma dostęp do Internetu i jest dostępny z wewnętrznych 

maszyn. Będziesz także natrafiać na serwery proxy, które są zaprojektowane przede wszystkim pod 

kątem wydajności sieci zamiast bezpieczeństwa; są to bufory proxy, które przechowują kopie 

informacji dla każdego żądania, które zastępują. Zaletą buforującego proxy jest to, że jeśli wiele 

wewnętrznych hostów zażąda tych samych danych, dane mogą być dostarczone bezpośrednio przez 

proxy. Buforowanie serwerów proxy może znacznie zmniejszyć obciążenie połączeń sieciowych. 

Istnieją serwery proxy, które zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i buforowanie; ogólnie rzecz 

biorąc, są lepsze w jednym celu niż w drugim. Usługi proxy znajdują się, mniej lub bardziej 

transparentnie, między użytkownikiem wewnątrz (w sieci wewnętrznej) a usługą na zewnątrz (w 

Internecie). Zamiast rozmawiać bezpośrednio ze sobą, każdy rozmawia z serwerem proxy. Proxy będą 

obsługiwać całą komunikację między użytkownikami a usługami internetowymi za kulisami. 

Przejrzystość to główna zaleta usług proxy. Zasadniczo to dym i lustra. Dla użytkownika proxy serwer 

przedstawia złudzenie, że użytkownik ma do czynienia bezpośrednio z prawdziwym serwerem. 

Rzeczywistemu serwerowi serwer proxy przedstawia złudzenie, że prawdziwy serwer ma do czynienia 

bezpośrednio z użytkownikiem na hoście proxy (w przeciwieństwie do prawdziwego hosta 

użytkownika). Usługi proxy działają tylko wtedy, gdy są używane w połączeniu z mechanizmem, który 



ogranicza bezpośrednią komunikację między hostem wewnętrznym i zewnętrznym. Dwukierunkowe 

hosty i filtrowanie pakietów to dwa takie mechanizmy. Jeśli hosty wewnętrzne są w stanie 

komunikować się bezpośrednio z hostami zewnętrznymi, użytkownicy nie muszą korzystać z usług 

proxy, a więc (ogólnie) nie będą. Takie obejście prawdopodobnie nie jest zgodne z twoją polityką 

bezpieczeństwa.    

Jak działają usługi proxy?   Spójrzmy na najprostszy przypadek, w którym dodajemy usługi proxy do 

hosta z dwiema bazami. Usługa proxy wymaga dwóch składników: serwera proxy i klienta proxy. 

Serwer proxy działa na hoście z podwójną bazą danych. Klient proxy to specjalna wersja zwykłego 

programu klienckiego (np. Klienta Telnet lub FTP), który komunikuje się raczej z serwerem proxy niż z 

„prawdziwym” serwerem w Internecie ; w niektórych konfiguracjach normalne programy klienckie 

mogą być używane jako klienci proxy. Serwer proxy ocenia żądania od klienta proxy i decyduje, które 

zatwierdzić, a które odmówić. Jeśli żądanie zostanie zatwierdzone, serwer proxy kontaktuje się z 

prawdziwym serwerem w imieniu klienta (a więc termin proxy) i przechodzi do przekazywania żądań 

od klienta proxy do prawdziwego serwera oraz odpowiedzi od prawdziwego serwera do klienta proxy. 

W niektórych systemach proxy zamiast instalować niestandardowe oprogramowanie proxy klienta, 

będziesz korzystać ze standardowego oprogramowania, ale skonfigurujesz niestandardowe procedury 

użytkownika. Istnieją również systemy, które zapewniają hybrydę między filtrowaniem pakietów a 

serwerem proxy, w którym urządzenie sieciowe przechwytuje połączenie i działa jako serwer proxy lub 

przekierowuje połączenie do serwera proxy; pozwala to na proxy bez wprowadzania zmian w klientach 

lub procedurach użytkownika. Serwer proxy nie zawsze tylko przesyła żądania użytkowników do 

prawdziwych usług internetowych. Serwer proxy może kontrolować to, co robią użytkownicy, 

ponieważ może podejmować decyzje dotyczące przetwarzanych żądań. W zależności od zasad 

bezpieczeństwa witryny żądania mogą być akceptowane lub odrzucane. Na przykład serwer proxy FTP 

może odmawiać użytkownikom eksportowania plików lub może importować pliki tylko z niektórych 

witryn. Bardziej wyrafinowane usługi proxy mogą umożliwiać różne funkcje różnym hostom, zamiast 

wymuszać takie same ograniczenia na wszystkich hostach. Niektóre serwery proxy faktycznie 

przesyłają dalej żądania, bez względu na to, jakie są. Mogą być one nazywane ogólnymi serwerami 

proxy lub programami przekierowującymi porty. Programy, które to robią, zapewniają w zasadzie te 

same zabezpieczenia, które można uzyskać, gdyby mieć zainstalowany filtr pakietów, który zezwala na 

ruch na tym porcie. Nie uzyskujesz żadnego znaczącego wzrostu bezpieczeństwa, zastępując filtry 

pakietów serwerami proxy, które robią dokładnie to samo (zyskujesz pewną ochronę przed 

zniekształconymi pakietami, ale tracisz, dodając program proxy umożliwiający atakowanie).    

Dostępne jest doskonałe oprogramowanie do proxy. SOCKS to zestaw narzędzi do budowy proxy, 

zaprojektowany w celu ułatwienia konwersji istniejących aplikacji klient / serwer na wersje proxy tych 

samych aplikacji. Zestaw narzędzi do zapory internetowej Trusted Information Systems (TIS FWTK) 

zawiera serwery proxy dla wielu popularnych protokołów internetowych, w tym Telnet, FTP, HTTP, 

rlogin, X11 i inne; te serwery proxy są zaprojektowane do użytku w połączeniu z niestandardowymi 

procedurami użytkownika. Wiele standardowych programów klienckich i serwerowych, zarówno 

komercyjnych, jak i darmowych, jest teraz wyposażonych w takie programy lub własne możliwości 

proxy lub z obsługą ogólnych systemów proxy, takich jak SOCKS. Funkcje te można włączyć w czasie 

wykonywania lub podczas kompilacji. Większość systemów proxy służy do kontroli i optymalizacji 

połączeń wychodzących; są kontrolowane przez witrynę, w której znajdują się klienci. Możliwe jest 

również użycie systemów proxy do kontrolowania i optymalizacji połączeń przychodzących do 

serwerów (na przykład w celu zrównoważenia połączeń między wieloma serwerami lub zastosowania 

dodatkowych zabezpieczeń). To się czasem nazywa odwrotnym proxy.    

Zalety proxy 



Korzystanie z usług proxy ma wiele zalet.    

Usługi proxy mogą być dobre w logowaniu 

Ponieważ serwery proxy mogą zrozumieć protokół aplikacji, mogą zezwalać na rejestrowanie w 

szczególnie efektywny sposób. Na przykład zamiast rejestrować wszystkie przesyłane dane, serwer 

proxy FTP może rejestrować tylko wydane polecenia i odebrane odpowiedzi serwera; skutkuje to 

znacznie mniejszym i bardziej użytecznym dziennikiem.    

Usługi proxy mogą zapewniać buforowanie 

Ponieważ wszystkie żądania i tak przechodzą przez usługę proxy, proxy może zapewnić buforowanie, 

zachowując lokalne kopie żądanych danych. Jeśli liczba powtarzających się żądań jest znacząca, 

buforowanie może znacznie zwiększyć wydajność i zmniejszyć obciążenie łączy sieciowych.    

Usługi proxy mogą przeprowadzać inteligentne filtrowanie 

Ponieważ usługa proxy sprawdza określone połączenia, często jest w stanie przeprowadzić filtrowanie 

w sposób bardziej inteligentny niż filtr pakietów. Na przykład usługi proxy są znacznie bardziej zdolne 

do filtrowania HTTP według typu zawartości (na przykład do usunięcia Java lub JavaScript) i lepiej 

wykrywają wirusy niż systemy filtrowania pakietów.    

Systemy proxy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie na poziomie użytkownika 

Ponieważ system proxy aktywnie uczestniczy w połączeniu, łatwo jest przeprowadzić uwierzytelnianie 

użytkownika i podjąć działania zależne od zaangażowanego użytkownika. Chociaż jest to możliwe w 

przypadku systemów filtrowania pakietów, jest to o wiele trudniejsze.    

Systemy proxy automatycznie zapewniają ochronę słabych lub wadliwych implementacji IP 

Ponieważ system proxy znajduje się między klientem a Internetem, generuje całkowicie nowe pakiety 

IP dla klienta. Może zatem chronić klientów przed celowo zniekształconymi pakietami IP. (Potrzebujesz 

tylko systemu proxy, który nie jest wrażliwy na złe pakiety!)    

Wady proxy 

Istnieją również pewne wady korzystania z usług proxy.    

Usługi proxy są opóźnione w stosunku do usług nonprxied 

Chociaż oprogramowanie proxy jest powszechnie dostępne dla starszych i prostszych usług, takich jak 

FTP i Telnet, trudniej jest znaleźć sprawdzone oprogramowanie dla nowszych lub rzadziej używanych 

usług. Zazwyczaj występuje wyraźne opóźnienie między wprowadzeniem usługi a dostępnością 

serwerów proxy; długość opóźnienia zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze usługa jest 

zaprojektowana do proxy. Utrudnia to witrynie oferowanie nowych usług natychmiast po ich 

udostępnieniu. Dopóki nie będzie dostępne odpowiednie oprogramowanie proxy, system, który 

potrzebuje nowych usług, może wymagać umieszczenia poza zaporą ogniową, otwierając potencjalne 

luki w zabezpieczeniach. (Niektóre usługi można uruchamiać za pośrednictwem ogólnych serwerów 

proxy, które zapewnią co najmniej minimalną ochronę).    

Usługi proxy mogą wymagać różnych serwerów dla każdej usługi 

Może być potrzebny inny serwer proxy dla każdego protokołu, ponieważ serwer proxy może 

potrzebować zrozumieć protokół, aby ustalić, na co zezwalać i których nie zezwalać, oraz w celu 

zamaskowania się jako klient dla prawdziwego serwera i jako prawdziwy serwer dla klient proxy. 



Zbieranie, instalowanie i konfigurowanie wszystkich tych różnych serwerów może być bardzo 

pracochłonne. Ponownie, możesz być w stanie użyć ogólnego proxy, ale ogólne proxy zapewniają tylko 

te same rodzaje ochrony i funkcjonalności, które można uzyskać z filtrów pakietów. Produkty i 

opakowania różnią się znacznie łatwością, z jaką można je konfigurować, ale ułatwienie w jednym 

miejscu może utrudnić w innych. Na przykład, serwery, które są szczególnie łatwe do skonfigurowania, 

mogą mieć ograniczoną elastyczność; są łatwe do skonfigurowania, ponieważ przyjmują pewne 

założenia dotyczące sposobu ich wykorzystania, co może, ale nie musi być poprawne lub odpowiednie 

dla Twojej witryny.    

Usługi proxy zwykle wymagają modyfikacji klientów, aplikacji lub procedur 

Z wyjątkiem usług zaprojektowanych do proxy, będziesz musiał używać zmodyfikowanych klientów, 

aplikacji i / lub procedur. Te modyfikacje mogą mieć wady; ludzie nie zawsze mogą korzystać z łatwo 

dostępnych narzędzi zgodnie z normalnymi instrukcjami. Z powodu tych modyfikacji aplikacje proxy 

nie zawsze działają tak dobrze, jak aplikacje nonprxied. Mają tendencję do zginania specyfikacji 

protokołu, a niektórzy klienci i serwery są mniej elastyczni niż inni   

Tłumaczenie adresów sieciowych 

Translacja adresów sieciowych (NAT) pozwala sieci używać wewnętrznie jednego zestawu adresów 

sieciowych i innego zestawu w przypadku sieci zewnętrznych. Tłumaczenie adresów sieciowych samo 

w sobie nie zapewnia żadnego bezpieczeństwa, ale pomaga ukryć wewnętrzny układ sieci i zmusić 

połączenia do przejścia przez dławik (ponieważ połączenia z nieprzetłumaczonymi adresami nie 

działają, a dławik wykonuje tłumaczenie) . Podobnie jak filtrowanie pakietów, translacja adresów 

sieciowych działa, ponieważ router wykonuje dodatkową pracę. W takim przypadku router nie tylko 

wysyła pakiety, ale także je modyfikuje. Gdy maszyna wewnętrzna wysyła pakiet na zewnątrz, system 

translacji adresów sieciowych modyfikuje adres źródłowy pakietu, aby pakiet wyglądał tak, jakby 

pochodził z prawidłowego adresu. Gdy urządzenie zewnętrzne wysyła pakiet do środka, system 

translacji adresów sieciowych modyfikuje adres docelowy, aby zmienić widoczny z zewnątrz adres na 

prawidłowy adres wewnętrzny. System translacji adresów sieciowych może również modyfikować 

numery portów źródłowych i docelowych (czasami nazywane to translacją portów i adresów lub PAT). 

Systemy translacji adresów sieciowych mogą wykorzystywać różne schematy translacji między 

adresami wewnętrznymi i zewnętrznymi:    

 * Przydziel jeden adres hosta zewnętrznego dla każdego adresu wewnętrznego i zawsze stosuj to samo 

tłumaczenie. Nie zapewnia to oszczędności w przestrzeni adresowej i spowalnia połączenia; jest to 

zwykle tymczasowy środek stosowany przez witryny, które wykorzystują nielegalne przestrzenie 

adresowe, ale właśnie przechodzą na używanie prawidłowych adresów.    

 * Dynamicznie przydzielaj adres hosta zewnętrznego za każdym razem, gdy host wewnętrzny inicjuje 

połączenie, bez zmiany numerów portów. Ogranicza to liczbę wewnętrznych hostów, które mogą 

jednocześnie uzyskiwać dostęp do Internetu, do liczby dostępnych adresów zewnętrznych.    

 * Utwórz stałe mapowanie z adresów wewnętrznych na adresy widoczne z zewnątrz, ale użyj 

mapowania portów, aby wiele komputerów wewnętrznych używało tych samych adresów 

zewnętrznych.    

 * Dynamicznie przydzielaj adres hosta zewnętrznego i parę portów za każdym razem, gdy host 

wewnętrzny inicjuje połączenie. Umożliwia to najbardziej efektywne wykorzystanie adresów hosta 

zewnętrznego.    

Zalety translacji adresów sieciowych 



Głównym celem translacji adresów sieciowych jest oszczędność przestrzeni adresowej, ale może ona 

również mieć pewne zalety w zakresie bezpieczeństwa.    

Translacja adresów sieciowych pomaga wymusić kontrolę zapory nad połączeniami wychodzącymi 

Ponieważ poszczególne hosty mają adresy, które nie będą działały w sieci zewnętrznej, wymagają one 

połączenia z systemem translacji adresów sieciowych. Jeśli host znajdzie sposób na połączenie się z 

Internetem bez konieczności tłumaczenia adresu, połączenie nie będzie działać   

Tłumaczenie adresów sieciowych może pomóc ograniczyć ruch przychodzący 

W zależności od tego, jak skonfigurujesz system translacji adresów sieciowych, może on wprowadzić 

silniejsze ograniczenia ruchu przychodzącego niż filtrowanie pakietów. System translacji adresów 

sieciowych, który dokonuje translacji dynamicznej, zezwala tylko na pakiety, które są częścią bieżącej 

interakcji inicjowanej od wewnątrz. Jest to podobne do ochrony zapewnianej przez dynamiczny filtr 

pakietów, ale zmieniające się adresy IP nakładają silniejsze ograniczenia czasowe na atakujących. Mogą 

nie tylko atakować tylko niektóre porty, ale jeśli będą zbyt długo czekać, tłumaczenie adresu zniknie, a 

cały adres zniknie lub zostanie przekazany innemu hostowi. Wiele osób zakłada, że wszystkie systemy 

translacji adresów sieciowych zapewniają tego rodzaju ochronę, ale nie jest to prawdą. Jeśli 

skonfigurujesz system translacji adresów sieciowych do wykonywania tłumaczeń statycznych, może on 

w ogóle nie nakładać ograniczeń na ruch przychodzący. Nawet wykonując tłumaczenia dynamiczne, 

najprostsze implementacje przydzielają cały zewnętrznie widoczny adres do hosta wewnętrznego i 

tłumaczą cały ruch wysyłany na ten adres. Ogranicza to czas atakującego, ale poza tym nie zapewnia 

żadnej ochrony.    

Tłumaczenie adresów sieciowych pomaga ukryć konfigurację sieci wewnętrznej 

Im mniej napastnik wie o tobie, tym lepiej. System translacji adresów sieciowych znacznie utrudnia 

osobie atakującej określenie liczby posiadanych komputerów, rodzajów komputerów i sposobu ich 

rozmieszczania w sieci. Należy jednak pamiętać, że wiele protokołów wycieka użyteczne informacje (na 

przykład mogą zawierać adres IP klienta lub nazwę hosta w miejscach, w których system translacji 

adresów sieciowych nie musi go zmieniać). Omawiając właściwości protokołów translacji adresów 

sieciowych, próbujemy wspomnieć o tego typu przeciekach.    

Wady translacji adresów sieciowych 

Chociaż translacja adresów sieciowych jest bardzo użytecznym sposobem na zachowanie sieciowej 

przestrzeni adresowej, przedstawia pewne problemy. Alokacja dynamiczna wymaga informacji o 

stanie, które nie zawsze są dostępne System translacji adresów sieciowych bardzo łatwo rozpoznaje, 

czy host przestał używać protokołu TCP połączenia, ale na poziomie nagłówka pakietu nie ma sposobu, 

aby dowiedzieć się, czy pakiet UDP jest częścią trwającej rozmowy, czy pojedynczym zdarzeniem. 

Oznacza to, że system translacji adresów sieciowych musi odgadnąć, jak długo powinien 

przechowywać dane tłumaczenie. Jeśli zgadnie niepoprawnie, odpowiedzi mogą zostać utracone lub 

dostarczone nieoczekiwanym hostom.    

Wbudowane adresy IP stanowią problem przy tłumaczeniu adresów sieciowych 

Sieciowe systemy translacji adresów zwykle tłumaczą adresy w nagłówkach pakietów. Niektóre 

protokoły również ukrywają adresy w innych miejscach, a aby je znaleźć, tłumacz adresów sieciowych 

musi zrozumieć protokół na tyle, aby znaleźć i zmodyfikować adres, zachowując przy tym ważność 

pakietu. Większość systemów translacji adresów sieciowych jest w stanie robić to przynajmniej dla 

niektórych protokołów (na przykład FTP), ale nie dla wszystkich protokołów.    



Tłumaczenie adresów sieciowych zakłóca niektóre systemy szyfrowania i uwierzytelniania 

Systemy do szyfrowania danych często próbują zapewnić integralność danych, tak aby systemy 

informowały , że pakiety nie zostały naruszone podczas transportu. Tłumaczenie adresów sieciowych 

jest formą manipulacji przy przesyłanych danych. Jeśli tłumaczony protokół nie chroni danych 

modyfikowanych przez system translacji adresów sieciowych, zadziała. W przeciwnym razie 

sprawdzenie integralności zostanie naruszone, a połączenia zakończą się niepowodzeniem. W 

większości przypadków protokoły, które nie mają wbudowanych adresów IP, są kompatybilne 

(nagłówki pakietów nie są częścią chronionych danych protokołu). Głównym wyjątkiem od tej reguły 

jest protokół IPsec, który chroni cały pakiet, w tym nagłówki. Translacja adresów sieciowych prawie na 

pewno nie powiedzie się w przypadku protokołów łączących osadzone adresy IP z ochroną 

integralności danych.    

Dynamiczny przydział adresów zakłóca rejestrowanie 

Jeśli rejestrujesz informacje po translacji adresu sieciowego, dzienniki będą wyświetlać 

przetłumaczone adresy i będziesz musiał skorelować dzienniki z informacjami z systemu translacji 

adresów sieciowych, aby dowiedzieć się, jaki system wewnętrzny jest faktycznie zaangażowany. Na 

przykład, jeśli masz ekranowaną architekturę podsieci i wykonujesz translację adresów sieciowych na 

wewnętrznym routerze, przetłumaczone adresy będą w logach z zewnętrznego routera lub z 

buforującego serwera proxy sieciowego w ekranowanej podsieci. Chociaż teoretycznie korelacja logów 

jest możliwa, może być trudna, a synchronizacja zegara będzie krytyczna   

Dynamiczna alokacja portów może zakłócać filtrowanie pakietów 

Systemy filtrowania pakietów zwracają uwagę na numery portów źródłowych i docelowych, aby 

spróbować dowiedzieć się, jakiego protokołu powinien używać pakiet. Zmiana portu źródłowego może 

zmienić akceptowalność pakietu. W większości przypadków nie stanowi to problemu, ponieważ 

systemy translacji adresów tłumaczą dla klientów, którzy zwykle mogą korzystać z dowolnego portu 

powyżej 1023. Jeśli jednak porty powyżej 1023 zostaną przetłumaczone na porty poniżej 1023, ruch 

może zostać zmniejszony.    

Wirtualne sieci prywatne 

Wirtualna sieć prywatna (VPN) to metoda szyfrowania i ochrony integralności, dzięki czemu można 

korzystać z sieci publicznej (na przykład Internetu), tak jakby to była sieć prywatna (okablowanie, które 

kontrolujesz). Nawiązanie prywatnego, szybkiego połączenia na duże odległości między dwiema 

lokalizacjami jest znacznie droższe niż podłączenie tych samych dwóch witryn do publicznej szybkiej 

sieci, ale jest również znacznie bezpieczniejsze. Wirtualna sieć prywatna to próba połączenia zalet sieci 

publicznej (jest tania i powszechnie dostępna) z niektórymi zaletami sieci prywatnej (jest bezpieczna). 

Zasadniczo wszystkie wirtualne sieci prywatne działające w Internecie stosują tę samą zasadę: ruch jest 

szyfrowany, chroniony pod względem integralności i kapsułkowany w nowe pakiety, które są wysyłane 

przez Internet do czegoś, co odwraca hermetyzację, sprawdza integralność i odszyfrowuje ruch . 

Wirtualne sieci prywatne nie są dokładnie technologią zapory ogniowej, ale omawiamy je tutaj z kilku 

powodów:    

 * Jeśli korzystasz z wirtualnej sieci prywatnej, musisz uważać na jej interakcję z zaporą. W wielu 

przypadkach zapora nie jest w stanie kontrolować ruchu przychodzącego przez sieć wirtualną, co 

pozwala uniknąć kontroli zapory i otwierać nowe niepewności.    

 * Zapora jest wygodnym miejscem do dodawania funkcji wirtualnej sieci prywatnej.    



 *  Często wspominamy o wirtualnych sieciach prywatnych jako sposobie świadczenia usług zdalnych, 

których nie można bezpiecznie zapewnić przy użyciu innych technik zapory.    

Gdzie szyfrujesz? 

Wirtualne sieci prywatne zależą od szyfrowania. Szyfrowanie to można wykonać jako metodę 

transportu, w której host decyduje się zaszyfrować ruch podczas jego generowania lub jako tunel, w 

którym ruch jest szyfrowany i deszyfrowany gdzieś pomiędzy źródłem a miejscem docelowym. Ważne 

jest pytanie, gdzie przeprowadzasz szyfrowanie i deszyfrowanie związane z filtrowaniem pakietów. 

Jeśli wykonujesz szyfrowanie i deszyfrowanie wewnątrz obwodu filtrowania pakietów (tj. w 

wewnętrznej sieci), filtry muszą po prostu pozwolić na wejście i wyjście zaszyfrowanych pakietów. Jest 

to szczególnie łatwe, jeśli wykonujesz tunelowanie, ponieważ wszystkie tunelowane pakiety będą 

adresowane na ten sam zdalny adres i numer portu na drugim końcu tunelu (jednostka deszyfrująca). 

Z drugiej strony, szyfrowanie i deszyfrowanie wewnątrz obwodu filtrującego oznacza, że pakiety 

przychodzące zaszyfrowane nie podlegają kontroli filtrów pakietów. Naraża to użytkownika na atak z 

innej strony, jeśli ta strona została naruszona. Jeśli wykonujesz szyfrowanie i deszyfrowanie poza 

obwodem filtrowania pakietów (tj. w sieci obwodowej lub w sieci router zewnętrzny), a następnie 

pakiety przychodzące z innej witryny mogą zostać poddane pełnej kontroli systemu filtrowania 

pakietów. Z drugiej strony mogą być również poddane pełnej kontroli każdego, kto może odczytać ruch 

w sieci obwodowej, w tym intruzów.    

 Dystrybucja kluczy i certyfikaty 

Podobnie jak w przypadku każdego systemu szyfrowania i ochrony integralności, dystrybucja kluczy 

może być bardzo trudnym problemem. Dostępnych jest wiele opcji, w tym udostępnianie kluczy lub 

korzystanie z systemu kluczy publicznych; opisy tych systemów oraz zalety i wady każdego z nich 

znajdują się w załączniku C.    

Zalety wirtualnych sieci prywatnych 

Większość zalet wirtualnych sieci prywatnych ma charakter ekonomiczny; tańsze jest korzystanie ze 

współużytkowanych sieci publicznych niż konfigurowanie dedykowanych połączeń, niezależnie od 

tego, czy są to dzierżawione linie między lokacjami, czy pule modemów, które pozwalają 

poszczególnym komputerom łączyć się z lokacją centralną. Z drugiej strony wirtualne sieci prywatne 

zapewniają również pewne korzyści w zakresie bezpieczeństwa.    

Wirtualne sieci prywatne zapewniają ogólne szyfrowanie 

Wirtualna sieć prywatna ukrywa cały przepływający przez nią ruch. Nie tylko gwarantuje to, że 

wszystkie informacje są zaszyfrowane, ale także powstrzymuje ludzi przed wiedzą, z jakich 

wewnętrznych maszyn są używane i z jakich protokołów. Możesz chronić informacje przed 

szpiegowaniem za pomocą poszczególnych zaszyfrowanych protokołów, ale osoby atakujące nadal 

będą miały pojęcie o tym, jakie maszyny mówią i jakie informacje wymieniają (na przykład, jeśli użyjesz 

zaszyfrowanego protokołu pocztowego, będą wiedzieć, że rzeczy są wysyłane pocztą). Wirtualna sieć 

prywatna ukrywa więcej informacji.    

Wady wirtualnych sieci prywatnych 

Chociaż wirtualne sieci prywatne są ważnym narzędziem bezpieczeństwa, stwarzają również problemy 

w środowisku zapory ogniowej.    

Wirtualne sieci prywatne wiążą się z niebezpiecznymi połączeniami sieciowymi 



Wirtualna sieć prywatna działa w rzeczywistej sieci, która prawdopodobnie nie jest siecią prywatną. 

Hosty w wirtualnej sieci prywatnej muszą być podłączone do tej faktycznej sieci, a jeśli nie będziesz 

ostrożny, będą podatne na atak z tej sieci. Na przykład, jeśli korzystasz z wirtualnej sieci prywatnej w 

celu zapewnienia łączności z siecią wewnętrzną użytkownikom mobilnym, którzy łączą się z 

Internetem, ich komputery mogą zostać zaatakowane z Internetu. Idealnie, system wirtualnej sieci 

prywatnej wyłączy wszystkie inne zastosowania interfejsu sieciowego. Ważne jest, aby wybrać system, 

który pozwoli ci wymusić to na systemie zdalnym. Nie wystarczy mieć system, w którym system zdalny 

może wyłączyć inne zastosowania, ponieważ użytkownik systemu zdalnego może ponownie włączyć 

sieć. To bardzo kuszący sposób na szybki dostęp do zasobów internetowych   

Wirtualne sieci prywatne rozszerzają sieć, którą należy chronić 

Kiedy dołączasz coś za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej, włączasz to do swojej sieci 

wewnętrznej. Jeśli ktoś włamie się do maszyny w wirtualnej sieci prywatnej, osoba atakująca będzie 

mogła użyć wirtualnej sieci prywatnej do zaatakowania reszty witryny z czegoś, co jest traktowane tak, 

jakby znajdowało się w sieci lokalnej. Wirtualne sieci prywatne są powszechnie stosowane w celu 

zapewnienia dostępu do maszyn, które są znacznie bardziej wrażliwe niż te, które fizycznie znajdują się 

w sieci - na przykład laptopy przenoszone w publicznych, domowych komputerach ciekawskie dzieci 

mają fizyczny dostęp do innych witryn, których interesy i zasady nie są identyczne z twoimi. Nawet jeśli 

wirtualna sieć prywatna wyłącza inne zastosowania interfejsu sieciowego, przez który działa, maszyna 

może mieć inne interfejsy sieciowe. Może to sprawić, że stanie się bramą między twoją siecią a innymi, 

wewnątrz obwodu bezpieczeństwa twojej sieci. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas 

podłączania wirtualnej sieci prywatnej do swojej prawdziwej sieci prywatnej i zabezpieczania zdalnego 

końca. Uczynienie wirtualnej sieci prywatnej płynną częścią sieci wewnętrznej może być niewłaściwe. 

Rozważ zastosowanie dodatkowej zapory ogniowej lub przynajmniej specjalnego wykrywania włamań 

w celu wykrycia problemów.    



Architektura zapory 

Opisano różne sposoby łączenia składników zapory ogniowej oraz omówiono ich zalety i wady. 

Powiemy ci, jakie są odpowiednie zastosowania dla każdej architektury. 

Architektura pojedynczego pudełka 

Najprostsze architektury zapory mają jeden obiekt, który działa jak zapora. Zasadniczo zaletą 

architektury pojedynczych urządzeń jest to, że zapewniają one jedno miejsce, na którym można się 

skoncentrować i mieć pewność, że poprawnie skonfigurowano, natomiast wadą jest to, że 

bezpieczeństwo jest całkowicie zależne od jednego miejsca. Głęboko nie ma obrony, ale z drugiej 

strony wiesz dokładnie, jakie jest twoje najsłabsze ogniwo i jak słabe jest to, co jest znacznie trudniejsze 

przy wielu warstwach. W praktyce zalety architektury single-box nie polegają na ich bezpieczeństwie, 

ale na innych praktycznych kwestiach. W porównaniu do systemu wielowarstwowego zintegrowanego 

z siecią architektura pojedynczego urządzenia jest tańsza, łatwiejsza do zrozumienia i wyjaśnienia dla 

zarządzania oraz łatwiejsza do uzyskania od zewnętrznego dostawcy. To sprawia, że jest to rozwiązanie 

z wyboru dla małych witryn. To także sprawia, że jest to kuszące rozwiązanie dla osób, które szukają 

magicznych rozwiązań bezpieczeństwa, które można wprowadzić raz i zapomnieć o nich. Chociaż 

istnieją bardzo dobre zapory ogniowe z pojedynczą skrzynką, nie ma magicznych zapór ogniowych, a 

rozwiązania pojedynczych skrzynek wymagają takich samych trudnych decyzji, starannej konfiguracji i 

bieżącej konserwacji, co wszystkie inne zapory ogniowe. 

Router ekranujący 

Można zastosować system filtrowania pakietów jako zaporę ogniową, używając tylko routera 

ekranującego do ochrony całej sieci. Jest to tani system, ponieważ prawie zawsze potrzebujesz routera, 

aby połączyć się z Internetem i możesz po prostu skonfigurować filtrowanie pakietów w tym routerze. 

Z drugiej strony nie jest zbyt elastyczny; możesz zezwolić lub odrzucić protokoły według numeru portu, 

ale trudno jest zezwolić na niektóre operacje, odmawiając innym tego samego protokołu, lub upewnić 

się, że to, co przychodzi na danym porcie, to protokół, na który chciałeś zezwolić. Ponadto nie zapewnia 

głębokości obrony. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa routera nie ma już żadnych zabezpieczeń. 

Odpowiednie zastosowania 

Router ekranujący jest odpowiednią zaporą ogniową w sytuacji, gdy: 

• Chroniona sieć ma już wysoki poziom bezpieczeństwa hosta. 

• Liczba używanych protokołów jest ograniczona, a same protokoły są proste. 

• Wymagana jest maksymalna wydajność i redundancja. 

Routery ekranujące są najbardziej przydatne w przypadku wewnętrznych zapór ogniowych i sieci, które 

są dedykowane do świadczenia usług w Internecie. Nierzadko dostawcy usług internetowych używają 

na przykład routera przesiewowego między hostami usług a Internetem 

Host podwójny 

Architektura hosta z dwiema bazami jest zbudowana wokół komputera z hostem z dwiema bazami, 

komputera, który ma co najmniej dwa interfejsy sieciowe. Taki host może działać jako router między 

sieciami, do których przyłączone są interfejsy; jest w stanie przekierowywać pakiety IP z jednej sieci do 

drugiej. Jednak aby użyć hosta z dwiema bazami jako zapory ogniowej, musisz wyłączyć tę funkcję 

routingu. Zatem pakiety IP z jednej sieci (np. Internetu) nie są kierowane bezpośrednio do drugiej sieci 

(np. wewnętrznej, chronionej sieci). Systemy wewnątrz zapory mogą komunikować się z hostem 



dualhomed, a systemy poza firewallem (w Internecie) mogą komunikować się z hostem dual-homed, 

ale systemy te nie mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą. Ruch IP między nimi jest całkowicie 

zablokowany. Niektóre odmiany architektury hosta z podwójnym bazowaniem wykorzystują IP do 

Internetu i niektóre inne protokoły sieciowe (na przykład NetBEUI) w sieci wewnętrznej. Pomaga to 

wymusić separację między dwiema sieciami, dzięki czemu mniej prawdopodobne jest, że błędne 

konfiguracje hosta pozwolą na przesuwanie się ruchu z jednego interfejsu do drugiego, a także 

zmniejszy ryzyko, że w takim przypadku pojawią się wrażliwi klienci. Jednak nie robi to znaczącej 

różnica w ogólnym bezpieczeństwie zapory. 

Architektura sieciowa zapory hosta z podwójnym bazowaniem jest dość prosta: host z dwiema bazami 

znajduje się pomiędzy Internetem i siecią wewnętrzną i jest z nim połączony.  

Hosty z podwójną bazą mogą zapewnić bardzo wysoki poziom kontroli. Jeśli w ogóle nie zezwalasz na 

przechodzenie pakietów między sieciami zewnętrzną i wewnętrzną, możesz być pewien, że każdy 

pakiet w sieci wewnętrznej, który ma zewnętrzne źródło, świadczy o pewnym problemie 

bezpieczeństwa. 

Z drugiej strony, hosty z dwoma domami nie są urządzeniami o wysokiej wydajności. Host z podwójnym 

bazowaniem ma więcej pracy dla każdego połączenia niż filtr pakietów i odpowiednio potrzebuje 

więcej zasobów. Host z podwójnym bazowaniem nie obsługuje tak dużego ruchu, jak równoważny 

system filtrowania pakietów. Ponieważ host z podwójnym bazowaniem jest pojedynczym punktem 

awarii, ważne jest, aby upewnić się, że bezpieczeństwo jego hosta jest absolutnie nienaganne. Osoba 

atakująca, która może przełamać host z podwójną bazą, ma pełny dostęp do Twojej witryny (bez 

względu na używane protokoły). Atakujący, który powoduje awarię hosta z podwójną bazą, odciął cię 

od Internetu. To sprawia, że hosty z podwójnymi domami są nieodpowiednie, jeśli dostęp do Internetu 

ma kluczowe znaczenie dla Twojej firmy. Jesteś szczególnie podatny na problemy z implementacją IP 

hosta, które mogą spowodować awarię komputera lub przepuścić przez niego ruch. Te problemy 

występują również w routerach filtrujących pakiety, ale są one rzadsze i zwykle łatwiejsze do 

naprawienia. Architektury obejmujące wiele urządzeń są zwykle bardziej odporne, ponieważ w grę 

wchodzi wiele różnych implementacji IP. Host z podwójnym bazowaniem może świadczyć usługi tylko 

przez ich proxy lub poprzez bezpośrednie zalogowanie użytkowników do hosta z podwójnymi bazami. 

Chcesz uniknąć bezpośredniego logowania użytkowników do hosta z podwójną bazą danych. Jak 

omówmy póniej, konta użytkowników same w sobie stanowią poważne problemy bezpieczeństwa. 

Stanowią one szczególne problemy na hostach z podwójnym bazowaniem, gdzie użytkownicy mogą 

niespodziewanie włączyć usługi, które uważasz za niebezpieczne. Co więcej, większość użytkowników 

uważa, że niewygodne jest korzystanie z hosta z dwiema bazami, logując się na nim. Proxy jest znacznie 

mniej problematyczne, ale może nie być dostępne dla wszystkich usług, którymi jesteś zainteresowany. 

Używanie hosta z podwójnym bazowaniem jako jedynego połączenia sieciowego w rzeczywistości 

nieco łagodzi problemy z proxy; jeśli host udaje, że jest routerem, może przechwytywać pakiety 

związane ze światem zewnętrznym i transparentnie je proxy bez udziału kogokolwiek innego. 

Usługa proxy jest znacznie lepsza we wspieraniu usług wychodzących (użytkownicy wewnętrzni 

korzystający z zasobów w Internecie) niż usługi przychodzące (użytkownicy korzystający z zasobów w 

sieci wewnętrznej). W konfiguracji hosta z podwójnym bazowaniem zwykle będziesz musiał świadczyć 

usługi internetowe, uruchamiając je na hoście z podwójną bazą. Zazwyczaj nie jest to zalecane, 

ponieważ świadczenie usług przez Internet jest ryzykowne, a host z podwójną bazą danych jest 

maszyną o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, na której nie chcesz umieszczać ryzykownych 

usług. Dopuszczalne może być umieszczenie minimalnie funkcjonalnego serwera WWW na hoście z 

podwójnym bazowaniem (na przykład takim, który był w stanie dostarczać tylko pliki HTML i nie miał 

żadnych aktywnych funkcji treści, dodatkowych protokołów ani przetwarzania formularzy), ale z 



pewnością byłby to bardzo niebezpieczne jest zapewnienie tam normalnego serwera WWW. 

Architektura ekranowanej podsieci, którą opisujemy w dalszej części, oferuje dodatkowe opcje 

dostarczania nowych, niezaufanych lub przychodzących usług (np. Możesz dodać bezwartościową 

maszynę do ekranowanej podsieci, która zapewnia tylko niezaufaną usługę). 

Odpowiednie zastosowania 

Host z dwoma serwerami to odpowiednia zapora ogniowa w sytuacji, gdy: 

• Ruch do Internetu jest niewielki. 

• Ruch do Internetu nie ma krytycznego znaczenia dla biznesu. 

• Żadne usługi nie są świadczone użytkownikom internetowym. 

• Chroniona sieć nie zawiera niezwykle cennych danych. 

Połączenie uniwersalne 

Wiele pojedynczych zapór ogniowych faktycznie zapewnia pewną kombinację proxy i filtrowania 

pakietów. Daje to wiele zalet obu; możesz zezwolić na niektóre protokoły z dużą prędkością, 

zachowując przy tym szczegółową kontrolę. Daje także wiele wad obu; jesteś podatny na problemy, w 

których protokoły, które Twoim zdaniem zostały wymuszone przez serwery proxy, są po prostu 

przekazywane przez filtry pakietów. Ponadto masz wszystkie normalne ryzyko posiadania tylko 

jednego bytu między tobą a wielkim światem zewnętrznym. 

Odpowiednie zastosowania 

Pojedyncza maszyna, która wykonuje zarówno proxy, jak i filtrowanie pakietów, jest odpowiednia w 

sytuacji, gdy: 

• Sieć, która ma być chroniona, jest niewielka. 

• Żadne usługi nie są świadczone w Internecie. 

Przeglądane architektury hostów 

Podczas gdy architektura hosta z dwoma bazami zapewnia usługi z hosta podłączonego do wielu sieci 

(ale ma wyłączone routing), architektura hosta z ekranowaniem zapewnia usługi z hosta, który jest 

podłączony tylko do sieci wewnętrznej, za pomocą oddzielnego routera. W tej architekturze 

podstawowe bezpieczeństwo zapewnia filtrowanie pakietów. (Na przykład filtrowanie pakietów 

uniemożliwia ludziom ominięcie serwerów proxy w celu nawiązania bezpośrednich połączeń). 

Prosta wersja ekranowanej architektury hosta :  Host bastionu znajduje się w sieci wewnętrznej. 

Filtrowanie pakietów na routerze przesiewającym jest skonfigurowane w taki sposób, że host 

bastionowy jest jedynym systemem w sieci wewnętrznej, do którego hosty w Internecie mogą otwierać 

połączenia (na przykład w celu dostarczania przychodzących wiadomości e-mail). Nawet wtedy 

dozwolone są tylko niektóre typy połączeń. Każdy system zewnętrzny próbujący uzyskać dostęp do 

wewnętrznych systemów lub usług będzie musiał połączyć się z tym hostem. Host bastionowy musi 

zatem utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa hosta. Filtrowanie pakietów pozwala również 

hostowi bastionowi na otwieranie dozwolonych połączeń (to, co jest „dozwolone”, będzie określone 

przez szczególne zasady bezpieczeństwa twojej witryny) ze światem zewnętrznym. Konfiguracja 

filtrowania pakietów w routerze przesiewającym może wykonywać jedną z następujących czynności: 



• Zezwól innym hostom wewnętrznym na otwieranie połączeń z hostami w Internecie dla niektórych 

usług 

• Nie zezwalaj na wszystkie połączenia z hostów wewnętrznych  

Możesz łączyć i dopasowywać te podejścia do różnych usług; niektóre mogą być dozwolone 

bezpośrednio przez filtrowanie pakietów, podczas gdy inne mogą być dozwolone tylko pośrednio przez 

proxy. Wszystko zależy od konkretnych zasad, które Twoja witryna stara się egzekwować. Ponieważ ta 

architektura umożliwia przenoszenie pakietów z Internetu do sieci wewnętrznych, może to wydawać 

się bardziej ryzykowne niż architektura hosta z dwiema bazami, zaprojektowana tak, aby żaden pakiet 

zewnętrzny nie mógł dostać się do sieci wewnętrznej. W praktyce jednak architektura hosta z 

podwójnym bazowaniem jest również podatna na awarie, które pozwalają pakietom faktycznie 

przechodzić z sieci zewnętrznej do sieci wewnętrznej. (Ponieważ tego rodzaju awaria jest całkowicie 

nieoczekiwana, prawdopodobnie nie ma ochrony przed tego rodzaju atakami.) Ponadto łatwiej jest 

bronić routera niż hosta. W większości przypadków architektura ekranowanego hosta zapewnia 

zarówno lepsze bezpieczeństwo, jak i lepszą użyteczność niż architektura hosta z dwoma bazami. 

Jednak w porównaniu do innych architektur, takich jak ekranowana architektura podsieci, istnieją 

pewne wady architektury ekranowanego hosta. Najważniejsze jest to, że jeśli atakującemu uda się 

włamać do hosta bastionu, nic nie stoi na przeszkodzie bezpieczeństwu sieci między hostem bastionu 

a resztą wewnętrznego zastępy niebieskie. Router przedstawia także pojedynczy punkt awarii; w 

przypadku naruszenia bezpieczeństwa routera cała sieć jest dostępna. Z tego powodu omawiana dalej 

architektura podsieci ekranowanej zyskała na popularności. Ponieważ host bastionowy jest 

pojedynczym punktem awarii, niewłaściwe jest uruchamianie na nim usług wysokiego ryzyka, takich 

jak serwery WWW. Musisz zapewnić mu taki sam poziom ochrony, jaki zapewniłbyś hostowi z dwoma 

serwerami, który był jedyną zaporą dla Twojej witryny. 

Odpowiednie zastosowania 

Ekranowana architektura hosta jest odpowiednia, gdy: 

• Niewiele połączeń pochodzi z Internetu (w szczególności nie jest to odpowiednia architektura, jeśli 

ekranowany host jest publicznym serwerem internetowym). 

• Chroniona sieć ma stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa hosta. 

Ekranowane architektury podsieci 

Architektura ekranowanej podsieci dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do architektury 

ekranowanego hosta poprzez dodanie sieci obwodowej, która dodatkowo izoluje sieć wewnętrzną od 

Internetu. Czemu to robić? Ze swojej natury hosty bastionowe są najbardziej narażonymi maszynami 

w sieci. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby je chronić, są to maszyny, które najprawdopodobniej 

zostaną zaatakowane, ponieważ są to maszyny, które można zaatakować. Jeśli, podobnie jak w 

architekturze hosta ekranowanego, twoja sieć wewnętrzna jest szeroko otwarta na atak z twojego 

hosta bastionu, to twój host bastionowy jest bardzo kuszącym celem. Żadne inne mechanizmy obronne 

nie występują między nim a innymi komputerami wewnętrznymi (poza wszelkimi zabezpieczeniami 

hosta, które zwykle mają bardzo niewiele). Jeśli ktoś z powodzeniem włamie się na hosta bastionu w 

architekturze hosta ekranowanego, intruz trafił w dziesiątkę. Izolując hosta bastionu w sieci 

obwodowej, można zmniejszyć wpływ włamania na hosta bastionu. To nie jest już natychmiastowy 

jackpot; daje intruzowi pewien dostęp, ale nie cały. Przy najprostszym typie architektury ekranowanej 

podsieci dostępne są dwa routery ekranujące, każdy podłączony do sieci obwodowej. Jeden znajduje 

się między siecią obwodową a siecią wewnętrzną, a drugi między siecią obwodową a siecią zewnętrzną 



(zwykle Internet). Aby włamać się do sieci wewnętrznej z tego rodzaju architekturą, atakujący musiałby 

ominąć oba routery. Nawet jeśli napastnik jakoś włamał się do gospodarza bastionu, nadal musiałby 

ominąć wewnętrzny router. Nie ma jednego wrażliwego punktu, który zagroziłby sieci wewnętrzne 

Sieć obwodowa 

Sieć obwodowa to kolejna warstwa bezpieczeństwa, dodatkowa sieć między siecią zewnętrzną a 

chronioną siecią wewnętrzną. Jeśli osoba atakująca pomyślnie włamie się do zewnętrznych obszarów 

zapory, sieć obwodowa zapewnia dodatkową warstwę ochrony między tym atakującym a systemami 

wewnętrznymi. Oto przykład, dlaczego sieć obwodowa może być pomocna. W wielu konfiguracjach 

sieciowych każdy komputer w danej sieci może zobaczyć ruch dla każdego komputera w tej sieci. 

Odnosi się to do większości sieci opartych na sieci Ethernet (a Ethernet jest zdecydowanie 

najpopularniejszą obecnie technologią sieci lokalnych); dotyczy to również kilku innych popularnych 

technologii, takich jak Token Ring i FDDI. Snoopery mogą odszukać hasła, obserwując hasła używane 

podczas sesji Telnet, FTP i rlogin. Nawet jeśli hasła nie zostaną naruszone, szpiedzy nadal mogą zerknąć 

na zawartość poufnych plików, do których ludzie mogą uzyskiwać dostęp, interesujące wiadomości e-

mail, które mogą czytać, i tak dalej; szpieg może zasadniczo „obserwować przez ramię” każdego, kto 

korzysta z sieci. Dostępnych jest wiele narzędzi, które atakujący wykorzystują do tego rodzaju 

szpiegowania i ukrywania, że jest to robione. W sieci obwodowej, jeśli ktoś włamie się do hosta 

bastionu w sieci obwodowej, będzie mógł węszyć tylko w ruchu na tej sieci. Cały ruch w sieci 

obwodowej powinien być prowadzony do lub z hosta bastionu, lub do lub z Internetu. Ponieważ nie 

ma ściśle wewnętrznego ruchu (to znaczy ruchu między dwoma wewnętrznymi hostami, co jest 

przypuszczalnie wrażliwe lub zastrzeżony) przechodzi przez sieć obwodową, ruch wewnętrzny będzie 

bezpieczny przed ciekawskimi oczami, jeśli gospodarz bastionu zostanie naruszony. Oczywiście ruch do 

i z hostu bastionu lub świata zewnętrznego będzie nadal widoczny. Częścią pracy przy projektowaniu 

zapory ogniowej jest upewnienie się, że sam ruch nie jest wystarczająco poufny, aby odczytanie go 

zagroziło całej witrynie. 

Host Bastion 

Za pomocą ekranowanej architektury podsieci podłączasz hosta bastionu (lub hostów) do sieci 

obwodowej; ten host jest głównym punktem kontaktowym dla połączeń przychodzących ze świata 

zewnętrznego; na przykład: 

• W przypadku sesji przychodzących wiadomości e-mail (SMTP) w celu dostarczania poczty 

elektronicznej do witryny 

• W przypadku przychodzących połączeń FTP z anonimowym serwerem FTP witryny 

• W przypadku przychodzących zapytań DNS o witrynę i tak dalej. 

Usługi wychodzące (od klientów wewnętrznych po serwery w Internecie) są obsługiwane na jeden z 

następujących sposobów: 

• Skonfiguruj filtrowanie pakietów na routerach zewnętrznym i wewnętrznym, aby umożliwić klientom 

wewnętrznym bezpośredni dostęp do serwerów zewnętrznych. 

• Skonfiguruj serwery proxy, aby działały na hoście bastionu (jeśli Twoja zapora sieciowa używa 

oprogramowania proxy), aby umożliwić klientom wewnętrznym pośredni dostęp do serwerów 

zewnętrznych. Można również skonfigurować filtrowanie pakietów, aby umożliwić wewnętrzne klienci 

rozmawiają z serwerami proxy na hoście bastionu i odwrotnie, ale aby zakazać bezpośredniej 

komunikacji między klientami wewnętrznymi a światem zewnętrznym. 



W obu przypadkach filtrowanie pakietów pozwala hostowi bastionowi łączyć się z hostami w Internecie 

i je akceptować; które hosty i dla jakich usług są podyktowane polityką bezpieczeństwa witryny. Wiele 

z tego, co robi bastion, działa jako serwer proxy dla różnych usług, albo uruchamiając specjalistyczne 

oprogramowanie serwera proxy dla określonych protokołów (takich jak HTTP lub FTP), albo 

uruchamiając standardowe serwery dla protokołów samokierujących (takich jak SMTP). Rozdział 10 

opisuje, jak zabezpieczyć hosta bastionu, a rozdziały w części III opisują, jak skonfigurować 

poszczególne usługi do pracy z zaporą. 

Router wewnętrzny 

Wewnętrzny router chroni sieć wewnętrzną zarówno przed Internetem, jak i przed siecią obwodową. 

Wewnętrzny router wykonuje większość filtrowania pakietów dla zapory. Umożliwia wybrane usługi 

wychodzące z wewnętrzna sieć do Internetu. Usługi te są usługami, które witryna może bezpiecznie 

obsługiwać i bezpiecznie zapewniać za pomocą filtrowania pakietów zamiast serwerów proxy. (Twoja 

witryna musi ustalić własną definicję tego, co oznacza „bezpieczny”. Musisz wziąć pod uwagę własne 

potrzeby, możliwości i ograniczenia; nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich witryn.) Usługi, na które 

zezwalasz, mogą obejmować wychodzący HTTP, Telnet, FTP i inne, odpowiednio do własnych potrzeb 

i obaw. Usługi, które router wewnętrzny umożliwia między hostem bastionu (na samej sieci 

obwodowej) a siecią wewnętrzną niekoniecznie są tymi samymi usługami dla wnętrza router pozwala 

między Internetem a siecią wewnętrzną. Przyczyną ograniczenia usług między hostem bastionu a siecią 

wewnętrzną jest zmniejszenie liczby komputerów (i liczby usług na tych komputerach), które mogą 

zostać zaatakowane z hosta bastionu, gdyby zostało to zagrożone. 

Powinieneś ograniczyć usługi dozwolone między hostem bastionowym a siecią wewnętrzną tylko do 

tych, które są rzeczywiście potrzebne, takich jak SMTP (aby host bastionowy mógł przekazywać 

przychodzące wiadomości e-mail), DNS (aby host bastionowy mógł odpowiadać na pytania z 

wewnętrznych maszyn lub zapytaj ich, w zależności od konfiguracji) i tak dalej. Powinieneś dalej 

ograniczać usługi, w możliwym zakresie, zezwalając im tylko na określone hosty wewnętrzne lub z nich; 

na przykład SMTP może być ograniczony tylko do połączeń między hostem bastionu a wewnętrznym 

serwerem pocztowym lub serwerami. Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo tych pozostałych 

wewnętrznych hostów i usług, z którymi host bastionowy może się skontaktować, ponieważ te hosty i 

usługi będą tym, za czym atakujący będzie dążył - w rzeczywistości będzie wszystkim, za kim atakujący 

może pójść - jeśli atakujący zarządza włamać się do twojego gospodarza bastionu. 

Router zewnętrzny 

Teoretycznie zewnętrzny router (czasem nazywany w literaturze zapór ogniowych routerem 

dostępowym) chroni zarówno sieć obwodową, jak i sieć wewnętrzną przed Internetem. W praktyce 

zewnętrzne routery mają tendencję do zezwalania na prawie wszystko wychodzące z sieci obwodowej 

i generalnie bardzo mało filtrują pakiety. Reguły filtrowania pakietów w celu ochrony wewnętrznych 

maszyn musiałyby być zasadniczo takie same zarówno na routerze wewnętrznym, jak i zewnętrznym; 

jeśli w regułach jest błąd, który pozwala na dostęp do atakującego, błąd prawdopodobnie będzie 

występował na obu routerach. Często zewnętrzny router jest dostarczany przez grupę zewnętrzną (na 

przykład przez dostawcę Internetu), a dostęp do niego może być ograniczony. Zewnętrzna grupa, która 

utrzymuje router, prawdopodobnie będzie skłonna wprowadzić kilka ogólnych reguł filtrowania 

pakietów, ale nie będzie chciała utrzymywać skomplikowanego lub często zmieniającego się zestawu 

reguł. Możesz także nie ufać im tak bardzo, jak swoim routerom. Jeśli router się zepsuje i zainstalują 

nowy, czy będą pamiętać, aby ponownie zainstalować filtry? Czy w ogóle będą starali się wspomnieć, 

że wymienili router, abyś mógł sprawdzić? Jedynymi regułami filtrowania pakietów, które są naprawdę 

specjalne na zewnętrznym routerze, są te, które chronią maszyny w sieci obwodowej (to znaczy hosty 



bastionu i wewnętrzny router). Zasadniczo jednak niewielka ochrona jest konieczna, ponieważ hosty 

w sieci obwodowej są chronione przede wszystkim przez zabezpieczenia hosta (chociaż nadmiarowość 

nigdy nie boli). Pozostałe reguły, które można umieścić na zewnętrznym routerze, są duplikatami reguł 

na wewnętrznym routerze. Są to reguły, które uniemożliwiają niezabezpieczony ruch między 

wewnętrznymi hostami a Internetem. Aby obsługiwać usługi proxy, w których wewnętrzny router 

pozwala wewnętrznym hostom wysyłać niektóre protokoły, dopóki rozmawiają z hostem bastionu, 

zewnętrzny router może przepuścić te protokoły, o ile pochodzą one od hosta bastionu. Te reguły są 

pożądane dla dodatkowego poziomu bezpieczeństwa, ale teoretycznie blokują tylko pakiety, które nie 

mogą istnieć, ponieważ zostały już zablokowane przez router wewnętrzny. Jeśli istnieją, oznacza to, że 

router wewnętrzny uległ awarii lub ktoś podłączył nieoczekiwany host do sieci obwodowej. Co 

właściwie powinien zrobić zewnętrzny router? Jednym z zadań bezpieczeństwa, które może z łatwością 

wykonywać zewnętrzny router - zadania, którego zwykle nie można łatwo wykonać nigdzie indziej - 

jest blokowanie wszelkich przychodzących pakietów z Internetu, które sfałszowały adresy źródłowe. 

Takie pakiety rzekomo pochodzą z sieci wewnętrznej, ale w rzeczywistości pochodzą z Internetu. 

Wewnętrzny router może to zrobić, ale nie może stwierdzić, czy sfałszowane są pakiety, które rzekomo 

pochodzą z sieci obwodowej. Chociaż sieć obwodowa nie powinna mieć w pełni nic do zaufania, nadal 

będzie bardziej zaufana niż wszechświat zewnętrzny; możliwość wykuwania z niego pakietów da 

atakującemu większość korzyści z narażenia hosta bastionu. Zewnętrzny router znajduje się na 

wyraźniejszej granicy. Wewnętrzny router nie może również chronić systemów w sieci obwodowej 

przed sfałszowanymi pakietami. (Omówiliśmy sfałszowane pakiety bardziej szczegółowo w rozdziale 

4.) Innym zadaniem, które może wykonać zewnętrzny router, jest zapobieganie pakietom IP 

zawierającym nieodpowiednie adresy źródłowe opuszczające sieć. Cały ruch opuszczający sieć 

powinien pochodzić z jednego z adresów źródłowych. Jeśli nie, oznacza to, że masz poważny problem 

z konfiguracją lub ktoś fałszuje adresy źródłowe. Chociaż filtrowanie wychodzących nieodpowiednich 

adresów źródłowych nie zapewnia żadnej ochrony sieci, uniemożliwia intruzowi użycie twojego 

systemu do przeprowadzenia pewnych rodzajów ataków na inne strony. Jeśli router zewnętrzny jest 

skonfigurowany w taki sposób, aby ostrzegał cię, gdy zobaczysz fałszywe adresy źródłowe, może to być 

tylko alarm wczesnego ostrzegania, potrzebny do wykrycia poważnego problemu z siecią. Praktyka 

bycia dobrym obywatelem sieci może również wystarczyć, aby nazwa Twojej witryny nie była 

zawstydzająca. 

Odpowiednie zastosowania 

Ekranowana architektura podsieci jest odpowiednia do większości zastosowań. 

Architektury z wieloma podsieciami ekranowanymi 

Niektóre sieci wymagają więcej niż jednej ekranowanej podsieci. Dzieje się tak, gdy w ekranowanej 

podsieci musi się zdarzyć wiele rzeczy, które mają różne konsekwencje dla bezpieczeństwa. 

Podsieć o podzielonym ekranie 

W podsieci o podzielonym ekranie nadal jest jeden router wewnętrzny i router zewnętrzny, ale między 

dwoma routerami jest wiele sieci. Ogólnie rzecz biorąc, ekranowane sieci są połączone ze sobą przez 

jeden lub więcej hostów dualhomed, a nie przez kolejny router. Niektóre witryny używają tej 

architektury wyłącznie w celu zapewnienia głębokiej ochrony, chroniąc hosta proxy za pomocą 

routerów. Routery zapewniają ochronę przed fałszowaniem i awarie, w których host z podwójną bazą 

zaczyna kierować ruchem. Host z podwójnym bazowaniem zapewnia lepszą kontrolę połączeń niż 

filtrowanie pakietów. Jest to zapora ogniowa z paskami i szelkami, zapewniająca doskonałą ochronę 

wielowarstwową, chociaż wymaga starannej konfiguracji na hoście z dwoma systemami, aby mieć 

pewność, że w pełni wykorzystujesz możliwości. (Nie ma sensu uruchamiać prostych, bezpośrednich 



proxy). Umożliwia to administratorom korzystanie z protokołów, które są zbyt niebezpieczne, aby 

zezwalać na dostęp do Internetu na wrażliwej maszynie (na przykład protokoły natywne NT używane 

do zdalnego korzystania z Menedżera użytkowników i Monitora wydajności) bez polegania wyłącznie 

na zewnętrznym routerze jako ochronie. Może być również przydatny ze względu na wydajność na 

komputerach intensywnie korzystających z sieci; zapobiega wykorzystywaniu przepustowości przez 

ruch administracyjny, który mógłby zostać wykorzystany do obsługi żądań użytkowników. Rysunek 6.6 

pokazuje tego rodzaju architekturę. 

W rzeczywistości maszyny, które mogą obsługiwać wiele szybkich interfejsów sieciowych z pełną 

prędkością, mogą skorzystać z posiadania trzech interfejsów sieciowych; jeden, aby porozmawiać z 

użytkownikami zewnętrznymi, jeden, aby porozmawiać z wewnętrznymi administratorami, i jeden bez 

połączeń z innymi sieciami, który jest używany do tworzenia kopii zapasowych i / lub komunikacji 

między hostami bastionu. 

Odpowiednie zastosowania 

Podsieci z podziałem ekranu są odpowiednie dla sieci, które wymagają wysokiego bezpieczeństwa, 

szczególnie jeśli świadczą usługi w Internecie. 

Niezależne ekranowane podsieci 

W niektórych przypadkach będziesz chciał mieć wiele niezależnych ekranowanych podsieci z 

oddzielnymi zewnętrznymi routerami. Możesz wprowadzić wiele sieci obwodowych, aby zapewnić 

nadmiarowość. Nie ma sensu płacić za dwa połączenia z Internetem, a następnie uruchamiać je za 

pośrednictwem tego samego routera lub routerów. Zainstalowanie dwóch zewnętrznych routerów, 

dwóch sieci obwodowych i dwóch wewnętrznych routerów gwarantuje, że nie ma ani jednego punktu 

awarii między tobą a Internetem. Możesz również umieścić wiele sieci obwodowych w celu zachowania 

prywatności, abyś mógł uruchamiać umiarkowanie poufne dane w jednym, a połączenie internetowe 

w drugim. W takim przypadku możesz nawet dołączyć obie sieci obwodowe do tego samego routera 

wewnętrznego. Możesz także użyć wielu sieci obwodowych do oddzielenia usług przychodzących 

(usług, które udostępniasz przez Internet, podobnie jak publicznie dostępne serwery sieciowe) z usług 

wychodzących (usług, które umożliwiają użytkownikom dostęp do Internetu, takich jak buforowanie 

proxy sieci Web). O wiele łatwiej jest zapewnić naprawdę silne bezpieczeństwo tych funkcji, jeśli się je 

rozdzieli i jeśli użyjesz podzielonej sieci obwodowej dla usług przychodzących. Posiadanie wielu sieci 

obwodowych jest mniej ryzykowne niż posiadanie wielu wewnętrznych routerów współdzielących tę 

samą wewnętrzną sieć, ale nadal jest to problem z utrzymaniem głowy. Prawdopodobnie będziesz 

mieć wiele wewnętrznych routerów, prezentując wiele możliwych punktów kompromisu. Routery te 

należy bardzo uważnie obserwować, aby egzekwowały odpowiednie zasady bezpieczeństwa; jeśli 

oboje łączą się z Internetem, muszą egzekwować te same zasady. 

Odpowiednie zastosowania 

Niezależne ekranowane podsieci są odpowiednie w sieciach o szczególnie silnej potrzebie redundancji 

lub o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa i kilku niezależnych zastosowaniach Internetu. 

Odmiany w architekturze zapory ogniowej 

Pokazaliśmy najczęstsze architektury zapory ogniowej na rysunkach od 6.2 do 6.8. Istnieje jednak duża 

różnorodność architektur. Istnieje duża elastyczność w sposobie konfigurowania i łączenia składników 

zapory, aby najlepiej dopasować je do sprzętu, budżetu i polityki bezpieczeństwa. W tej części opisano 

niektóre popularne odmiany oraz ich zalety i wady. 



Można używać wielu hostów bastionów 

Chociaż mamy tendencję do mówienia o jednym hoście bastionu, warto zastosować wiele hostów 

bastionów w konfiguracji zapory. Powody, dla których warto to zrobić, to między innymi wydajność, 

nadmiarowość oraz potrzeba oddzielenia danych lub serwerów. 

Możesz zdecydować, aby jeden host bastionowy obsługiwał usługi ważne dla twoich użytkowników 

(takie jak serwery SMTP, serwery proxy itp.), Podczas gdy inny host obsługuje usługi, które 

udostępniasz w Internecie, ale których użytkownicy nie nie obchodzi Cię (na przykład twój publiczny 

serwer internetowy). W ten sposób wydajność własnych użytkowników nie zostanie zmniejszona przez 

działania użytkowników zewnętrznych. Być może masz powody do wydajności tworzenia wielu hostów 

bastionu, nawet jeśli nie świadczysz usług w Internecie. Niektóre usługi, takie jak wiadomości Usenet, 

wymagają dużych zasobów i można je łatwo oddzielić od innych. Możliwe jest również zapewnienie 

wielu hostów bastionowych tych samych usług ze względu na wydajność, ale równoważenie obciążenia 

może być trudne. Większość usług musi być skonfigurowana dla określonych serwerów, więc tworzenie 

wielu hostów dla poszczególnych usług działa najlepiej, jeśli można z góry przewidzieć użycie. Co 

powiesz na redundancję? Jeśli konfiguracja zapory obejmuje wiele hostów bastionowych, możesz 

skonfigurować je pod kątem nadmiarowości, aby w przypadku awarii jednego z nich usługi mogły być 

świadczone przez inną, ale należy pamiętać, że tylko niektóre usługi obsługują to podejście. Na przykład 

możesz skonfigurować i wyznaczyć wiele hostów bastionowych jako serwery DNS dla swojej domeny 

(za pośrednictwem rekordów NS NS [Name Server], które określają serwery nazw dla domeny) lub jako 

serwery SMTP (za pośrednictwem rekordów MX MX [Mail Exchange] , które określają, które serwery 

przyjmą pocztę dla danego hosta lub domeny), lub jedno i drugie. Następnie, jeśli jeden z hostów 

bastionu jest niedostępny lub przeciążony, aktywność DNS i SMTP użyje drugiego jako systemu 

rezerwowego. Możesz także użyć wielu hostów bastionu, aby zapobiec zakłócaniu się zestawów 

danych usług. Oprócz omówionych wcześniej problemów z wydajnością mogą istnieć przyczyny 

bezpieczeństwa dla tego rozdzielenia. Na przykład możesz zdecydować o zapewnieniu jednego 

serwera HTTP do użytku przez klientów przez Internet, a drugiego do użytku przez ogół społeczeństwa. 

Zapewniając dwa serwery, możesz zaoferować klientom różne dane i być może lepszą wydajność, 

korzystając z mniej obciążonego lub wydajniejszego komputera. Możesz również uruchomić serwer 

HTTP i anonimowy serwer FTP na osobnych komputerach, aby wyeliminować możliwość wykorzystania 

jednego serwera do naruszenia bezpieczeństwa drugiego.  

Można połączyć router wewnętrzny z routerem zewnętrznym 

Możesz połączyć wewnętrzne i zewnętrzne routery w jeden router, ale tylko wtedy, gdy router jest 

wystarczająco sprawny i elastyczny. Zasadniczo potrzebny jest router, który umożliwia określenie 

filtrów wejściowych i wyjściowych dla każdego interfejsu. Jeśli połączysz router wewnętrzny i 

zewnętrzny,  nadal będziesz mieć sieć obwodową (na jednym interfejsie routera) i połączenie z siecią 

wewnętrzną (na innym interfejsie routera). Część ruchu przepływałaby bezpośrednio między siecią 

wewnętrzną a Internetem (ruch dozwolony przez reguły filtrowania pakietów skonfigurowane dla 

routera), a inny ruch przepływałby między siecią obwodową a Internetem lub siecią obwodową i 

wewnętrzną net (ruch obsługiwany przez proxy). Ta architektura, podobnie jak ekranowana 

architektura hosta, tworzy pojedynczy punkt awarii. Ponieważ teraz tylko jeden router znajduje się 

między wnętrzem a zewnętrzem, jeśli ten router zostanie naruszony, cała witryna zostanie naruszona. 

Ogólnie, routery są łatwiejsze do ochrony niż hosty, ale nie są nieprzeniknione. 

Scalanie hosta bastionu i routera zewnętrznego jest w porządku 

Mogą zdarzyć się przypadki, w których użyjesz pojedynczej maszyny z podwójną bazą, zarówno jako 

hosta bastionu, jak i router zewnętrzny. Oto przykład: załóżmy, że masz tylko modemowe połączenie 



SLIP lub PPP z Internetem. W takim przypadku możesz uruchomić PPP na hoście bastionu i pozwolić 

mu działać zarówno jako host bastionu, jak i router zewnętrzny. Jest to funkcjonalnie równoważne 

konfiguracji z trzema maszynami (host bastionowy, router wewnętrzny, router zewnętrzny) opisanej 

dla ekranowanej architektury podsieci pokazanej wcześniej w tym rozdziale. Użycie hosta z podwójną 

bazą danych do kierowania ruchem nie zapewni wydajności ani elastyczności dedykowanego routera, 

ale nie potrzebujesz wiele z nich ani na jedno połączenie o niskiej przepustowości. W zależności od 

używanego systemu operacyjnego i oprogramowania, możesz filtrować pakiety lub nie. Kilka 

dostępnych pakietów oprogramowania interfejsu ma całkiem dobre możliwości filtrowania pakietów. 

Ponieważ jednak zewnętrzny router i tak nie musi dużo filtrować pakietów, użycie pakietu interfejsu, 

który nie ma dobrych możliwości filtrowania pakietów, nie stanowi dużego problemu. W 

przeciwieństwie do łączenia routerów wewnętrznych i zewnętrznych, połączenie hosta bastionu z 

routerem zewnętrznym, jak pokazano na rysunku 6.11, nie otwiera istotnych nowych luk w 

zabezpieczeniach. To jeszcze bardziej naraża gospodarza bastionu. W tej architekturze host 

bastionowy jest bardziej narażony na działanie Internetu, chroniony tylko przez filtrowanie (jeśli w 

ogóle) własnego pakietu interfejsu, i trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, aby go chronić. 

Scalanie hosta bastionu i routera wewnętrznego jest niebezpieczne 

Chociaż często dopuszczalne jest połączenie hosta bastionu i routera zewnętrznego, jak omówiliśmy w 

poprzedniej sekcji, nie jest dobrym pomysłem połączenie hosta bastionu i routera wewnętrznego. 

Takie postępowanie zagraża ogólnemu bezpieczeństwu. Host bastionu i router zewnętrzny wykonują 

odrębne zadania ochronne; uzupełniają się, ale nie wspierają. Wewnętrzny router działa częściowo 

jako kopia zapasowa dla nich dwóch. Jeśli połączysz hosta bastionu z routerem wewnętrznym, 

zmieniłeś konfigurację zapory ogniowej w fundamentalny sposób. W pierwszym przypadku (z 

oddzielnym hostem bastionowym i routerem wewnętrznym) masz ekranowaną zaporę ogniową 

architektury podsieci. Przy tego rodzaju konfiguracji sieć obwodowa hosta bastionu nie przenosi 

żadnego ściśle wewnętrznego ruchu, więc ruch ten jest chroniony przed szpiegowaniem, nawet jeśli 

host bastionu zostanie skutecznie penetrowany; aby dostać się do sieci wewnętrznej, atakujący wciąż 

musi ominąć wewnętrzny router. W drugim przypadku (z połączonym hstem bastionem i routerem 

wewnętrzny), masz ekranowaną architekturę zapory hosta. W przypadku tego typu konfiguracji, jeśli 

włamuje się host bastionowy, nic nie stoi na przeszkodzie bezpieczeństwu między hostem 

bastionowym a siecią wewnętrzną. Jednym z głównych celów sieci obwodowej jest uniemożliwienie 

hostowi bastionu możliwości podglądania ruchu wewnętrznego. Przeniesienie hosta bastionu do 

routera wewnętrznego powoduje, że cały ruch wewnętrzny jest dla niego widoczny. 

Korzystanie z wielu routerów wewnętrznych jest niebezpieczne 

Używanie wielu routerów wewnętrznych do łączenia sieci obwodowej z wieloma częściami 

wewnętrznej sieci może powodować wiele problemów i jest ogólnie złym pomysłem. Podstawowym 

problemem jest to, że oprogramowanie do routingu w systemie wewnętrznym może zdecydować, że 

najszybsza droga do innego systemu wewnętrznego jest prowadzony przez sieć obwodową. Jeśli masz 

szczęście, to podejście po prostu nie zadziała, ponieważ zostanie zablokowane przez filtrowanie 

pakietów na jednym z routerów. Jeśli masz pecha, to zadziała, a będziesz miał wrażliwy, ściśle 

wewnętrzny ruch przepływający przez twoją sieć obwodową, gdzie można go węszyć, jeśli komuś uda 

się włamać do gospodarza bastionu. Trudno jest również poprawnie skonfigurować wiele routerów 

wewnętrznych. Wewnętrzny router jest tym z najważniejszym i najbardziej złożonym zestawem filtrów 

pakietów, a posiadanie dwóch z nich podwaja szanse na błędne ustawienie zestawów reguł. Niemniej 

jednak nadal możesz chcieć to zrobić. W dużej sieci wewnętrznej posiadanie jednego routera 

wewnętrznego może być zarówno problemem wydajności, jak i niezawodności. Jeśli próbujesz 

zapewnić redundancję, ten pojedynczy punkt awarii jest poważnym problemem. W takim przypadku 



najbezpieczniejszym (i najbardziej redundantnym) rozwiązaniem jest skonfigurowanie każdego 

routera wewnętrznego do oddzielnej sieci obwodowej i routera zewnętrznego. Ta konfiguracja jest 

bardziej złożona i droższa, ale zwiększa zarówno redundancję, jak i wydajność, a także sprawia, że 

bardzo mało prawdopodobne jest, że ruch spróbuje przejść między routerami wewnętrznymi (jeśli 

Internet jest najkrótszą trasą między dwiema częściami sieci wewnętrznej, masz znacznie gorsze 

problemy niż większość witryn) i wyjątkowo mało prawdopodobne, że się powiedzie (cztery zestawy 

filtrów pakietów starają się tego nie robić). Jeśli same problemy z wydajnością motywują Cię do 

spojrzenia na wiele routerów wewnętrznych, trudno uzasadnić koszt oddzielnych sieci obwodowych i 

routerów zewnętrznych. Jednak w większości przypadków router wewnętrzny nie stanowi wąskiego 

gardła w zakresie wydajności. Jeśli tak, występuje jeden z następujących przypadków: 

• Duży ruch do sieci obwodowej nie trafia następnie do sieci zewnętrznej. 

• Zewnętrzny router jest znacznie szybszy niż wewnętrzny router. 

W pierwszym przypadku prawdopodobnie coś źle skonfigurowałeś; sieć obwodowa może czasami 

pobierać ruch, który nie jest przeznaczony dla świata zewnętrznego w niektórych konfiguracjach (na 

przykład zapytania DNS dotyczące hostów zewnętrznych, gdy informacje są buforowane), ale ruch ten 

nigdy nie powinien być znaczący. W drugim przypadku powinieneś poważnie rozważ ulepszenie 

routera wewnętrznego, aby pasował do routera zewnętrznego, zamiast dodawania drugiego. Innym 

powodem posiadania wielu wewnętrznych routerów jest to, że masz wiele wewnętrznych sieci, które 

mają techniczne, organizacyjne lub polityczne powody, aby nie współużytkować jednego routera. 

Najprostszym sposobem na dostosowanie tych sieci byłoby przydzielenie im oddzielnych interfejsów 

na jednym routerze. To znacznie komplikuje konfigurację, ale nie stwarza ryzyka związanego z 

konfiguracją routera z wieloma wewnętrznymi routerami. 

Może się okazać, że skutecznym sposobem dostosowania różnych polityk bezpieczeństwa w różnych 

sieciach wewnętrznych jest dołączenie ich do obwodu za pomocą oddzielnych routerów (np. Jedna sieć 

chce zezwolić na połączenia, które inni uważają za niebezpieczne). W takim przypadku sieć obwodowa 

powinna być jedynym połączeniem między sieciami wewnętrznymi; między nimi nie powinno być 

żadnego poufnego ruchu; a każda sieć wewnętrzna powinna traktować drugą jako niezaufaną sieć 

zewnętrzną. Jest to prawdopodobnie bardzo niewygodne dla niektórych użytkowników w każdej sieci, 

ale wszystko inne albo zagrozi bezpieczeństwu witryny jako całości, albo usunie rozróżnienie, które 

spowodowało, że najpierw skonfigurowałeś dwa routery. 

Jeśli zdecydujesz się zaakceptować ryzyko posiadania wielu routerów wewnętrznych, możesz 

zminimalizować to ryzyko, zarządzając wszystkimi routerami wewnętrznymi przez tę samą grupę (więc 

sprzeczne zasady bezpieczeństwa nie są egzekwowane). Należy również uważnie obserwować ruch 

wewnętrzny przekraczający sieć obwodową i niezwłocznie działać, aby wyleczyć jego źródła. 

Można używać wielu zewnętrznych routerów 

W niektórych przypadkach sensowne jest podłączenie wielu zewnętrznych routerów do tej samej sieci 

obwodowej. Przykłady to : 

• Masz wiele połączeń z Internetem (na przykład za pośrednictwem różnych dostawców usług, w celu 

uzyskania nadmiarowości). 

• Masz połączenie z Internetem oraz inne połączenia z innymi stronami. 

W takich przypadkach możesz zamiast tego mieć jeden zewnętrzny router z wieloma zewnętrznymi 

interfejsami sieciowymi. Podłączenie wielu zewnętrznych routerów, które idą do tej samej sieci 



zewnętrznej (np. Dwóch różnych dostawców Internetu), nie stanowi poważnego problemu z 

bezpieczeństwem. Mogą mieć różne zestawy filtrów, ale nie jest to krytyczne w zewnętrznych 

routerach. Istnieje podwójna szansa, że ktoś będzie zagrożony, ale kompromis z zewnętrznym 

routerem zwykle nie jest szczególnie groźny. Sprawy są bardziej skomplikowane, jeśli połączenia są z 

różnymi miejscami (na przykład jedno z Internetem, a drugie z witryną, z którą współpracujesz i 

potrzebujesz większej przepustowości). Aby dowiedzieć się, czy taka architektura ma sens w takich 

przypadkach, zadaj sobie następujące pytanie: jaki ruch mógłby ktoś zobaczyć, gdyby włamał się do 

hosta bastionu w tej sieci obwodowej? Na przykład, jeśli atakujący włamie się, czy może węszyć w 

przypadku poufnego ruchu między Twoją witryną a filią lub podmiotem stowarzyszonym? Jeśli tak, 

możesz pomyśleć o zainstalowaniu wielu sieci obwodowych zamiast wielu zewnętrznych routerów w 

jednej sieci obwodowej.  

Korzystanie z ekranowanych podsieci i hostów ekranowanych jest niebezpieczne 

Jeśli masz ekranowaną podsieć, nie zezwalaj na połączenia z Internetu bezpośrednio do sieci 

wewnętrznych. Może się to wydawać intuicyjnie oczywiste (po co mieć ekranowaną podsieć, jeśli nie 

zamierzasz jej używać?), Ale zdziwiłbyś się, ile osób robi wyjątki. Tego rodzaju wyjątki są niezwykle 

niebezpieczne. Kiedy będziesz mieć ekranowaną podsieć, skoncentrujesz się tam na swoich 

zabezpieczeniach i prawie niemożliwe jest odpowiednie zabezpieczenie zarówno ekranowanej 

podsieci, jak i ekranowanego hosta w sieci wewnętrznej. Istnieją dwie typowe sytuacje, w których 

ludzie proszą o wyjątki. Po pierwsze, osoby świadczące usługi dla użytkowników Internetu stwierdzają, 

że wewnętrzny router zakłóca administrację usługami lub komunikację między komponentami (na 

przykład serwer WWW, który musi rozmawiać z wewnętrznym serwerem bazy danych). Po drugie, 

ludzie z narzędziami do uzyskiwania dostępu do nowych protokołów (na przykład serwery proxy do 

najnowszego multimedialnego, wszechśpiewającego narzędzia 3D do tańca) nie chcą zadawać sobie 

trudu umieszczenia ich w starannie chronionej przestrzeni innej osoby i są całkowicie przekonani że są 

tak bezpieczne, że możesz po prostu przepuścić przez nie ruch. Rozdział 23 szczegółowo omawia 

pozycjonowanie serwerów internetowych i powiązanych z nimi komponentów, ale krótkie 

podsumowanie mówi, że samo umieszczenie serwera sieciowego w sieci wewnętrznej jest wyjątkowo 

ryzykowne, nawet jeśli masz pewność, że tylko ruch internetowy może do niego dotrzeć. Jeśli masz 

problemy z dopuszczeniem protokołów administracyjnych, rozdział 11 i rozdział 12, omów metody 

bezpiecznego administrowania hostami bastionu. Jeśli chodzi o teoretycznie bezpieczne, zupełnie 

nowe protokoły, przed przekazaniem kontroli nad eksperymentalnym gospodarzem bastionu należy 

rozważyć wiele spraw. Upewnić się, że: 

• Żaden inny gospodarz bastionu nie ufa eksperymentalnemu. 

• Eksperymentalny host bastionowy nie może węszyć na ważnym ruchu sieciowym. 

• Urządzenie rozpoczyna pracę w bezpiecznej konfiguracji. 

• Będziesz mógł wykryć włamania do eksperymentalnego hosta bastionu. 

Następnie przekaż go i pozwól ludziom się nim bawić. Lepiej jest dla nich eksperymentować w 

kontrolowany sposób, aby mieć na nich oko, niż w ogóle pracować nad zaporą ogniową. Jeśli masz 

zasoby, możesz chcieć umieścić oddzielną ekranowaną podsieć w celu eksperymentowania. 

Serwery terminali i pule modemów 

Innym problemem, który jest tylko w pewnym stopniu związany z zaporami ogniowymi (ale często 

pytanym o bezpieczeństwo osób instalujących zapory ogniowe) jest lokalizacja serwerów terminali i 

pul modemów w sieci lokacji. Zdecydowanie musisz przywiązywać taką samą wagę do bezpieczeństwa 



portów dostępu telefonicznego, jak i do bezpieczeństwa połączenia internetowego. Jednak 

bezpieczeństwo połączeń telefonicznych (systemy uwierzytelniania, systemy oddzwaniania itp.) To 

odrębny temat, niezależny od zapór ogniowych. Dlatego ograniczymy nasze komentarze do tych 

związanych z zaporami ogniowymi. Wielkie pytanie dotyczące zapory ogniowej dotyczące serwerów 

terminali i pul modemów brzmi: gdzie je umieścić: czy umieszczasz je w obszarze bezpieczeństwa, czy 

na zewnątrz? (Jest to podobne do pytania o to, gdzie umieścić punkty końcowe szyfrowania w 

wirtualnej sieci prywatnej, omówione wcześniej.) Nasza rada to umieszczenie ich w środku i ich 

ostrożna ochrona. Wyświadczysz sobie nie tylko przysługę, ale także będziesz dobrym sąsiadem. 

Umieszczenie otwartych serwerów terminali w Internecie stanowi ryzyko zarówno dla witryn innych 

osób, jak i własnych. Jeśli porty modemu będą wykorzystywane przede wszystkim do uzyskiwania 

dostępu do wewnętrznych systemów i danych (tj. Pracowników pracujących z domu lub w drodze), 

wówczas sensowne jest umieszczenie ich wewnątrz. Jeśli umieścisz je na zewnątrz, będziesz musiał 

otworzyć dziury w obwodzie, aby umożliwić im dostęp do wewnętrznych systemów i danych - dziury, 

z których atakujący mógłby skorzystać. Ponadto, jeśli umieścisz je na zewnątrz, osoba atakująca, która 

naruszyła Twój obwód (na przykład włamała się do twojego hosta bastionu), mogłaby potencjalnie 

monitorować pracę twoich użytkowników, zasadniczo patrząc na ich ramiona, gdy uzyskują dostęp do 

prywatnych, wrażliwych danych. Jeśli umieścisz modemy w środku, będziesz musiał je bardzo ostrożnie 

chronić, aby nie stały się łatwiejszym celem włamania niż zapora ogniowa. Nie ma sensu budować 

zapory ogniowej pierwszej klasy, jeśli ktoś może ją ominąć, dzwoniąc do niezabezpieczonego modemu 

podłączonego do sieci wewnętrznej. Z drugiej strony, jeśli porty modemu będą wykorzystywane przede 

wszystkim do uzyskiwania dostępu do systemów zewnętrznych (tj. Przez pracowników lub gości, którzy 

głównie używają Twojej witryny jako punktu dostępu do Internetu), wtedy bardziej sensowne jest ich 

włączenie na zewnątrz. Nie ma sensu dawać komuś dostępu do twoich wewnętrznych systemów, jeśli 

on lub ona tego nie potrzebuje. Tę pulę modemów zewnętrznych należy traktować równie 

podejrzliwie, jak hosta bastionu i inne elementy zapory. Jeśli okaże się, że potrzebujesz obu rodzajów 

dostępu, możesz rozważyć dwie pule modemów: jedną wewnętrzną, starannie chronioną, aby uzyskać 

dostęp do systemów wewnętrznych, a drugą zewnętrzną, aby uzyskać dostęp do Internetu. 

Jeśli Twoje serwery terminali i pule modemów są używane do obsługi połączeń telefonicznych z sieci 

domowych lub innych witryn, upewnij się, że egzekwujesz wszelkie domniemane założenia dotyczące 

tego użycia. Na przykład osoby zakładające konta PPP na serwerach terminali ogólnie zakładają, że 

konto PPP będzie używane przez pojedynczą zdalną maszynę działająca samodzielnie. Coraz więcej 

maszyn jest jednak częścią sieci lokalnych, nawet w domu (komputer taty znajduje się w jaskini, mama 

w salonie). To połączenie PPP może być wykorzystywane nie tylko przez urządzenie, dla którego zostało 

skonfigurowane, ale przez wszystko, do czego urządzenie jest podłączone, i wszystko, do czego te 

urządzenia są podłączone, i tak dalej. Komputer, który korzysta z konta PPP, może być podłączony do 

sieci lokalnej z dowolną liczbą innych komputerów; każde z nich może być połączone (na przykład za 

pośrednictwem innych połączeń PPP) z inną witryną lub dostawcą usług internetowych. Jeśli nie zrobisz 

nic, aby temu zapobiec, ruch może przepływać z Internetu, na drugi komputer, na „legalny” komputer, 

a na koniec do twojej sieci, całkowicie omijając zaporę ogniową. Możesz zapobiec temu problemowi, 

po prostu włączając filtrowanie pakietów w połączeniu PPP, które ogranicza to, co może zrobić do tego, 

czego się spodziewasz (tj. Ogranicza pakiety w połączeniu tylko do pakietów do lub z komputera, na 

którym spodziewasz się być na drugi koniec połączenia). Niektóre witryny ze znaczną aktywnością sieci 

telefonicznej przyjmują podejście polegające na zbudowaniu osobnej zapory ogniowej tylko dla tej 

działalności. Zobacz poprzednią dyskusję o wielu sieciach obwodowych 

Wewnętrzne zapory ogniowe 



W większości dyskusji, że budujesz zaporę ogniową, aby chronić swoją sieć wewnętrzną przed 

Internetem. Jednak w niektórych sytuacjach możesz również chronić części swojej sieci wewnętrznej 

przed innymi częściami. Istnieje wiele powodów, dla których warto to zrobić: 

• Masz sieci testowe lub laboratoryjne, w których dzieją się dziwne rzeczy. 

• Masz sieci, które są mniej bezpieczne niż reszta witryny - na przykład sieci demonstracyjne lub 

dydaktyczne, w których osoby z zewnątrz są zwykle obecne. 

• Masz sieci, które są bezpieczniejsze niż reszta witryny - na przykład tajne projekty deweloperskie lub 

sieci, w których przekazywane są dane finansowe lub oceny. 

Jest to kolejna sytuacja, w której zapory ogniowe są przydatną technologią. W niektórych przypadkach 

będziesz chciał zbudować wewnętrzne zapory ogniowe; to znaczy zapory ogniowe, które znajdują się 

między dwiema częściami tej samej organizacji lub między dwiema oddzielnymi organizacjami 

dzielącymi sieć, a nie między jedną organizacją a Internetem. Często sensowne jest oddzielenie jednej 

części organizacji od drugiej. Nie wszyscy w organizacji potrzebują tych samych usług lub informacji, a 

bezpieczeństwo jest często ważniejsze w niektórych częściach organizacji (na przykład w dziale 

księgowości) niż w innych. Wiele tych samych narzędzi i technik, których używasz do budowania zapór 

internetowych, jest również przydatnych do budowania tych wewnętrznych zapór. Istnieją jednak 

pewne szczególne względy, o których należy pamiętać, jeśli budujesz wewnętrzną zaporę ogniowej.  

Sieci laboratoryjne 

Sieci laboratoryjne i testowe są często pierwszymi sieciami, które ludzie rozważają oddzielenie się od 

reszty organizacji za pośrednictwem zapory ogniowej (zwykle w wyniku okropnego doświadczenia, gdy 

coś ucieka z laboratorium i wywołuje amok). Jeśli ludzie nie pracują na routerach, ten typ zapory może 

być dość prosty. Ani sieć obwodowa, ani host bastionowy nie są potrzebne, ponieważ nie ma obaw o 

szpiegowanie (wszyscy użytkownicy i tak są wewnętrzni) i nie musisz świadczyć wielu usług (maszyny 

nie są komputerami domowymi ludzi). 

W większości przypadków potrzebujesz routera do filtrowania pakietów, który pozwala na dowolne 

połączenie przychodzące do sieci testowej, ale tylko znane bezpieczne połączenia z niej. (To, co jest 

bezpieczne, będzie zależeć od tego, z czym bawi się sieć testowa, a nie od normalnych względów 

bezpieczeństwa.) W kilku przypadkach (na przykład, jeśli testujesz przepustowość w sieci), możesz 

chcieć chronić sieć testową przed poza ruchem, który unieważniłby testy, w którym to przypadku 

odmawiasz połączeń przychodzących i zezwalasz na połączenia wychodzące. Jeśli testujesz routery, 

prawdopodobnie najrozsądniej jest użyć całkowicie odłączonej sieci; jeśli tego nie zrobisz, to 

przynajmniej uniemożliwi routerowi zapory nasłuchiwanie aktualizacji routingu z sieci testowej. 

Możesz to zrobić na wiele sposobów, w zależności od konfiguracji sieci, testowanych urządzeń i 

dostępnych routerów. Możesz wykonać jedną z następujących czynności: 

• Użyj innego protokołu routingu niż testowany i całkowicie wyłącz testowany protokół. 

• Powiedz routerowi, aby nie akceptował żadnych aktualizacji routingu z testowanego interfejsu i aby 

odfiltrował pakiety w protokole routingu. 

• Określ, z których hostów router będzie akceptował aktualizacje. 

Jeśli masz wiele sieci testowych, najlepiej dla nich ustawić sieć obwodową i nadać każdemu z nich 

osobny router na sieci obwodowej, umieszczając większość filtrowania pakietów w routerze między 

siecią obwodową a siecią główną . W ten sposób, jeśli jedna sieć testowa zepsuje router, pozostałe 

nadal będą miały normalną łączność. 



Jeśli testowanie obejmuje połączenia zewnętrzne, sieć testową należy traktować jako samą sieć 

zewnętrzną. 

Niebezpieczne sieci 

Sieci testowe są niebezpieczne, ale niekoniecznie mniej bezpieczne niż inne sieci. Wiele organizacji ma 

również niektóre sieci, które są wewnętrznie mniej bezpieczne niż większość. Na przykład uniwersytet 

może uznać sieci, które przebiegają przez akademiki studentów, za szczególnie niepewne; firma może 

uznać sieci demonstracyjne, portujące laboratoria i sieci szkoleniowe dla klientów za szczególnie 

niepewne. Niemniej jednak te niepewne sieci wymagają większej interakcji z resztą organizacji niż 

czysto zewnętrzna sieć. Sieci takie jak sieci w akademikach i laboratoria portowe, w których osoby 

zewnętrzne mają przedłużony dostęp i możliwość wprowadzenia własnych narzędzi, są tak samo 

niepewne jak sieci całkowicie zewnętrzne i powinny być traktowane w ten sposób. Ustaw je jako drugie 

połączenie zewnętrzne (nowe połączenie na zewnętrznym routerze lub nowy zewnętrzny router) lub 

skonfiguruj dla nich oddzielną sieć obwodową. Jedyną zaletą tych sieci w porównaniu z sieciami 

wyłącznie zewnętrznymi jest to, że można określić konkretne oprogramowanie, które ma być w nich 

uruchamiane, co oznacza, że można skutecznie korzystać z szyfrowania. 

Osoby zewnętrzne mogą również uzyskać dostęp do sieci wewnętrznej, jeśli korzystasz z 

bezprzewodowych urządzeń sieciowych. Te urządzenia sieciowe zapewniają większą dostępność i 

mniej bezpieczeństwa niż tradycyjne sieci stacjonarne. W szczególności często mają zasięg, który 

wykracza poza budynek fizyczny, i zapewniają niewielkie uwierzytelnienie lub brak uwierzytelnienia. 

Dzięki temu każdy, kto posiada kompatybilne urządzenie, może połączyć się z siecią, siedząc na 

parkingu lub w sąsiednim budynku. Nawet jeśli zasięg urządzenia bezprzewodowego nie wykracza poza 

twoje obiekty, znacznie utrudniają zauważenie gościa próbującego uzyskać dostęp do twojej sieci. 

Niektóre bezprzewodowe urządzenia sieciowe zapewniają silniejsze funkcje uwierzytelniania i 

szyfrowania, które zapobiegają podsłuchiwaniu i nieautoryzowanemu dostępowi. W większości 

przypadków należy jednak traktować sieć bezprzewodową jako niezaufaną i umieścić zaporę ogniową 

między nią a resztą sieci. Laboratoriom demonstracyjnym i szkoleniowym, w których osoby zewnętrzne 

mają stosunkowo krótki, nadzorowany dostęp i nie mogą wnosić narzędzi, można bardziej ufać (o ile 

masz pewność, że ludzie naprawdę mają stosunkowo krótki, nadzorowany dostęp i nie mogą wnosić 

narzędzi!). Nadal musisz użyć routera do filtrowania pakietów lub hosta z dwiema bazami, aby temu 

zapobiec poufnemu ruchowi przepływającemu przez te sieci. Będziesz także chciał ograniczyć te sieci 

do połączeń z serwerami, które uważasz za bezpieczne. Możesz jednak chcieć świadczyć usługi NFS z 

określonych serwerów, na przykład, czego nie zrobiłbyś w przypadku niezaufanej sieci. Jednym z 

głównych problemów powinno być zapobieganie pozwoleniu zaufanym użytkownikom przed 

robieniem niebezpiecznych rzeczy podczas pracy w tych sieciach (na przykład logowaniem się do 

komputerów na biurkach i zapominaniem o ponownym wylogowaniu lub czytaniu poufnej poczty 

elektronicznej). Należy tego dokonać za pomocą kombinacji treningu i siły (zapewniając, że zawiodą 

najbardziej niebezpieczne zastosowania). Jest to miejsce, w którym host z podwójną bazą może być 

bardzo przydatny, nawet bez serwerów proxy; liczba osób, które muszą korzystać z hosta, jest 

prawdopodobnie niewielka, a zalogowanie się do niego zapewni wyświetlanie ostrzeżeń. 

Gospodarz nie będzie też mógł świadczyć kuszących, ale bardzo niepewnych usług; na przykład, nie 

będziesz mógł uruchomić NFS, z wyjątkiem hosta z podwójnym bazowaniem, a ludzie nie będą mogli 

zamontować systemów plików swojego komputera domowego. 

Sieci bardzo bezpieczne 

Podobnie jak większość organizacji ma punkty, w których są szczególnie niepewne, większość z nich 

ma punkty, w których są szczególnie świadome bezpieczeństwa, takie jak: 



• Szczególnie ekscytujące projekty badawcze 

• Nowe produkty w fazie rozwoju 

• Maszyny do księgowości, personelu i finansów 

• Biuro sekretarza na uniwersytecie 

• Niesklasyfikowane, ale wrażliwe prace rządowe 

• Wspólna praca z innymi organizacjami 

W wielu krajach obowiązują wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych, które 

prawdopodobnie będą obowiązywać w każdym miejscu, w którym przechowywane są akta 

pracownika, studenta, klienta lub pacjenta. Niektóre niejawne prace rządowe również wymagają 

dodatkowej ochrony. Sieci do wykonywania pracy niejawnej - na dowolnym poziomie klasyfikacji - 

muszą nie tylko być bardziej bezpieczne, ale także spełniać wszystkie odpowiednie przepisy rządowe. 

Ogólnie rzecz biorąc, będą musiały być oddzielone od niesklasyfikowanych sieci. W każdym razie są 

one poza zakresem tej książki. Jeśli potrzebujesz go skonfigurować, skonsultuj się z pracownikiem 

ochrony; tradycyjne zapory ogniowe nie spełniają wymagań. Możesz wybrać spełnienie wymagań 

dotyczących dodatkowego bezpieczeństwa, szyfrując ruch przechodzący przez zwykłe sieci 

wewnętrzne lub konfigurując osobne sieci dla bezpiecznego ruchu. Oddzielne sieci są technicznie 

łatwiejsze, o ile znajdują się na nich osobne maszyny. Oznacza to, że jeśli masz bezpieczny projekt 

badawczy, który posiada określone komputery, i jeśli ludzie logują się na nich, aby pracować nad tym 

projektem, dość łatwo jest skonfigurować prostą zaporę pojedynczą na komputerze 

(najprawdopodobniej router do filtrowania pakietów). Że zapora będzie traktować twoją normalną 

sieć jako niepewny wszechświat zewnętrzny. Ponieważ maszyny laboratoryjne prawdopodobnie nie 

potrzebują wielu usług, host bastionowy jest niepotrzebny, a sieć obwodowa jest potrzebna tylko w 

przypadku najbardziej tajnych przedsięwzięć. 

Jeśli masz do czynienia z ludźmi, których codzienna praca jest bezpieczna i którzy nie mają osobnych 

maszyn do tej pracy, oddzielna sieć staje się trudniejsza do wdrożenia. Jeśli umieścisz ich maszyny w 

bezpieczniejszej sieci, nie będą one mogły łatwo współpracować z innymi osobami w witrynie i będą 

potrzebować szeregu usług. W takim przypadku potrzebujesz pełnego hosta bastionu, a zatem 

prawdopodobnie sieci obwodowej, aby go założyć. Kuszące jest połączenie ich maszyn z dwiema 

sieciami: bezpieczną i niezabezpieczoną, aby mogły przesyłać poufne dane przez i uczestniczyć z resztą 

strony z drugiej, ale jest to koszmar konfiguracji. Jeśli są one połączone jednocześnie z obydwoma, 

każdy host jest w zasadzie zaporą hosta z dwoma systemami bazowymi, ze wszystkimi towarzyszącymi 

problemami konserwacyjnymi. Jeśli można je połączyć tylko z jednym na raz, rzeczy są bezpieczniejsze. 

Jednak konfiguracja maszyn jest nieprzyjemna dla ciebie, a poruszanie się tam i z powrotem jest 

nieprzyjemne dla użytkownika. Na uniwersytecie, gdzie istnieją wyraźne rozróżnienia między różnymi 

organizacjami, zapewne zadziała biuro rejestratora i finansiści w bezpiecznych sieciach zaporowych od 

reszty uniwersytetu. W firmie lub biurze rządowym, w którym większość osób pracuje w tym samym 

środowisku, rozważ użycie szyfrowania zamiast tego twoje aplikacje. 

Zapory typu joint venture 

Czasami organizacje spotykają się z pewnych ograniczonych powodów, takich jak wspólny projekt; 

muszą mieć możliwość udostępniania maszyn, danych i innych zasobów na czas trwania projektu. Na 

przykład spójrz na decyzję IBM i Apple o współpracy przy PowerPC; podjęcie jednego wspólnego 

projektu nie oznacza, że IBM i Apple zdecydowały o połączeniu swoich organizacji lub otwarciu dla 

siebie wszystkich operacji. Mimo że obie strony postanowiły sobie zaufać do celów tego projektu, nadal 



są konkurentami . Chcą chronić przed sobą większość swoich systemów i informacji. Nie chodzi tylko o 

to, że mogą się nie ufać; Chodzi również o to, że nie mogą być pewni, jak dobre jest bezpieczeństwo 

drugiego. Nie chcą ryzykować że intruz wejdzie do systemu partnera , poprzez to wspólne 

przedsięwzięcie, i może również znaleźć drogę do swojego systemu. Ten problem bezpieczeństwa 

występuje, nawet jeśli współpracownicy nie są konkurentami. Możesz także chcieć połączyć się z firmą 

zewnętrzną, ponieważ jest ona dla ciebie dostawcą zewnętrznym. Szereg usług zależy od transferu 

informacji, od wysyłki (mówisz im, co chcesz wysłać; mówią ci, co się stało z twoją przesyłką), przez 

architekturę (dajesz im specyfikacje; dają ci projekty), po produkcję chipów (ty wyślij im projekt chipa, 

dadzą ci status procesu produkcyjnego). Ci zewnętrzni dostawcy w żadnym sensie nie są konkurentami, 

ale często działają również dla twoich konkurentów. Prawdopodobnie zdają sobie sprawę z problemów 

związanych z poufnością i starają się chronić informacje, które powinni posiadać, najlepiej jak potrafią. 

Z drugiej strony, jeśli pojawią się wpadki związane z routingiem, a dane, które nie są im jawnie 

przesyłane, przechodzą przez ich sieci, prawdopodobnie będą całkowicie tego nieświadome, a dane 

będą zagrożone. To może wydawać się zbyt daleko idące, ale okazuje się dość rutynowym zjawiskiem. 

Jedna firma zdziwiła się, odkrywając trasy w swojej sieci dla wewnętrznej sieci konkurenta, i jeszcze 

bardziej zdumiewa ją odkrywanie ruchu przy użyciu tych tras. Okazało się, że najkrótszą drogą między 

nimi a ich konkurentem był wspólny zewnętrzny sprzedawca. Ruch nie był poufny, ponieważ był to cały 

ruch, który przeszedłby przez Internet. Z drugiej strony, połączenie z zewnętrznym dostawcą nie było 

traktowane tak, jakby było połączeniem internetowym (sam zewnętrzny sprzedawca nie był połączony 

z Internetem i nikt nie rozważał możliwości jego krzyżowych klientów połączonych z Internetem). Obie 

firmy miały nagłe, nieoczekiwane i niechronione luki w zabezpieczeniach. Wewnętrzna zapora ogniowa 

ogranicza narażenie w takiej sytuacji. Zapewnia mechanizm współdzielenia niektórych zasobów, 

jednocześnie chroniąc większość z nich. Zanim zaczniesz budować wewnętrzną zaporę ogniową, 

upewnij się, że wiesz, co chcesz udostępnić, chronić i osiągnąć. Zadaj następujące pytania: 

• Co dokładnie chcesz osiągnąć, łącząc swoją sieć z siecią innej organizacji? Odpowiedź na to pytanie 

określi, jakie usługi należy świadczyć (i, co za tym idzie, jakie usługi należy zablokować). 

• Czy próbujesz stworzyć pełne środowisko pracy dla wspólnego projektu, w którym członkowie 

zespołu z obu organizacji mogą współpracować, a jednocześnie nadal mają dostęp do własnych 

„domowych” systemów (które muszą być chronione przed inną organizacją)? W takim przypadku mogą 

być potrzebne dwie zapory ogniowe: jedna między wspólną siecią projektową a każdą z organizacji 

macierzystych. 

Dokładnie to, co próbujesz osiągnąć i jakie są Twoje obawy dotyczące bezpieczeństwa, określi, jakie 

technologie zapory będą dla Ciebie przydatne. 

Wspólna sieć obwodowa umożliwia relację „na odległość ramion” 

Współużytkowane sieci obwodowe są dobrym sposobem na podejście do wspólnych sieci. Każda ze 

stron może zainstalować własny router pod własną kontrolą, na sieci obwodowej między dwiema 

organizacjami. W niektórych konfiguracjach te dwa routery mogą być jedynymi maszynami w sieci 

obwodowej, bez hosta bastionu. W takim przypadku „sieć” może być po prostu szybką linią szeregową 

(np. Linią 56 Kb / s lub T1 / E1) między dwoma routerami, a nie siecią Ethernet lub innym typem sieci 

lokalnej. Jest to bardzo pożądane u zewnętrznego dostawcy. Większość z nich nie jest kreatorami sieci 

i mogą próbować zaoszczędzić, podłączając wielu klientów do tej samej sieci obwodowej. Jeśli sieć 

obwodowa to Ethernet lub coś podobnego, każdy klient, który może dostać się do swojego routera w 

tej sieci obwodowej, może zobaczyć ruch wszystkich klientów w tej sieci obwodowej - co, w przypadku 

niektórych dostawców, prawie na pewno jest poufną informacją należącą do konkurenta. Użycie 



połączenia punkt-punkt jako „sieci obwodowej” między zewnętrznym dostawcą a każdym klientem, 

zamiast wspólnej sieci obwodowej wieloelementowej, uniemożliwi im to, nawet przypadkowo. 

Wewnętrzna zapora ogniowa może lub nie potrzebuje hostów bastionowych 

W rzeczywistości może nie być konieczne umieszczenie hosta bastionu w sieci obwodowej między 

dwiema organizacjami. Decyzja o tym, czy potrzebujesz hosta bastionu, zależy od tego, jakie usługi są 

wymagane dla zapory i od tego, jak bardzo każda organizacja ufa drugiej. Hosty bastionowe w sieci 

obwodowej rzadko są wymagane do relacji z zewnętrznymi dostawcami; zazwyczaj wysyłasz dane 

przez jeden konkretny protokół i możesz odpowiednio zabezpieczyć to jako host z kontrolą 

bezpieczeństwa. Jeśli organizacje mają do siebie względne zaufanie (a co za tym idzie, do swoich 

wzajemnych zabezpieczeń), uzasadnione może być ustanowienie filtrów pakietów, aby klienci po 

drugiej stronie mogli łączyć się z serwerami wewnętrznymi (takimi jak SMTP i Serwery DNS) 

bezpośrednio. 

Z drugiej strony, jeśli organizacje nie ufają sobie nawzajem, mogą chcieć umieścić własnego gospodarza 

bastionu pod własną kontrolą i zarządem w sieci obwodowej. Ruch przepływałby z wewnętrznych 

systemów jednej ze stron, do ich gospodarza bastionu, do gospodarza bastionu drugiej strony, a 

wreszcie do wewnętrznych systemów drugiej strony. 



Projektowanie zapory 

Omawialiśmy technologie i architektury, które są zwykle używane do budowy zapór ogniowych. Teraz 

możemy omówić sposób ich połączenia, aby uzyskać rozwiązanie odpowiednie dla Twojej witryny. 

„Właściwe rozwiązanie” do budowy zapory ogniowej rzadko jest pojedynczą technologią; jest to 

zazwyczaj starannie opracowana kombinacja technologii w celu rozwiązania różnych problemów. Ta  

część rozpoczyna dyskusję o tym, jak wymyślić odpowiednią kombinację dla Ciebie. To, które problemy 

musisz rozwiązać, zależy od tego, jakie usługi chcesz świadczyć swoim użytkownikom i jaki poziom 

ryzyka jesteś gotów zaakceptować. Techniki stosowane w celu rozwiązania tych problemów zależą od 

ilości czasu, pieniędzy i wiedzy specjalistycznej. Projektując zaporę ogniową, przechodzisz przez proces, 

który następnie powtarzasz w miarę zmieniania się potrzeb. Podstawowy zarys jest następujący: 

1. Zdefiniuj swoje potrzeby. 

2. Oceń dostępne produkty. 

3. Dowiedz się, jak złożyć produkty w działającą zaporę. 

Określ swoje potrzeby 

Pierwszym krokiem w tworzeniu zapory ogniowej jest znalezienie dokładnie tego, czego potrzebujesz. 

Powinieneś to zrobić, zanim zaczniesz patrzeć na produkty zapory ogniowej, ponieważ w przeciwnym 

razie ryzykujesz bardziej wpływem reklamy niż własnej sytuacji. Jest to nieuniknione i nie ma nic 

wspólnego z łatwowiernością. Jeśli nie wiesz dokładnie, czego potrzebujesz, produkty, na które 

spojrzysz, wpłyną na twoje decyzje, bez względu na to, jak podejrzliwy jesteś. Być może będziesz musiał 

ponownie ocenić swoje potrzeby, jeśli okaże się, że na rynku nie ma produktów, które mogłyby je 

zaspokoić, ale przynajmniej będziesz miał pojęcie o tym, do czego dążysz. 

Co faktycznie zrobi zapora? 

Najpierw musisz szczegółowo określić, co zapora ma zrobić. Tak, próbujesz zabezpieczyć swoją witrynę, 

ale jak musi być bezpieczna? Pierwszym punktem wyjścia będzie polityka bezpieczeństwa. Nie można 

po prostu obejść się bez zasad, ponieważ zapora ogniowa jest urządzeniem wymuszającym; jeśli 

wcześniej nie miałeś zasady, robisz to po zainstalowaniu zapory ogniowej i może to nie być polisa 

odpowiadająca twoim potrzebom. 

Jakie usługi musisz oferować? 

Musisz wiedzieć, jakie usługi będą przechodzić między Twoją witryną a Internetem. Co zrobią Twoi 

użytkownicy w Internecie? Czy zamierzasz oferować jakieś usługi użytkownikom w Internecie (na 

przykład, czy masz witrynę internetową)? Czy pozwolisz swoim użytkownikom wejść na twoją stronę z 

Internetu (jeśli nie, w jaki sposób zapewniasz swoim użytkownikom zdalny dostęp)? Czy masz specjalne 

relacje z innymi firmami, dla których będziesz musiał świadczyć usługi? 

Jak bezpieczny musisz być? 

Wiele decyzji dotyczy względnych poziomów bezpieczeństwa. Czy starasz się chronić świat przed 

zniszczeniem, chroniąc tajemnice nuklearne, czy chcesz powstrzymać się od głupot? Zauważ, że głupie 

wyglądanie niekoniecznie jest trywialnym problemem; jeśli głupio wyglądasz na pierwszej stronie 

głównej gazety, może to być prawdziwa katastrofa dla organizacji. Wiele banków i instytucji 

finansowych uważa, że bycie „ponad zakładką” (w górnej części pierwszej strony gazety) jest znacznie 

gorszym problemem niż utrata pieniędzy. Pewna duża organizacja z małego kraju odkryła, że za każdym 



razem, gdy pojawiali się na pierwszej stronie gazety, wyglądając głupio, waluta ich kraju traciła na 

wartości. Musisz wiedzieć, do jakiego poziomu bezpieczeństwa dążysz. 

Jakie będzie wykorzystanie? 

Jakie masz linie sieciowe? Ilu użytkowników będziesz mieć i co oni zrobią? 

Jakiej niezawodności potrzebujesz? 

Jeśli zostaniesz odcięty od sieci, co się stanie? Czy będzie to niedogodność czy katastrofa? 

Jakie są twoje ograniczenia? 

Po określeniu, co chcesz zrobić z zaporą ogniową, następnym zadaniem jest określenie limitów. 

Jaki masz budżet? 

Ile pieniędzy możesz wydać i na co możesz je wydać? Czy czas personelu liczy się w budżecie? Co 

powiesz na czas na konsultacje? Jeśli korzystasz z maszyny, którą już posiadasz, co to wpływa na twój 

budżet? (Czy możesz użyć kogoś innego i sprawić, że jego budżet zapłaci, aby go zastąpić?) Budżet jest 

często najbardziej widocznym ograniczeniem, ale zazwyczaj jest również najbardziej elastyczny (o ile 

organizacja, w której budujesz zaporę ogniową) bo faktycznie gdzieś ma pieniądze). 

Jaki masz personel? 

Ile masz ludzi i co oni wiedzą? Personel jest znacznie trudniejszy do zmiany niż budżet - nawet jeśli 

uzyskasz zgodę na zatrudnianie ludzi, musisz ich znaleźć i zintegrować. Dlatego pierwszym krokiem 

powinno być dopasowanie zapory do dostępnych zasobów. Jeśli masz 47 administratorów systemu 

Windows NT i jedną osobę uniksową, zacznij przeglądać zapory oparte na systemie Windows NT. Jeśli 

masz tylko jedną osobę do uruchomienia zapory ogniowej, a to oprócz pracy w pełnym wymiarze 

godzin, którą on lub ona już wykonuje, zdobądź zaporę komercyjną i konsultanta, aby ją zainstalować. 

Jakie jest twoje środowisko? 

Czy masz ograniczenia polityczne? Czy istnieją zabronione systemy operacyjne lub dostawcy, czy 

preferowane? Czasami można obejść je, ale nie zawsze; na przykład, jeśli pracujesz dla firmy, która 

sprzedaje zapory ogniowe, prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe uruchomienie zapory innej 

osoby w dowolnym miejscu. W jakim kraju lub krajach będziesz musiał zainstalować zaporę ogniową? 

Zapory ogniowe często obejmują technologię szyfrowania, a przepisy dotyczące szyfrowania oraz jego 

eksportu i importu różnią się w zależności od kraju. Jeśli będziesz musiał zainstalować wiele zapór 

ogniowych w różnych krajach, może być konieczne użycie najniższego wspólnego mianownika lub 

opracowanie polityki wyjątkowej i strategii radzenia sobie z sytuacją. 

 Oceń dostępne produkty 

Kiedy wiesz, co musisz zrobić i jakie masz ograniczenia, możesz zacząć szukać dostępnych produktów. 

Na tym etapie ludzie często pytają „Jaka jest najlepsza zapora ogniowa?”, Na co standardowa 

odpowiedź brzmi: „Jak długi jest kawałek sznurka?”. - sarkastyczny sposób sugerowania, że odpowiedź 

brzmi, jak zawsze, „zależy”. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać, przechodząc przez proces 

określania, co jest najlepsze w danej sytuacji. 

Skalowalność 

W miarę powiększania się witryny lub zwiększania korzystania z Internetu, jak zamierzasz rozwijać to 

rozwiązanie? Czy możesz zwiększyć pojemność bez zmiany czegokolwiek fundamentalnego (na 



przykład poprzez dodanie więcej pamięci, więcej procesorów, szybszego interfejsu, dodatkowego 

interfejsu)? Czy możesz zduplikować fragmenty konfiguracji, aby uzyskać dodatkowe pojemność, czy 

będzie to wymagało ponownej konfiguracji wielu komputerów klienckich lub zepsucia funkcjonalności? 

Na przykład, jeśli używasz proxy, dodanie drugiego hosta proxy może być trudne, ponieważ trzeba 

będzie ponownie skonfigurować klientów. Jeśli używasz stanowego filtrowania pakietów, dodanie 

drugiego filtra pakietów może być niemożliwe. Stanowe filtrowanie pakietów polega na tym, że filtr 

pakietów widzi wszystkie pakiety tworzące połączenie; jeśli niektóre pakiety przejdą przez jeden filtr, 

ale inne nie, dwa filtry będą miały inny stan i podejmą różne decyzje. Albo filtry pakietów muszą 

wymieniać stan, albo skalować w górę, powiększając pojedynczy filtr pakietów. 

Niezawodność i redundancja 

W wielu sytuacjach zapora ogniowa jest kluczowym elementem sieci; jeśli zatrzyma ruch, ważne części 

organizacji mogą nie być w stanie funkcjonować. Musisz zdecydować, jak ważna będzie zapora 

ogniowa, którą projektujesz, a jeśli wymaga ona wysokiej dostępności, musisz ocenić rozwiązania pod 

kątem ich zdolności do zapewnienia wysokiej niezawodności i / lub redundancji. Czy potrafisz powielać 

części? Czy możesz używać sprzętu o wysokiej dostępności? 

Audytowalność 

Jak zamierzasz powiedzieć, czy zapora działa tak, jak chcesz? Czy istnieje sposób na skonfigurowanie 

dokładnego rejestrowania? Czy widzisz szczegóły konfiguracji, czy jest to twój jedyny dostęp poprzez 

graficzny interfejs użytkownika, który daje jedynie przegląd? Jeśli umieszczasz wiele elementów w 

wielu miejscach, możesz zobaczyć, co się dzieje z jednego scentralizowanego miejsca? 

Cena 

Cena specjalistycznych komponentów jest najbardziej widoczną częścią ceny zapory ogniowej i często 

najbardziej widocznym kryterium w całej ocenie. Choć może się to wydawać przerażająco wysokie, nie 

jest to cała cena. Jak każdy inny system komputerowy, zapora ma znaczące koszty poza początkową 

ceną zakupu 

Cena sprzętu: jeśli kupujesz oprogramowanie, na jakim sprzęcie potrzebujesz go uruchomić? Jeśli 

początkowa cena obejmuje sprzęt, czy potrzebujesz dodatkowego sprzętu? Czy potrzebujesz systemu 

UPS, systemu rezerwowego, dodatkowej mocy lub klimatyzacji, nowego sprzętu sieciowego? 

Cena oprogramowania: czy będziesz potrzebować czegoś oprócz samego oprogramowania firewall? 

Potrzebujesz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych lub licencji systemu operacyjnego? Jaki 

jest schemat licencyjny oprogramowania? Czy jest to stała cena, cena za połączenie wychodzące lub 

cena za urządzenie podłączone do sieci? 

Wsparcie i aktualizacje: Jakich kontraktów potrzebujesz i ile one kosztują? Czy za uaktualnienia będzie 

pobierana osobna opłata? Pamiętaj, że możesz potrzebować osobnych umów na oprogramowanie, 

sprzęt i system operacyjny - dla każdego komponentu. 

Administracja i instalacja: Ile czasu zajmie instalacja i uruchomienie, a kto to czas? Czy można to zrobić 

na miejscu, czy będziesz musiał zapłacić konsultantom? Czy czas instalacji jest wliczony w cenę zakupu? 

Czy będziesz potrzebować szkolenia dla osób, które będą go administrować i ile będzie kosztować 

szkolenie? 

Zarządzanie i konfiguracja 



Aby zapora sieciowa była użyteczna, musisz mieć możliwość jej skonfigurowania, aby spełniała twoje 

potrzeby, zmieniaj tę konfigurację wraz ze zmianami potrzeb i zarządzaj nią na bieżąco. Kto zamierza 

wykonać konfigurację? Jakie narzędzia zarządzania i konfiguracji są dostępne? Czy dobrze 

współpracują z istniejącym środowiskiem? 

Możliwość dostosowania 

Twoje potrzeby zmienią się w trakcie życia zapory, a zapora będzie musiała się zmienić, aby je 

zaspokoić. Co się stanie, gdy będziesz musiał dodać nowe protokoły? Co się stanie, jeśli pojawią się 

nowe ataki oparte na zniekształconych pakietach? Jeśli zapora ogniowa może się dostosować, czy masz 

wiedzę specjalistyczną, aby wprowadzić niezbędne zmiany, czy potrzebujesz pomocy ze strony 

sprzedawcy lub konsultanta? 

Stosowność 

Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich; obecnie nawet producenci odzieży zmienili motto na „Jeden 

rozmiar pasuje do większości”. Nie jest jasne, że nawet to stwierdzenie odnosi się do zapór ogniowych. 

Takie rozwiązanie, które jest odpowiednie dla małej firmy, która prowadzi minimalną działalność przez 

Internet, nie jest odpowiednie dla małej firmy, która prowadzi całą działalność przez Internet, i żadne 

z tych rozwiązań nie będzie odpowiednie dla średniej lub dużej firmy. Uniwersytet dowolnej wielkości 

będzie prawdopodobnie potrzebował innego rozwiązania niż firma. Nie szukasz idealnej zapory 

ogniowej; szukasz zapory ogniowej, która najlepiej rozwiązuje konkretny problem. (Jest to dobre, 

ponieważ nie ma idealnej zapory ogniowej, więc szukanie jej może być nieprzyjemne.) Powinieneś nie 

zwracać uwagi na bezwzględne stwierdzenia, takie jak „Filtrowanie pakietów nie zapewnia 

wystarczającego bezpieczeństwa” lub „Serwer proxy nie zapewnia wystarczającej wydajności”. W 

dużej sieci najlepsze rozwiązanie prawie zawsze będzie wymagało kombinacji technologii. W małej sieci 

najlepsze rozwiązanie może obejmować coś, co podobno jest „niepewne” lub „ma niską wydajność” 

lub „niemożliwy do utrzymania” - być może nie potrzebujesz tak dużego bezpieczeństwa, wydajności 

lub konserwacji. Możesz myśleć o tym na dwa sposoby. Albo nie ma złych zapór ogniowych, tylko dobre 

zapory ogniowe używane w niemądry sposób, lub nie ma dobrych zapór ogniowych, tylko złe zapory 

ogniowe stosowane w miejscach, w których ich słabości są dopuszczalne. Tak czy inaczej, sztuczka 

polega na dopasowaniu zapory ogniowej do potrzeb. 

Złóż wszystko w całość 

Po określeniu podstawowych składników zapory należy ustalić niefortunną liczbę szczegółów. Musisz 

dowiedzieć się, w jaki sposób zamierzasz montować elementy i jak zapewnisz usługi wsparcia, które 

pozwolą im funkcjonować. 

Gdzie pójdą dzienniki i jak? 

Logowanie jest niezwykle ważne dla zapory ogniowej. Dzienniki są najlepszą nadzieją na wykrycie 

ataków na twoją witrynę i najlepszym źródłem informacji o tym, co się stało, gdy atak się powiedzie. 

Konieczne będzie oddzielenie dzienników od zapory ogniowej, w której intruz nie może zniszczyć 

dzienników, gdy tylko on lub ona złamie zaporę. Jeśli masz zaporę sieciową złożoną z wielu 

komputerów lub masz wiele zapór ogniowych, możesz również połączyć wszystkie dzienniki, aby 

uprościć proces ich używania. Logowanie jest omówione dalej w rozdziale 10 i rozdziale 26. 

Jak utworzysz kopię zapasową systemu? 

Będziesz musiał przechowywać kopie zapasowe wszystkich części zapór ogniowych. Umożliwi to 

odbudowanie systemów w sytuacjach awaryjnych, a także dostarczy dowodów w przypadku wykrycia 



ataku, umożliwiając porównanie przed stanem i po nim. Niestety, kiedy tworzysz kopie zapasowe 

między dwoma komputerami, stają się one podatne na siebie. Komputer, którego używasz do 

tworzenia kopii zapasowej zapory, jest częścią zapory i musi być odpowiednio traktowany. 

Bardziej odpowiednie może być tworzenie lokalnych kopii zapasowych za pomocą urządzenia 

podłączonego do każdego komputera wchodzącego w skład zapory ogniowej (pamiętaj, aby użyć 

nośnika wymiennego i go usunąć; w przeciwnym razie katastrofa lub kompromis zabiorą kopie 

zapasowe wraz z oryginały). Jeśli masz dużą i złożoną zaporę ogniową, możesz dodać dedykowaną 

system kopii zapasowej do zapory. Ten system powinien być częścią systemu zapory ogniowej, 

traktowany jak każdy inny host bastionu. Nie powinien mieć dostępu do wewnętrznych sieci ani danych 

i powinien być zabezpieczony jak inne hosty bastionowe. 

Jakich usług wsparcia wymaga system? 

Powinieneś dokładnie zbadać wszystkie przypadki, w których zapora pobiera informacje z 

zewnętrznych maszyn, pozbyć się jak największej liczby zależności i przenieść inne usługi do zapory, 

tam gdzie to możliwe. Na przykład, czy zapora sieciowa jest zależna od innych komputerów do obsługi 

nazw? Jeśli tak, zakłócanie usługi nazw może powodować problemy z zaporą (nawet jeśli zapora używa 

tylko usługi nazw do zapisywania nazw hostów w dziennikach, problemy z usługą nazw mogą 

spowodować, że będzie ona wyjątkowo wolna). Jeśli możesz, skonfiguruj zapory tak, aby nigdy nie 

używają usługi nazw w żadnym celu; jeśli nie możesz, chroń swój serwer nazw jako część zapory 

ogniowej (choć nadal będziesz podatny na fałszywe pakiety usług nazw). Podobnie, jeśli używasz usługi 

czasowej do synchronizowania zegarów na komputerach zaporowych, powinna ona korzystać z 

uwierzytelniania i pochodzić z chronionego źródła. Maszyny zapory nie powinny wymagać ani 

akceptować aktualizacji routingu, chyba że można je uwierzytelnić, a ich źródła zabezpieczyć. 

Jak uzyskasz dostęp do maszyn? 

Będziesz musiał wykonać rutynowe czynności konserwacyjne na komputerach (zaktualizuj je, zmień 

konfiguracje, dodaj lub usuń konta użytkowników, uruchom je ponownie). Czy zamierzasz to zrobić 

fizycznie na komputerach, czy użyjesz jakiegoś zdalnego dostępu? Jeśli zamierzasz to zrobić zdalnie, jak 

zamierzasz to zrobić bezpiecznie? Rozdział 11 i rozdział 12 omawiają opcje zdalnej administracji dla 

systemów Unix i Windows NT. 

Gdzie pójdą rutynowe raporty i jak? 

Będziesz potrzebował pewnego rodzaju raportów na komputerze, abyś wiedział, że nadal działa 

normalnie. Dokładnie to, czego potrzebujesz, będzie zależeć od posiadanej infrastruktury 

administracyjnej, ale będziesz potrzebować jakiegoś sposobu uzyskiwania regularnych podsumowań 

dzienników i raportów z systemów kontroli bezpieczeństwa. Możesz także skorzystać z systemu 

monitorowania, który będzie regularnie pokazywał ci status. 

Gdzie pójdą alarmy i jak? 

Gdy coś pójdzie nie tak, zapora ogniowa powinna wysyłać powiadomienia alarmowe. Używany 

powinien być mechanizm, z którym atakujący nie mogą łatwo przeszkodzić. Na przykład, jeśli maszyny 

zapory muszą wysyłać ruch sieciowy w celu powiadomienia awaryjnego, osoba atakująca może po 

prostu usunąć interfejs sieciowy. (W niektórych konfiguracjach może to również uniemożliwić dostęp 

atakującemu, ale jeśli atak stanowi atak typu „odmowa usługi”, nie jest to ważne). Każda z maszyn 

powinna mieć możliwość wysyłania alarmów, które nie są zależne od sieci (na przykład przez za pomocą 



modemu) lub alarmy powinny być generowane przez niezależne maszyny monitorujące, które nie są 

w tej samej sieci i generują alarmy, jeśli stracą kontakt. 



Filtrowanie pakietów 

Filtrowanie pakietów to mechanizm bezpieczeństwa sieci, który działa poprzez kontrolowanie 

przepływu danych do i z sieci. Podstawowym urządzeniem, które łączy sieci IP, jest router. Router może 

być dedykowanym sprzętem, który nie ma innego celu, lub może być oprogramowaniem działającym 

na komputerze ogólnego przeznaczenia z systemem Unix, Windows NT lub innym systemem 

operacyjnym (MS-DOS, Windows 95/98 , Macintosh lub inny). Pakiety przemierzające sieć (sieć sieci) 

podróżują od routera do routera, aż dotrą do miejsca docelowego. Sam Internet jest swego rodzaju 

dziadkiem intersieci - ostatecznej „sieci sieci”. 

Router musi podjąć decyzję o routingu każdego otrzymanego pakietu; musi zdecydować, w jaki sposób 

wysłać ten pakiet do miejsca docelowego. Ogólnie rzecz biorąc, pakiet nie zawiera żadnych informacji, 

które mogłyby pomóc routerowi w podjęciu tej decyzji, poza adresem IP ostatecznego miejsca 

docelowego pakietu. Pakiet informuje router, dokąd chce się udać ale nie jak się tam dostać. Routery 

komunikują się ze sobą za pomocą protokołów routingu, takich jak RIP (Routing Information Protocol) 

i Open Shortest Path First (OSPF), w celu zbudowania tabel routingu w pamięci w celu ustalenia, w jaki 

sposób dostarczyć pakiety do ich miejsc docelowych. Podczas routingu pakietu router porównuje adres 

docelowy pakietu z wpisami w tablicy routingu i wysyła pakiet dalej zgodnie z poleceniem tablicy 

routingu. Często nie będzie określonej trasy dla określonego miejsca docelowego, a router użyje trasy 

domyślnej; generalnie taka trasa kieruje pakiet w stronę inteligentniejszych lub lepiej połączonych 

routerów. (Domyślne trasy w większości witryn wskazują na Internet). 

Przy określaniu, w jaki sposób przekazać pakiet do miejsca docelowego, normalny router patrzy tylko 

na adres docelowy normalnego pakietu i pyta tylko „Jak mogę przekazać ten pakiet?” Router filtrujący 

pakiety rozważa również pytanie „Czy mam przekazać ten pakiet?” Router filtrujący pakiety odpowiada 

na to pytanie zgodnie z polityką bezpieczeństwa zaprogramowaną w routerze za pomocą reguł 

filtrowania pakietów. Niektóre maszyny filtrują pakiety bez rutowania; oznacza to, że mogą 

zaakceptować lub odrzucić pakiety przeznaczone dla nich przed dalszym przetwarzaniem. 

Co możesz zrobić z filtrowaniem pakietów? 

Jeśli włożysz w to wystarczającą ilość pracy, możesz zrobić wszystko, co chcesz, dzięki filtrowaniu 

pakietów; mimo wszystko wszystkie informacje, które przecinają Internet, muszą w pewnym 

momencie trafić do pakietu. Ale niektóre rzeczy są o wiele łatwiejsze do zrobienia niż inne. Na przykład 

operacje wymagające szczegółowej znajomości protokołu lub długotrwałego śledzenia przeszłych 

zdarzeń są łatwiejsze do wykonania w systemach proxy. Operacje, które są proste, ale muszą być 

wykonywane szybko, a poszczególne pakiety są łatwiejsze do wykonania w systemach filtrowania 

pakietów. Główną zaletą filtrowania pakietów jest dźwignia: pozwala ona zapewnić, w jednym miejscu, 

szczególne zabezpieczenia dla całej sieci. Rozważ usługę Telnet jako przykład. Jeśli nie zezwolisz na 

Telnet, wyłączając serwer Telnet na wszystkich swoich hostach, nadal będziesz musiał się martwić, że 

ktoś w Twojej organizacji zainstaluje nowy komputer (lub ponownie zainstaluje stary) z włączonym 

serwerem Telnet. Z drugiej strony, jeśli router Telnet nie zezwala na Telnet, taki nowy komputer byłby 

chroniony od samego początku, niezależnie od tego, czy jego serwer Telnet faktycznie działał. Jest to 

przykład tego rodzaju postawy „bezpiecznej w razie awarii”. Routery stanowią również przydatny 

punkt dławienia  dla całego ruchu wchodzącego lub wychodzącego z sieci. Nawet jeśli masz wiele 

routerów do nadmiarowości, prawdopodobnie masz znacznie mniej routerów, pod znacznie ściślejszą 

kontrolą, niż masz hosty. Pewne zabezpieczenia można zapewnić tylko poprzez filtrowanie routerów, 

a następnie tylko wtedy, gdy są one wdrażane w określonych lokalizacjach w sieci. Na przykład dobrym 

pomysłem jest odrzucenie wszystkich pakietów zewnętrznych, które mają wewnętrzne adresy 

źródłowe - to znaczy pakiety, które twierdzą, że pochodzą z wewnętrznych maszyn, ale faktycznie 



przychodzą z zewnątrz - ponieważ takie pakiety są zwykle częścią  ataków fałszowania adresów .W 

takich atakach atakujący udaje, że pochodzi z wewnętrznej maszyny. Powinieneś także odrzucić 

wszystkie pakiety wewnętrzne, które mają zewnętrzne adresy źródłowe; po raz kolejny są zwykle 

częścią ataków polegających na fałszowaniu adresów. Tego rodzaju decyzje można podejmować tylko 

w routerze filtrującym na obwodzie sieci. Tylko router filtrujący w tej lokalizacji (która z definicji jest 

granicą między „wewnętrznym” a „zewnętrznym”) jest w stanie rozpoznać taki pakiet, patrząc na adres 

źródłowy i czy pakiet pochodzi z wewnątrz (wewnętrzny połączenie sieciowe) lub na zewnątrz 

(zewnętrzne połączenie sieciowe). 

Filtrujące routery są również dobre w wykrywaniu i filtrowaniu nielegalnych pakietów. Wiele ataków 

typu „odmowa usługi” polega na wysyłaniu źle sformatowanych pakietów. Routery na ogół mają 

bardzo niezawodne implementacje TCP / IP (więc nie są wrażliwe na te ataki) i są dobrze przygotowane 

do zapobiegania tym atakom. Komputery ogólnego przeznaczenia używane jako filtry pakietów są 

bardziej narażone na te ataki, ale przynajmniej łatwiej jest je naprawić niż naprawić wszystkie twoje 

wewnętrzne maszyny. 

Podstawowe filtrowanie pakietów 

Najprostszy rodzaj filtrowania pakietów pozwala kontrolować (zezwalać lub nie) transfer danych w 

oparciu o: 

• Adres, z którego pochodzą (podobno) dane 

• Adres, na który będą przesyłane dane 

• Porty sesji i aplikacji używane do przesyłania danych 

Podstawowe systemy filtrowania pakietów nic nie robią na podstawie samych danych; nie podejmują 

decyzji opartych na treści. Proste filtrowanie pakietów pozwoli Ci powiedzieć: 

Nie pozwól nikomu używać portu używanego przez Telnet (protokół aplikacji) do logowania się z 

zewnątrz. 

lub: 

Pozwól wszystkim przesyłać nam dane przez port używany do poczty elektronicznej przez SMTP (inny 

protokół aplikacji). 

lub nawet: 

Ta maszyna może przesyłać nam dane przez port używany do przesyłania wiadomości przez NNTP 

(jeszcze inny protokół aplikacji), ale żadne inne maszyny nie mogą tego zrobić. 

Jednak nie pozwoli ci powiedzieć: 

Ten użytkownik może korzystać z usługi Telnet z zewnątrz, ale żaden inny użytkownik nie może tego 

zrobić. 

ponieważ „użytkownik” nie jest czymś, co może zidentyfikować podstawowy system filtrowania 

pakietów. I nie pozwoli ci powiedzieć: 

Możesz przenieść te pliki, ale nie te. 

ponieważ „plik” również nie jest czymś, co może zidentyfikować podstawowy system filtrowania 

pakietów. Nie pozwoli ci nawet powiedzieć: 



Zezwalaj tylko na wysyłanie nam poczty elektronicznej przez port używany przez SMTP. 

ponieważ podstawowy system filtrowania pakietów patrzy tylko na używany port; nie jest w stanie 

stwierdzić, czy dane są dobrymi danymi, zgodnymi z protokołem, który powinien korzystać z tego 

portu, czy też ktoś używa portu do innych celów. 

Bardziej zaawansowane systemy filtrowania pakietów pozwolą ci lepiej przyjrzeć się danym pakietu. 

Zamiast zwracać uwagę tylko na nagłówki protokołów niższego poziomu, rozumieją również struktury 

danych używane przez protokoły wyższego poziomu, dzięki czemu mogą podejmować bardziej 

szczegółowe decyzje. 

Stanowe lub dynamiczne filtrowanie pakietów 

Nieco bardziej zaawansowane systemy filtrowania pakietów oferują śledzenie stanu i / lub 

sprawdzanie protokołu (dla dobrze znanych protokołów). Śledzenie stanu pozwala tworzyć 

następujące reguły: 

Przepuszczaj przychodzące pakiety UDP tylko wtedy, gdy są odpowiedziami na wychodzące pakiety 

UDP, które widziałeś. 

lub: 

Akceptuj pakiety TCP z zestawem SYN tylko jako część inicjowania połączenia TCP. 

Nazywa się to stanowym filtrowaniem pakietów, ponieważ filtr pakietów musi śledzić stan transakcji. 

Nazywa się to również dynamicznym filtrowaniem pakietów, ponieważ zachowanie systemu zmienia 

się w zależności od ruchu, który widzi. Na przykład, jeśli używa powyższej reguły, nie możesz spojrzeć 

na przychodzący pakiet UDP i powiedzieć, że zawsze będzie on akceptowany lub odrzucany. Różne 

systemy śledzą różne poziomy informacji o stanie. Niektóre osoby są skłonne nazwać coś stanowym 

systemem filtrowania pakietów, jeśli wymusza reguły stanu TCP (które kontrolują flagi używane 

podczas uruchamiania i usuwania sesji TCP), nawet jeśli system filtrowania pakietów nie zapewnia 

dalszych funkcji stanu. Chociaż dobrze jest mieć wymuszanie stanu TCP (pomaga zapobiegać niektórym 

formom skanowania portów i odmowy usługi), nie pozwala na obsługę dodatkowych protokołów i nie 

uważamy tego za filtrowanie pakietów stanowych. Rysunek 8.2 ilustruje dynamiczne filtrowanie 

pakietów w warstwie UDP. Śledzenie stanu zapewnia możliwość robienia rzeczy, których nie można 

zrobić inaczej, ale także powoduje komplikacje. Po pierwsze, router musi śledzić stan; zwiększa to 

obciążenie routera, otwiera go na szereg ataków typu „odmowa usługi” i oznacza, że jeśli router 

uruchomi się ponownie, pakiety mogą zostać odrzucone, kiedy powinny zostać zaakceptowane. Jeśli 

pakiet może przejść przez nadmiarowe routery, wszystkie muszą mieć te same informacje o stanie. 

Tam są protokołami wymiany tych informacji, ale wciąż jest to trudna sprawa. Jeśli masz nadmiarowe 

routery tylko do awaryjnego przełączania awaryjnego, a większość ruchu konsekwentnie korzysta z 

tego samego routera, nie stanowi to problemu. Jeśli korzystasz jednocześnie z redundantnych 

routerów, informacje o stanie muszą być przesyłane między nimi prawie w sposób ciągły, inaczej pakiet 

odpowiedzi może nadejść, zanim stan zostanie zaktualizowany. Po drugie, router musi śledzić stan bez 

żadnej gwarancji, że kiedykolwiek pojawi się pakiet odpowiedzi. Nie wszystkie pakiety UDP mają 

odpowiedzi. W pewnym momencie router będzie musiał się poddać i pozbyć się reguły, która pozwoli 

na odpowiedź. Jeśli router zrezygnuje wcześnie, odrzuci pakiety, które powinny były być akceptowane, 

powodując opóźnienia i niepotrzebny ruch w sieci. 

Jeśli router utrzymuje regułę zbyt długo, obciążenie routera będzie niepotrzebnie wysokie i istnieje 

większa szansa, że pakiety zostaną zaakceptowane, gdy powinny zostać odrzucone. Niektóre 

specyfikacje protokołów zawierają wytyczne, ale niekoniecznie są przydatne. 



Na przykład odpowiedzi DNS powinny dotrzeć w ciągu 5 sekund, ale czasy odpowiedzi na zapytania 

dotyczące usług nazw w Internecie mogą wynosić nawet 15 sekund; implementacja do specyfikacji 

protokołu prawie zawsze odmawia odpowiedzi, którą chciałeś zaakceptować. Tego rodzaju filtrowanie 

jest również podatne na fałszowanie adresów; sprawdza, czy pakiety są odpowiedziami na podstawie 

ich adresów źródłowych, więc osoba atakująca, która przechwytuje wychodzący pakiet, może 

sfałszować odpowiedni adres źródłowy i zwrócić akceptowalną „odpowiedź” (lub, w zależności od 

implementacji, całą wiązkę pakietów, z których wszystkie będą akceptowane jako odpowiedzi). 

Niemniej zapewnia to rozsądny poziom bezpieczeństwa dla niektórych protokołów opartych na UDP, 

które w przeciwnym razie byłyby niezwykle trudne do ochrony. 

Sprawdzanie protokołu 

Sprawdzanie protokołu umożliwia tworzenie reguł takich jak: 

Wpuszczaj pakiety związane z portem DNS, ale tylko wtedy, gdy są sformatowane jak pakiety DNS. 

Sprawdzanie protokołu pomaga zatem uniknąć sytuacji, w których ktoś skonfigurował niebezpieczną 

usługę na porcie, który jest dozwolony, ponieważ zwykle należy on do bezpiecznej usługi. Pomoże to 

również uniknąć niektórych ataków polegających na wysyłaniu źle sformatowanych pakietów na 

idealnie oryginalne serwery. Sprawdzanie protokołu jest zwykle dość szczątkowe i nadal może być 

obchodzone przez zdeterminowanego osobę z zewnątrz. Nie daje również żadnej gwarancji, że dane 

są dobre, więc przechwyci tylko dość niewielką liczbę ataków, które polegają na wysyłaniu wrogich 

danych na oryginalne serwery. Nadal jednak zapewnia użyteczny stopień sprawdzania rozsądku. 

Najbardziej zaawansowane systemy filtrowania pakietów pozwolą ci określić wszelkiego rodzaju reguły 

specyficzne dla danych dla dobrze znanych protokołów. Na przykład możesz powiedzieć: 

Odłącz wszelkie połączenia FTP, w których zdalna nazwa użytkownika jest „anonimowa”. 

lub: 

Nie zezwalaj na przesyłanie HTTP do tych witryn. 

Aby to zrobić, te filtry pakietów muszą dobrze rozumieć protokół aplikacji. Zasadniczo mogą zapewnić 

ten poziom kontroli tylko dla kilku popularnych protokołów, a jego zapewnienie wiąże się ze znacznymi 

kosztami, ponieważ muszą przetwarzać większe ilości danych. Ponadto często można obejść tego 

rodzaju kontrolę. Na przykład istnieje wiele sposobów, aby dostać się do witryny za pośrednictwem 

HTTP bez wyświetlania nazwy witryny w wychodzącym żądaniu HTTP, w tym za pomocą adresu IP 

zamiast nazwy hosta i anonimowej witryny skonfigurowanej w celu świadczenia tego rodzaju usług. 

Filtry pakietów stanowe mogą również patrzeć na szczegóły specyficzne dla protokołu, aby wprowadzić 

zmiany stanu. Niektóre protokoły zawierają informacje o tym, z jakich transakcji portów będą 

korzystać. Na przykład protokół FTP przesyłania plików często wykorzystuje połączenie, które jest 

uruchamiane z serwera do klienta, a dwa końce negocjują numer portu, który będzie używany dla tego 

połączenia. Filtr pakietów stanowy, który rozumie protokół FTP, może obserwować tę negocjację i 

pozwolić na nawiązanie nowego połączenia, nie dopuszczając innych połączeń tego samego rodzaju. 

Konfiguracja routera do filtrowania pakietów 

Aby skonfigurować router filtrujący pakiety, najpierw musisz zdecydować, które usługi chcesz zezwalać 

lub odmawiać, a następnie musisz przełożyć swoje decyzje na reguły dotyczące pakietów. W 

rzeczywistości prawdopodobnie nie przejmujesz się szczegółami pakietów. To, czego chcesz, to 

wykonanie pracy. Na przykład chcesz odbierać pocztę z Internetu, a to, czy jest ona zarządzana przez 

pakiety, czy przez ducha Murphy'ego, nie ma dla ciebie znaczenia. Router natomiast dba tylko o pakiety 



i tylko o bardzo ograniczoną ich część. Konstruując reguły dla routerów, musisz przełożyć ogólne 

stwierdzenie „Odbieraj pocztę z Internetu” na opis poszczególnych rodzajów pakietów, które router 

ma zezwalać na przekazywanie. W poniższych sekcjach opisano ogólne pojęcia, o których należy 

pamiętać, tłumacząc decyzje dotyczące usług na reguły dotyczące pakietów. 

Protokoły są zwykle dwukierunkowe 

Protokoły są zwykle dwukierunkowe; prawie zawsze wiążą się z wysłaniem zapytania lub polecenia 

przez jedną stronę, a odpowiedź drugiej strony. Podczas planowania reguł filtrowania pakietów należy 

pamiętać, że pakiety działają w obie strony. Na przykład nie ma żadnego sensu zezwalanie na 

wychodzące pakiety Telnet, które przenoszą twoje naciśnięcia klawiszy do zdalnego hosta, jeśli nie 

zezwalasz również na przychodzące pakiety dla tego połączenia, które przenoszą z powrotem ekran. 

I odwrotnie, nie pomoże ci też blokowanie tylko połowy połączenia. Wiele ataków można 

przeprowadzić, jeśli osoby atakujące mogą uzyskać pakiety do sieci, nawet jeśli osoby atakujące nie 

mogą uzyskać odpowiedzi z powrotem. Może to być możliwe z kilku powodów. Na przykład osoby 

atakujące mogą być zainteresowane wydaniem określonego polecenia, które nie wymaga odpowiedzi 

(np. „Zamknij interfejs sieciowy” w przypadku ataku typu „odmowa usługi” za pomocą polecenia set 

SNMP). Lub odpowiedzi mogą być wystarczająco przewidywalne, aby umożliwić atakującym 

kontynuowanie rozmowy bez konieczności faktycznego oglądania odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi są 

przewidywalne, atakujący nie musi ich widzieć. Nie będą w stanie ich wyodrębnić informacje 

bezpośrednio, jeśli nie zobaczą odpowiedzi, ale mogą być w stanie zrobić coś, co da im dane pośrednio. 

Na przykład, nawet jeśli nie widzą bezpośrednio Twojego pliku / etc / passwd, prawdopodobnie mogą 

wydać polecenie wysłania kopii. 

Uważaj na semantykę „przychodzącą” a „wychodzącą” 

Planując strategię filtrowania pakietów, musisz zachować ostrożność w dyskusjach na temat 

„przychodzących” i „wychodzących”. Musisz dokładnie rozróżnić pakiety przychodzące i wychodzące 

oraz usługi przychodzące i wychodzące. Usługa wychodząca (np. Wspomniana wcześniej usługa Telnet) 

obejmuje zarówno pakiety wychodzące (naciśnięcia klawiszy), jak i pakiety przychodzące (odpowiedzi 

wyświetlane na ekranie). Chociaż większość ludzi zwykle myśli w kategoriach usług, musisz mieć 

pewność, że myślisz w kategoriach pakietów, gdy masz do czynienia z filtrowaniem pakietów. Gdy 

rozmawiasz z innymi o filtrowaniu, pamiętaj, aby wyraźnie komunikować się, czy mówisz o pakietach 

przychodzących i wychodzących, czy też przychodzących kontra wychodzących. 

Domyślne zezwolenie a domyślne odmowa 

Rozróżniliśmy dwie postawy, które możesz wybrać przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa: domyślną 

postawę odmowy (to, co nie jest wyraźnie dozwolone, jest zabronione) i domyślną postawę zgody (to, 

co nie jest wyraźnie zabronione, jest dozwolone). Z punktu widzenia bezpieczeństwa o wiele 

bezpieczniej jest przyjąć stanowisko, że domyślnie należy odmawiać. Reguły filtrowania pakietów 

powinny odzwierciedlać to stanowisko. Jak omówiliśmy wcześniej, zacznij od pozycji zaprzeczania 

wszystkim, a następnie ustaw reguły, które zezwalają tylko na potrzebne protokoły, które rozumiesz 

implikacje dla bezpieczeństwa i czujesz, że możesz zapewnić je wystarczająco bezpiecznie (zgodnie z 

twoją własną definicją „wystarczająco bezpiecznie”) do swoich celów. Domyślna postawa odmowy jest 

znacznie bezpieczniejsza i bardziej skuteczna niż domyślna postawa zezwolenia, co polega na 

domyślnym zezwoleniu na wszystko i próbie zablokowania rzeczy, o których wiesz, że są problemami. 

W rzeczywistości przy takim podejściu nigdy nie poznasz wszystkich problemów i nigdy nie będziesz w 

stanie wykonać pełnej pracy. W praktyce, domyślna postawa odmowy oznacza, że twoje reguły 

filtrowania powinny być małą listą konkretnych rzeczy, na które zezwalasz, być może z kilkoma bardzo 



konkretnymi rzeczami, których odmawiasz, rozrzuconymi po całej, aby uzyskać logikę, a następnie 

domyślnie zaprzeczaj, że obejmuje wszystko inne. Wyjaśnimy szczegółowo później, jak działają te 

reguły. 

Filtrowanie według interfejsu 

Jedna kluczowa informacja jest przydatna, gdy podejmujesz decyzję o filtrowaniu pakietów, ale nie 

można jej znaleźć w nagłówkach pakietu; jest to interfejs, na którym pakiet wszedł do routera lub jest 

wychodzenie z routera. Jest to ważna informacja, ponieważ umożliwia routerowi wykrycie 

sfałszowanych pakietów. Jeśli jedyny router między twoją siecią wewnętrzną a światem zewnętrznym 

odbierze pakiet z wewnętrznym adresem źródłowym z interfejsu wewnętrznego, nie ma problemu; 

wszystkie pakiety przychodzące od wewnątrz będą miały wewnętrzne adresy źródłowe. Jeśli jednak 

router odbiera pakiet z wewnętrznym adresem źródłowym z interfejsu zewnętrznego, oznacza to, że 

ktoś fałszuje pakiet (prawdopodobnie w celu obejścia zabezpieczeń), lub że coś jest nie tak z 

konfiguracją sieci. Możesz zdobyć te pakiety bez fałszerstwa. Na przykład ktoś mógł ustanowić drugie 

połączenie między twoją siecią a światem zewnętrznym, takie jak połączenie telefoniczne PPP z biurka 

użytkownika, prawdopodobnie bez większego lub najmniejszego zastanowienia się nad 

bezpieczeństwem. W rezultacie ruch, który powinien pozostać wewnątrz sieci, „przecieka” przez to 

drugie połączenie, przechodzi przez Internet i próbuje wrócić przez „drzwi wejściowe”. Niewiele można 

zrobić, aby wykryć takie nielegalne połączenia „tylnymi drzwiami”, poza wykrywaniem pakietów 

wewnętrznych przychodzących z zewnątrz; najlepszym, co możesz zrobić, to mieć silną i dobrze 

nagłośnioną politykę wobec nich i zapewnić jak najwięcej usług, których pragną Twoi użytkownicy 

przez drzwi frontowe (zaporę ogniową), aby nie odczuwali istotnej potrzeby stworzyć własne tylne 

drzwi. Te pakiety powinny być rejestrowane i traktowane jako pilne problemy. Jeśli ktoś je wykuwa, 

atakuje cię z pewnym powagą. Jeśli pakiety wyciekną z tylnych drzwi, masz problem z 

bezpieczeństwem z powodu dodatkowego połączenia z Internetem. Możesz również mieć problem z 

routingiem: host, który twierdzi, że jest wewnętrzny i sam reklamuje trasy, może uzyskać cały ruch w 

sieci wewnętrznej. Jest to złe, jeśli jest to łącze PPP, które prawdopodobnie nie poradzi sobie z 

obciążeniem. Gorzej, jeśli w ogóle nie jest podłączony do sieci, ponieważ część lub cały ruch sieciowy 

zniknie. 

Co robi router z pakietami? 

Kiedy router filtrujący pakiety zakończy badanie określonego pakietu, co może zrobić z tym pakietem? 

Istnieją dwie możliwości: 

Przekazywanie pakietu: normalnie, jeśli pakiet spełnia kryteria w konfiguracji filtrowania pakietów, 

router przekieruje pakiet w kierunku miejsca docelowego, tak jak zrobiłby to normalny router (nie 

router filtrujący pakiety). 

Odrzuć pakiet: Innym oczywistym działaniem, które należy podjąć, jest odrzuceniem pakietu, jeśli nie 

spełni on kryteriów w konfiguracji filtrowania pakietów. 

Rejestrowanie akcji 

Niezależnie od tego, czy pakiet jest przekazywany, czy odrzucany („dozwolone” lub „odrzucane” w 

niektórych implementacjach filtrowania pakietów), może być konieczne, aby router rejestrował 

podjęte działanie. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli upuścisz pakiet, ponieważ działa on zgodnie z 

regułami filtrowania pakietów. W takim przypadku chcesz wiedzieć, co jest próbowane, co jest 

niedozwolone. Prawdopodobnie nie będziesz rejestrować każdego dozwolonego pakietu, ale możesz 

chcieć zalogować się do niektórych z tych pakietów. Na przykład możesz chcieć rejestrować pakiety 



TCP na początku połączenia, abyś mógł śledzić przychodzące i wychodzące połączenia TCP. Nie 

wszystkie filtry pakietów rejestrują dozwolone pakiety. Różne implementacje filtrowania pakietów 

obsługują różne formy rejestrowania. Niektóre rejestrują tylko określone informacje o pakiecie, a inne 

przesyłają dalej lub rejestrują cały upuszczony pakiet. Ogólnie rzecz biorąc, twój filtr pakietów będzie 

musiał zostać skonfigurowany tak, aby logował się gdzieś na hoście za pośrednictwem usługi syslog. 

Nie chcesz, aby jedyna kopia dzienników znajdowała się w filtrze pakietów, jeśli jest zagrożona. 

Większość filtrowania pakietów występuje również na dedykowanych routerach, które rzadko mają 

duże ilości miejsca na dysku, które można przeznaczyć na rejestrowanie.. 

Zwracanie kodów błędów 

Po upuszczeniu pakietu router może odesłać kod błędu ICMP wskazujący, co się stało (w tym przypadku 

wiele pakietów będzie odnosić się do pakietu jako „odrzuconego” zamiast po prostu odrzuconego). 

Odesłanie kodu błędu ICMP powoduje, że urządzenie wysyłające nie próbuje ponawiać próby wysłania 

pakietu, oszczędzając w ten sposób pewien ruch sieciowy i trochę czasu dla użytkownika po stronie 

zdalnej. (Jeśli odeślesz kod błędu ICMP, próba połączenia użytkownika nie powiedzie się natychmiast; 

w przeciwnym razie upłynie limit czasu, co może potrwać kilka minut.) Do wyboru są dwa zestawy 

odpowiednich kodów ICMP: 

• Ogólne kody „docelowy nieosiągalny” - w szczególności kody „host nieosiągalny” i „nieosiągalna 

sieć”. 

• Kody „przeznaczenia administracyjnie nieosiągalnego” - w szczególności kody „hosta 

administracyjnie nieosiągalnego” i „sieci administracyjnie nieosiągalnego”. 

Pierwsza para kodów błędów ICMP, które może zwrócić router, „host nieosiągalny” i „sieć 

nieosiągalna”, zostały zaprojektowane w celu wskazania poważnych problemów z siecią: host 

docelowy jest wyłączony lub coś w jedynej ścieżce do hosta jest wyłączone. Te kody błędów 

poprzedzają zapory ogniowe i filtrowanie pakietów. Problem ze zwróceniem jednego z tych kodów 

błędów polega na tym, że niektóre hosty (szczególnie jeśli mają starsze wersje Uniksa) przyjmują je 

dosłownie. Jeśli maszyny te otrzymają „host nieosiągalny” dla danego hosta, przyjmą, że host jest 

całkowicie nieosiągalny i zamknie wszystkie aktualnie otwarte połączenia z nim, nawet jeśli inne 

połączenia działały idealnie dobrze. Drugi zestaw kodów błędów ICMP, który może zwrócić router, 

„host administracyjnie nieosiągalny” i „sieć administracyjnie nieosiągalny”, dodano później do 

oficjalnej listy typów komunikatów ICMP, szczególnie po to, aby dać systemom filtrującym pakiety coś 

do zwrócenia po upuszczeniu pakietu . Mimo że są w standardzie, nie są wszędzie wdrażane. 

Teoretycznie nie jest to problem; RFC określają, że host, który otrzymuje kod ICMP, którego nie 

rozumie, powinien po prostu zignorować pakiet. W praktyce nie wszystkie systemy poradzą sobie z 

tym z wdziękiem. Najlepsze, co standard może dla Ciebie zrobić, to upewnić się, że oficjalnie to nie 

twoja wina, że czyjś system ulegnie awarii podczas wysyłania mu pakietu ICMP, którego nie rozumie. 

Przy podejmowaniu decyzji, czy system filtrowania pakietów powinien zwrócić kody błędów ICMP, 

należy wziąć pod uwagę kilka kwestii: 

• Którą wiadomość powinieneś wysłać? 

• Czy stać Cię na koszty generowania i zwracania kodów błędów? 

• Czy zwrot tych kodów umożliwi atakującym uzyskanie zbyt dużej ilości informacji na temat filtrowania 

pakietów? 

Który zestaw kodów błędów ma sens dla Twojej witryny? Zwracanie starych kodów „host nieosiągalny” 

i „nieosiągalny sieć” jest technicznie niepoprawny (pamiętaj, że host może być niedostępny lub nie, 



zgodnie z polityką filtrowania pakietów, w zależności od tego, który host próbuje uzyskać dostęp do 

jakiej usługi). Te kody błędów mogą również powodować nadmierną reakcję wielu systemów 

(zamykanie wszystkich połączeń z tym hostem lub siecią). 

Zwrócenie nowych kodów „host administracyjnie nieosiągalny” lub „sieć administracyjnie 

nieosiągalny” reklamuje fakt, że w Twojej witrynie istnieje system filtrowania pakietów, który możesz, 

ale nie chcesz. Kody te mogą również powodować nadmierne reakcje w przypadku wadliwych 

implementacji IP. Jest jeszcze jedna uwaga. Generowanie i zwracanie kodów błędów ICMP wymaga 

niewielkiego wysiłku ze strony routera do filtrowania pakietów. Osoba atakująca może przypuszczalnie 

przeprowadzić atak typu „odmowa usługi”, zalewając router pakietami, które router odrzuci i za które 

spróbuje wygenerować pakiety błędów ICMP. Problemem nie jest przepustowość sieci; obciążenie 

procesora na routerze. (Podczas gdy jest zajęty generowaniem pakietów ICMP, nie jest w stanie robić 

innych rzeczy tak szybko, jak podejmowanie decyzji o filtrowaniu.) Z drugiej strony, nie zwracanie 

kodów błędów ICMP spowoduje niewielki nadmiar ruchu sieciowego, ponieważ system wysyłający 

próbuje i próbuje wysłać upuszczony pakiet. Ten ruch nie powinien być duży, ponieważ liczba pakietów 

jest blokowana przez system filtrowania pakietów powinien stanowić ułamek całkowitej liczby 

przetwarzanych pakietów. (Jeśli nie jest to niewielki ułamek, masz poważniejsze problemy, ponieważ 

ludzie najwyraźniej próbują wielu rzeczy, które „są niedozwolone”). Jeśli router zwraca kod błędu ICMP 

dla każdego pakietu, który narusza twoje zasady filtrowania, daje również atakującym sposób na 

sondowanie systemu filtrującego. Obserwując, które pakiety wywołują reakcję na błąd ICMP, atakujący 

mogą dowiedzieć się, jakie typy pakietów naruszają i nie naruszają twoich zasad (a zatem jakie typy 

pakietów są i nie są dozwolone w twojej sieci). Nie powinieneś ujawniać tych informacji, ponieważ 

znacznie upraszcza to zadanie atakującego. Atakujący wie, że pakiety, które nie zawierają błędu ICMP, 

gdzieś idą i mogą skoncentrować się na tych protokołach, w których faktycznie występują luki. Wolisz, 

aby atakujący spędził mnóstwo czasu wysyłając ci pakiety, które z radością wyrzucasz? Zwracanie 

kodów błędów ICMP przyspiesza programy ataków; jeśli otrzymają błąd ICMP za coś, co próbują, nie 

muszą czekać na przekroczenie limitu czasu. Podsumowując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem 

wydaje się odrzucanie pakietów bez zwracania kodów błędów ICMP. Jeśli router oferuje wystarczającą 

elastyczność, warto skonfigurować go tak, aby zwracał kody błędów ICMP do systemów wewnętrznych 

(który chciałby natychmiast wiedzieć, że coś się nie powiedzie, zamiast czekać na przekroczenie limitu 

czasu), ale nie systemy zewnętrzne (w których informacja dałaby atakującemu możliwość sprawdzenia 

konfiguracji filtrowania zapory). Nawet jeśli router nie wydaje się oferować takiej elastyczności, możesz 

osiągnąć ten sam wynik, określając reguły filtrowania pakietów, aby zezwolić na odpowiednie 

przychodzące pakiety ICMP i zabronić odpowiednich wychodzących pakietów ICMP. Niektóre systemy 

filtrowania pakietów pozwalają również na wyłączanie połączeń TCP bez korzystania z ICMP, 

odpowiadając resetem TCP, który przerywa połączenie. Jest to odpowiedź, którą normalnie udzieliłby 

komputer, gdyby otrzymał pakiet TCP związany z portem, w którym nic nie nasłuchiwało. Chociaż 

resety TCP podają mniej informacji niż kody błędów ICMP, nadal przyspieszają programy atakujące. 

Jest jeden przypadek, w którym zwykle nie chcesz upuszczać pakietów bez błędu. Wiele systemów 

korzysta z usługi autoryzacji zaimplementowanej przez identd w celu próby uwierzytelnienia 

użytkownika na połączeniach przychodzących (zwykle na połączeniach poczty i IRC). Jeśli nie korzystasz 

z identd lub innego serwera, który udostępnia informacje za pośrednictwem protokołu Auth, wskazane 

jest zwrócenie błędów przy tych próbach, aby przyspieszyć dostarczanie poczty do systemów 

korzystających z tego rodzaju autoryzacji. Jeśli upuścisz pakiety bez błędów, drugi system będzie musiał 

poczekać na przekroczenie limitu czasu swojego żądania, zanim będzie kontynuował proces 

przyjmowania wiadomości. Może to znacznie zwiększyć obciążenie w systemie pocztowym, jeśli chcesz 

dostarczyć duże ilości poczty.  

Wprowadzanie zmian 



Bardziej skomplikowane systemy filtrowania pakietów mogą podejmować bardziej skomplikowane 

działania. Oprócz decydowania o tym, czy przekazać dalej pakiet, mogą zdecydować o przekazaniu 

pakietu do czegoś innego niż jego pierwotne miejsce docelowe, aby zmienić stany lub zmienić 

zawartość samego pakietu. Filtr pakietów może zmienić miejsce docelowe pakietu albo przez zmianę 

informacji o miejscu docelowym w pakiecie (na przykład w ramach translacji adresów sieciowych lub 

równoważenia obciążenia między serwerami), albo przez kapsułkowanie pakietu w innym (pozwala to 

na filtrowanie pakietów router do współpracy z innym komputerem w celu zapewnienia 

przezroczystego proxy). Gdy stanowy filtr pakietów pobiera pakiet, decyduje on nie tylko o tym, czy 

przekazać go, czy o nim upuścić, ale także o tym, czy zmodyfikować jego stan na podstawie pakietu. 

Na przykład, jeśli pakiet jest wychodzącym pakietem UDP, filtr pakietów może zmienić stan, aby 

zezwolić na pakiety przychodzące, które wydają się być odpowiedziami. Jeśli pakiet jest pierwszym 

pakietem w połączeniu TCP (ma ustawiony bit SYN, ale nie ma potwierdzenia ACK, więcej informacji 

znajduje się w rozdziale 4.1), filtr pakietów może zmienić stan, aby oczekiwać pakietu z bitem SYN i 

bitem ACK zestaw. Gdy otrzyma ten drugi pakiet, zmieni stan, aby oczekiwać pakietów z bitem ACK, 

ale nie ustawionym bitem SYN. Wymusza to prawidłowy uścisk dłoni TCP, eliminując niektóre ataki 

obejmujące interesujące ustawienia bitów nagłówka. Niektóre systemy filtrowania pakietów 

modyfikują również części pakietów poza miejscem docelowym. Jest to podstawa systemów 

filtrowania pakietów, które zapewniają translację adresów sieciowych; muszą modyfikować nie tylko 

informacje o miejscu docelowym, ale także informacje o źródle, a czasem także osadzone adresy IP w 

dalszej części pakietu. 

Wskazówki i porady dotyczące filtrowania pakietów 

Systemy filtrowania pakietów są skomplikowane, a administrowanie nimi ma pewną subtelność. Oto 

kilka sposobów na skuteczniejsze radzenie sobie z nimi i zwiększenie ich bezpieczeństwa. 

Edytuj swoje reguły filtrowania offline 

Narzędzia do edycji filtrów w większości systemów są zwykle dość minimalne. Ponadto nie zawsze jest 

jasne, w jaki sposób nowe reguły będą oddziaływać z istniejącymi zestawami reguł. W szczególności 

często trudno jest usunąć reguły lub dodać nowe reguły w środku istniejącego zestawu reguł. 

Wygodniejsze może być przechowywanie filtrów w pliku tekstowym na jednym z systemów 

uniksowych lub komputerowych, aby można było je tam edytować za pomocą znanych narzędzi, a 

następnie załadować plik do systemu filtrującego, jakby zawierał polecenia wpisywane w konsoli. 

Różne systemy obsługują różne sposoby tego. Na przykład w produktach Cisco można użyć TFTP w celu 

uzyskania plików poleceń z serwera. (Uważaj jednak, gdzie włączyć serwer TFTP. Zobacz dyskusję na 

temat TFTP w rozdziale 17 i pomyśl o użyciu czegoś takiego jak TCP Wrapper do kontrolowania, które 

hosty mogą aktywować ten serwer TFTP.) Dodatkową zaletą jest to, że filtry można przechowywać 

gdzie indziej, ponieważ w pliku można przechowywać komentarze w pliku (w razie potrzeby usuwając 

je z kopii wysłanej do routera). Większość systemów filtrujących odrzuca wszelkie komentarze w 

wydanych poleceniach; jeśli później przejrzysz aktywne filtry w systemie, przekonasz się, że 

komentarze nie zostaną zachowane. 

Za każdym razem ponownie ładuj zestawy reguł od zera 

Pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić plik, jest wyczyszczenie wszystkich starych reguł, aby za każdym 

razem, gdy ładujesz plik, odbudowujesz zestaw reguł od zera; w ten sposób nie musisz się martwić, w 

jaki sposób nowe reguły będą współdziałać ze starymi. Następnie określ reguły, które chcesz 

ustanowić, a następnie wszelkie niezbędne polecenia, aby zastosować te reguły do odpowiednich 

interfejsów. Po wyczyszczeniu starych reguł filtrowania wiele systemów filtrujących domyślnie zezwala 



na przepuszczanie wszystkich pakietów. Jeśli masz problemy z ładowaniem nowych reguł filtrowania, 

Twój system filtrowania może przepuszczać wszystko podczas rozwiązywania problemów z nowymi 

regułami. Dlatego dobrym pomysłem jest tymczasowe wyłączenie lub zamknięcie interfejsu 

zewnętrznego podczas aktualizacji reguł filtrowania, a następnie włączenie go ponownie po 

zakończeniu aktualizacji reguł. Upewnij się, że nie łączysz się z systemem filtrującym i nie aktualizujesz 

interfejsu zewnętrznego, w przeciwnym razie odetniesz się w trakcie sesji po zamknięciu interfejsu 

zewnętrznego. 

Zamień atomowo filtry pakietów 

Czasami chcesz zaktualizować reguły filtrowania bez tymczasowego wyłączania całego dostępu (jak już 

wcześniej wspomniano). Jest to możliwe, o ile: 

• Twój system filtrowania pakietów pozwala zidentyfikować zestaw reguł, a następnie przypisać zestaw 

reguł do interfejsu, zastępując zestaw reguł wcześniej przypisany do interfejsu. (Niektóre systemy nie 

pozwalają na identyfikację zestawów reguł; inne nie pozwalają na przypisanie zestawu reguł do 

interfejsu, który już ma przypisany). 

• Gdy przypisanie zestawu reguł nie powiedzie się, system filtrowania pakietów powraca do wcześniej 

używanego zestawu reguł. (Niektóre systemy usuwają w tym przypadku wszystkie reguły, co jest 

niebezpieczne). Jeśli twój system spełnia oba te warunki, możesz zaktualizować reguły za pomocą 

następującego systemu: 

1. Załaduj nowe reguły nieużywanym identyfikatorem. 

2. Przypisz nowe reguły do interfejsu. 

3. Sprawdź, czy nowe zasady są na miejscu i działają poprawnie. 

4. Usuń stare reguły. 

5. Aby zachować spójność konfiguracji, ponownie załaduj nowe reguły z oryginalnym identyfikatorem 

i przypisz je ponownie do interfejsu. (Nie zmienia to zestawu reguł, ale przywraca normalny 

identyfikator). 

6. Zaktualizuj wszelkie kopie offline konfiguracji za pomocą nowych reguł. Możliwe jest 

zautomatyzowanie i skrypty tego procesu, jeśli wykonywane jest obszerne i bardzo pesymistyczne 

sprawdzanie błędów. 

Zawsze używaj adresów IP, nigdy nazw hostów 

Zawsze określaj hosty i sieci w regułach filtrowania według adresu IP, nigdy według nazwy hosta lub 

nazwy sieci (jeśli produkt filtrujący to obsługuje). Jeśli określisz reguły filtrowania według nazwy hosta, 

filtrowanie może zostać podważone, jeśli ktoś przypadkowo lub umyślnie uszkodzi tłumaczenie nazwy 

na adres (np. Poprzez podanie fałszywych danych do serwera DNS). 

Hasło. Chroń swoje filtry pakietów 

Systemy filtrowania pakietów muszą zostać skonfigurowane, a wiele zapewnia sposoby 

interaktywnego działania w sieci, być może za pomocą Telnetu lub SNMP. Jeśli system filtrowania 

pakietów oparty jest na komputerze ogólnego przeznaczenia, powinieneś podjąć takie same środki 

ostrożności dotyczące dostępu zdalnego, jak podczas konfigurowania hosta bastionu. W przypadku 

specjalistycznych systemów filtrowania pakietów należy podjąć bardzo podobne środki ostrożności. W 

szczególności, jeśli system przechowuje hasło główne, nawet jeśli jest szyfrowane, w pliku 



konfiguracyjnym, a atakujący mogą uzyskać te informacje, mogą użyć narzędzi do łamania haseł, aby 

odgadnąć lub złamać hasło. Niektóre systemy filtrowania pakietów mają inne hasło trybu; koniecznie 

zapoznaj się z dokumentacją dostawcy i skorzystaj z trybu, który nie może być trywialnie uszkodzony. 

Jeśli to możliwe, użyj nazwanych list dostępu 

Niektóre systemy filtrowania pakietów pozwalają na przypisywanie nazw do zestawów reguł. Ponadto 

nazwy te mogą zostać uwzględnione w komunikatach dziennika. Używanie znaczących nazw może być 

bardzo przydatne zarówno podczas debugowania, jak i analizowania plików dziennika błędów. 

Konwencje dotyczące reguł filtrowania pakietów 

Pozostała część pokazuje rodzaje reguł, które można określić dla routera filtrującego pakiety, aby 

kontrolować, jakie pakiety mogą, a które nie mogą przepływać do i z twojej sieci. Jest kilka rzeczy, które 

musisz wiedzieć o tych regułach. Aby uniknąć nieporozumień, przykładowe reguły są określane za 

pomocą abstrakcyjnych opisów, a nie rzeczywistych adresów, w miarę możliwości. Zamiast używać 

prawdziwych adresów źródłowych i docelowych (np. 172.16.51.50), używamy „wewnętrznych” lub 

„zewnętrznych” do identyfikacji sieci, o których mówimy. Rzeczywiste systemy filtrowania pakietów 

zazwyczaj wymagają jawnego określenia zakresów adresów; składnia różni się w zależności od routera. 

We wszystkich naszych przykładach filtrowania pakietów założono, że dla każdego pakietu router 

przechodzi przez reguły w kolejności, aż znajdzie taki, który pasuje, a następnie podejmuje działanie 

określone przez tę regułę. Zakładamy domyślne „zaprzeczenie”, jeśli nie mają zastosowania żadne 

reguły, chociaż dobrym pomysłem jest określenie jawnej domyślnej (i zazwyczaj tak robimy). Składnia 

zastosowana w naszych przykładach filtrowania określa liczbę bitów znaczącą dla porównania z innymi 

adresami po znaku ukośnika (/). Zatem 10.0.0.0/8 pasuje do dowolnego adresu zaczynającego się od 

10; to jest równoważne do 10.0.0.0 z maską uniksową 255.0.0.0 lub 10.0.0.0 z maską wieloznaczną 

Cisco 0.255.255.255, lub (jeśli jest to nazwa pliku) 10. *. *. *. Należy pamiętać, że jest to również 

odpowiednik 10.255.255.255/8 lub 10.1.27.32/8. Ostatnie trzy oktety są po prostu ignorowane. 

Chociaż przykłady w tej książce systematycznie używają „0” dla ignorowanych liczb lub całkowicie je 

pomijają, nie będzie to prawdą dla wszystkich konfiguracji, które widzisz w prawdziwym życiu, i jest to 

częste źródło błędów. Chociaż w tych przykładach staramy się być jak najbardziej konkretni, nie jest 

możliwe dokładne określenie, co należy określić dla konkretnego produktu do filtrowania pakietów. 

Dokładny mechanizm określania reguł filtrowania pakietów różni się znacznie w zależności od 

produktu. Niektóre produkty umożliwiają określenie jednego zestawu reguł, które są stosowane do 

wszystkich pakietów kierowanych przez system. Inne pozwalają określić reguły dla poszczególnych 

interfejsów. Jeszcze inne pozwalają ci określić zestawy reguł, a następnie zastosować zestawy według 

nazwy do poszczególnych interfejsów (abyś mógł zdefiniować jeden zestaw reguł, który jest 

współużytkowany przez wiele różnych interfejsów, i na przykład umieścić reguły, które są unikalne dla 

dany interfejs do innego zestawu). Oto prosty przykład ilustrujący różnice. Wybraliśmy te systemy, 

ponieważ reprezentują one nieco inne sposoby określania filtrów, a nie ze względu na ich szczególne 

preferencje; ogólnie inne systemy są do nich podobne. Załóżmy, że chcesz zezwolić na cały ruch IP 

między zaufanym hostem zewnętrznym (host 172.16.51.50) a hostami w sieci wewnętrznej (klasa C 

netto 192.168.10.0). W naszych przykładach pokazalibyśmy ten przypadek w następujący sposób. 

Reguła: Kierunek: Adres źródłowy: Adres przeznaczenia: ACK Set: Action 

A : Przychodzące: Zaufany host zewnętrzny: Wewnętrzny: Dowolny: Zezwolenie 

B : Wychodzące: Wewnętrzne: Zaufany host zewnętrzny: Dowolny: Zezwolenie 

C : Albo: Dowolny: Dowolny: Dowolny: Deny 



Na routerze Cisco określasz reguły jako zestawy i stosujesz odpowiednie zestawy we właściwym 

kierunku na właściwym interfejsie. Jeśli twój zewnętrzny interfejs ma nazwę „serial1”, Twoje reguły 

wyglądałyby następująco: 

access-list 101 permit ip 172.16.51.50 0.0.0.0 192.168.10.0 0.0.0.255 

access-list 101 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 

interface serial 1 

access-group 101 in 

access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 172.16.51.50 0.0.0.0 

access-list 102 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 

interface serial 1 

access-group 102 out 

Reguły ipchains Linuksa (zakładając, że eth0 jest interfejsem wewnętrznym, a eth1 jest interfejsem 

zewnętrznym) wyglądałyby następująco: 

ipchains -P input DENY 

ipchains -P output DENY 

ipchains -P forward DENY 

ipchains -A input -i eth0 -s 192.168.10.0/24 -d 172.16.51.50 -j ACCEPT 

ipchains -A input -i eth1 -s 172.16.51.50 -d 192.168.10.0/24 -j ACCEPT 

ipchains -A input -l -j DENY 

ipchains -A output -i eth1 -s 192.168.10.0/24 -d 172.16.51.50 -j ACCEPT 

ipchains -A output -i eth0 -s 172.16.51.50 -d 192.168.10.0/24 -j ACCEPT 

ipchains -A output -l -j DENY 

ipchains -A forward -b -s 172.16.51.50 -d 192.168.10.0/24 -j ACCEPT 

ipchains -A forward -l -j DENY 

Reguły dla ipfilter, który zostałby umieszczony w pliku konfiguracyjnym ipf (przy założeniu, że le0 to 

interfejs wewnętrzny, a le1 to interfejs zewnętrzny) wyglądają następująco: 

pass in quick on le0 from 192.168.10.0/24 to 172.16.51.50 

pass in quick on le1 from 172.16.51.50 to 192.168.10.0/24 

pass out quick on le1 from 192.168.10.0/24 to 172.16.51.50 

pass out quick on le0 from 172.16.51.50 to 192.168.10.0/24 

block in all 

block out all 



Korzystając z filtrowania usługi routingu i dostępu zdalnego systemu Windows NT, należy dodać dwie 

reguły: 

• Adres źródłowy 192.168.10.0 i maska 255.255.255.0, adres docelowy 172.16.51.50 i maska 

255.255.255.255, protokół dowolny 

• Adres źródłowy 172.16.51.50 i maska 255.255.255.255, adres docelowy 192.168.10.0 i maska 

255.255.255.0, dowolny protokół, a następnie wybierz „Usuń wszystkie oprócz wymienionych 

poniżej”. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat składni konkretnego pakietu lub produktu, zapoznaj się 

z dokumentacją tego pakietu lub produktu. Kiedy zrozumiesz składnię dla konkretnego systemu, 

którego używasz, nie powinieneś mieć zbyt dużych trudności z tłumaczeniem z naszych tabel na 

składnię tego systemu. 

Uważaj na domniemane wartości domyślne. Różne systemy filtrowania mają różne domyślne działania, 

które podejmują, jeśli pakiet nie pasuje do żadnej z określonych reguł filtrowania. Niektóre systemy 

odrzucają wszystkie takie pakiety. W innych systemach ustawienie domyślne jest przeciwieństwem 

ostatniej reguły; to znaczy, jeśli ostatnią regułą było „zezwolenie”, domyślnym ustawieniem systemu 

jest „odmowa”, a jeśli ostatnia reguła to „odmowa”, domyślną jest „zezwalanie”. W każdym razie 

dobrym pomysłem jest umieszczenie wyraźnej domyślnej reguły na końcu listy reguł filtrowania 

pakietów, abyś nie musiał się martwić (a nawet pamiętać) domyślnymi domyślnymi ustawieniami 

systemu. 

Filtrowanie według adresu 

Najprostszą, choć nie najczęstszą formą filtrowania pakietów jest filtrowanie według adresu. 

Filtrowanie w ten sposób pozwala ograniczyć przepływ pakietów na podstawie adresów źródłowych i 

/ lub docelowych pakietów bez konieczności zastanawiania się, jakie protokoły są zaangażowane. Takie 

filtrowanie można wykorzystać, aby na przykład umożliwić niektórym hostom zewnętrznym 

komunikowanie się z niektórymi hostami wewnętrznymi lub uniemożliwić atakującemu wstrzyknięcie 

sfałszowanych pakietów (pakietów wytworzonych ręcznie, aby wyglądały, jakby pochodziły z innego 

źródła niż prawdziwe) do sieci. Załóżmy na przykład, że chcesz blokować przychodzące pakiety za 

pomocą fałszywych adresów źródłowych; określisz następującą regułę. 

Reguła: Kierunek: Adres źródłowy: Adres przeznaczenia: Akcja 

A : Przychodzące: Wewnętrzne: Dowolne: Odmów 

Pamiętaj, że kierunek zależy od sieci wewnętrznej. W routerze między siecią wewnętrzną a Internetem 

można zastosować regułę przychodzącą do pakietów przychodzących w interfejsie internetowym lub 

do pakietów wychodzących w interfejsie wewnętrznym; w obu przypadkach uzyskasz te same wyniki 

dla chronionych hostów. Różnica polega na tym, co widzi sam router. Jeśli filtrujesz wychodzące 

pakiety, router sam się nie chroni. 

Ryzyko filtrowania według adresu źródłowego 

Ufanie adresom źródłowym niekoniecznie jest bezpieczne, ponieważ adresy źródłowe można 

fałszować. O ile nie użyjesz jakiegoś rodzaju uwierzytelnienia kryptograficznego między tobą a hostem, 

z którym chcesz rozmawiać, nie będziesz wiedział, czy naprawdę rozmawiasz z tym hostem lub z innym 

komputerem, który udaje, że jest tym hostem. Filtry, które omówiliśmy wcześniej, pomogą ci, jeśli host 

zewnętrzny twierdzi, że jest hostem wewnętrznym, ale nie zrobią nic z hostem zewnętrznym, który 

twierdzi, że jest innym hostem zewnętrznym. Istnieją dwa rodzaje ataków polegających na 



fałszowaniu: adres źródłowy i człowiek pośrodku. W podstawowym ataku polegającym na fałszowaniu 

adresów źródłowych (pokazanym wcześniej na rysunku 8.1), osoba atakująca wysyła ci pakiety, które 

podają się za kogoś, komu ufasz, w nadziei, że sprawią, że podejmiesz jakieś działania w oparciu o to 

zaufanie, bez spodziewam się, że otrzymasz od ciebie jakieś pakiety. Jeśli atakujący nie chce odzyskać 

od ciebie pakietów, nie ma znaczenia, gdzie jest atakujący. W rzeczywistości twoje odpowiedzi trafią 

do każdego, kto atakujący udaje, a nie do atakującego. Jeśli jednak atakujący może przewidzieć twoje 

odpowiedzi, nie ma znaczenia, że wybierają się gdzie indziej. Wiele (jeśli nie większość) protokołów 

jest wystarczająco przewidywalnych, aby wykwalifikowany atakujący mógł odnieść sukces. Wiele 

ataków można przeprowadzić bez konieczności bezpośredniego zobaczenia wyników przez 

atakującego. Załóżmy na przykład, że atakujący wydaje polecenie w systemie, które powoduje 

odesłanie pliku hasła; jeśli twój system wyśle atakującemu plik z hasłem w poczcie, nie ma potrzeby, 

aby go widzieć podczas samego ataku. W wielu okolicznościach - szczególnie tych obejmujących 

połączenia TCP - prawdziwa maszyna (pod pozorem atakującego) zareaguje na twoje pakiety (pakiety, 

które próbują kontynuować rozmowę, o której nic nie wie), próbując zresetować fałszywe połączenie. 

Oczywiście atakujący nie chce, aby tak się stało. Dlatego atak musi się zakończyć, zanim prawdziwa 

maszyna otrzyma pakiety, które wysyłasz, lub zanim je otrzymasz resetuje pakiety z prawdziwej 

maszyny. Istnieje wiele sposobów zapewnienia tego - na przykład: 

• Przeprowadzenie ataku, gdy prawdziwa maszyna nie działa 

• Zawieszanie prawdziwej maszyny, aby można było przeprowadzić atak 

• Zalanie prawdziwej maszyny podczas ataku 

• Mylące kierowanie między prawdziwą maszyną a celem 

• Użycie ataku, w którym wymagany jest tylko pierwszy pakiet odpowiedzi, aby reset nie miał znaczenia 

Tego rodzaju ataki były uważane za problem teoretyczny z niewielkim efektem w świecie rzeczywistym, 

ale teraz są na tyle powszechne, że można je uznać za poważne zagrożenie. Atak man-in-the-middle 

polega na tym, że może przeprowadzić pełną rozmowę, twierdząc, że jest zaufanym gospodarzem. Aby 

to zrobić, atakująca maszyna musi być w stanie nie tylko wysyłać ci pakiety, ale także przechwytywać 

pakiety, na które odpowiadasz. Aby to zrobić, atakujący musi wykonać jedną z następujących 

czynności: 

• Wprowadzaj atakującą maszynę na ścieżkę między tobą a prawdziwą maszyną. Jest to najłatwiejsze 

do zrobienia w pobliżu końca ścieżki, a najtrudniejsze do wykonania w środku, ponieważ biorąc pod 

uwagę naturę nowoczesnych sieci IP, ścieżka przez „środek” może się zmienić w dowolnym momencie. 

• Zmień ścieżkę między maszynami, aby prowadziła przez maszynę atakującą. Może to być bardzo 

łatwe lub bardzo trudne, w zależności od topologii sieci i systemu routingu używanego przez sieć, 

zdalną sieć i dostawcy usług internetowych między tymi sieciami. 

Chociaż tego rodzaju atak nazywa się „człowiekiem w środku”, stosunkowo rzadko jest 

przeprowadzany w środku (poza stronami na każdym końcu), ponieważ nikt poza dostawcą sieci nie 

jest w stanie go przeprowadzić w ten sposób, a dostawcy sieci rzadko są narażeni na takie zagrożenie. 

(Ludzie, którzy narażają sieć na szwank zwykle pracują nad ilością. Wykrywanie pakietów szybko 

zapewni im wiele hostów, ale ataki typu man in the middle dają im tylko jedną witrynę na raz.) Ataki 

te są zwykle problematyczne, jeśli jedna z zaangażowanych stron ma wrogich użytkowników, którzy 

mają fizyczny dostęp do sieci (dla na przykład może tak być, jeśli jedna strona jest uniwersytetem). 



Więc komu możesz zaufać? W skrajności nikomu, chyba że ufasz maszynom na obu końcach i ścieżce 

między nimi. Jeśli ufasz komputerom, ale nie ścieżce, możesz użyć szyfrowania i ochrony integralności, 

aby zapewnić bezpieczne połączenie na niepewnej ścieżce 

Filtrowanie według usługi 

Blokowanie przychodzących sfałszowanych pakietów, jak omówiono wcześniej, jest tylko jednym z 

powszechnych zastosowań filtrowania wyłącznie według adresu. Większość innych zastosowań 

filtrowania pakietów obejmuje filtrowanie według usługi, co jest nieco bardziej skomplikowane. Z 

punktu widzenia filtrowania pakietów, jak wyglądają pakiety powiązane z określonymi usługami? Jako 

przykład przyjrzymy się szczegółowo Telnet. Telnet pozwala użytkownikowi zalogować się do innego 

systemu, tak jakby użytkownik miał terminal bezpośrednio podłączony do tego systemu. Używamy 

Telnetu jako przykładu, ponieważ jest dość powszechny, dość prosty, a z punktu widzenia filtrowania 

pakietów reprezentatywny dla kilku innych protokołów, takich jak SMTP i NNTP. Pokazujemy zarówno 

wychodzącą, jak i przychodzącą usługę Telnet. 

Wychodząca usługa Telnet 

Przyjrzyjmy się najpierw wychodzącej usłudze Telnet, w której klient lokalny (użytkownik) rozmawia ze 

zdalnym serwerem. Musimy obsługiwać zarówno pakiety wychodzące, jak i przychodzące. 

Wychodzące pakiety dla tej usługi wychodzącej zawierają naciśnięcia klawiszy użytkownika i mają 

następujące cechy: 

• Adres źródłowy IP wychodzących pakietów to adres IP lokalnego hosta. 

• Docelowy adres IP to adres IP zdalnego hosta. 

• Telnet jest usługą opartą na TCP, więc typem pakietu IP jest TCP. 

• Docelowy port TCP to 23; jest to dobrze znany numer portu używanego przez serwery Telnet. 

• Numer portu źródłowego TCP (który w tym przykładzie nazwiemy „Y”) to jakaś pozornie losowa liczba 

większa niż 1023. 

• Pierwszy pakiet wychodzący, ustanawiający połączenie, nie będzie miał ustawionego bitu ACK; reszta 

będzie wychodzącymi pakietami 

Pakiety przychodzące dla tej usługi wychodzącej zawierają dane, które mają być wyświetlane na 

ekranie użytkownika (na przykład monit „login:”) i mają następujące cechy: 

• Adres źródłowy IP przychodzących pakietów to adres IP zdalnego hosta. 

• Docelowy adres IP to adres IP lokalnego hosta. 

• Typem pakietu IP jest TCP. 

• Portem źródłowym TCP jest 23; to jest port, którego używa serwer. 

• Port docelowy TCP jest tym samym „Y”, którego użyliśmy jako port źródłowy dla pakietów 

wychodzących. 

• Wszystkie przychodzące pakiety będą miały ustawiony bit ACK (ponownie tylko pierwszy pakiet 

nawiązujący połączenie ma wyłączony bit ACK; w tym przykładzie pierwszy pakiet był pakietem 

wychodzącym, a nie pakietem przychodzącym). 



Zwróć uwagę na podobieństwa między polami nagłówka pakietów wychodzących i przychodzących dla 

usługi Telnet. Używane są te same adresy i numery portów; są po prostu wymieniane między źródłem 

a miejscem docelowym. Jeśli porównasz pakiet wychodzący z pakietem przychodzącym, adresy 

źródłowy i docelowy zostaną wymienione, a numery portów źródłowego i docelowego zostaną 

wymienione. Dlaczego port klienta - port źródłowy dla pakietów wychodzących i port docelowy dla 

pakietów przychodzących - jest ograniczony do więcej niż 1023? Jest to spuścizna uniksowych wersji 

BSD, stanowiących podstawę prawie całego kodu sieciowego Uniksa. BSD Unix zarezerwował porty od 

do 1023 do użytku lokalnego tylko przez root. Porty te są zwykle używane tylko przez serwery, a nie 

klientów, ponieważ serwery są uruchamiane przez system operacyjny jako użytkownicy 

uprzywilejowani, podczas gdy klienci są obsługiwani przez użytkowników. Ponieważ TCP / IP po raz 

pierwszy stał się popularny w Uniksie, konwencja ta rozprzestrzeniła się na inne systemy operacyjne, 

nawet te, które nie mieć uprzywilejowanego użytkownika root (na przykład systemy Macintosh i MS-

DOS). Żaden rzeczywisty standard nie wymaga takiego zachowania, ale nadal jest spójny w prawie 

każdej implementacji TCP / IP. Gdy programy klienckie potrzebują numeru portu do własnego użytku, 

a wystarczy dowolny stary numer portu, programom przypisuje się port powyżej 1023. Różne systemy 

używają różnych metod przydzielania numerów, ale większość z nich są pseudolosowe lub 

sekwencyjne 

Przychodząca usługa Telnet 

Następnie przyjrzyjmy się przychodzącej usłudze Telnet, w której klient zdalny (użytkownik zdalny) 

komunikuje się z lokalnym serwerem Telnet. Ponownie musimy obsługiwać zarówno pakiety 

przychodzące, jak i wychodzące. Pakiety przychodzące dla przychodzącej usługi Telnet zawierają 

naciśnięcia klawiszy użytkownika i mają następujące cechy: 

• Adres źródłowy IP tych pakietów to adres zdalnego hosta. 

• Docelowy adres IP to adres lokalnego hosta. 

• Typem pakietu IP jest TCP. 

• Port źródłowy TCP to jakiś losowy numer portu większy niż 1023 (który w tym przykładzie nazwiemy 

„Z”). 

• Docelowy port TCP to 23. 

• Bit TCP ACK nie zostanie ustawiony na pierwszym pakiecie przychodzącym, ustanawiającym 

połączenie, ale zostanie ustawiony na wszystkich innych pakietach przychodzących. 

Wychodzące pakiety dla tej przychodzącej usługi Telnet zawierają odpowiedzi serwera (dane, które 

mają być wyświetlane dla użytkownika) i mają następujące cechy: 

• Adres źródłowy IP to adres lokalnego hosta. 

• Docelowy adres IP to adres zdalnego hosta. 

• Typem pakietu IP jest TCP. 

• Portem źródłowym TCP jest 23 (te pakiety pochodzą z serwera Telnet). 

• Port docelowy TCP to ten sam losowy port „Z”, który został użyty jako port źródłowy dla pakietów 

przychodzących. 

• Bit ACK TCP zostanie ustawiony na wszystkich pakietach wychodzących. 



Ponownie zwróć uwagę na podobieństwa między odpowiednimi nagłówkami pakietów 

przychodzących i wychodzących: adresy źródłowy i docelowy są wymieniane, a porty źródłowy i 

docelowy są wymieniane. 

8.7.3 Podsumowanie Telnet 

Poniższa tabela ilustruje różne typy pakietów zaangażowanych w przychodzące i wychodzące usługi 

Telnet 

 

Zauważ, że Y i Z są losowymi (z punktu widzenia systemu filtrowania pakietów) numerami portów 

powyżej 1023. 

Jeśli chcesz zezwolić na wychodzące usługi Telnet, ale nic więcej, skonfiguruj filtrowanie pakietów w 

następujący sposób. 

 

• Reguła A zezwala na wysyłanie pakietów do zdalnych serwerów Telnet. 

• Reguła B zezwala na powrót zwracanych pakietów. Ponieważ weryfikuje, czy ustawiony jest bit ACK, 

atakujący nie może nadużywać reguły B, aby zezwalać na przychodzące połączenia TCP z portu 23 po 

stronie atakującego do portów powyżej 1023 na twoim końcu (np. serwer X11 na porcie 6000). 

• Reguła C jest regułą domyślną. Jeśli żadna z powyższych reguł nie ma zastosowania, pakiet jest 

blokowany. Pamiętaj z naszej poprzedniej dyskusji, że każdy zablokowany pakiet powinien zostać 

zarejestrowany i że może, ale nie musi, zwrócić komunikat ICMP do nadawcy. 

Ryzyko filtrowania według portu źródłowego 

Podejmowanie decyzji dotyczących filtrowania na podstawie portu źródłowego nie jest pozbawione 

ryzyka. Jest jeden podstawowy problem z tego rodzaju filtrowaniem: możesz ufać portowi źródłowemu 

tylko w takim stopniu, w jakim ufasz maszynie źródłowej. Załóżmy, że błędnie zakładasz, że port 

źródłowy jest powiązany z określoną usługą. Ktoś, kto kontroluje maszynę źródłową (np. ktoś z 

dostępem do roota w systemie Unix lub ktokolwiek w ogóle z komputerem w sieci) może uruchomić 

dowolnego klienta lub serwer na „porcie źródłowym”, którym jesteś pozwalając przez dokładnie 

skonfigurowany system filtrowania pakietów. Ponadto, jak już wcześniej omawialiśmy, niekoniecznie 

możesz ufać adresowi źródłowemu, który powie ci z całą pewnością, czym jest maszyna źródłowa; nie 

możesz powiedzieć na pewno, czy rozmawiasz z prawdziwą maszyną o tym adresie lub z atakującym, 

który udaje, że jest tą maszyną. Co możesz zrobić z tą sytuacją? Chcesz ograniczyć numery portów 

lokalnych w jak największym stopniu, bez względu na to, jak mało portów zdalnych pozwalasz na 

dostęp do nich. Jeśli zezwalasz tylko na połączenia przychodzące z portem 23, a jeśli na porcie 23 



znajduje się zaufany serwer Telnet (serwer, który będzie wykonywał tylko te czynności, które klient 

Telnet powinien to zrobić), tak naprawdę niezależnie od tego, czy program, z którym rozmawia, jest 

prawdziwym klientem Telnet. Twoim zadaniem jest ograniczenie połączeń przychodzących tylko do 

portów, na których działają wiarygodne serwery, i upewnienie się, że twoje serwery są naprawdę 

godne zaufania. W części III omówiono sposoby osiągnięcia tych celów dla różnych usług. Ten problem 

jest szczególnie poważny w przypadku serwerów, które używają portów powyżej 1023, ponieważ 

należy zezwolić na pakiety do tych portów, aby umożliwić klientom ograniczenie ruchu. Na przykład w 

poprzednim przykładzie zezwalamy na ruch przychodzący pakietu dla dowolnego portu powyżej 1023 

z portu źródłowego 23. Pozwoliłoby to atakującemu w ogóle uruchomić wszystko na porcie 23 (na 

przykład klienta X Window System) i wysłać pakiety na dowolny serwer powyżej portu 1023 (na 

przykład X Window Serwer systemowy). W naszym przykładzie uniknęliśmy tego problemu, używając 

bitu ACK do akceptowania pakietów przychodzących, ale nie połączeń przychodzących. W przypadku 

UDP nie ma takiej opcji, ponieważ nie ma odpowiednika bitu ACK. Na szczęście w Internecie używanych 

jest stosunkowo niewiele ważnych protokołów opartych na UDP.  

Wybór routera do filtrowania pakietów 

Dostępnych jest wiele routerów filtrujących pakiety, niektóre dobre, a niektóre niezbyt dobre. Prawie 

każdy dedykowany router obsługuje filtrowanie pakietów w jakiejś formie. Ponadto pakiety filtrowania 

pakietów są dostępne dla wielu uniwersalnych platform Unix i PC, których możesz chcieć używać jako 

routerów. Jak wybrać najlepszy router filtrujący pakiety dla swojej witryny? W tej sekcji opisano 

najważniejsze możliwości routera filtrującego. Należy określić, które z tych możliwości są dla Ciebie 

ważne, i wybrać system filtrowania, który oferuje co najmniej te możliwości. 

Powinien mieć wystarczającą wydajność filtrowania pakietów dla twoich potrzeb 

Wiele osób niepotrzebnie martwi się wydajnością filtrowania pakietów. W większości zapór 

internetowych ograniczeniem wydajności jest szybkość połączenia z Internetem, a nie szybkość 

systemu filtrowania pakietów. Prawidłowe pytanie, jakie należy zadać na temat systemu filtrowania 

pakietów, to nie „Jak szybko to jest?” Prawidłowe pytanie brzmi: „Czy jest wystarczająco szybki dla 

moich potrzeb?” Połączenia internetowe są zwykle liniami 56 Kb / s lub 1,544 Mb / s (T-1). Filtrowanie 

pakietów to operacja na pakiet. Dlatego im mniejsze pakiety, tym więcej pakietów będzie 

obsługiwanych co sekundę i im więcej decyzji dotyczących filtrowania będzie musiał podejmować 

system filtrowania pakietów co sekundę. Najmniejszy możliwy pakiet IP - pusty pakiet zawierający tylko 

nagłówek IP i żadnych danych - ma długość 20 bajtów (160 bitów). Zatem linia o przepustowości 56 Kb 

/ s może przenosić najwyżej 350 pakietów na sekundę, a linia o przepustowości 1,544 Mb / s (na 

przykład linia T-1) może przenosić najwyżej 9650 pakietów na sekundę, jak pokazano w poniższej 

tabeli. (Modemy kablowe i DSL są technologiami o zmiennej szybkości; w zależności od dostawcy, ceny, 

którą jesteś skłonny zapłacić, lokalizacji i liczby innych użytkowników, prędkość może wahać się od 

kilkuset kilobitów na sekundę do dziesiątek megabitów. Zasadniczo można bezpiecznie założyć, że 

teoretyczne 10-bazowe prędkości T są efektywnym maksimum dla obu). 



 

W rzeczywistości jednak rzadko widać puste pakiety IP; zawsze jest coś w segmencie danych (np. pakiet 

TCP, UDP lub ICMP). Typowym pakietem przechodzącym przez zaporę byłby pakiet TCP / IP, ponieważ 

większość usług internetowych jest oparta na TCP. Minimalny możliwy rozmiar pakietu TCP / IP, dla 

pakietu zawierającego tylko nagłówek IP i nagłówek TCP i bez rzeczywistych danych, wynosi 40 bajtów, 

co zmniejsza maksymalną szybkość pakietów o połowę, do 175 pakietów na sekundę dla linii 56 Kb / s 

i 4 825 pakietów na sekundę dla linii 1,544 Mb / s. Rzeczywiste pakiety zawierające rzeczywiste dane 

będą jeszcze większe, co jeszcze bardziej zmniejszy szybkość przesyłania pakietów na sekundę. Te 

stawki pakietów na sekundę mieszczą się w możliwościach wielu systemów filtrowania pakietów, 

zarówno komercyjnych, jak i dostępnych bezpłatnie przez Internet, które są obecnie dostępne. 

Niektóre mogą iść znacznie szybciej. Wielu producentów zapór sieciowych podaje prędkości w Mb / s, 

aby podać liczby porównywalne z prędkościami sieci. Liczby te mogą być bardzo mylące, ponieważ 

wydajność zapory zależy od pakietów na sekundę, a nie bitów na sekundę. Dwie zapory ogniowe, które 

twierdzą, że przetwarzają pakiety z dokładnie taką samą prędkością, mogą wykazywać radykalnie różne 

prędkości bitów na sekundę, w zależności od założeń ich producentów dotyczących średnich 

rozmiarów pakietów. Zapytaj o stawki w pakietach na sekundę i porównaj to z danymi o 

przychodzących stawkach pakietów. Jeśli te informacje nie są bezpośrednio dostępne, nalegaj, aby 

dowiedzieć się, jakie założenia przyjęto odnośnie do rozmiarów pakietów, abyś mógł dokonać 

rozsądnych porównań. Ponadto wydajność zapory zależy od złożoności filtrów pakietów. Powinieneś 

być pewien, że podane prędkości są prędkościami z rozsądnym zestawem filtrów (niektórzy producenci 

podają prędkość osiągniętą przy włączonym filtrowaniu pakietów, ale na przykład bez ustawionych 

filtrów). Stanowe filtrowanie pakietów, inteligentne filtrowanie pakietów i ponowne składanie 

pofragmentowanych pakietów spowalniają wydajność. Nie zakładaj, że wydajność zapory zależy od 

szybkości procesora. Szybkość routera (a filtr pakietów jest tylko specjalnym rodzajem routera) wydaje 

się być znacznie bardziej zależna od innych czynników, w tym od ilości dostępnej pamięci, wydajności 

samych interfejsów sieciowych oraz szybkości i przepustowości wewnętrznej znajomości. 

Uaktualnienie procesora maszyny często ma niewielki lub żaden wpływ na jego szybkość przetwarzania 

ruchu sieciowego. Szybkość może być większym problemem w zaporze ogniowej wewnętrznej sieci 

organizacji. Taka zapora ogniowa będzie musiała działać z prędkością sieci lokalnej, która zwykle 

wynosi teoretycznie co najmniej 10 Mb / s, i może być znacznie wyższa. (W tym momencie zapory 

ogniowe nie są praktyczne w sieci Gigabit na sekundę. Na szczęście z perspektywy zapór sieci takie są 

obecnie dość rzadkie.) Ponadto zapory wewnętrzne często wymagają bardziej złożonych zestawów 

filtrów i obsługi większej liczby. protokołów, co jeszcze bardziej obniży ich wydajność. Zapora ogniowa 

z więcej niż dwoma połączeniami może również mieć wyższe wymagania dotyczące prędkości. Z 

dwoma połączeniami maksymalna wymagana prędkość to prędkość najwolniejszego połączenia. Dzięki 

trzem połączeniom wymagana prędkość może wzrosnąć. Na przykład, jeśli umieścisz drugie połączenie 

internetowe na zewnętrznym routerze, musi on teraz jechać z pełną prędkością, jeśli nie będzie to 

czynnikiem ograniczającym. Jeśli umieścisz na nim dwie sieci wewnętrzne, będzie musiało osiągnąć 



wyższą prędkość tych sieci, aby trasy między nimi. Jeśli masz naprawdę szybkie połączenie z Internetem 

(ponieważ masz wielu wewnętrznych użytkowników Internetu, wiele usług oferowanych przez Internet 

lub jedno i drugie), wydajność routera może być prawdziwym problemem. W rzeczywistości wiele 

naprawdę dużych witryn wymaga większej wydajności i większej niezawodności niż jakikolwiek 

pojedynczy router może zapewnić. W tej sytuacji należy bardzo martwić się wydajnością. Im mniej 

routerów używasz do łączenia się z Internetem, tym lepiej. Każde niezależne połączenie z Internetem 

stanowi kolejną możliwą lukę w zabezpieczeniach. Jeśli musisz używać wielu routerów, uzyskaj 

najlepszą możliwą wydajność, aby móc używać jak najmniejszej liczby routerów. W niektórych 

przypadkach może to wymagać starannego zaprojektowania sieci, aby uprościć reguły filtrowania na 

routerach, które muszą obsługiwać duży ruch. 

 Może to być router jednofunkcyjny lub komputer ogólnego przeznaczenia 

Nie oczekuj, że jedno urządzenie będzie służyć jako router do filtrowania pakietów, a także do robienia 

czegoś, co nie będzie częścią twojej zapory ogniowej. (Możesz mieć urządzenie, które wykonuje 

filtrowanie pakietów i proxy, lub filtrowanie pakietów i wybrane usługi hosta bastionu, a nawet 

wszystkie trzy.) W sensie praktycznym powinieneś spodziewać się, że będziesz używać dedykowanego 

routera filtrującego pakiety. Nie oznacza to jednak, że musisz kupić router jednofunkcyjny. Możesz 

użyć tradycyjnego routera jednofunkcyjnego lub komputera ogólnego przeznaczenia przeznaczonego 

do routingu. Jakie są zalety i wady każdego wyboru? Jeśli masz dużą liczbę sieci lub wiele protokołów, 

prawdopodobnie potrzebujesz routera jednofunkcyjnego. Pakiety routingu dla komputerów ogólnego 

przeznaczenia zwykle nie mają szybkości ani elastyczności routerów jednozadaniowych i może się 

okazać, że będziesz potrzebować niewygodnie dużej maszyny, aby pomieścić niezbędne karty 

interfejsu. 

Z drugiej strony, jeśli filtrujesz pojedyncze łącze internetowe, może nie być konieczne nic więcej niż 

kierowanie pakietów IP między dwoma sieciami Ethernet. Jest to w granicach możliwości rozsądnego 

komputera z 486 (lub porównywalnym) komputerem, a taka maszyna z pewnością będzie tańsza niż 

router jednofunkcyjny. (Może nawet być darmowy, jeśli już masz jeden dostępny w twojej organizacji.) 

Pakiety routingu i filtrowania są dostępne dla Windows NT i wielu innych systemów operacyjnych 

Microsoft, a także większości wariantów Uniksa. Bez względu na to, jakiego urządzenia używasz do 

routera filtrującego, zaporą ogniową powinno być wszystko, co robi router. Na przykład, jeśli to 

możliwe, nie używaj jednego urządzenia jako routera filtrującego i routera szkieletowego, który łączy 

wiele oddzielnych sieci wewnętrznych. Zamiast tego użyj jednego urządzenia do połączenia ze sobą 

wewnętrznych sieci i oddzielnego (znacznie mniejszego) urządzenia jako routera filtrującego. Im 

bardziej złożony router filtrujący i jego konfiguracja, tym bardziej prawdopodobne jest, że popełnisz 

błąd w jego konfiguracji, co może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Filtrowanie ma 

również znaczny wpływ na szybkość routera i może spowolnić router do punktu, w którym trudno jest 

osiągnąć akceptowalną wydajność dla sieci wewnętrznych. Niektóre komercyjne pakiety zapory 

ogniowej łączą filtrowanie pakietów z serwerem proxy na komputerze, który zachowuje się jak router 

jednofunkcyjny. Inne łączą filtrowanie pakietów z serwerami proxy lub bastionowymi na komputerach 

ogólnego przeznaczenia o dużej mocy. To dobrze, chociaż zwiększy twoje wymagania prędkości. Nie 

oczekuj, że użyjesz do tego małej maszyny. W zależności od posiadanych maszyn może to być dobra 

okazja (kupujesz jedną dużą maszynę zamiast wielu średnich) lub kiepska (kupujesz jedną dużą 

maszynę zamiast dodawać małą maszynę do istniejącej konfiguracja).  

Powinno to pozwolić na prostą specyfikację reguł  

Chcesz mieć możliwość jak najprostszego określenia reguł filtrowania pakietów. Poszukaj tej funkcji na 

dowolnym wybranym urządzeniu. Z koncepcyjnego punktu widzenia filtrowanie pakietów jest na 



początku skomplikowane, a dodatkowo skomplikowane przez szczegóły i dziwactwa różnych 

protokołów. Nie chcesz, aby Twój system filtrowania pakietów jeszcze bardziej komplikował 

komplikacje, z którymi już masz do czynienia. W szczególności chcesz mieć możliwość określania reguł 

na dość wysokim poziomie abstrakcji. Unikaj wszelkich implementacji filtrowania pakietów, które 

traktują pakiety jako po prostu nieustrukturyzowane tablice bitów i wymagają określenia reguł w 

odniesieniu do przesunięcia i stanu poszczególnych bitów w nagłówkach pakietów. Z drugiej strony nie 

chcesz, aby filtr pakietów całkowicie ukrywał szczegóły. Należy również unikać implementacji 

filtrowania pakietów, które wymagają włączenia protokołów według nazwy, bez dokładnego 

określania portów, na które zezwala to w jakich kierunkach. Jak już wcześniej omawialiśmy, 

prawdopodobnie będziesz mógł pobrać reguły z innego komputera, jeśli używasz routera 

jednofunkcyjnego. Niemniej jednak potrzebujesz interfejsu użytkownika, który umożliwia tworzenie i 

edytowanie reguł bez ekstremalnego bólu, ponieważ może to być okresowo konieczne. 

Powinno ono dopuszczać reguły oparte na dowolnych kryteriach nagłówka lub meta-pakietu 

Chcesz mieć możliwość określania reguł na podstawie dowolnej informacji nagłówka lub informacji 

meta-pakietu dostępnych dla twoich pakietów. Informacje w nagłówku obejmują: 

• Źródło IP i adres docelowy 

• Opcje IP 

• Protokół, taki jak TCP, UDP lub ICMP 

• Port źródłowy i docelowy TCP lub UDP 

• Typ wiadomości ICMP 

• Informacje o początku połączenia (bit ACK) dla pakietów TCP 

i podobne informacje dla wszystkich innych protokołów, na których filtrujesz. Informacje o meta-

pakietach obejmują wszelkie informacje o pakiecie, które router zna, ale których nie ma w samych 

nagłówkach (np. Jaki interfejs routera pakiet wszedł lub wychodzi). Chcesz mieć możliwość określania 

reguł na podstawie kombinacji tych kryteriów nagłówka i meta-pakietu. Z różnych powodów wiele 

produktów filtrujących nie pozwala spojrzeć na port źródłowy TCP lub UDP przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących filtrowania pakietów; pozwalają spojrzeć tylko na docelowy port TCP lub UDP. To 

uniemożliwia określenie niektórych rodzajów filtrów. Niektórzy producenci, którzy pomijają porty 

źródłowe TCP / UDP w kryteriach filtrowania pakietów, utrzymują, że takie filtrowanie i tak nie jest 

użyteczne lub że jego właściwe użycie jest „zbyt niebezpieczne” dla klientów, aby zrozumieć (ponieważ, 

jak już wspomniano wcześniej, port źródłowy informacje nie są wiarygodne). Uważamy, że jest to 

błędne przekonanie i że takie decyzje lepiej pozostawić dobrze poinformowanym klientom. 

Powinien stosować zasady w określonym zamówieniu 

Chcesz, aby filtr pakietów stosował, w przewidywalnej kolejności, reguły określone dla niego. 

Zdecydowanie najprostszym porządkiem jest porządek, w którym Ty, osoba konfigurująca router, 

określasz reguły. Niestety niektóre produkty zamiast stosować reguły w podanej kolejności, starają się 

zmieniać kolejność i scalać reguły, aby uzyskać większą skuteczność stosowania reguł. (Jeden 

innowacyjny sprzedawca reklamuje to nawet jako zaletę interfejsu użytkownika, ponieważ nie musisz 

już martwić się o kolejność określania reguł!) Powoduje to kilka problemów: 

• Zmiana kolejności reguł utrudnia zrozumienie, co się dzieje i co router zrobi z określonym zestawem 

instrukcji filtrowania. Konfiguracja systemu filtrowania pakietów jest już wystarczająco 



skomplikowana, bez konieczności dodawania przez producenta dodatkowych komplikacji przez 

scalanie i zmianę kolejności zestawów reguł. 

• Jeśli jakieś dziwactwa lub błędy występują w łączeniu lub zmianie kolejności zestawów reguł (a często 

dzieje się tak, ponieważ jest to coś, co jest bardzo trudne do przetestowania przez dostawców), 

niemożliwe jest ustalenie, co system zrobi z danym zestawem filtrów. 

• Co najważniejsze, zmiana kolejności reguł może złamać zestaw reguł, który działałby dobrze, gdyby 

nie został zmieniony. 

Rozważmy przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w korporacji i pracujesz nad specjalnym projektem z 

lokalnym uniwersytetem. Twoja korporacyjna sieć klasy B to 172.16 (tzn. Twoje adresy IP to 172.16.0.0 

do 172.16.255.255). Uczelnia jest właścicielem klasy A netto 10 (tzn. Ich adresy IP to od 10.0.0.0 do 

10.255.255.255). 

Na potrzeby tego projektu łączysz swoją sieć bezpośrednio z uniwersytetem, używając routera do 

filtrowania pakietów. Chcesz zablokować dostęp do Internetu przez ten link (dostęp do Internetu 

powinien przechodzić przez twoją zaporę internetową). Twój specjalny projekt z uniwersytetem 

wykorzystuje podsieć 172.16.6 twojej sieci klasy B (tj. Adresy IP 172.16.6.0 do 172.16.6.255). Chcesz, 

aby wszystkie podsieci na uniwersytecie miały dostęp do tej podsieci projektu. Ośmiobitowa podsieć 

uniwersytetu 10.1.99 ma wiele wrogich działań; chcesz mieć pewność, że ta podsieć może dotrzeć tylko 

do podsieci projektu. Jak możesz spełnić wszystkie te wymagania? Możesz wypróbować następujące 

trzy reguły filtrowania pakietów. (W tym przykładzie rozważamy tylko reguły dotyczące ruchu 

przychodzącego do Twojej witryny; musisz skonfigurować odpowiednie reguły dla ruchu 

wychodzącego). 

 

• Reguła A pozwala uniwersytetowi na dotarcie do podsieci projektu. 

• Reguła B blokuje nieprzyjazną podsieć na uniwersytecie przed wszystkim innym w sieci. 

• Zasada C zabrania dostępu do Internetu do sieci. 

Teraz spójrzmy na to, co dzieje się w kilku różnych przypadkach, w zależności od tego, jak dokładnie te 

reguły są stosowane. 

Jeżeli zasady stosuje się w kolejności ABC 

Jeśli reguły są stosowane w kolejności ABC - tej samej kolejności określonej przez użytkownika - w 

poniższej tabeli pokazano, co dzieje się z różnymi przykładowymi pakietami. 

 



• Pakiet 1 pochodzi z maszyny uniwersyteckiej w wrogiej podsieci do losowej maszyny w twojej sieci 

(nie w podsieci projektu); chcesz temu zaprzeczyć; zgodnie z regułą B. 

• Pakiet 2 pochodzi z komputera uniwersyteckiego w wrogiej podsieci do komputera w podsieci 

projektu; chcesz, aby było to dozwolone; zgodnie z regułą A. 

• Pakiet 3 jest od losowej maszyny na uniwersytecie do maszyny w podsieci projektu; chcesz, aby było 

to dozwolone; zgodnie z regułą A. 

• Pakiet 4 jest od losowej maszyny na uniwersytecie do jednej z twoich maszyn niebędących 

projektami; chcesz temu zaprzeczyć; zgodnie z regułą C. 

• Pakiet 5 jest od losowej maszyny w Internecie do jednej z twoich maszyn niebędących projektami; 

chcesz temu zaprzeczyć; zgodnie z regułą C. 

• Pakiet 6 jest od losowej maszyny w Internecie do jednej z maszyn projektu; chcesz temu zaprzeczyć; 

zgodnie z regułą C. 

Tak więc, jeśli reguły są stosowane w kolejności ABC, osiągają to, co chcesz 

Jeżeli zasady stosuje się w kolejności BAC 

Co by się stało, gdyby router zmienił reguły według liczby znaczących bitów w adresie źródłowym, aby 

najpierw zastosować bardziej szczegółowe reguły? Innymi słowy, reguły mające zastosowanie do 

bardziej szczegółowych adresów źródłowych IP (tj. Reguły mające zastosowanie do mniejszego zakresu 

adresów źródłowych) byłyby stosowane przed regułami mającymi zastosowanie do mniej 

szczegółowych adresów źródłowych IP. W takim przypadku reguły byłyby stosowane w kolejności BAC. 

 

Oto te same sześć przykładowych pakietów, z nowymi wynikami, jeśli reguły zostaną zastosowane w 

kolejności BAC; pogrubioną czcionką pokazujemy, w jaki sposób działania różnią się od poprzedniego 

przypadku (w którym reguły są stosowane w kolejności określonej przez użytkownika). 

 

Jeśli reguły są stosowane w kolejności BAC, wówczas pakiet 2, który powinien być dozwolony, jest 

niewłaściwie odrzucany przez regułę B. Teraz odmawianie czegoś, co powinno być dozwolone, jest 

bezpieczniejsze niż dopuszczanie czegoś, co należy odrzucić, ale byłoby lepiej, gdyby system filtrujący 

po prostu zrobił to, co chciałeś. Można skonstruować podobny przykład dla systemów, które zmieniają 



kolejność reguł na podstawie liczby znaczących bitów w adresie docelowym, co jest 

najpopularniejszym innym kryterium zmiany kolejności. 

Reguła  B nie jest w rzeczywistości konieczny 

Jeśli dokładnie rozważysz ten przykład, zobaczysz, że dyskusja na temat wrogiej podsieci, która jest 

przyczyną reguły B, jest zbędna i nie jest konieczna do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Reguła B ma 

na celu ograniczenie wrogiej podsieci do dostępu tylko do podsieci projektu. Jednak reguła A ogranicza 

już całą uczelnię - w tym nieprzyjazną podsieć - do dostępu tylko do podsieci projektu. Jeśli pominiesz 

regułę B, reguły zostaną zastosowane w kolejności AC niezależnie od tego, czy system zmieni kolejność 

na podstawie liczby znaczących bitów w adresie źródłowym IP. Poniższe tabele pokazują, co dzieje się 

w obu przypadkach 

 

Reguły filtrowania pakietów są trudne 

Chodzi o to, że poprawne filtrowanie reguł jest trudne. W tym przykładzie rozważamy względnie prostą 

sytuację i wciąż udało nam się opracować zestaw reguł, w których wystąpił subtelny błąd. Rzeczywiste 

zestawy reguł są znacznie bardziej złożone niż te i często zawierają dziesiątki lub setki reguł. Biorąc pod 

uwagę konsekwencje a interakcja wszystkich tych reguł jest prawie niemożliwa, chyba że są one po 

prostu stosowane w określonej kolejności. Tak zwana „pomoc” z routera, w postaci zmiany kolejności 

zestawów reguł, może z łatwością przekształcić przesadnie określony, ale działający zestaw reguł w 

niedziałający zestaw reguł. Należy upewnić się, że wybrany router filtrujący pakiety nie zmienia 

kolejności zestawów reguł. 

Nie ma problemu, jeśli router wykonuje optymalizację, o ile optymalizacja nie zmienia efektu reguł. 

Zwróć szczególną uwagę na to, jakie optymalizacje próbuje wykonać Twoja implementacja filtrowania 

pakietów. Jeśli sprzedawca nie powie lub nie może powiedzieć, jakie reguły zamówień są stosowane, 

nie kupuj produktu tego dostawcy. 

Powinien stosować reguły osobno do pakietów przychodzących i wychodzących, na zasadzie na 

interfejs . 

Dla maksymalnej elastyczności, możliwości i wydajności, chcesz mieć możliwość określenia osobnego 

zestawu reguł dla pakietów przychodzących i wychodzących dla każdego interfejsu. W tej sekcji 

pokażemy przykład, który pokazuje problemy, które możesz napotkać w przypadku routerów, które 

nie są tak elastyczne. Ograniczeniem niestety wspólnym dla wielu systemów filtrowania pakietów jest 

to, że pozwalają one badać pakiety tylko wtedy, gdy opuszczają system. To ograniczenie prowadzi do 

trzech problemów: 



• System zawsze znajduje się „na zewnątrz” własnych filtrów. 

• Wykrywanie sfałszowanych pakietów jest trudne lub niemożliwe. 

• Konfiguracja takich systemów jest niezwykle trudna, jeśli mają więcej niż dwa interfejsy. 

Spójrzmy na pierwszy problem. Jeśli router pozwala spojrzeć tylko na pakiety wychodzące, to pakiety 

skierowane do samego routera nigdy nie podlegają filtrowaniu pakietów. W rezultacie filtrowanie nie 

chroni samego routera. Zwykle nie jest to zbyt poważny problem, ponieważ na routerze zwykle jest 

niewiele usług, które można zaatakować, i istnieją inne sposoby ochrony tych usług. Telnet jest 

przykładem usługi, którą można zaatakować w ten sposób, ale zwykle można obejść problem z 

routingiem, wyłączając serwer Telnet lub kontrolowanie, skąd będzie akceptować połączenia 

przychodzące. SNMP to kolejna powszechnie dostępna i wrażliwa usługa. Teraz rozważ drugi problem. 

Jeśli router może filtrować tylko pakiety wychodzące, trudno jest wykryć sfałszowane pakiety 

wstrzykiwane z zewnątrz (to znaczy pakiety przychodzące z zewnątrz, ale które twierdzą, że mają 

wewnętrzne adresy źródłowe), jak pokazano na rysunku 8.1. Wykrywanie fałszerstw najłatwiej jest 

wykonać, gdy pakiet wchodzi do routera na interfejsie wejściowym. Wykrywanie fałszerstw na 

interfejsie wychodzącym jest skomplikowane przez pakiety generowane przez sam router (które będą 

miały wewnętrzne adresy źródłowe, jeśli sam router ma adres wewnętrzny) oraz przez uzasadnione 

pakiety wewnętrzne błędnie skierowane do routera (pakiety, które powinny zostać wysłane 

bezpośrednio z ich wewnętrzne źródło do ich wewnętrznych miejsc docelowych, ale zamiast tego 

zostały wysłane do routera filtrującego, na przykład przez systemy podążające domyślną trasą 

prowadzącą do routera filtrującego). Trzeci problem z filtrowaniem tylko wychodzącym polega na tym, 

że skonfigurowanie filtrowania pakietów na takim routerze może być trudne, jeśli ma więcej niż dwa 

interfejsy. Jeśli ma tylko dwa interfejsy, możliwość filtrowania danych wychodzących na każdym 

interfejsie nie jest niczym wielkim. Istnieją tylko dwie ścieżki przez router (od pierwszego interfejsu do 

drugiego i odwrotnie). Pakiety przesyłane w jedną stronę mogą być filtrowane jako pakiety 

wychodzące na jednym interfejsie, natomiast pakiety przesyłane w drugą stronę mogą być filtrowane 

jako pakiety wychodzące na drugim interfejsie. Rozważmy z drugiej strony router z czterema 

interfejsami: jeden do połączenia z witryną, jeden do sieci finansowej i dwa do sieci inżynierskich. W 

takim środowisku narzucanie następujących zasad nie byłoby nierozsądne: 

• Dwie sieci inżynierskie mogą komunikować się ze sobą bez ograniczeń. 

• Dwie sieci inżynieryjne i Internet mogą komunikować się ze sobą z pewnymi ograniczeniami. 

• Dwie sieci inżynieryjne i sieć finansowa mogą komunikować się ze sobą z pewnymi ograniczeniami - 

innymi niż ograniczenia między sieciami inżynieryjnymi a Internetem. 

• Sieć finansowa w żadnym wypadku nie może komunikować się z Internetem. 

Przez ten router istnieje 12 ścieżek, od każdego z czterech interfejsów do każdego z trzech innych 

interfejsów (ogólnie istnieją ścieżki N * (N-1) przez router N-interfejs). W przypadku systemu 

filtrowania tylko dla połączeń wychodzących konieczne byłoby ustanowienie następującego 

filtrowania dla każdego interfejsu: 

Sieć inżynierska A: filtry internetowe, filtry finansowe, filtry inżynierskie B. 

Sieć inżynierska B: filtry internetowe, filtry finansowe, filtry inżynierskie A. 

Sieć finansowa: filtry internetowe, filtry inżynierskie A, filtry inżynierskie B. 

Internet: filtry inżynierskie A, filtry inżynierskie B, filtry finansowe 



Łączenie wielu wymagań dotyczących filtrowania w jednym interfejsie, takim jak ten, może być bardzo 

trudne. W zależności od złożoności filtrów i elastyczności systemu filtrującego, w niektórych 

przypadkach mogą to być niemożliwe sytuacje. Bardziej subtelnym problemem związanym z taką 

konfiguracją jest to, że nakłada na siebie filtrowanie pakietów między dwiema sieciami inżynieryjnymi 

(co może powodować znaczny problem z wydajnością). Przy tej konfiguracji router musi zbadać 

wszystkie pakiety przepływające między dwiema sieciami inżynieryjnymi, nawet jeśli nigdy nie 

zdecyduje się na ich upuszczenie tych pakietów. Spójrzmy teraz na ten sam scenariusz, zakładając, że 

system filtrowania pakietów ma filtry przychodzące i wychodzące. W takim przypadku możesz 

umieścić: 

• Wszystkie filtry związane z Internetem (niezależnie od tego, czy dotyczą sieci inżynieryjnych czy sieci 

finansowej) w interfejsie internetowym 

• Wszystkie filtry związane z siecią finansową (niezależnie od tego, czy dotyczą sieci inżynierskich czy 

Internetu) w interfejsie finansowym 

• Brak filtrów w interfejsach inżynierskich (co zapewnia maksymalną wydajność ruchu między sieciami 

inżynieryjnymi, ponieważ nie przepuszczałby żadnych filtrów) 

Co jeśli system filtrowania pakietów ma filtry tylko przychodzące, a nie tylko filtry wychodzące? System 

tego rodzaju rozwiązałby pierwszy i drugi problem opisany w tej sekcji: router z filtrami tylko 

przychodzącymi może być chroniony przez własne filtry i może wykrywać sfałszowane pakiety. Taki 

system nie rozwiązałby jednak trzeciego i najpoważniejszego problemu; nadal masz problemy z 

połączeniem reguł filtrowania na routerach z więcej niż dwoma interfejsami. Co jeśli system filtrowania 

pakietów ma oba rodzaje filtrów, ale nie pozwala na określenie poszczególnych interfejsów? Ten rodzaj 

systemu ma wszystkie problemy z systemem tylko wychodzącym (musisz scalić wszystkie reguły w 

jeden zestaw i ponieść koszty filtrowania pakietów nawet w przypadku niefiltrowanych połączeń). 

Ponadto wykrycie sfałszowanych adresów źródłowych staje się bardzo trudne. Większość takich 

systemów ma specjalne konfiguracje do obsługi sfałszowanych adresów źródłowych, ale są one mniej 

elastyczne niż elementy sterujące, które można uzyskać poprzez bezpośrednie określenie reguł. W 

szczególności mogą chronić cię przed fałszerstwami zewnętrznymi bez wykrycia fałszerstw 

wewnętrznych. 

Powinno być możliwe rejestrowanie zaakceptowanych i odrzuconych pakietów 

Upewnij się, że router filtrujący pakiety umożliwia rejestrowanie wszystkich upuszczanych pakietów. 

Chcesz wiedzieć o pakietach blokowanych przez reguły filtrowania pakietów. Reguły te odzwierciedlają 

twoją politykę bezpieczeństwa i chcesz wiedzieć, kiedy ktoś próbuje je złamać. Najprostszy sposób, aby 

dowiedzieć się o tych próbach naruszenia są dzienniki. Chcesz także móc rejestrować wybrane pakiety, 

które zostały zaakceptowane. Na przykład możesz chcieć zarejestrować początek każdego połączenia 

TCP. Rejestrowanie wszystkich zaakceptowanych pakietów będzie przy normalnej pracy zbyt dużą 

ilością danych, ale czasami może być tego warte w celu debugowania i radzenia sobie z trwającymi 

atakami. Chociaż prawdopodobnie będziesz logować się w miejscu docelowym pakietu, to logowanie 

nie będzie działać, jeśli host docelowy został przejęty i nie pokaże pakietów, które przechodzą przez 

filtr pakietów, ale nie mają prawidłowego miejsca docelowego. Te pakiety są interesujące, ponieważ 

mogą być sondami atakującego. Bez informacji z routera nie będziesz mieć pełnego obrazu tego, co 

robi atakujący. Ważna jest również rejestrowana informacja, a routery z filtrowaniem pakietów mają 

bardzo różne możliwości. Będziesz potrzebować informacji o tym, która reguła i pakiet spowodował 

wpis do dziennika. Idealnie byłoby znać definicję reguły, ale wystarczy nazwa lub inny stały 

identyfikator. Numer reguły, który zmienia się za każdym razem, gdy edytujesz zestaw reguł, jest 

najmniej przydatnym identyfikatorem reguły, chociaż jest lepszy niż brak jakichkolwiek informacji. 



Będziesz także potrzebować informacji o samym pakiecie. Przynajmniej będziesz chciał zobaczyć 

źródłowy i docelowy adres IP oraz protokół. W przypadku pakietów TCP i UDP będziesz chciał zobaczyć 

numery portów źródłowych i docelowych (oraz flagi dla pakietów TCP). W przypadku ICMP będziesz 

chciał zobaczyć typ i kod. 

Oprócz zapewnienia prostej translacji adresów sieciowych dla prostych protokołów TCP i UDP, 

maskarada Linuksa umożliwia ładowanie dodatkowych modułów jądra dla bardziej skomplikowanych 

protokołów (na przykład FTP i RealAudio, które wymagają odwrotnych połączeń TCP lub dodatkowych 

portów UDP). 

ipchains 

ipchains został zaprojektowany w oparciu o łańcuch reguł. Każda reguła określa warunek i działanie, 

które należy podjąć, jeśli warunek jest spełniony, zwany celem. Reguły w łańcuchu są używane w 

kolejności; pakiet jest kolejno sprawdzany pod kątem każdej reguły, a jeśli pakiet spełnia warunek, 

podejmowane jest określone działanie. Istnieją trzy standardowe łańcuchy, zwane łańcuchami 

wejściowymi, wyjściowymi i przekaźnikowymi. Wszystkie pakiety przychodzące do maszyny są 

przekazywane przez łańcuch wejściowy, a wszystkie pakiety wychodzące z maszyny są przekazywane 

przez łańcuch wyjściowy. Łańcuch przesyłania dalej służy do pakietów, które muszą być wysłane do 

innego interfejsu sieciowego niż ten, w którym je odebrano. Zatem jeśli pakiet zostanie odebrany dla 

maszyny, jest on dopasowywany do łańcucha wejściowego; jeśli maszyna generuje pakiet, jest on 

dopasowywany do łańcucha wyjściowego. Jeśli maszyna działa jako router i otrzymuje pakiet 

zaadresowany do innej maszyny, pakiet zostanie dopasowany do wszystkich trzech łańcuchów. Każdy 

ze standardowych łańcuchów ma domyślną politykę, która jest stosowana, gdy żadna reguła nie 

pasuje. Możliwe jest również tworzenie dodatkowych łańcuchów zdefiniowanych przez użytkownika. 

Jeśli podczas sprawdzania łańcucha zdefiniowanego przez użytkownika żadne reguły nie pasują, 

przetwarzanie będzie kontynuowane w punkcie, w którym łańcuch został wywołany. Warunki w regule 

mogą być oparte na jednym z poniższych: 

• Numer protokołu IP (np. TCP, UDP, ICMP lub IGMP). 

• Źródłowy i docelowy adres IP. Adresy mogą być określone jako podsieć o zmiennej długości (np. 

192.168.8.0/22) lub adres sieciowy z maską, a negacja jest dozwolona (możesz określić „wszystkie 

adresy oprócz tych, które pasują do tego adresu i maski”). 

• Źródłowy i docelowy numer portu TCP i UDP. Numery portów można określić za pomocą zakresów 

lub masek, a negacja jest dozwolona. 

• Typ i kod ICMP. 

• Czy pakiet jest fragmentem IP. 

• Czy pakiet jest pakietem początkowym połączenia TCP. 

• Interfejs sieciowy. Jest to interfejs, do którego pakiet przyszedł dla łańcucha wejściowego i interfejs 

docelowy dla łańcuchów wyjściowych i przesyłania dalej. 

Każda reguła w łańcuchu ma akcję docelową, która jest stosowana, gdy reguła pasuje. Cel reguły 

decyduje o tym, co dalej stanie się z pakietem. Dozwolone cele to: 

• Odmów: upuść pakiet bez generowania odpowiedzi. 

• Odrzuć: nie przetwarzaj pakietu, ale wygeneruj odpowiedź ICMP (która zostanie przekazana przez 

łańcuch wyjściowy). 



• Akceptuj: Przetwórz pakiet. 

• Maskar: wykonaj maskaradę. Ten cel jest ważny tylko w łańcuchu przesyłania dalej. 

• Przekieruj: Prześlij pakiet do innego portu na komputerze lokalnym. 

• Powrót: Zastosuj domyślną zasadę dla wbudowanego łańcucha lub kontynuuj przetwarzanie w 

punkcie, w którym wywołano łańcuch zdefiniowany przez użytkownika. 

• Łańcuch zdefiniowany przez użytkownika. 

Ponieważ łańcuch zdefiniowany przez użytkownika może być celem reguły, można budować złożone 

filtry lub sprawić, aby ipchains zachowywał się jak inne systemy filtrowania pakietów. Reguła może 

również zawierać wpis dziennika, który zawiera informacje o podjętej akcji, czasie i podsumowaniu 

nagłówków pakietów. Logowanie jest wykonywane przez syslog. 

Testowanie reguł ipchains 

ipchains ma bardzo przydatną funkcję, która pozwala przetestować reguły filtrowania jądra. Polecenie 

ipchains pozwala określić wartości nagłówka IP, które mają być testowane pod kątem aktualnie 

załadowanych reguł filtrowania jądra. Używając standardowych nazw docelowych, polecenie wypisuje, 

jak jądro zareagowałoby, gdyby pakiet rzeczywiście został wysłany do zapory ogniowej. W chwili 

pisania tego tekstu nie jest możliwe generowanie i testowanie dowolnych pakietów. 

Maskarada 

maskarada Linux  to system translacji adresów sieciowych. Ponieważ jest w stanie pracować na 

wyższych poziomach protokołu i dokonywać bardziej skomplikowanych modyfikacji niż proste zmiany 

adresu, jest również nazywany przezroczystym systemem proxy. To, co robi, można uznać za proxy lub 

filtrowanie pakietów; jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Adres IP zapory służy do komunikacji ze 

zdalnymi usługami. W przypadku prostych protokołów maskarada zmienia tylko informacje nagłówka 

IP, w tym adresy IP, numery portów oraz numery sekwencji i potwierdzeń TCP. Maskarada 

wykorzystuje adres IP hosta wykonującego maskaradę jako adres widoczny z zewnątrz i mapuje numer 

portu na jeden z puli 4096 portów zaczynających się od 61000. Ten ustalony przydział portów ogranicza 

maskaradę Linuksa do 4096 jednoczesnych połączeń TCP i 4096 Porty UDP. W momencie pisania jądra 

Linuksa przydzielają tylko porty mniejsze niż 32768, więc porty używane do maskarady nigdy nie będą 

w konflikcie z portami używanymi do innych celów. Maskarada Linuksa jest również w stanie poradzić 

sobie z bardziej skomplikowanymi protokołami, takimi jak FTP lub RealAudio, które mogą wymagać 

odwrotnych połączeń TCP lub dodatkowych portów UDP. Obsługę nowych protokołów można dodać, 

dynamicznie ładując nowe moduły jądra 

Jak działa maskarada 

Maskarada polega na przechwytywaniu pakietów przekazywanych przez jądro Linuksa. Maskarada dla 

prostych protokołów działa podobnie jak proste tłumaczenie adresów sieciowych, jak opisano w 

rozdziale 5.1. Adresy IP i numery portów są modyfikowane w pakietach wychodzących. W przypadku 

połączeń TCP generowany jest nowy numer kolejny. Proces jest odwracany dla pakietów 

przychodzących. Rysunek 8.5 jest przykładem tego, jak działa klient łączący się ze zdalnym serwerem 

HTTP i pokazuje adres IP oraz porty dla każdej połowy połączenia. Maskarada zapory będzie nadal 

przekazywać pakiety z powrotem do klienta, o ile klient będzie utrzymywał wychodzącą połowę 

połączenia TCP. W przypadku UDP zapora będzie przekazywać pakiety z powrotem do klienta tylko 

przez konfigurowalny okres czasu, który zwykle jest ustawiony na 15-30 sekund. Oprócz obsługi ruchu 

wychodzącego maskarada może służyć do przekazywania portów przychodzących do usług 



wewnętrznych. Możliwość maskowania portów przychodzących jest skonfigurowana statycznie dla 

każdego portu, który ma zostać przekazany. Po przekazaniu portu nie można go już używać do łączenia 

się z usługą zapory. Rysunek 8.6 pokazuje maskaradową zaporę sieciową skonfigurowaną do 

przekazywania SSH do wewnętrznego miejsca docelowego oraz zawiera adresy IP i numery portów dla 

każdej połowy połączenia. Możliwe jest przekierowanie tego samego portu do wielu miejsc 

docelowych, jeśli maskarada zapory sieciowej jest skonfigurowana do nasłuchiwania wielu adresów IP. 

W przypadku bardziej skomplikowanych protokołów maskarada może skonfigurować dodatkowe 

nasłuchiwanie portów TCP i UDP na podstawie zawartości wyświetlonych pakietów. Maskarada może 

nawet przepisać zawartość pakietów danych w celu zastąpienia adresów IP i numerów portów. Można 

to najlepiej wyjaśnić, opisując działanie modułu maskowania dla FTP. Jak omawiamy w rozdziale 17, 

FTP jest trudnym protokołem do obsługi przez zaporę ogniową, ponieważ zwykle wymaga połączenia 

z serwera do klienta. Klient FTP otwiera kanał kontrolny na żądanym serwerze FTP. W miejscu, w 

którym dane mają zostać przesłane, klient wydaje polecenie PORT, które zawiera adres IP klienta i 

numer portu, na którym klient oczekuje otrzymania danych. Serwer FTP korzysta z tych informacji, aby 

otworzyć nowe połączenie TCP z klientem w celu przesłania danych. Aby maskarada działała, musi 

przechwycić polecenie PORT od klienta. Moduł maskowania FTP robi to poprzez słuchanie poleceń 

wysyłanych przez wszystkie kanały sterujące FTP. Kiedy widzi polecenie PORT, robi dwie rzeczy; po 

pierwsze, konfiguruje tymczasowy port na hoście maskującym, który jest przekazywany do portu 

określonego przez klienta. Następnie przepisuje pakiet IP zawierający polecenie PORT z adresem IP 

zapory i portu tymczasowego. Po ustanowieniu połączenia przychodzącego do portu tymczasowego 

jest ono przekazywane klientowi 

Dostępne specjalistyczne moduły maskaradowe 

Dostępnych jest wiele specjalistycznych modułów maskaradowych. W momencie pisania można je 

podzielić na trzy kategorie: multimedia, gry i dostęp do usług wewnętrznych. Aktualną listę modułów 

i ich dostępność można znaleźć w Linux MASQUERADING-HOWTO. Zobacz Dodatek A, aby uzyskać 

informacje na temat uzyskiwania dokumentów Linux HOWTO. 

Korzystanie z ipchains (w tym maskarada) 

Aby użyć ipchains, musisz go skompilować w jądrze, którego używasz. Rzeczywiste flagi kompilacji jądra 

do włączenia są różne w różnych wydaniach Linuksa; powinieneś skonsultować się z pomocą dotyczącą 

narzędzia do konfigurowania jądra systemu Linux lub użyć Linux IPCHAINS-HOWTO.  

Zalecamy również włączenie ponownego składania fragmentów. Informacje na temat fragmentacji 

adresów IP i dlaczego jest to ważne, patrz rozdział 4. Maskarada jest zawarta jako standardowa część 

kodu źródłowego jądra Linux 2.1 i 2.2. Należy go włączyć podczas kompilacji jądra i zależy to również 

od kodu zapory Linux. Opcja czasu kompilacji jądra umożliwiająca maskaradowanie Linuksa to 

CONFIG_IP_MASQUERADE = Y. Aby korzystać ze wszystkich funkcji ipchains i maskarady, będziesz 

również potrzebował komend ipchains i ipmasqadm używanych do definiowania reguł filtrowania i 

maskarady. reguły ipchains są budowane stopniowo; gdy komputer uruchamia się, instaluje reguły w 

kolejności, więc przez krótki czas będzie inicjowany, gdy łańcuch nie zostanie w pełni zbudowany, a 

domyślne zasady zostaną użyte przed skonfigurowaniem końca łańcucha. Jeśli domyślną zasadą jest 

akceptowanie pakietów, możesz zaakceptować pakiety, które Ty inaczej byś odrzucił. Dlatego 

powinieneś wprowadzić początkową jawną domyślną politykę, która odrzuca pakiety. Jednym z 

kuszących sposobów uniknięcia tego problemu jest zbudowanie łańcuchów przed faktyczną 

konfiguracją interfejsów sieciowych (jeśli nie możesz odebrać pakietów, nie musisz się martwić o to, 

co z nimi zrobisz). W większości sytuacji to nie zadziała, ponieważ reguły zostaną odrzucone, jeśli 

odnoszą się do interfejsów sieciowych, które nie zostały skonfigurowane. Jeśli masz konfigurację tego 



typu, którą zalecamy, musisz skonfigurować interfejs sieciowy, zanim będziesz mógł zbudować 

łańcuchy, których faktycznie będziesz używać. W ten sposób będziesz używać dwóch skryptów 

rozruchowych do konfiguracji ipchains. Pierwszy skrypt zainicjuje domyślne zasady odmowy dla 

każdego łańcucha; drugi załaduje reguły, których chcesz użyć. 

W połączeniu ze skryptami konfiguracji interfejsu sieciowego spowoduje to następujący trzystopniowy 

proces: 

1. Załaduj domyślne zasady odmowy, które nie określają interfejsu. 

2. Skonfiguruj interfejsy sieciowe. 

3. Załaduj prawdziwe reguły ipchains, których będziesz używać. 

Ponieważ domyślna zasada nie rejestruje żadnych danych, często przydatne jest zduplikowanie jej za 

pomocą ostatecznej reguły, która będzie także rejestrować zabroniony ruch. W innych sytuacjach 

filtrowania pakietów zalecamy robienie tego dla celów dokumentacji; w tym przypadku 

udokumentowałeś już domyślne ustawienie początkowe, ale potrzebujesz obu w tym celu łącz 

bezpieczeństwo i logowanie. Kiedy działa maskarada, standardowy uniksowy program netstat nie 

wyświetla portów maskujących. To oznacza, że komputer będzie akceptował pakiety dla portów, które 

nie pojawiają się po uruchomieniu netstat, co może być uciążliwe dla doświadczonych administratorów 

sieci. 

ipfilter 

ipfilter to kolejny system filtrowania pakietów dla Uniksa. Działa na bezpłatnych implementacjach BSD 

(FreeBSD, OpenBSD i NetBSD), a także został przeniesiony i przetestowany na innych systemach 

operacyjnych Unix, w tym Solaris i wcześniejszych wersjach SunOS, IRIX i Linux. pfilter używa listy reguł 

zawartych w jednym pliku konfiguracyjnym. W przeciwieństwie do ipchains, ipfilter sprawdza kolejno 

wszystkie reguły, a ostatnia reguła, która pomyślnie pasuje, określa los pakietu. To może być świetne 

źródło zamieszania. Wyobraź sobie plik konfiguracyjny filtrowania zawierający tylko następujące reguły 

block in all 

pass in all 

Spowoduje to przekazanie wszystkich pakietów, ponieważ druga reguła jest ostatnią pasującą regułą. 

Na szczęście reguła ipfilter może określić słowo kluczowe „szybkie”, które, jeśli reguła pasuje, 

spowoduje zakończenie sprawdzania reguły w tym punkcie. Następujące reguły zablokują cały ruch: 

block in quick all 

pass in all 

Reguły mogą być pogrupowane w grupy, co pozwala dość łatwo tworzyć bardziej skomplikowane 

konfiguracje. Grupa ma regułę główną, która jest sprawdzana w celu ustalenia, czy pozostałe reguły w 

grupie są wykonywane. Jeśli grupa jest wykonywana, reguły w niej są obsługiwane w normalny sposób. 

Na końcu grupy przetwarzanie jest kontynuowane w następnym wierszu. Warunki w regule mogą być 

oparte na jednym z poniższych: 

• Numer protokołu IP (na przykład TCP, UDP, ICMP lub IGMP). 

• Ustawione opcje IP. 



• Źródłowy i docelowy adres IP. Adresy można określić jako podsieć o zmiennej długości (na przykład 

192.168.8.0/22) lub adres sieciowy z maską, a negacja jest dozwolona (możesz określić „wszystkie 

adresy oprócz tych, które pasują do tego adresu i maski”). 

• Źródłowy i docelowy numer portu TCP i UDP. Numery portów można określić za pomocą zakresów 

lub masek, a negacja jest dozwolona. 

• Typ i kod ICMP. 

• Czy pakiet jest fragmentem IP. Fragmenty, które są zbyt krótkie, aby zawierać numery portów, a tym 

samym mogą uniemożliwić stosowanie reguł portów, mogą być jawnie obsługiwane. 

• Ustawione flagi TCP (na przykład bity ACK i SYN, które pozwalają zidentyfikować początek pakietu 

połączenia). 

• Interfejs sieciowy, do którego przyszedł pakiet. 

• Upuść pakiet bez generowania odpowiedzi. 

• Nie przetwarzaj pakietu, ale zwróć odpowiedź ICMP (możesz określić, jaka odpowiedź ICMP ma 

zostać zwrócona). 

• Nie przetwarzaj pakietu, ale zwróć reset TCP. 

• Przetwórz pakiet. 

• Przetwarzaj pakiet, zachowując informacje o stanie, aby upewnić się, że wszystkie pakiety TCP są 

częścią prawidłowej konwersacji TCP, z odpowiednimi ustawieniami SYN i ACK oraz odpowiednimi 

numerami sekwencyjnymi. 

• Zmień adres IP i / lub numer portu w pakiecie za pomocą mapowania statycznego (jest to prosta 

forma tłumaczenia adresu sieciowego). 

• Wyślij pakiet lub jego kopię do określonego interfejsu sieciowego lub adresu w celu zalogowania. 

• Rejestruj informacje o pakiecie poprzez syslog. 

ipfilter ma również możliwość bardziej skomplikowanego przepisywania pakietów w celu obsługi 

protokołów, których nie można obsłużyć przez proste tłumaczenie adresów sieciowych. Istnieje jednak 

stosunkowo niewiele obsługiwanych protokołów. System przepisywania w ipfilter nie jest dynamicznie 

rozszerzalny; możliwości przepisywania są ustawiane w czasie kompilacji i nie można ich dodawać na 

bieżąco 

Porównanie ipfilter i ipchains 

ipfilter i ipchains zapewniają w przybliżeniu tę samą funkcjonalność; w wielu przypadkach ludzie 

wybierają je w zależności od używanego systemu operacyjnego, używając ipchains w Linuksie i ipfilter 

w innych systemach operacyjnych. Z drugiej strony mają wyraźne mocne i słabe strony. ipchains jest 

znacznie silniejszy niż system translacji adresów sieciowych. Funkcja translacji adresów sieciowych 

zapewniana przez ipfilter jest minimalna i nie można jej dynamicznie aktualizować. ipchains jest 

również dostarczany jako część Linuksa, więc nie wymaga osobnej integracji. ipfilter zapewnia funkcje 

filtrowania, których nie udostępnia ipchains (pozwalając na filtrowanie opcji IP i zapewnianie na 

przykład bardziej elastyczna obsługa opcji TCP) i bardziej elastycznie reaguje na odpowiedzi na 

zablokowane pakiety. Funkcje duplikacji pakietów są przydatne do podawania pakietów do systemów 

wykrywania włamań. Architektura ipchains znacznie ułatwia rozbudowę niż ipfilter, więc jest 



prawdopodobne, że dodatkowe funkcje ipfilter ostatecznie pojawią się w ipchains. Jednak ipchains jest 

stosunkowo ściśle zintegrowany z jądrem Linuksa, co spowolni jego rozprzestrzenianie się na inne 

systemy operacyjne. 

Linux netfilter 

W tym piśmie przepisywane są systemy filtrowania pakietów Linux i translacji adresów sieciowych. 

Nowy system filtrowania nazywa się netfilter i ma kilka celów. Jednym z nich jest zmniejszenie liczby 

punktów w jądrze Linuksa, w których występuje filtrowanie. Innym jest czyste oddzielenie filtrowania 

od translacji adresów sieciowych. W wyniku tego rozdzielenia netfilter nie jest już w stanie 

modyfikować pakietów. Niektóre koncepcje z ipchains wciąż istnieją w netfilter; w szczególności listy 

reguł filtrowania są wbudowane w nazwane łańcuchy. Istotne funkcje, które zostały dodane do 

netfilter to: 

• Możliwość filtrowania zarówno interfejsu wejściowego, jak i wyjściowego w łańcuchu przekazywania 

• Możliwość przekazywania pakietów do procesów na poziomie użytkownika w celu obsługi 

Jeśli używasz ipchains tylko do filtrowania pakietów, możesz użyć netfilter z tymi samymi regułami 

filtrowania. Jeśli jednak korzystasz z łańcucha maskaradowego, będziesz musiał przekonwertować się 

na nowe narzędzia do translacji adresów sieciowych w celu korzystania z netfiltera. 

Filtrowanie pakietów Windows NT 

Windows NT 4 ma bardzo ograniczoną zdolność do filtrowania pakietów, odpowiednią tylko do 

ochrony samego komputera, i to tylko w niektórych okolicznościach. Z panelu sterowania Sieć podczas 

konfigurowania właściwości protokołu TCP / IP można przejść do karty Adres IP i wybrać opcję 

Zaawansowane. Istnieją dwa różne sposoby filtrowania: 

• Przycisk Włącz filtrowanie PPTP ograniczy interfejs tylko do korzystania z PPTP.19 

• Przycisk Konfiguruj w obszarze Włącz zabezpieczenia pozwala skonfigurować filtrowanie według 

portu TCP, portu UDP lub protokołu IP. 

Windows NT zapewnia również to drugie filtrowanie, jako część Zaawansowanych ustawień TCP / IP; 

znajduje się na karcie Opcje i nazywa się filtrowaniem TCP / IP. Możesz określić, że chcesz zezwalać na 

wszystko, lub możesz podać listę dozwolonych, według indywidualnego numeru portu (to znaczy, jeśli 

chcesz zezwolić na porty powyżej 1023, będziesz musiał wprowadzić każdą liczbę od 1024 do 65536 

osobno). Filtrowanie pakietów jest niezwykle minimalne i jest bardzo niewiele sytuacji, w których 

można z niego korzystać. Jest przydatny w przypadku komputerów korzystających z PPTP lub hostów 

bastionowych zapewniających pojedyncze usługi, takie jak HTTP. Niektóre problemy z tym nie są od 

razu oczywiste i często są nieprzyjemnymi niespodziankami dla osób próbujących użyć tego filtrowania 

pakietów: 

• Kontroluje tylko pakiety przychodzące bez zestawu ACK; nie ograniczy połączeń wychodzących. 

• Wpisy „protokołu IP” nie kontrolują UDP i TCP; jeśli chcesz odmówić UDP i TCP, musisz ustawić wpisy 

TCP i UDP, aby zezwalały tylko na określone porty, a następnie unikaj podawania jakichkolwiek portów. 

• Nie odrzuci ICMP, nawet jeśli ustawisz protokół IP tak, aby zezwalał tylko na określone porty i unikał 

dołączania ICMP. 

Jeśli zainstalujesz usługę Routing i dostęp zdalny dla systemu Windows NT 4 lub Windows 2000, która 

jest opcją bezpłatną, uzyskasz znacznie bardziej elastyczne filtrowanie pakietów, pozwalając zarówno 



na przychodzące, jak i wychodzące filtry według protokołu, adresu źródłowego i docelowego oraz 

źródła i Port docelowy. To filtrowanie nadal nie konkuruje z pełnymi implementacjami filtrowania 

pakietów; nie zezwala na specyfikację zakresów portów, nie daje żadnej kontroli nad tym, co zostało 

zrobione z odrzuconymi pakietami, i nie pozwala na łączenie reguł zezwolenia i odmowy. Windows 

2000 zapewnia filtrowanie pakietów na trzecim miejscu w ramach implementacji IPsec). To filtrowanie 

pakietów jest porównywalne z filtrowaniem usługi Routing i dostęp zdalny dla systemu Windows NT 4, 

z wyjątkiem tego, że możliwe jest łączenie filtrów w zestawy (pozwalając na mieszanie reguł zezwalania 

i blokowania), a reguła może zastosować cztery możliwe działania: 

• Zezwól wszystkim pasującym pakietom, niezależnie od ich statusu IPsec. 

• Blokuj wszystkie pasujące pakiety, niezależnie od ich statusu IPsec. 

• Zażądaj ochrony IPsec dla wszystkich pasujących pakietów, ale zaakceptuj je, jeśli IPsec nie jest 

dostępny. 

• Wymagaj ochrony IPsec na wszystkich pasujących pakietach i odrzucaj je, jeśli IPsec nie jest dostępny. 

Jeśli korzystasz z filtrowania pakietów w ramach IPsec, zdecydowanie zalecamy unikanie 

konfigurowania innych możliwych rodzajów filtrowania pakietów. Używaj tylko jednego pakietu do 

filtrowania pakietów na raz; w przeciwnym razie ryzykujesz konfiguracją sprzecznych reguł filtrowania. 

Bez względu na to, czy komputer się myli, jego opiekunowie na pewno to zrobią. Jak na ironię, 

najpotężniejszy pakiet filtrowania pakietów, który Microsoft udostępnia dla systemu Windows NT, jest 

w rzeczywistości częścią serwera proxy Microsoft. Chociaż nadal nie zapewnia wszystkich funkcji, które 

zapewnia router filtrowania pakietów, obejmuje opcje alarmowania i rejestrowania, specyfikację 

zakresów portów i filtrowanie fragmentów. W chwili pisania tego tekstu wkrótce pojawi się nowa 

wersja serwera proxy i oczekuje się, że będzie mieć jeszcze więcej funkcji filtrowania pakietów. 

Gdzie wykonać filtrowanie pakietów 

Jeśli spojrzysz na różne architektury zapory przedstawione wcześniej, zobaczysz, że możesz 

przeprowadzić filtrowanie pakietów w różnych miejscach. Gdzie powinieneś to zrobić? Odpowiedź jest 

prosta: gdziekolwiek możesz. Wiele architektur (np. Architektura ekranowanego hosta lub architektura 

podsieci z pojedynczym routerem) dotyczy tylko jednego routera. W takich przypadkach ten router jest 

jedynym miejscem, w którym można filtrować pakiety, więc nie trzeba podejmować zbyt wielu decyzji. 

Jednak inne architektury, takie jak ekranowana podsieć z dwoma routerami i niektóre warianty 

architektoniczne, obejmują wiele routerów. Możesz filtrować pakiety na jednym lub wszystkich tych 

routerach. Zalecamy, aby filtrowanie pakietów odbywało się w dowolnym miejscu. Jest to stosowanie 

zasady najmniejszych uprawnień (opisanej w rozdziale 3). Dla każdego routera, który jest częścią 

zapory, dowiedz się, jakie typy pakietów powinny zgodnie z prawem przepływać przez nią, i skonfiguruj 

filtry, aby zezwalały tylko na te pakiety i nie więcej. Możesz także umieścić filtry pakietów na hostach 

docelowych, używając systemu filtrowania pakietów opartego na hoście, takiego jak te omówione 

wcześniej, lub używając specjalnego oprogramowania przeznaczonego do filtrowania na hostach 

docelowych. Jest to wysoce wskazane dla hostów bastionowych i hosta docelowego pakiety filtrujące 

są omówione dalej w rozdziałach o hostach bastionów. Może to prowadzić do duplikacji niektórych 

filtrów na wielu routerach; innymi słowy, możesz odfiltrować to samo w więcej niż jednym miejscu. 

Dobre; to nadmiarowość i może cię kiedyś uratować, jeśli kiedykolwiek będziesz mieć problem z 

jednym ze swoich routerów - na przykład, jeśli coś miało być zrobione, ale nie zostało zrobione (z 

powodu niewłaściwej konfiguracji, błędów, działań wroga itp.) . Zapewnia głęboką ochronę i daje 

możliwość bezpiecznego niepowodzenia - inne strategie opisane w rozdziale 3. Jeśli filtrowanie jest tak 

dobrym pomysłem, dlaczego nie filtrować na wszystkich routerach, a nie tylko tych, które są częścią 



zapory? Zasadniczo z powodu problemów z wydajnością i konserwacją. Wcześniej omawialiśmy, co 

oznacza „wystarczająco szybki” dla systemu filtrowania pakietów na obwodzie sieci. Jednak to, co jest 

wystarczająco szybkie na skraju twojej sieci (gdzie prawdziwym wąskim gardłem jest prawdopodobnie 

prędkość linii łączącej cię z Internetem), prawdopodobnie nie jest wystarczająco szybkie w twojej sieci 

(gdzie prawdopodobnie masz wiele zajętych sieci lokalnych Ethernet, FDDI, a może coś jeszcze 

szybszego). Ponadto, jeśli umieścisz filtry na wszystkich routerach, będziesz musiał zachować wszystkie 

te listy filtrów. Utrzymywanie list filtrów to problem, który można rozwiązać, jeśli mówisz o jednym lub 

kilku routerach, które są częścią zapory ogniowej, ale wymyka się to z pośpiechu wraz ze wzrostem 

liczby routerów. Problem ten nasila się, jeśli niektóre routery są czysto wewnętrzne. Czemu? Ponieważ 

prawdopodobnie chcesz zezwolić na więcej usług w swojej sieci niż pozwalasz na połączenie między 

siecią a Internetem. Spowoduje to albo wydłużenie zestawów filtrów (a przez to utrudnienie w 

utrzymaniu), albo przejście z postawy „domyślnego odmowy” na postawę „domyślnego zezwolenia” 

na tych filtrach wewnętrznych (co poważnie podważy bezpieczeństwo, które oni i tak). Dochodzisz do 

punktu malejących zwrotów dość szybko, gdy próbujesz zastosować filtrowanie szeroko w sieci 

lokalnej, a nie tylko na jej obwodzie. Nadal możesz mieć wewnętrzne routery filtrujące pakiety na 

granicach w sieci lokalnej (między sieciami o różnych zasadach bezpieczeństwa lub sieciami należącymi 

do różnych organizacji). 

Dopóki są na jasno określonych granicach i spełniają wymagania dotyczące wydajności, nie stanowi to 

problemu. Czy zduplikujesz reguły zewnętrzne w tych wewnętrznych filtrach pakietów będzie zależeć 

od tego, jak bardzo ufasz zewnętrznym filtrom pakietów oraz od stopnia złożoności i ogólnych kosztów, 

jakie dodają reguły zewnętrzne. 

W niektórych przypadkach może być także możliwe uruchomienie pakietów filtrujących pakiety na 

hostach bastionowych. Jeśli nie stanowi to problemu z wydajnością, może zapewnić dodatkowe 

bezpieczeństwo w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieprawidłowej konfiguracji routera 

filtrującego pakiety. Niektóre osoby twierdzą, że nie należy umieszczać filtrów pakietów na routerach, 

gdy w routerze znajduje się zapora ogniowa, ponieważ zezwolenie na dostęp pakietów do systemu 

zapory zapewnia pojedynczy punkt logowania, co ułatwia wykrywanie ataków. Jeśli atak obejmuje 

niektóre pakiety, które są odfiltrowywane na routerze, a inne odrzucane przez wewnętrzną zaporę, 

wewnętrzna zapora może nie być w stanie wykryć ataku. To nie jest przekonujący argument; 

wewnętrzna zapora nadal będzie w stanie wykryć każdy atak, który ma szansę powodzenia przeciwko 

niej, a każda rozsądna konfiguracja rejestrowania pozwoli ci skorelować dzienniki z filtrów pakietów z 

dziennikami z wewnętrznej zapory i przeprowadzić wykrywanie włamań na połączeniu w każdym razie. 

Zwiększone korzyści w zakresie wykrywania wynikające z dopuszczenia pakietów są większe niż 

zmniejszenie bezpieczeństwa. 

Z jakich zasad należy korzystać? 

Oczywiście większość zasad, które wprowadzisz do systemu filtrowania pakietów, będzie zależała od 

rodzaju ruchu, który chcesz zaakceptować. Istnieją jednak pewne zasady, z których prawie zawsze 

będziesz chciał skorzystać. 

Omówiliśmy już te zasady w różnych miejscach, ale oto lista podsumowująca niektóre standardowe 

zabezpieczenia, które powinieneś automatycznie zastosować, chyba że masz silny powód, aby zrobić 

inaczej: 

• Skonfiguruj jawne domyślne odrzucanie (z rejestrowaniem), aby mieć pewność, że domyślnym 

zachowaniem jest odrzucenie pakietu 



• Odmawiaj ruchu przychodzącego, który wydaje się pochodzić z adresów wewnętrznych (jest to 

wskazanie fałszywego ruchu lub złych konfiguracji sieci). 

• Odmawiaj ruchu wychodzącego, który nie wydaje się pochodzić z adresów wewnętrznych (ponownie, 

taki ruch jest albo sfałszowany, albo jest objawem błędnych konfiguracji sieci). 

• Odrzuć cały ruch z nieprawidłowymi adresami źródłowymi (w tym adresami źródłowymi emisji i 

multiemisji). 

• Odrzuć cały ruch z ustawionymi trasami źródłowymi lub opcjami IP. 

• Zablokuj ruch ICMP powyżej rozsądnego rozmiaru (kilka kilobajtów).  

• Ponownie złóż fragmenty w całe pakiety. 

Złożenie wszystkiego razem 

W tej sekcji omówiono kilka innych przykładów, aby pokazać, ile koncepcji, o których, łączy się w 

prawdziwym świecie. Szczegółowe omówienie właściwości filtrowania pakietów w poszczególnych 

protokołach znajduje się w późniejszych sekcjach. Ta sekcja ma na celu zademonstrowanie procesu 

opracowywania zestawu filtrów; filtry są opracowywane z biegiem czasu, a nie produkowane w 

ostatecznej formie. Nie próbujemy wyświetlać pełnego zestawu filtrów dla żadnej witryny. Każda 

witryna jest inna i możesz zostać wypalony przez filtrowanie pakietów, jeśli nie rozumiesz wszystkich 

szczegółów i konsekwencji jego wykorzystania w twoim konkretnym środowisku. Chcemy, aby ludzie 

dokładnie zastanowili się i zrozumieli, co robią - nie ślepo kopiują czegoś z książki (nawet naszej!) Bez 

dokładnego rozważenia, jak istotne i odpowiednie jest to dla ich własnej sytuacji. W każdym razie pełne 

rozwiązanie dla witryny wymaga rozważenia problemów z filtrowaniem pakietów, proxy i konfiguracji. 

Proces ten został zilustrowany w rozdziale 24. Zacznijmy od prostego przykładu: zezwalanie na 

przychodzące i wychodzące SMTP (abyś mógł wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną) i nic więcej. 

Możesz zacząć od następującego zestawu reguł. 

 

• Reguły A i B zezwalają na przychodzące połączenia SMTP (przychodzące wiadomości e-mail). 

• Reguły C i D zezwalają na wychodzące połączenia SMTP (wychodzące wiadomości e-mail). 

• Reguła E jest domyślną regułą, która ma zastosowanie, jeśli wszystko inne zawiedzie. 

W tym przykładzie zakładamy, że dla każdego pakietu twój system filtrujący sprawdza reguły w 

kolejności. Zaczyna się od góry, dopóki nie znajdzie reguły pasującej do pakietu, a następnie podejmuje 

określoną akcję. 

• Reguły A i B zezwalają na przychodzące połączenia SMTP (przychodzące wiadomości e-mail). 

• Reguły C i D zezwalają na wychodzące połączenia SMTP (wychodzące wiadomości e-mail). 

• Reguła E jest domyślną regułą, która ma zastosowanie, jeśli wszystko inne zawiedzie. 



W tym przykładzie zakładamy, że dla każdego pakietu twój system filtrujący sprawdza reguły w 

kolejności. Zaczyna się od góry, dopóki nie znajdzie reguły pasującej do pakietu, a następnie podejmuje 

określoną akcję. Rozważmy teraz kilka przykładowych pakietów, aby zobaczyć, co się stanie. 

Powiedzmy, że twój host ma adres IP 172.16.1.1 i że ktoś próbuje wysłać ci pocztę ze zdalnego hosta o 

adresie IP 192.168.3.4. 

Ponadto, powiedzmy, że klient SMTP nadawcy używa portu 1234 do komunikacji z serwerem SMTP, 

który znajduje się na porcie 25. (zakłada się, że serwery SMTP są zawsze na porcie 25). 

 

W takim przypadku reguły filtrowania pakietów zezwalają na przychodzące wiadomości e-mail: 

• Reguła A zezwala na przychodzące pakiety od klienta SMTP nadawcy na serwer SMTP 

(reprezentowany przez pakiet numer 1 w poprzedniej tabeli). 

• Reguła B zezwala na odpowiedzi serwera z powrotem do klienta nadawcy (reprezentowanego przez 

pakiet nr 2 w poprzedniej tabeli). 

A co z wychodzącymi wiadomościami e-mail od nich? Załóżmy, że Twój klient SMTP używa portu 1357 

do komunikowania się ze swoim serwerem SMTP w następujący sposób. 

 

Ponownie w tym przypadku reguły filtrowania pakietów pozwalają wychodzącej wiadomości e-mail: 

• Reguła C zezwala na pakiety wychodzące z klienta SMTP na ich serwer SMTP (reprezentowany przez 

pakiet nr 3 powyżej). 

• Reguła D zezwala na przesyłanie odpowiedzi z serwera do klienta (reprezentowane przez pakiet nr 4 

powyżej). 

A teraz zamieszajmy. Co się stanie, jeśli ktoś ze świata zewnętrznego (na przykład ktoś na hoście 

10.1.2.3) spróbuje otworzyć połączenie z portu 5150 na swoim końcu do serwera proxy sieci Web na 

porcie 8080 w jednym z wewnętrznych systemów (na przykład 172.16. 3.4) w celu przeprowadzenia 

ataku? (Zobacz rozdział 15, aby omówić serwery proxy sieci Web i ich podatności). 

 

Powyższy zestaw reguł pozwala na nawiązanie tego połączenia! W rzeczywistości ten zestaw reguł 

pozwala na nawiązanie dowolnego połączenia, o ile oba końce połączenia używają portów powyżej 

1023. Dlaczego? 

• Reguły A i B razem robią wszystko, co chcesz, aby zezwalać na przychodzące połączenia SMTP. 

• Reguły C i D razem robią, co chcesz, aby zezwalać na wychodzące połączenia SMTP. 



• Ale reguły B i D razem zezwalają na wszystkie połączenia, w których oba końce używają portów 

powyżej 1023, a to z pewnością nie jest to, co zamierzałeś. 

Wiele wrażliwych serwerów prawdopodobnie nasłuchuje na portach powyżej 1023 w Twojej witrynie. 

Przykładami są serwery proxy sieci Web (port 8080), X11 (port 6000), bazy danych (Sybase, Oracle, 

Informix i inne bazy danych często używają portów wybranych powyżej 1023) i tak dalej. Dlatego należy 

rozważyć zestaw reguł jako całość, zamiast zakładać, że jeśli każda reguła lub grupa reguł jest OK, cały 

zestaw również jest OK. Co możesz z tym zrobić? Co jeśli spojrzałeś również na port źródłowy przy 

podejmowaniu decyzji o filtrowaniu? Oto te same pięć podstawowych zasad z dodanym portem 

źródłowym jako kryterium. 

 

A oto te same sześć przykładowych pakietów, przefiltrowanych według nowych reguł 

 

Jak widać, gdy port źródłowy jest również uważany za kryterium, pakiety problemowe (liczby 5 i 6, 

reprezentujące atak na serwer proxy sieci Web) nie spełniają już żadnych reguł dotyczących 

dopuszczania pakietów (reguły od A do RE). Pakiety z problemami zostają odrzucone przez domyślną 

regułę. OK, a co teraz, jeśli masz do czynienia z nieco inteligentniejszym napastnikiem? Co się stanie, 

jeśli atakujący użyje portu 25 jako portu klienta na swoim końcu (może to zrobić, zabijając serwer SMTP 

na komputerze, który kontroluje i używając jego portu, lub przeprowadzając atak z komputera, który 

nigdy nie miał serwera SMTP po pierwsze, jak komputer), a następnie próbuje otworzyć połączenie z 

serwerem proxy? Oto pakiety, które zobaczysz. 

 

Jak widać, pakiety byłyby dozwolone, a osoba atakująca byłaby w stanie nawiązywać połączenia za 

pośrednictwem serwera proxy (jak omawiamy w rozdziale 15, z pewnością byłoby to denerwujące i 

mogłoby być katastrofalne). Więc co możesz zrobić? Rozwiązaniem jest również rozważenie bitu ACK 

jako kryterium filtrowania. Ponownie, oto te same pięć reguł z bitem ACK również dodanym jako 

kryterium 



 

Teraz pakiet 7 (atakujący próbujący otworzyć połączenie z twoim serwerem proxy) nie powiedzie się, 

jak następuje 

 

Jedyne różnice w tym zestawie reguł znajdują się w regułach B i D. Spośród nich reguła D jest 

najważniejsza, ponieważ kontroluje połączenia przychodzące do Twojej witryny. Zasada B ma 

zastosowanie do połączeń wychodzących z Twojej witryny, a strony są ogólnie bardziej zainteresowane 

kontrolowaniem połączeń przychodzących niż połączeń wychodzących. Reguła D mówi teraz, aby 

akceptować przychodzące pakiety z rzeczy, które rzekomo są serwerami SMTP (ponieważ pakiety 

pochodzą z portu 25) tylko wtedy, gdy pakiety mają ustawiony bit ACK; to znaczy, tylko jeśli pakiety są 

częścią połączenia rozpoczynanego od wewnątrz (od klienta do jego serwera). Jeśli ktoś spróbuje 

otworzyć połączenie TCP z zewnątrz, pierwszy pakiet, który wyśle, nie będzie miał ustawionego bitu 

ACK; to właśnie wiąże się z „otwieraniem połączenia TCP”. Jeśli zablokujesz ten pierwszy pakiet (pakiet 

7 w poprzednim przykładzie), zablokujesz całe połączenie TCP. Bez pewnych informacji w nagłówkach 

pierwszego pakietu - w szczególności numerów sekwencji TCP - nie można nawiązać połączenia. 

Dlaczego osoba atakująca nie może tego obejść, po prostu ustawiając bit ACK na pierwszym pakiecie? 

Ponieważ pakiet przejdzie przez filtry, ale miejsce docelowe uzna, że pakiet należy do istniejącego 

połączenia (zamiast tego, z którym pakiet próbuje ustanowić nowe połączenie). Gdy miejsce docelowe 

próbuje dopasować pakiet do przypuszczalnie istniejącego połączenia, nie powiedzie się, ponieważ nie 

ma jednego, a pakiet zostanie odrzucony. W tym momencie masz teraz prosty zestaw reguł, który 

zezwala na ruch określony przez Ciebie, i tylko ten ruch. Nie jest to pełny zestaw reguł (nie zawiera 

domyślnych reguł, które omówiliśmy wcześniej) i nie jest to bardzo interesujący zestaw reguł (prawie 

na pewno chcesz zezwolić na więcej protokołów niż tylko SMTP). Ale to działający zestaw reguł, który 

dokładnie rozumiesz, i stąd możesz zbudować konfigurację, która faktycznie spełnia twoje potrzeby, 

wykorzystując informacje zawarte w dalszej części. Jako podstawowa zasada, każda reguła filtrowania, 

która zezwala na przychodzące pakiety TCP dla połączeń wychodzących (to znaczy połączeń 

inicjowanych przez klientów wewnętrznych) powinno wymagać ustawienia bitu ACK. 

 



Systemy proxy 

Proxying zapewnia dostęp do Internetu do jednego hosta lub bardzo małej liczby hostów, a 

jednocześnie zapewnia dostęp do wszystkich hostów. Hosty, które mają dostęp, działają jako serwery 

proxy dla komputerów, które tego nie robią, robiąc to, co te maszyny chcą. Serwer proxy dla 

określonego protokołu lub zestawu protokołów działa na hoście z dwiema bazami lub hostem 

bastionowym: na pewnym hoście, z którym użytkownik może rozmawiać, a który z kolei może 

rozmawiać ze światem zewnętrznym. Program kliencki użytkownika rozmawia z tym serwerem proxy 

zamiast bezpośrednio z „prawdziwym” serwerem w Internecie. Serwer proxy ocenia żądania od klienta 

i decyduje, które z nich przekazać, a które zignorować. Jeśli żądanie zostanie zatwierdzone, serwer 

proxy komunikuje się z rzeczywistym serwerem w imieniu klienta i przechodzi do przekazywania żądań 

od klienta do prawdziwego serwera oraz do przekazywania odpowiedzi rzeczywistego serwera do 

klienta. Jeśli chodzi o użytkownika, rozmowa z serwerem proxy jest jak rozmowa bezpośrednio z 

prawdziwym serwerem. Jeśli chodzi o prawdziwy serwer, rozmawia z użytkownikiem na hoście, który 

obsługuje serwer proxy; nie wie, że użytkownik jest naprawdę gdzie indziej. Ponieważ serwer proxy 

jest jedyną maszyną, która komunikuje się ze światem zewnętrznym, jest to jedyna maszyna, która 

potrzebuje prawidłowego adresu IP. To sprawia, że proxy jest łatwym sposobem na oszczędzanie 

przestrzeni adresowej przez strony. Aby osiągnąć ten cel, można również użyć translacji adresów 

sieciowych (samodzielnie lub w połączeniu z proxy). Proxy nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu, 

ale coś gdzieś musi się upewnić, że serwer proxy uzyska połączenie. Można to zrobić po stronie klienta, 

każąc mu połączyć się z serwerem proxy, lub można to zrobić poprzez przechwycenie połączenia bez 

wiedzy klienta i przekierowanie go do serwera proxy. 

Systemy proxy działają tylko wtedy, gdy są używane w połączeniu z pewną metodą ograniczania ruchu 

na poziomie IP między klientami a prawdziwymi serwerami, takimi jak router przesiewający lub host z 

podwójną bazą, który nie kieruje pakietów. Jeśli istnieje łączność na poziomie IP między klientami a 

prawdziwymi serwerami, klienci mogą ominąć system proxy (i prawdopodobnie może to zrobić ktoś z 

zewnątrz). 

Dlaczego proxy? 

Łączenie się z Internetem nie ma sensu, jeśli użytkownicy nie mają do niego dostępu. Z drugiej strony 

połączenie z Internetem nie jest bezpieczne, jeśli istnieje swobodny dostęp między nim a każdym 

hostem w Twojej witrynie. Należy zastosować kompromis. Najbardziej oczywistym kompromisem jest 

zapewnienie jednemu hostowi dostępu do Internetu dla wszystkich użytkowników. Nie jest to jednak 

zadowalające rozwiązanie, ponieważ hosty te nie są przejrzyste dla użytkowników. Użytkownicy, którzy 

chcą uzyskać dostęp do usług sieciowych, nie mogą tego robić bezpośrednio. Muszą zalogować się na 

hoście z podwójnym domem, stamtąd wykonywać całą swoją pracę, a następnie jakoś przenieść wyniki 

swojej pracy z powrotem na własne stacje robocze. W najlepszym razie ten wieloetapowy proces 

denerwuje użytkowników, zmuszając ich do wielokrotnego przesyłania i pracy bez dostosowywania, 

do którego są przyzwyczajeni. Problem jest gorszy w witrynach z wieloma systemami operacyjnymi; 

jeśli twoim rodzimym systemem jest Macintosh, a host z podwójną bazą danych jest systemem 

uniksowym, system uniksowy prawdopodobnie będzie dla ciebie całkowicie obcy. Będziesz ograniczał 

się do korzystania z narzędzi dostępnych na hoście z dwoma systemami bazowymi, a narzędzia te mogą 

całkowicie różnić się (i mogą wydawać się gorsze) od narzędzi używanych w twoim systemie. Hosty z 

podwójną bazą danych skonfigurowane bez serwerów proxy mają zatem tendencję do denerwowania 

użytkowników i znacznego zmniejszenia korzyści, jakie ludzie uzyskują z połączenia internetowego. Co 

gorsza, zwykle nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa; jest prawie niemożliwe, aby 

odpowiednio zabezpieczyć maszynę wielu użytkowników, szczególnie gdy ci użytkownicy wyraźnie 

próbują dostać się do zewnętrznego wszechświata. Nie można skutecznie ograniczyć dostępnych 



narzędzi, ponieważ użytkownicy mogą zawsze przenosić narzędzia z wewnętrznych maszyn tego 

samego typu. Na przykład na hoście z podwójną bazą danych nie można zagwarantować, że wszystkie 

transfery plików zostaną zarejestrowane, ponieważ ludzie mogą korzystać z własnych agentów 

transferu plików, które nie rejestrują danych. Systemy proxy unikają frustracji użytkowników i 

niepewności hosta z podwójną bazą danych. Radzą sobie z frustracją użytkowników, automatyzując 

interakcję z hostem z dwoma systemami. Zamiast wymagać od użytkowników bezpośredniego 

kontaktu z hostem dualhomed, systemy proxy pozwalają na wszelką interakcję za kulisami. Użytkownik 

ma złudzenie, że ma do czynienia bezpośrednio (lub prawie bezpośrednio) z serwerem w Internecie, 

przy minimalnej bezpośredniej interakcji z hostem z podwójną bazą danych. Rycina 9.1 ilustruje różnicę 

między rzeczywistością a iluzją w przypadku systemów proxy 

Systemy proxy radzą sobie z problemami związanymi z niepewnością, unikając logowania użytkownika 

na hoście z podwójnym bazowaniem i wymuszając połączenia przez kontrolowane oprogramowanie. 

Ponieważ oprogramowanie proxy działa bez konieczności logowania użytkownika, host, na którym 

działa, jest bezpieczny od przypadkowości posiadania wielu loginów. Nikt też nie jest w stanie 

zainstalować niekontrolowane oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu; proxy działa jako 

punkt kontrolny. 

Jak działa proxy? 

Szczegóły tego, jak działa proxy, różnią się w zależności od usługi. Niektóre usługi zapewniają proxy lub 

łatwo; w przypadku tych usług konfigurujesz proxy, wprowadzając zmiany w konfiguracji normalnych 

serwerów. Jednak w przypadku większości usług proxy wymaga odpowiedniego oprogramowania 

serwera proxy po stronie serwera. Po stronie klienta potrzebuje jednego z następujących elementów: 

Oprogramowanie obsługujące proxy: przy takim podejściu oprogramowanie musi wiedzieć, jak 

skontaktować się z serwerem proxy zamiast z prawdziwym serwerem kiedy użytkownik wysyła żądanie 

(na przykład FTP lub Telnet) i jak powiedzieć serwerowi proxy, z którym serwerem się połączyć. 

Oprogramowanie systemu operacyjnego obsługującego proxy: w tym podejściu system operacyjny, na 

którym działa klient, jest modyfikowany, tak aby sprawdzane były połączenia IP w celu sprawdzenia, 

czy powinny zostać wysłane do serwera proxy. Mechanizm ten zwykle zależy od dynamicznego łączenia 

środowiska wykonawczego (możliwość dostarczania bibliotek podczas uruchamiania programu). Ten 

mechanizm nie zawsze działa i może zawieść w sposób, który nie jest oczywisty dla użytkowników. 

Procedury użytkownika uwzględniające proxy: przy takim podejściu użytkownik korzysta z 

oprogramowania klienckiego, które nie rozumie proxy, aby rozmawiać z serwerem proxy i mówi 

serwerowi proxy, aby łączył się z prawdziwym serwerem, zamiast nakazać oprogramowaniu klienta 

rozmawiać z rzeczywistym serwerem serwer bezpośrednio. 

Router obsługujący proxy: przy takim podejściu nic po stronie klienta nie jest modyfikowane, ale router 

przechwytuje połączenie i przekierowuje je do serwera proxy lub zastępuje żądanie. Wymaga to 

inteligentnego routera oprócz oprogramowania proxy (chociaż routing i proxy mogą współistnieć na 

tym samym komputerze). 

Korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego obsługującego proxy w celu proxy 

Pierwsze podejście polega na użyciu oprogramowania proxy obsługującego proxy. Z tym podejściem 

wiąże się kilka problemów, ale z czasem staje się to łatwiejsze. Odpowiednie oprogramowanie 

obsługujące proxy jest często dostępne tylko dla niektórych platform. Jeśli nie jest dostępny na jednej 

z twoich platform, Twoi użytkownicy mają pecha. Na przykład pakiet Igateway firmy Sun (napisany 

przez Jima Thompsona) jest pakietem proxy dla FTP i Telnet, ale można go używać tylko na 



komputerach Sun, ponieważ zapewnia tylko wstępnie skompilowane pliki binarne Sun. Jeśli zamierzasz 

używać oprogramowania proxy, oczywiście musisz wybrać oprogramowanie dostępne dla potrzebnych 

platform. Nawet jeśli oprogramowanie jest dostępne dla twoich platform, może nie być to 

oprogramowanie, którego oczekują użytkownicy. Na przykład dziesiątki programów klienckich FTP 

znajduje się na komputerze Macintosh. Niektóre z nich mają naprawdę imponujące graficzne interfejsy 

użytkownika. Inne mają inne przydatne funkcje; na przykład pozwalają zautomatyzować transfery. Nie 

masz szczęścia, jeśli konkretny klient, którego chcesz użyć, z jakiegokolwiek powodu, nie obsługuje 

określonego mechanizmu serwera proxy. W niektórych przypadkach możesz modyfikować klientów w 

celu obsługi serwera proxy, ale wymaga to posiadania kodu źródłowego dla klienta, a także narzędzi i 

możliwości jego ponownej kompilacji. Niewiele programów klienckich oferuje obsługę dowolnej formy 

proxy. Szczęśliwym wyjątkiem od tej reguły są przeglądarki takie jak Netscape, Internet Explorer i Lynx. 

Wiele z tych programów obsługuje różnego rodzaju proxy (zazwyczaj SOCKS i HTTP proxy). Większość 

tych programów została napisana po tym, jak zapory i systemy proxy stały się powszechne w 

Internecie; Rozpoznając środowisko, w którym będą pracować, ich autorzy od samego początku 

zdecydowali się na wsparcie w projektowaniu. Korzystanie ze zmian w aplikacji do proxy nie powoduje, 

że proxy jest całkowicie przejrzyste dla użytkowników. Oprogramowanie aplikacji nadal musi być 

skonfigurowane do korzystania z odpowiedniego serwera proxy i używania go tylko do połączeń, które 

faktycznie wymagają proxy. Większość aplikacji zapewnia pomoc w rozwiązaniu tego problemu i 

częściowe zautomatyzowanie procesu, ale błędna konfiguracja oprogramowania proxy jest nadal 

jednym z najczęstszych problemów użytkowników w witrynach korzystających z serwerów proxy. W 

niektórych przypadkach witryny używają niezmienionych aplikacji do połączeń wewnętrznych i 

aplikacji obsługujących proxy tylko do nawiązywania połączeń zewnętrznych; użytkownicy muszą 

pamiętać o korzystaniu z programu obsługującego proxy w celu nawiązywania połączeń zewnętrznych. 

Postępując zgodnie z procedurami, do których przyzwyczaili się używać w innym miejscu, lub 

procedurami zapisanymi w książkach, mogą sprawić, że będą one tajemnicze z pozornie sporadycznymi 

wynikami, gdy połączenia wewnętrzne zakończą się sukcesem, a połączenia zewnętrzne zawiodą. 

(Wewnętrzne korzystanie z aplikacji obsługujących proxy będzie działać, ale może wprowadzać 

niepotrzebne zależności od serwera proxy, dlatego większość stron tego unika). 

Korzystanie z oprogramowania systemu operacyjnego z oprogramowaniem proxy 

Zamiast zmieniać aplikację, możesz zmienić otoczenie wokół niej, tak że gdy aplikacja próbuje nawiązać 

połączenie, wywołanie funkcji jest zmieniane, aby w razie potrzeby automatycznie angażować serwer 

proxy. Dzięki temu niezmodyfikowane aplikacje mogą być używane w środowisku proxy. Dokładnie 

sposób, w jaki jest to realizowane, różni się w zależności od systemu operacyjnego. Tam, gdzie są 

dynamicznie powiązane biblioteki są dostępne, dodajesz bibliotekę; tam gdzie ich nie ma, musisz 

wymienić sterowniki sieciowe, które są bardziej fundamentalną częścią systemu operacyjnego. W obu 

przypadkach mogą wystąpić problemy. Jeśli aplikacje robią nieoczekiwane rzeczy, mogą ominąć proxy 

lub zostać przez to zakłócone. Wszystkie poniższe powodują problemy: 

• Oprogramowanie połączone statycznie 

• Oprogramowanie, które zapewnia własne dynamicznie połączone biblioteki dla funkcji sieciowych 

• Protokoły wykorzystujące osadzone numery portów lub adresy IP 

• Oprogramowanie, które próbuje manipulować połączeniami na niskim poziomie 

Ponieważ proxy jest względnie przejrzyste dla użytkownika, problemy z nim zwykle będą dla 

użytkownika zagadkami. Interfejs użytkownika do konfigurowania tego rodzaju proxy jest zwykle 



zaprojektowany dla doświadczonego administratora, a nie naiwnego użytkownika, co dodatkowo 

dezorientuje sytuację. 

Korzystanie z procedur użytkownika korzystających z proxy w celu proxy 

Dzięki podejściu opartemu na proxy, serwery proxy są zaprojektowane do pracy ze standardowym 

oprogramowaniem klienta; wymagają jednak od użytkowników oprogramowania przestrzegania 

niestandardowych procedur. Użytkownik informuje klienta, aby nawiązał połączenie z serwerem 

proxy, a następnie informuje serwer proxy, z którym hostem się połączyć. Ponieważ zaprojektowano 

niewiele protokołów aby przekazać tego rodzaju informacje, użytkownik musi pamiętać nie tylko, jaka 

jest nazwa serwera proxy, ale także, jakie specjalne środki są używane do przekazania nazwy drugiego 

hosta. Jak to działa? Musisz nauczyć użytkowników określonych procedur postępowania dla każdego 

protokołu. Spójrzmy na FTP. Wyobraź sobie, że Amalie Jones chce odzyskać plik z anonimowego 

serwera FTP (np. Ftp.greatcircle.com). 

Oto, co robi: 

1. Za pomocą dowolnego klienta FTP łączy się z serwerem proxy (który prawdopodobnie działa na 

hoście bastionu - bramie do Internetu) zamiast bezpośrednio z anonimowym serwerem FTP. 

2. Po wyświetleniu monitu o nazwę użytkownika oprócz nazwy, której chce użyć, Amalie określa także 

nazwę prawdziwego serwera, z którym chce się połączyć. Jeśli na przykład chce uzyskać dostęp do 

anonimowego serwera FTP na ftp.greatcircle.com, zamiast po prostu wpisać „anonimowy” w monicie 

wygenerowanym przez serwer proxy, wpisz „anonimowy@ftp.greatcircle.com”. 

Podobnie jak korzystanie z oprogramowania obsługującego proxy wymaga pewnych modyfikacji 

procedur użytkownika, tak korzystanie z procedur obsługujących proxy ogranicza możliwości 

korzystania z klientów. Niektórzy klienci automatycznie próbują wykonać anonimowy FTP; nie będą 

wiedzieli, jak przejść przez serwer proxy. Niektórzy klienci mogą ingerować w prostsze sposoby, na 

przykład poprzez graficzny interfejs użytkownika, który nie pozwala na wpisanie nazwy użytkownika 

wystarczająco długiej, aby pomieścić nazwę użytkownika i nazwę hosta. Jednak głównym problemem 

związanym z używaniem niestandardowych procedur jest to, że musisz ich nauczyć użytkowników. Jeśli 

masz małą bazę użytkowników i jest technicznie biegły, może to nie stanowić problemu. Jeśli jednak 

masz 10 000 użytkowników na czterech kontynentach, będzie to stanowić problem. Z jednej strony 

masz setki książek, tysiące artykułów w czasopismach i dziesiątki tysięcy postów z wiadomościami 

Usenet, nie wspominając już o poprzednim szkoleniu lub doświadczeniu, jakie mogli mieć użytkownicy, 

z których wszystkie próbują nauczyć użytkowników standardowego sposobu korzystaj z podstawowych 

usług internetowych, takich jak FTP. Po drugiej stronie jest twój cichy głos, który mówi im, jak korzystać 

z procedury sprzecznej z wszystkimi innymi informacjami, które otrzymują. Ponadto użytkownicy będą 

musieli zapamiętać nazwę bramy i szczegółowe informacje na temat korzystania z niej. W każdej 

organizacji o rozsądnej wielkości nie można polegać na tym podejściu. 

Korzystanie z routera z obsługą proxy 

Za pomocą routera obsługującego proxy klienci próbują nawiązywać połączenia w taki sam sposób, jak 

zwykle, ale zamiast tego pakiety są przechwytywane i kierowane do serwera proxy. W niektórych 

przypadkach jest to obsługiwane przez twierdzenie, że serwer proxy twierdzi, że jest routerem. W 

innych oddzielny router sprawdza pakiety i decyduje, czy wysłać je do miejsca docelowego, upuścić czy 

wysłać na serwer proxy. Jest to często nazywane hybrydowym proxy (ponieważ wymaga pracy z 

pakietami, takimi jak filtrowanie pakietów) lub przezroczystym proxy (ponieważ nie jest widoczny dla 



klientów). Router obsługujący proxy (jak ten pokazany na rysunku 9.2) jest rozwiązaniem 

najłatwiejszym dla użytkowników; nie muszą niczego konfigurować ani niczego się uczyć. 

Cała praca jest wykonywana przez dowolne urządzenie przechwytujące pakiety oraz przez 

administratora, który je konfiguruje. Z drugiej strony jest to najbardziej przejrzysta z opcji. Zasadniczo 

jest to zauważalne dla użytkownika tylko wtedy, gdy nie działa (lub działa, ale użytkownik próbuje 

zrobić coś, na co nie pozwala system proxy). Z punktu widzenia użytkownika łączy zalety filtrowania 

pakietów (nie musisz się tym martwić, jest to automatyczne) i proxy (na przykład proxy może 

buforować). Z punktu widzenia administratora łączy wady filtrowania pakietów z wadami proxy: 

• Wypadki i wrogie działania ułatwiają nawiązywanie połączeń, które nie przechodzą przez system. 

• Aby dokonać przekierowania, musisz być w stanie zidentyfikować protokół na podstawie pakietów, 

więc nie możesz obsługiwać protokołów, które nie działają z filtrowaniem pakietów. Ale musisz także 

mieć możliwość nawiązania rzeczywistego połączenia z serwera proxy, abyś nie mógł obsługiwać 

protokołów, które nie działają z proxy. 

• Wszystkie hosty wewnętrzne muszą mieć możliwość przetłumaczenia wszystkich nazw hostów 

zewnętrznych na adresy, aby spróbować się z nimi połączyć. 

Terminologia dotycząca serwera proxy 

W tej sekcji opisano szereg określonych typów serwerów proxy. 

Serwery na poziomie aplikacji a serwery proxy na poziomie obwodu 

Serwer proxy na poziomie aplikacji to taki, który wie o konkretnej aplikacji, dla której świadczy usługi 

proxy; rozumie i interpretuje polecenia w protokole aplikacji. Proxy na poziomie obwodu to taki, który 

tworzy obwód między klientem a serwerem bez interpretacji protokołu aplikacji. Najbardziej 

ekstremalną wersją serwera proxy na poziomie aplikacji jest aplikacja taka jak Sendmail, która 

implementuje protokół przechowywania i przesyłania. Najbardziej ekstremalną wersją proxy na 

poziomie obwodu jest aplikacja typu plug-gw, która akceptuje wszystkie otrzymywane dane i przesyła 

je do innego miejsca docelowego. Zaletą proxy na poziomie obwodu jest to, że zapewnia obsługę 

szerokiej gamy różnych protokołów. Większość serwerów proxy na poziomie obwodu to również 

ogólne serwery proxy; można je dostosować do obsługi niemal każdego protokołu. Jednak nie każdy 

protokół może być łatwo obsługiwany przez proxy na poziomie obwodu. Protokoły takie jak FTP, które 

przesyłają dane portu od klienta do serwera, wymagają interwencji na poziomie protokołu, a zatem 

wiedzy na poziomie aplikacji. Wadą serwera proxy na poziomie obwodu jest to, że zapewnia on bardzo 

małą kontrolę nad tym, co dzieje się za pośrednictwem serwera proxy. Podobnie jak filtr pakietów, 

kontroluje połączenia na podstawie ich źródła i miejsca docelowego i nie może łatwo ustalić, czy 

polecenia przez nie przechodzące są bezpieczne, czy nawet w oczekiwanym protokole. Serwery proxy 

na poziomie obwodu można łatwo oszukać przez serwery skonfigurowane pod numerami portów 

przypisanymi do innych usług. Ogólnie rzecz biorąc, proxy na poziomie obwodu są funkcjonalnie 

równoważne filtrom pakietów. Zapewniają dodatkową ochronę przed problemami z nagłówkami 

pakietów (w przeciwieństwie do danych w pakietach). Ponadto niektóre rodzaje ochrony (na przykład 

ochrona przed fragmentacją pakietów) są automatycznie zapewniane przez nawet najbardziej 

trywialne proxy na poziomie obwodu, ale są dostępne tylko z wysokiej klasy filtrów pakietów. 

Ogólne i dedykowane proxy 

Chociaż „poziom aplikacji” i „poziom obwodu” są często używane w innych dokumentach, częściej 

rozróżniamy „dedykowane” i „ogólne” serwery proxy. Dedykowany serwer proxy to taki, który 



obsługuje jeden protokół; ogólny serwer proxy to taki, który obsługuje wiele protokołów. W praktyce 

dedykowane serwery proxy są na poziomie aplikacji, a ogólne serwery proxy na poziomie obwodu. W 

zależności od tego, jak kłócisz się o odcienie znaczenia, może być możliwe stworzenie ogólnego 

serwera proxy na poziomie aplikacji (takiego, który rozumie szeroki zakres protokołów) lub 

dedykowanego serwera proxy na poziomie obwodu (takiego, który zapewnia tylko jedną usługę, ale 

nie nie rozumiem protokołu). Żadne z nich nigdy się nie zdarza, więc używamy „dedykowanych” i 

„ogólnych” tylko dlatego, że uważamy je za bardziej intuicyjne terminy niż „na poziomie aplikacji” i „na 

poziomie obwodu”. 

Inteligentne serwery proxy 

Serwer proxy może zrobić znacznie więcej niż tylko przekazywanie żądań; taki, który robi to 

inteligentny serwer proxy. Na przykład prawie wszystkie serwery proxy HTTP buforują dane, dzięki 

czemu wiele żądań tych samych danych nie jest wysyłanych przez Internet. Serwery proxy (szczególnie 

serwery na poziomie aplikacji) mogą zapewniać lepsze rejestrowanie i kontrolę dostępu niż te 

uzyskiwane za pomocą innych metod, chociaż niewiele istniejących serwerów proxy w pełni korzysta z 

możliwości. W miarę dojrzewania serwerów proxy ich możliwości szybko rosną. Teraz, gdy istnieje 

wiele pakietów proxy, które zapewniają podstawową funkcjonalność, zaczynają konkurować, dodając 

funkcje. Dedykowanemu serwerowi proxy na poziomie aplikacji łatwiej jest być inteligentnym; proxy 

na poziomie obwodu ma ograniczone możliwości. 

Serwer proxy bez serwera proxy 

Niektóre usługi, takie jak SMTP, NNTP i NTP, naturalnie obsługują proxy. Wszystkie te usługi zostały 

zaprojektowane w taki sposób, aby transakcje (wiadomości e-mail dla SMTP, wiadomości grup 

dyskusyjnych Usenet dla NNTP i ustawienia zegara dla NTP) przemieszczały się między serwerami, 

zamiast przechodzić bezpośrednio od klienta do końcowego serwera docelowego. W przypadku SMTP 

wiadomości są przekazywane do miejsca docelowego wiadomości e-mail. NNTP przekazuje 

wiadomości do wszystkich serwerów sąsiednich. NTP zapewnia aktualizacje czasu na żądanie, ale 

obsługuje hierarchię serwerów. Dzięki tym schematom każdy serwer pośredni skutecznie działa jako 

serwer proxy dla pierwotnego nadawcy lub serwera. Jeśli przeanalizujesz nagłówki „Odebrane:” 

przychodzącej internetowej wiadomości e-mail (te nagłówki śledzą ścieżkę wiadomości w sieci od 

nadawcy do odbiorcy), szybko odkrywasz, że bardzo niewiele wiadomości dociera bezpośrednio z 

komputera nadawcy do komputera odbiorcy. W dzisiejszych czasach wiadomość jest przekazywana 

przez co najmniej cztery maszyny: 

• Maszyna nadawcy 

• Brama poczty wychodzącej na stronie nadawcy (lub dostawcy usług internetowych nadawcy) 

• Brama poczty przychodzącej na stronie odbiorcy 

• Wreszcie maszyna odbiorcy 

Każdy z serwerów pośrednich (bramy poczty) działa jako serwer proxy dla nadawcy, nawet jeśli 

nadawca może nie mieć do nich bezpośredniego kontaktu. Rycina 9.3 ilustruje tę sytuację. 

Używanie SOCKS do proxy 

Pakiet SOCKS, pierwotnie napisany przez Davida Koblasa i Michelle Koblas, a następnie obsługiwany 

przez Ying-Da Lee, jest przykładem rodzaju systemu proxy, który może obsługiwać zarówno aplikacje 

obsługujące proxy, jak i klientów obsługujących proxy. Referencyjna implementacja SOCKS jest 

dostępna bezpłatnie i stała się de facto standardowym pakietem proxy w Internecie. Jest to również 



proponowany oficjalny standard internetowy, udokumentowany w RFC 1928. Dodatek B mówi, jak 

uzyskać dostępną wersję SOCKS; dostępnych jest również wiele wersji komercyjnych. 

Wersje SOCKS 

Obecnie używane są dwie wersje protokołu SOCKS, SOCKS4 i SOCKS5. Oba protokoły nie są 

kompatybilne, ale większość serwerów SOCKS5 wykryje próby użycia SOCKS4 i odpowiednio je obsłuży. 

Główne dodatki w SOCKS5 to: 

• Uwierzytelnianie użytkownika 

• UDP i ICMP 

• Rozpoznawanie nazw hostów na serwerze SOCKS 

SOCKS4 nie przeprowadza prawdziwego uwierzytelnienia użytkownika. Opiera swoje decyzje na tym, 

czy zezwalać, czy odmawiać połączeń na tym samym rodzaju informacji, z którego korzystają filtry 

pakietów (porty źródłowe i docelowe oraz adresy IP). SOCKS5 zapewnia obsługę kilku różnych 

sposobów uwierzytelniania użytkowników, co zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę i rejestrowanie. 

SOCKS4 działa tylko dla klientów opartych na TCP; nie działa dla klientów opartych na UDP lub funkcji 

ICMP takich jak ping i traceroute. Jeśli używasz klienta opartego na UDP, musisz uzyskać inny pakiet. 

Możesz użyć SOCKS5 lub przekaźnika pakietów UDP. Ten program pełni tę samą funkcję dla klientów 

opartych na UDP, jak SOCKS dla klientów opartych na TCP. Podobnie jak SOCKS, przekaźnik pakietów 

UDP jest swobodnie dostępny w Internecie. SOCKS5 jest jedynym szeroko stosowanym darmowym 

serwerem proxy dla ICMP. SOCKS4 wymaga, aby klient mógł mapować nazwy hostów na adresy IP. 

Dzięki SOCKS5 klient może podać nazwę hosta zamiast adresu IP, a serwer skarpet wykona 

rozpoznawanie nazwy hosta. Jest to wygodne w przypadku witryn, które robią tak zwany DNS 

„fałszywego roota”, gdzie wewnętrzni gospodarze używają czysto wewnętrznego serwera nazw, który 

nie komunikuje się z Internetem. (Ta konfiguracja jest omówiona dalej w rozdziale 20.) 

Funkcje SOCKS 

Aby ułatwić obsługę nowych klientów, SOCKS jest niezwykle ogólny. Ogranicza to funkcje, które może 

zapewnić. SOCKS nie wykonuje żadnej kontroli specyficznej dla protokołu ani logowania. SOCKS 

rejestruje żądania połączenia na serwerze; zapewniać kontrolę dostępu według użytkownika, hosta 

źródłowego i numeru portu lub hosta docelowego i numeru portu; i umożliwiają konfigurowalne 

odpowiedzi na odmowę dostępu. Można na przykład skonfigurować powiadamianie administratora o 

przychodzących próbach dostępu i informowanie użytkowników, dlaczego ich próby dostępu 

wychodzącego zostały odrzucone. Główną zaletą SOCKS jest jego popularność. Ponieważ SOCKS jest 

szeroko stosowany, implementacje serwera i klienci korzystający z SOCKS (tj. Wersje programów takich 

jak FTP i Telnet, które zostały już przekonwertowane do używania SOCKS) są powszechnie dostępne, a 

pomoc jest łatwa do znalezienia. Może to być obosieczny miecz; zgłoszono przypadki, w których intruzi 

na zaporach internetowych zainstalowali własnych klientów posiadających wiedzę na temat SOCKS. 

Składniki SOCKS 

Pakiet SOCKS zawiera następujące elementy: 

• Serwer SOCKS. Ten serwer musi działać w systemie Unix, chociaż został przeniesiony do wielu różnych 

wariantów Uniksa. 

• Biblioteka klienta SOCKS dla maszyn z systemem Unix. 

• Wersje SOCKS kilku standardowych programów klienckich Unix, takich jak FTP i Telnet. 



• Owijarki SOCKS do ping i traceroute. 

• Program Runocks do dynamicznie połączonych programów SOCKS-ify w czasie wykonywania bez 

ponownej kompilacji. 

Ponadto biblioteki klienta dla systemów Macintosh i Windows są dostępne jako osobne pakiety. 

Przekształcanie klientów w SOCKS 

Wiele internetowych programów klienckich (zarówno komercyjnych, jak i ogólnodostępnych) ma już 

wbudowaną obsługę SOCKS jako opcję kompilacji lub czasu wykonywania. Jak przekonwertować 

program kliencki na SOCKS? Musisz zmodyfikować program, aby komunikował się z serwerem SOCKS, 

zamiast próbować rozmawiać bezpośrednio ze światem rzeczywistym. Robisz to poprzez rekompilację 

programu z biblioteką SOCKS. Konwersja programu klienckiego do korzystania z SOCKS jest zazwyczaj 

dość łatwa. Pakiet SOCKS przyjmuje pewne założenia dotyczące działania programów klienckich, a 

większość programów klienckich już przyjmuje te założenia. Aby uzyskać pełne podsumowanie tych 

założeń, zobacz plik w wersji SOCKS o nazwie What_SOCKS_expects. Aby przekonwertować program 

kliencki, należy zastąpić wszystkie wywołania standardowych funkcji sieciowych wywołaniami wersji 

SOCKS tych funkcji. Oto połączenia. 

Standardowa funkcja sieci: wersja SOCKS 

connect (): Rconnect () 

getsockname (): Rgetsockname () 

bind (): Rbind () 

accept (): Raccept () 

listen (): Rlisten () 

select (): Rselect () 

Zazwyczaj można to zrobić po prostu włączając plik socks.h, zawarty w dystrybucji SOCKS. Jeśli nie, 

możesz użyć starszej metody dodawania następujących elementów do wiersza CFLAGS = w pliku 

Makefile programu: 

-Dconnect = Połącz 

-Dgetsockname = Rgetsockname 

-Dbind = Rbind 

-Daccept = Raccept 

-Dlisten = Rlisten 

-Dselect = Rselect 

Następnie ponownie skompiluj i połącz program z biblioteką klienta SOCKS. Komputer kliencki musi 

mieć nie tylko klientów zmodyfikowanych SOCKS, ale także coś, co powie mu, z którym serwerem 

SOCKS należy się skontaktować w celu uzyskania informacji o usługach (na komputerach z systemem 

Unix plik /etc/socks.conf). Ponadto, jeśli chcesz kontrolować dostęp za pomocą Auth, na komputerach 

klienckich musi być uruchomiony serwer Auth (na przykład identd, co pozwoli serwerowi SOCKS 

zidentyfikować, który użytkownik kontroluje port, z którego pochodzi połączenie. Ponieważ nie ma 



sposób, w jaki serwer SOCKS może sprawdzić, czy serwer Auth jest niezawodny, nie można ufać Auth, 

jeśli ktoś celowo go obejdzie; zalecamy zamiast tego używanie SOCKS5 z uwierzytelnianiem 

użytkownika. 

Korzystanie z zestawu narzędzi TIS Internet Firewall do proxy 

Bezpłatny zestaw zapór ogniowych (TIS FWTK) firmy Trusted Information Systems obejmuje szereg 

serwerów proxy różnych typów. TIS FWTK zapewnia również szereg innych narzędzi do 

uwierzytelniania i innych celów, które zostały omówione w stosownych przypadkach w innych 

rozdziałach tej książki. Dodatek B zawiera informacje o tym, jak uzyskać TIS FWTK. Podczas gdy SOCKS 

stara się zapewnić jeden, ogólny serwer proxy, TIS FWTK zapewnia indywidualne proxy dla 

najpopularniejszych usług internetowych (jak pokazano na rysunku 9.5). Chodzi o to, że przy użyciu 

małych oddzielnych programów ze wspólnym plikiem konfiguracyjnym może zapewnić inteligentne 

serwery proxy, które są możliwe do udowodnienia, a jednocześnie umożliwiają centralne sterowanie. 

W rezultacie powstał niezwykle elastyczny zestaw narzędzi i dość duży plik konfiguracyjny. 

Serwer proxy FTP za pomocą TIS FWTK 

TIS FWTK zapewnia serwer proxy FTP za pomocą programów klienckich obsługujących proxy lub 

procedur użytkownika obsługujących proxy (ftpgw). Jeśli chcesz używać tego samego komputera do 

obsługi proxy z FTP i zwykłego FTP (na przykład pozwalając ludziom w Internecie na pobieranie plików 

z tego samego komputera, który obsługuje wychodzące proxy dla twoich użytkowników), zestaw 

narzędzi będzie go obsługiwał, ale będziesz muszą korzystać z procedur użytkownika korzystających z 

proxy. Korzystanie z procedur użytkownika korzystających z proxy jest najczęstszą konfiguracją TIS 

FWTK. Obsługa programów klienckich proxyaware jest nieco bezmyślna (na przykład nie są dostępne 

klienci lub biblioteki obsługujące proxy). Ponieważ jest to dedykowany serwer proxy FTP, zapewnia 

rejestrowanie, odrzucanie i dodatkowe uwierzytelnianie poszczególnych poleceń FTP. 

Telnet i rlogin Proxy z TIS FWTK 

Serwery proxy TIS FWTK Telnet (telnet-gw) i rlogin (rlogin-gw) obsługują tylko procedury użytkownika 

obsługujące proxy. Użytkownicy łączą się za pośrednictwem usługi Telnet lub rlogin z hostem proxy i 

zamiast otrzymywać monit o zalogowanie się do hosta proxy, otrzymują monit z programu proxy, który 

pozwala im określić, z którym hostem się połączyć (i czy aby nawiązać połączenie X, jeśli 

oprogramowanie x-gw jest zainstalowane, jak opisano w punkcie 9.6.4 poniżej). 

Ogólne proxy z TIS FWTK 

TIS FWTK zapewnia czysto ogólny serwer proxy, plug-gw, który nie wymaga modyfikacji dla klientów, 

ale obsługuje ograniczony zakres protokołów i zastosowań. Sprawdza adres, z którego otrzymało 

połączenie, oraz port, do którego przyszło połączenie, i tworzy połączenie z innym hostem na 

odpowiednim porcie. Nie można określić hosta, z którym ma się łączyć podczas nawiązywania tego 

połączenia; zależy to od hosta przychodzącego. To sprawia, że wtyczka jest nieodpowiednia dla usług, 

które są używane przez użytkowników, którzy rzadko chcą połączyć się z tym samym hostem za każdym 

razem Zapewnia rejestrowanie, ale nie ma innych ulepszeń bezpieczeństwa, dlatego należy go używać 

ostrożnie, nawet w sytuacjach, w których jest to właściwe (np. W przypadku połączeń NNTP). 

Inne proxy TIS FWTK 

TIS FWTK pośredniczy w HTTP i Gopher za pośrednictwem programu http-gw. Ten program obsługuje 

klientów obsługujących proxy lub procedury obsługujące proxy. Większość klientów HTTP obsługuje 

proxy; musisz tylko powiedzieć im, gdzie jest serwer proxy. Aby używać http-gw z klientem HTTP, który 



nie obsługuje proxy, dodaj http: // firewall / przed adresem URL. Używanie go z klientem Gopher, który 

nie obsługuje proxy, jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ wszystkie informacje o hoście i 

porcie muszą zostać przeniesione do specyfikacji ścieżki. x-gw jest bramą X. Zapewnia minimalne 

bezpieczeństwo, wymagając potwierdzenia od użytkownika przed zezwoleniem na połączenie 

zdalnego klienta X. Bramę X można uruchomić, łącząc się z serwerem proxy Telnet lub rlogin i wpisując 

„x”, co spowoduje wyświetlenie okna sterowania. 

Korzystanie z serwera proxy Microsoft 

Logicznie rzecz biorąc, Microsoft Proxy Server to pakiet proxy firmy Microsoft. Jest częścią pakietu 

produktów Microsoft Office i jest zalecanym przez Microsoft rozwiązaniem do budowania małych 

zapór ogniowych w systemie Windows NT. Pakiet serwera proxy obejmuje zarówno proxy, jak i 

filtrowanie pakietów, w celu obsługi maksymalnej liczby protokołów. 

Serwer proxy zapewnia trzy typy proxy; serwer proxy HTTP, serwer proxy SOCKS i serwer proxy 

WinSock. Serwer proxy HTTP, który będzie również obsługiwał kilka innych popularnych protokołów 

używanych przez przeglądarki internetowe, w tym HTTPS, Gopher i FTP, jest omówiony w dalszej części 

rozdziału 15. 

Serwer proxy i SOCKS 

Serwer proxy zawiera serwer SOCKS, który implementuje SOCKS w wersji 4.3a. Ponieważ jest to serwer 

SOCKS4, obsługuje tylko połączenia TCP i tylko uwierzytelnianie Auth. Z drugiej strony zapewnia usługę 

rozpoznawania nazw (czego nie robi większość serwerów SOCKS4). Z serwera SOCKS serwera proxy 

można korzystać z dowolnym klientem SOCKS4 (nie tylko aplikacjami Microsoft). 

Serwer proxy i WinSock 

Serwer proxy WinSock specjalizuje się w środowisku Microsoft. Używa zmodyfikowanego środowiska 

operacyjnego na kliencie do przechwytywania wywołań systemu operacyjnego Windows, które 

otwierają gniazda TCP / IP. Obsługuje zarówno TCP, jak i UDP. Ze względu na architekturę kodu 

sieciowego WinSock będzie proxy tylko natywnych aplikacji TCP / IP, takich jak Telnet i FTP; nie będzie 

działać z natywnymi aplikacjami Microsoft, takimi jak udostępnianie plików i drukarek, które działają 

przez TCP / IP za pomocą protokołu pośredniego . Z drugiej strony, proxy proxy WinSock zapewni 

rodzimym aplikacjom TCP / IP dostęp do Internetu, nawet gdy komputery docierają do proxy za 

pomocą protokołów innych niż TCP / IP. Na przykład komputer korzystający z NetBEUI lub IPX może 

używać proxy WinSock do FTP na hostach TCP / IP w Internecie. Korzystanie z serwera proxy WinSock 

wymaga zainstalowania zmodyfikowanych bibliotek WinSock na wszystkich klientach, którzy będą z 

niego korzystać. Z tego powodu będzie działał tylko z systemami operacyjnymi Microsoft i stwarza na 

nich pewne trudności administracyjne (zmodyfikowane biblioteki należy ponownie zainstalować za 

każdym razem, gdy system operacyjny jest instalowany, aktualizowany lub łatany). Ponadto, próba 

użycia WinSock i SOCKS w tym samym czasie na tym samym komputerze klienckim spowoduje 

utworzenie zamieszania, ponieważ obaj próbują proxy tego samego połączenia. 

Co jeśli nie możesz proxy? 

Może się okazać, że nie możesz proxy usługi z jednego z trzech powodów: 

• Brak dostępnego serwera proxy. 

• Usługa proxy nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia usługi. 



• Nie można modyfikować klienta, a protokół nie pozwala na korzystanie z procedur obsługujących 

proxy. 

Każdą z tych sytuacji opisujemy w poniższych sekcjach. 

 



 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               
 
  
 
              
     
              
          
 
           
         
             
  
             
  
  
 
 
 
 
           
 
            

 

  
 
 
          

             
           
             
 
 
           
            
         
          
             
              
          
           

Host bastionowy

Host bastionowy jest jak Twoja publiczna obecność w Internecie. Pomyśl o tym jak o lobby 
budynku. Osoby postronne mogą nie być w stanie wejść po schodach i mogą nie być w stanie dostać 

się do wind, ale mogą swobodnie wejść do holu i poprosić o to, czego chcą. (To, czy dostaną to, o co 

proszą, zależy od polityki bezpieczeństwa budynku.) Podobnie jak lobby w twoim budynku, 

gospodarz bastionu jest narażony na potencjalnie wrogie elementy. Host bastionowy to system, z 
którym muszą się łączyć osoby z zewnątrz - znajomi lub potencjalni wrogowie - aby uzyskać dostęp 

do twoich systemów lub usług. Z założenia host bastionowy jest wysoce narażony, ponieważ 
jego istnienie jest znane w Internecie. Z tego powodu, twórcy i menedżerowie zapory ogniowej 
muszą skoncentrować wysiłki związane z bezpieczeństwem na hoście bastionu. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo hosta podczas początkowej budowy i bieżącej eksploatacji. 
Ponieważ gospodarz bastionu jest najbardziej narażonym gospodarzem, musi być również 
najbardziej ufortyfikowanym żywicielem. Chociaż czasami mówimy o jednym hoście bastionowym, 
pamiętaj że w konfiguracji zapory może istnieć wiele hostów bastionu. Liczba zależy od szczególnych 

wymagań i zasobów witryny. Każdy z nich jest skonfigurowany zgodnie z tymi samymi ogólnymi 
zasadami, przy użyciu tych samych ogólnych technik. Hosty Bastiony są używane z wieloma różnymi 

podejściami i architekturami zapory ogniowej;większość informacji powinna być istotna bez względu 

na to, czy budujesz hosta bastionu do użycia z zaporą opartą na filtrowaniu pakietów, proxy lub 

podejściu hybrydowym. Zasady i procedury budowy hostii bastionowej są rozszerzeniami tych, które 

zabezpieczają dowolnego hosta. Chcesz ich używać lub ich odmian dla każdego innego hosta, który 

ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa i być może dla hostów, które są krytyczne z innych 

powodów (np. Głównych serwerów w sieci wewnętrznej). W tym rozdziale omówiono ogólnie 
gospodarzy bastionów; dwa kolejne rozdziały zawierają bardziej szczegółowe porady dla hostów 

bastionowych w systemach Unix i Windows NT. Podczas budowania hosta bastionu należy 
koniecznie przeczytać zarówno ten rozdział, jak i konkretny rozdział dla

używanego systemu operacyjnego.

Zasady ogólne

Istnieją dwie podstawowe zasady projektowania i budowy hostu bastionowego:

Prostota: im prostszy host bastionowy, tym łatwiej jest go zabezpieczyć. Każda usługa oferowana przez 
hosta bastionu może zawierać błędy oprogramowania lub błędy konfiguracji, a wszelkie błędy lub błędy 
mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Dlatego chcesz, aby gospodarz bastionu zrobił jak 
najmniej. Powinien zapewniać najmniejszy zestaw usług z możliwie najmniejszymi uprawnieniami, 
jednocześnie spełniając swoją rolę.

Przygotuj się na zagrożenie dla hostów bastionowych: pomimo dołożenia wszelkich starań w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa hosta bastionu mogą wystąpić włamania. Nie bądź naiwny. Tylko 
przewidując najgorsze i planując je, najprawdopodobniej uda ci się tego uniknąć. Zawsze zachowuj 
pytanie: „Co się stanie, jeśli ten host bastionowy zostanie przejęty?” w tyle, gdy przechodzisz przez 
etapy zabezpieczania urządzenia i reszty sieci. Dlaczego podkreślamy ten punkt? Powód jest prosty:

hosty bastionowe to maszyny, które najprawdopodobniej zostaną zaatakowane, ponieważ są to 
maszyny najbardziej dostępne dla świata zewnętrznego. Są to również maszyny, z których 
najprawdopodobniej nadejdą ataki na systemy wewnętrzne, ponieważ świat zewnętrzny 
prawdopodobnie nie może bezpośrednio komunikować się z systemami wewnętrznymi. Dołóż 
wszelkich starań, aby każdy host bastionowy się nie włamał, ale pamiętaj o pytaniu: „A jeśli tak się 
stanie?” W przypadku włamania do hosta bastionu nie chcesz, aby włamanie to prowadziło do 
kompromisu dla całej zapory. Można temu zapobiec, nie pozwalając wewnętrznym maszynom ufać 
hostom bastionu bardziej niż jest to absolutnie konieczne do funkcjonowania hostów bastionu.



Będziesz musiał uważnie przyjrzeć się każdej usłudze hosta bastionu dla wewnętrznych maszyn i 

ustalić, na podstawie usługi po usłudze, ile zaufania i przywilejów naprawdę potrzebuje każda usługa. 

Po podjęciu tych decyzji możesz zastosować szereg mechanizmów, aby je egzekwować. Na przykład 

możesz zainstalować standardowe mechanizmy kontroli dostępu (hasła, urządzenia uwierzytelniające 

itp.) Na hostach wewnętrznych lub skonfigurować filtrowanie pakietów między hostami bastionu a 

hostami wewnętrznymi. 

Specjalne rodzaje hostów bastionowych 

Większość sekcji omawia hosty bastionowe, które są hostami ekranowanymi lub hostami 

zapewniającymi usługi w sieci ekranowanej. Istnieje jednak kilka rodzajów hostów bastionowych, które 

są skonfigurowane podobnie, ale mają specjalne wymagania. 

Hosty z dwoma bazami  bez tras 

Nierutowalny host z dwiema bazami ma wiele połączeń sieciowych, ale nie przepuszcza między nimi 

ruchu. Taki host może być zaporą samą w sobie lub może być częścią bardziej złożonej zapory. W 

przeważającej części hosty dwukierunkowe bez trasy są skonfigurowane tak jak inne hosty bastionowe, 

ale wymagają dodatkowych środków ostrożności, omówionych w poniższych sekcjach, aby upewnić 

się, że naprawdę nie są trasowane. Jeśli hostem bez trasy z podwójną bazą danych jest cała zapora, 

musisz zachować szczególną paranoję w konfiguracji i postępować zgodnie z instrukcjami normalnego 

hosta bastionu z najwyższą ostrożnością. 

Maszyny będące ofiarami 

Możesz chcieć uruchomić usługi, które trudno jest bezpiecznie zapewnić z serwerem proxy lub 

filtrowaniem pakietów, lub usługi, które są tak nowe, że nie wiesz, jakie są ich konsekwencje dla 

bezpieczeństwa. W tym celu przydatna może być maszyna ofiary (lub ofiarna koza). To maszyna, na 

której nie ma nic, na czym ci zależy, i która nie ma dostępu do maszyn, z których mógłby skorzystać 

intruz. Zapewnia tylko absolutne minimum niezbędne do korzystania z niego dla potrzebnych usług. 

Jeśli to możliwe, zapewnia tylko jedną niebezpieczną lub nieprzetestowaną usługę, aby uniknąć 

nieoczekiwanych interakcji. Maszyny ofiary są skonfigurowane podobnie jak zwykłe hosty bastionowe, 

z tym wyjątkiem, że prawie zawsze muszą umożliwiać użytkownikom logowanie się. Użytkownicy 

prawie zawsze będą chcieli, abyś miał więcej usług i programów niż skonfigurowałbyś na normalnym 

hoście bastionowym; oprzeć się presji tak bardzo, jak to możliwe. Nie chcesz, aby użytkownicy czuli się 

komfortowo na hoście ofiary: zaczną na nim polegać i przestanie działać zgodnie z przeznaczeniem. 

Kluczowym czynnikiem dla zaatakowanej maszyny jest to, że jest ona jednorazowego użytku, a jeśli 

zostanie naruszona, nikogo to nie obchodzi. Walcz z zębami i paznokciami, aby to zachować. 

Gospodarze bastionu wewnętrznego 

W większości konfiguracji główny host bastionu ma specjalne interakcje z niektórymi hostami 

wewnętrznymi. Może na przykład przekazywać pocztę elektroniczną do wewnętrznego serwera 

pocztowego, koordynować z wewnętrznym serwerem nazw lub przekazywać wiadomości Usenet do 

wewnętrznego serwera grup dyskusyjnych. Te maszyny są faktycznie hostami drugorzędnych 

bastionów i powinny być skonfigurowanym i chronionym bardziej jak host bastionu niż jak normalni 

gospodarze wewnętrzni. Może być konieczne pozostawienie na nich włączonych większej liczby usług, 

ale należy przejść przez ten sam proces konfiguracji. 

Hosty usług zewnętrznych 



Hosty bastionowe, które istnieją wyłącznie w celu świadczenia usług w Internecie (na przykład serwery 

internetowe służące do obsługi klientów), mają szczególne obawy. Są niezwykle widoczne, co czyni je 

popularnymi celami ataku i zwiększa widoczność udanych ataków. Jeśli komputer, który zapewnia 

usługę pocztową dla użytkowników wewnętrznych, zostanie przejęty, nie będzie to od razu oczywiste 

dla osób postronnych i jest mało prawdopodobne, aby dostał się do gazety. Jeśli twoja strona 

internetowa zostanie zastąpiona czyjąś stroną lub sprytną satyrą twojej strony internetowej, ludzie 

spoza witryny zauważą ją i będą o nią dbać. 

Chociaż te maszyny mają zwiększone potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, mają pewne funkcje, które 

ułatwiają ich zabezpieczenie. Potrzebują jedynie ograniczonego dostępu do sieci wewnętrznej; 

zazwyczaj zapewniają tylko kilka usług o dobrze zdefiniowanych właściwościach bezpieczeństwa; i nie 

muszą obsługiwać użytkowników wewnętrznych (często nie muszą w ogóle obsługiwać żadnych 

użytkowników). 

Zapory ogniowe w jednym urządzeniu 

Jeśli budowana maszyna to cała zapora ogniowa, a nie jej część, jest ona jeszcze bardziej narażona na 

ataki. Obstawiasz bezpieczeństwo całej witryny na tym jednym komputerze. Warto mieć niemal każdą 

niedogodność i kłopoty, aby mieć absolutną pewność, że jest to bezpieczna maszyna. Możesz rozważyć 

posiadanie duplikatu komputera, którego używasz do testowania, abyś mógł sprawdzić nowe 

konfiguracje bez ryzyka połączenia z Internetem. 

Wybór maszyny 

Pierwszym krokiem do zbudowania hosta bastionowego jest decyzja, jakiego rodzaju maszyny użyć. 

Chcesz niezawodności (w przypadku awarii hosta bastionu tracisz większość korzyści z połączenia 

internetowego), obsługi i konfiguracji. W tej sekcji opisano, jaki system operacyjny należy uruchomić, 

jak szybki musi być host bastionu i jaka konfiguracja sprzętu powinna być obsługiwana. 

Jaki system operacyjny? 

Host bastionowy powinien być czymś znanym. Będziesz w końcu w dużym stopniu dostosowywał 

maszynę i system operacyjny; to nie czas, aby nauczyć się omijać całkowicie nowy system. Ponieważ w 

pełni skonfigurowany host bastionowy jest bardzo ograniczonym środowiskiem, będziesz w stanie 

zrobić dla niego programowanie na innym komputerze, a bardzo pomoże w wymianie jego urządzeń 

peryferyjnych z innymi komputerami, które posiadasz. (Jest to częściowo problem sprzętowy, ale nie 

ma nic dobrego, aby móc podłączyć dysk SCSI w formacie uniksowym do łańcucha SCSI komputera 

Macintosh: sprzęt współpracuje, ale danych nie można odczytać.) urządzenie, które niezawodnie 

oferuje zakres usług internetowych, które chcesz zapewnić swoim użytkownikom, z wieloma 

połączeniami jednocześnie aktywnymi. Jeśli Twoja witryna składa się w całości z systemów MS-DOS, 

Windows lub Macintosh, być może potrzebujesz innej platformy (być może systemu Unix, Windows 

NT, a może czegoś innego), aby użyć jej jako hosta bastionu. Może nie być w stanie zapewnić lub 

uzyskać dostępu do wszystkich pożądanych usług za pośrednictwem rodzimej platformy, ponieważ 

odpowiednie narzędzia (serwery proxy, systemy filtrowania pakietów, a nawet zwykłe serwery dla 

podstawowych usług, takich jak SMTP i DNS) mogą nie być dostępne dla tej platformy . Unix jest 

systemem operacyjnym, który cieszy się największą popularnością w oferowaniu usług internetowych, 

a narzędzia są powszechnie dostępne do tworzenia hostów bastionowych w systemach uniksowych. 

Jeśli masz już maszyny uniksowe, powinieneś poważnie rozważyć Unix dla swojego hosta bastionu. Jeśli 

nie masz odpowiednich platform dla hosta bastionowego i musisz nauczyć się nowego mimo to 

zalecamy wypróbowanie Uniksa, ponieważ tam znajdziesz największy i najobszerniejszy zestaw 

narzędzi do budowania hostów bastionowych. Innym popularnym systemem operacyjnym do tego 



celu jest Windows NT. Jeśli już używasz maszyn z systemem Windows NT jako serwerów, warto używać 

maszyn z systemem Windows NT jako hostów bastionowych. Należy jednak pamiętać, że maszyny z 

systemem Windows NT są bardziej złożone niż maszyny z systemem Unix. Jeśli znasz oba, zalecamy 

używanie systemu Unix zamiast Windows NT w przypadku hostów bastionowych wszędzie tam, gdzie 

jest to praktyczne. Jeśli znasz tylko Windows NT, użyj go dla hostów bastionowych; częściej popełniasz 

błędy przy zabezpieczaniu nowego systemu operacyjnego. Jeśli wszystkie istniejące komputery z 

wieloma użytkownikami i urządzeniami obsługującymi protokół IP są czymś innym niż komputery z 

systemem Unix lub Windows NT (na przykład systemy VMS), musisz podjąć trudną decyzję. 

Prawdopodobnie możesz użyć maszyny, którą znasz, jako hosta bastionu i zyskać zalety znajomości i 

wymienności. Z drugiej strony solidne i rozbudowane narzędzia do budowania hostii bastionów 

prawdopodobnie nie będą dostępne i będziesz musiał improwizować. Możesz zyskać pewne 

bezpieczeństwo dzięki niejasnościom (nie licz na to; prawdopodobnie twój system operacyjny nie jest 

tak niejasny, jak myślisz), ale możesz stracić tyle lub więcej, jeśli nie masz historii, którą oferują hosty 

bastionowe oparte na Uniksie. W systemie Unix lub Windows NT masz przewagę w uczeniu się na 

błędach innych ludzi, a także na własnych. Większość tej książki zakłada, że będziesz używał jakiegoś 

komputera z systemem Unix lub Windows NT jako hosta bastionu. Wynika to z faktu, że większość 

hostów bastionowych to komputery z systemem Unix lub Windows NT, a niektóre szczegóły są 

wyjątkowo zależne od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 11 i 

rozdziale 12. Zasady będą takie same, jeśli wybierzesz inny system operacyjny, ale szczegóły będą się 

znacznie różnić. 

Jak szybka maszyna? 

Większość hostów bastionowych nie musi być szybkimi maszynami; w rzeczywistości lepiej dla nich nie 

być szczególnie silnymi. Istnieje kilka dobrych powodów, oprócz kosztów, aby uczynić hosta bastionem 

tak potężnym, jak to konieczne, aby wykonywał swoją pracę, ale nie więcej. Zapewnienie usług 

wymaganych przez większość gospodarzy bastionu nie wymaga dużej mocy. 

Wiele osób używa maszyn ze średniej klasy komputerów stacjonarnych jako hostów bastionowych, co 

jest wystarczającą mocą do większości celów. Host bastionowy naprawdę nie ma wiele do zrobienia. 

To, co musi zrobić, jest głównie ograniczone przez szybkość twojego połączenia ze światem 

zewnętrznym, a nie przez szybkość procesora samego hosta bastionu. To po prostu nie trwa tyle co 

procesor do obsługi poczty, DNS, FTP i usług proxy dla linii 56 Kb / s, a nawet linii T-1 (1,544 Mb / s). 

Możesz potrzebować więcej mocy, jeśli korzystasz z programów, które wykonują kompresję / 

dekompresję (np. Serwery NNTP) lub wyszukują (np. W pełni funkcjonalne serwery sieciowe), lub jeśli 

jednocześnie udostępniasz usługi proxy kilkudziesięciu użytkownikom. Możesz potrzebować więcej 

mocy do obsługi żądań z Internetu, jeśli Twoja witryna staje się bardzo popularna (np. Jeśli tworzysz 

coś, do czego wszyscy i ich matki chcą uzyskać dostęp, np. Great American Web Page lub popularna i 

dobrze zaopatrzona anonimowa witryna FTP ). W tym momencie możesz również zacząć korzystać z 

wielu hostów bastionowych. Duża firma z wieloma połączeniami internetowymi i popularnymi 

usługami może potrzebować wielu hostów bastionu i dużych, potężnych maszyn. Istnieje kilka 

powodów, aby nie przesadzać z hostem bastionu: 

• Wolniejsza maszyna jest mniej zachęcającym celem. Nie ma prestiżu dla kogoś, kto chwali się: „Hej, 

włamałem się do Słońca 3/60!” lub jakąś inną powolną (przynajmniej dla atakującego) maszynę. W grę 

wchodzi znacznie większy prestiż włamując się do najnowszego, najlepszego sprzętu. Nie rób z hosta 

bastionowego czegoś o wysokiej wartości prestiżowej (na przykład superkomputer byłby złym 

wyborem hosta bastionu). 



• W przypadku naruszenia bezpieczeństwa wolniejsza maszyna jest mniej przydatna do atakowania 

systemów wewnętrznych lub innych witryn. Kompilowanie kodu trwa dłużej; nie jest to bardzo 

przydatne do przeprowadzania ataków słownikowych lub brutalnych haseł na inne maszyny; i tak dalej. 

Wszystkie te czynniki sprawiają, że maszyna jest mniej atrakcyjna dla potencjalnych atakujących, i to 

jest twój cel. 

• Wolniejsza maszyna jest mniej atrakcyjna dla poufnych. Szybka maszyna, która spędza większość 

czasu na oczekiwaniu na wolne połączenie sieciowe, zostaje skutecznie zmarnowana, a presja ze strony 

własnych użytkowników na wykorzystanie dodatkowej mocy do innych celów (na przykład jako serwer 

kompilacji, serwer renderowania lub serwer bazy danych) może być znaczny. Nie można zachować 

bezpieczeństwa hosta bastionu podczas korzystania z niego do innych celów. Dodatkowa pojemność 

hosta bastionu to wypadek, który czeka. 

Serwery sieciowe są wyjątkiem od tej reguły. Równie dobrze możesz optymalizować rozmiar swojego 

serwera internetowego, ponieważ wraz z rozwojem stron internetowych mają tendencję do 

drastycznego i szybkiego wzrostu zarówno pod względem wielkości, jak i zużycia procesora. Zmiany w 

technologii klienta również zwykle zwiększają obciążenie serwerów WWW (na przykład wielu klientów 

otwiera wiele połączeń w celu pobrania kilku obrazów jednocześnie, zwiększając w ten sposób 

wydajność, którą widzi użytkownik kosztem zwiększenia obciążenia serwera ). 

Jaka konfiguracja sprzętu? 

Chcesz niezawodnej konfiguracji sprzętowej, więc powinieneś wybrać maszynę podstawową i 

urządzenia peryferyjne, które nie są najnowszą rzeczą na rynku. (Istnieje powód, dla którego ludzie 

nazywają to „najnowocześniejszą technologią”, a także „wiodącą technologią”). Chcesz też, aby 

konfiguracja była obsługiwana, więc nie wybieraj czegoś tak starego, że nie możesz znaleźć części 

zamiennych. Średni zakres od twojego ulubionego producenta prawdopodobnie jest odpowiedni. 

Chociaż komputer klasy stacjonarnej prawdopodobnie ma potrzebną moc, możesz lepiej mieć coś w 

opakowaniu serwera; Maszyny upakowane jako serwery są z reguły łatwiejsze do wymiany dysków, a 

ponadto można je montować w szafach, gdy jest ich dużo. Są również trudniejsze do kradzieży i rzadziej 

zostaną wyłączone przez osoby, które potrzebują innego gniazdka do podłączenia odkurzacza. Chociaż 

nie potrzebujesz czystej mocy procesora, potrzebujesz maszyny, która śledzi wiele połączeń 

jednocześnie. To wymaga dużej ilości pamięci, więc będziesz potrzebować dużej ilości pamięci i 

prawdopodobnie dużej ilości przestrzeni wymiany. Buforowe serwery proxy również potrzebują dużej 

ilości wolnego miejsca na dysku do wykorzystania w pamięci podręcznej. Oto kilka sugestii dotyczących 

potrzeb taśm i dysków: 

• Host bastionowy nie może racjonalnie wykorzystywać napędu taśmowego innego hosta do tworzenia 

kopii zapasowych, o czym omówimy w dalszej części tego rozdziału, więc potrzebuje własnego napędu 

taśmowego o rozmiarze odpowiednim do tworzenia kopii zapasowych. 

• Napęd CD-ROM jest również przydatny do instalacji systemu operacyjnego i ewentualnie do 

utrzymywania sum kontrolnych (lub do porównywania bieżących plików z oryginalnymi plikami na 

dysku CD-ROM). Napęd CD-ROM może być początkowo potrzebny tylko podczas pierwszej instalacji i 

konfiguracji urządzenia, więc napęd zewnętrzny, który „pożyczysz” na inny komputer, może być 

wystarczający. W każdym razie powinien to być napęd CD-ROM lub napęd CDW z jedną sesją (zapis), a 

nie napęd do zapisu płyt CD wielokrotnego zapisu lub wielosesyjnych; jednym z celów tego dysku jest 

przechowywanie danych, o których wiesz, że host bastionu nie może modyfikować, nawet przez 

dodanie danych! 



• Powinieneś być w stanie łatwo tymczasowo dodać kolejny dysk do konfiguracji w celu 

przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

• Dysk rozruchowy należy łatwo usunąć i podłączyć do innego komputera - ponownie w celu wykonania 

prac konserwacyjnych. 

Oba wspomniane rozważania dotyczące dysków sugerują, że host bastionowy powinien używać tego 

samego typu dysków, co inne komputery. Na przykład nie powinien to być jedyny komputer w Twojej 

witrynie z dyskami IDE. Gospodarz bastionu nie potrzebuje interesującej grafiki i nie powinien ich mieć. 

To host usług sieciowych; nikt nie musi tego widzieć. Podłącz głupi terminal (im głupszy tym lepiej) jako 

konsolę. Posiadanie grafiki zachęci tylko ludzi do korzystania z urządzenia do innych celów i może 

zachęcić do instalowania programów pomocy technicznej (jak X Window System i jego pochodne), 

które są niepewne. Jeśli używasz komputera z systemem Windows NT, który wymaga konsoli 

graficznej, użyj taniego i brzydkiego wyświetlacza VGA lub przełącznika konsoli. Większość hostów 

bastionowych to maszyny o krytycznym znaczeniu i powinny mieć odpowiedni sprzęt o wysokiej 

dostępności, w tym nadmiarowe dyski i nieprzerwane zasilanie. 

Wybór fizycznej lokalizacji 

Host bastionu musi znajdować się w bezpiecznym fizycznie miejscu. Istnieją dwa powody: 

• Niemożliwe jest odpowiednie zabezpieczenie maszyny przed atakującym, który ma do niej fizyczny 

dostęp; atakujący może to narazić na zbyt wiele sposobów. 

• Host bastionu zapewnia większość faktycznej funkcjonalności połączenia internetowego, a jeśli 

zostanie utracone, uszkodzone lub skradzione, witryna może zostać skutecznie odłączona. Na pewno 

stracisz dostęp do przynajmniej niektóre usługi. 

Nigdy nie lekceważ potęgi ludzkiej głupoty. Nawet jeśli nie wierzysz, że warto mieć fizyczny dostęp do 

maszyny w celu włamania się do niej, warto ją zabezpieczyć, aby zapobiec sytuacji, w której ludzie w 

Twojej organizacji nieumyślnie spowodują, że stanie się niepewna lub niefunkcjonalna. Hosty 

bastionowe powinni znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu z odpowiednią klimatyzacją i 

wentylacją. Jeśli zapewniasz nieprzerwane zasilanie dla swojego połączenia internetowego, pamiętaj, 

aby zapewnić je również wszystkim krytycznym hostom bastionu. 

Lokalizowanie hostów bastionowych w sieci 

Hosty bastionowe powinny znajdować się w sieci, która nie przenosi poufnego ruchu, najlepiej w 

specjalnej sieci własnej. Większość interfejsów Ethernet i Token Ring może działać w „trybie 

niograniczonym”. W tym trybie są w stanie przechwycić wszystkie pakiety w sieci, do której podłączone 

są interfejsy, a nie tylko te pakiety skierowane do konkretnego komputera, którego częścią jest 

interfejs. Inne typy interfejsów sieciowych, takie jak FDDI, mogą nie być w stanie przechwycić 

wszystkich pakietów, ale w zależności od architektury sieci zazwyczaj mogą przechwycić przynajmniej 

niektóre pakiety, które nie są specjalnie do nich adresowane. Ta funkcja ma użyteczny cel: do analizy, 

testowania i debugowania sieci, na przykład przez programy takie jak Network Manager, etherfind i 

tcpdump. Niestety, intruz może go również wykorzystać do podglądania całego ruchu w segmencie 

sieci. Ten ruch może obejmować sesje Telnet, FTP lub rlogin (z których można przechwytywać loginy i 

hasła), poufne wiadomości e-mail, dostęp do poufnych plików w systemie plików NFS i tak dalej. Musisz 

założyć najgorsze: hosty bastionowe mogą być zagrożone. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa 

hosta bastionu nie chcesz, aby szperał w tym ruchu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu 

jest nie umieszczanie hostów bastionowych w sieciach wewnętrznych; zamiast tego umieść je w sieci 

obwodowej. Jak omówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach, sieć obwodowa stanowi dodatkową 



warstwę bezpieczeństwa między siecią wewnętrzną a Internetem. Sieć obwodowa jest oddzielona od 

sieci wewnętrznej routerem lub mostem. Ruch wewnętrzny pozostaje w wewnętrznej sieci i nie jest 

widoczny na sieci obwodowej. Wszystkie hosty bastionowe w sieci obwodowej może zobaczyć pakiety, 

które są albo do siebie, albo do lub z Internetu. Chociaż ruch ten może być nadal nieco wrażliwy, 

prawdopodobnie będzie znacznie mniej wrażliwy niż typowy ruch w sieci wewnętrznej, a istnieją inne 

miejsca (na przykład dostawca usług internetowych), które już go widzą. Korzystanie z sieci obwodowej 

z routerem filtrującym pakiety między nią a siecią wewnętrzną daje dodatkowe korzyści. Ogranicza to 

dodatkowo Twoją ekspozycję w przypadku naruszenia bezpieczeństwa hosta bastionu poprzez 

zmniejszenie liczby hostów i usług, do których host bastionowy może uzyskać dostęp. Jeśli nie możesz 

umieścić hostów bastionowych w sieci obwodowej, możesz rozważyć umieszczenie ich w sieci, która 

nie jest podatna na szpiegowanie. Na przykład możesz umieścić je na inteligentnym 10-bazowym 

koncentratorze T, przełączniku Ethernet lub sieć bankomatów. Jeśli to wszystko, co robisz, musisz 

zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że nic nie ufa tym hostom bastionowym, ponieważ 

między nimi a siecią wewnętrzną nie ma żadnej dalszej ochrony. Korzystanie z takiej technologii sieci 

w sieci obwodowej jest najlepsze z obu światów: hosty bastionowe są odizolowane od systemów 

wewnętrznych (jak w przypadku tradycyjnej sieci obwodowej), ale nie mogą szpiegować ruchu w sieci 

obwodowej. 

Uważaj, ile pokładasz zaufania w możliwości zapobiegania hostom szpiegującym sieć. Nawet w 

przypadku inteligentnego lub przełączanego koncentratora ruch emisji będzie widoczny dla wszystkich 

węzłów, a ruch ten może obejmować dane przydatne dla atakującego. Na przykład sieci korzystające z 

usług katalogowych Microsoft będą zawierać wiele przydatnych informacji o nazwach i typach 

komputerów i systemów plików w ruchu rozgłoszeniowym. Mogą istnieć także informacje wrażliwe na 

ruch multiemisji, o które może poprosić każdy węzeł. Wreszcie huby tego typu często oferują funkcje 

administracyjne, które mogą kontrolować odbiór całego ruchu. Może to być ograniczone do 

określonego portu lub dostępne dla wszystkich portów. Należy upewnić się, że jest to odpowiednio 

zabezpieczone na każdym hubie, do którego przyłączeni są gospodarze bastionu; w przeciwnym razie 

osoba atakująca może po prostu poprosić o cały ruch i uzyskać go, usuwając teoretyczne zalety 

korzystania z koncentratora. Niezależnie od używanych urządzeń sieciowych, należy zachować 

ostrożność, aby chronić urządzenia sieciowe w takim samym stopniu, w jakim chronisz komputery. 

Wiele urządzeń sieciowych obsługuje zdalne administrowanie, często z szerokim, różnorodnym 

interfejsem (na przykład przełącznik może zapewniać serwer Telnet, zarządzanie SNMP i interfejs 

zarządzania siecią). Intruz, który może rekonfigurować urządzenia sieciowe, może z pewnością 

uniemożliwić działanie sieci i może narazić inne komputery na niebezpieczeństwo. Rozważ wyłączenie 

całego zdalnego zarządzania funkcje (z możliwym wyjątkiem zdalnego rejestrowania błędów) i 

konfigurowania urządzeń sieciowych w staromodny sposób, za pomocą terminala i kabla szeregowego. 

Wybór usług świadczonych przez gospodarza bastionu 

Host bastionowy zapewnia wszelkie usługi, których potrzebuje Twoja strona, aby uzyskać dostęp do 

Internetu lub chce oferować w Internecie - usługi, które nie czujesz się bezpieczne, świadczone 

bezpośrednio przez filtrowanie pakietów.  Nie należy umieszczać żadnych usług na hoście bastionu, 

które nie są przeznaczone do korzystania z Internetu ani z Internetu. Na przykład nie powinien 

zapewniać usług rozruchowych dla hostów wewnętrznych (chyba że z jakiegoś powodu zamierzasz 

świadczyć usługi rozruchowe dla hostów w Internecie). Musisz założyć, że host bastionowy zostanie 

przejęty i że wszystkie usługi na nim dostępne będą dostępne w Internecie. Możesz podzielić usługi na 

cztery klasy: 



Usługi, które są bezpieczne: Usługi w tej kategorii mogą być świadczone przez filtrowanie pakietów, 

jeśli używasz tego podejścia. (W zaporze typu pureproxy wszystko musi być zapewnione na hoście 

bastionu lub wcale.) 

Usługi, które zwykle nie są bezpieczne, ale można je zabezpieczyć: 

Usługi w tej kategorii mogą być świadczone na hoście bastionu. 

Usługi, które nie są bezpieczne w normalny sposób i nie mogą być zabezpieczone: 

Usługi te będą musiały zostać wyłączone i zapewnione na hoście ofiary (omówionym wcześniej), jeśli 

są absolutnie potrzebne. 

Usługi, z których nie korzystasz lub których nie używasz w połączeniu z Internetem: Musisz wyłączyć 

usługi w tej kategorii. 

Omówimy szczegółowo poszczególne usługi póniej, ale tutaj omawiamy najczęściej świadczone i 

odmawiane usługi dla gospodarzy bastionu. Poczta elektroniczna (SMTP) jest najbardziej podstawową 

usługą, jaką zwykle świadczą bastionowi gospodarze. Możesz także chcieć uzyskać dostęp lub 

świadczyć usługi informacyjne, takie jak: 

FTP: przesyłanie plików 

HTTP: Wyszukiwanie informacji w oparciu o hipertekst (sieć) 

NNTP: wiadomości Usenet 

Aby wesprzeć którąkolwiek z tych usług (w tym SMTP), musisz uzyskać dostęp do usługi DNS (Domain 

Name System). DNS jest rzadko używany bezpośrednio, ale stanowi podstawę wszystkich innych 

protokołów, zapewniając środki do tłumaczenia nazw hostów na adresy IP i odwrotnie, a także 

zapewniając inne rozproszone informacje o witrynach i hostach. Wiele usług zaprojektowanych dla 

sieci lokalnych zawiera luki, które atakujący mogą wykorzystać z zewnątrz, a wszystkie z nich stanowią 

okazję dla atakującego, któremu udało się skompromitować hosta bastionu. Zasadniczo powinieneś 

wyłączyć wszystko, czego nie będziesz używać, i powinieneś bardzo ostrożnie wybierać. Gospodarze 

bastionów to dziwne maszyny. Relacja między gospodarzem bastionu a normalnym komputerem na 

czyimś pulpicie jest taka sama jak relacja między ciągnikiem a samochodem. Ciągnik i samochód to 

zarówno pojazdy, które w ograniczonym zakresie mogą spełniać te same funkcje, ale nie zapewniają 

tych samych funkcji. Hostia bastionu, podobnie jak traktor, została zbudowana do pracy, a nie do 

wygody. Rezultat jest funkcjonalny, ale przede wszystkim niezbyt fajny. 

W przeważającej części omawiamy procedury budowy hosta bastionowego z maksymalnym możliwym 

bezpieczeństwem, które pozwala mu świadczyć usługi w Internecie. Zbudowanie tego rodzaju hosta 

bastionowego z komputera ogólnego oznacza usunięcie części, do których jesteś przyzwyczajony. 

Oznacza to, że ludzie mówią: „Nie sądziłem, że można to wyłączyć!” i „Co masz na myśli mówiąc, że nie 

uruchamia żadnego z normalnych narzędzi, do których jestem przyzwyczajony?”, nie mówiąc już o 

„Dlaczego nie mogę się po prostu zalogować?” i „Czy nie możesz na chwilę włączyć oprogramowania, 

które lubię?” Oznacza to nauczenie się całkowicie nowych technik zarządzania maszyną, z których wiele 

wiąże się z większymi problemami niż normalne procedury. 

Wiele usług czy wiele hostów? 

W idealnym świecie prowadziłbyś jedną usługę na hosta bastionu. Chcesz serwer WWW? Połóż to na 

gospodarzu bastionu. Chcesz serwer DNS? Połóż to na innym gospodarzu bastionu. Chcesz wychodzący 

dostęp do sieci za pośrednictwem buforującego proxy? Połóż to na trzecim gospodarzu bastionu. W 



tej sytuacji każdy host ma jeden wyraźny cel, problemy z propagacją między usługami są trudne, a 

każdą usługą można zarządzać niezależnie. W prawdziwym świecie rzeczy rzadko są tak schludne. Po 

pierwsze, występują oczywiste trudności finansowe związane z jedną usługą, jednym modelem hosta 

- szybko robi się drogo, a większość usług tak naprawdę nie potrzebuje całego komputera. Po drugie, 

szybko zaczynasz mieć trudności administracyjne. Jaka jest korzyść z posiadania jednej zapory 

ogniowej, jeśli składa się ona z 400 oddzielnych maszyn? 

W związku z tym zamierzasz dokonać kompromisu między usługami scentralizowanymi i 

rozproszonymi. Oto kilka ogólnych zasad grupowania usług w rozsądne jednostki: 

Grupuj usługi według ważności: jeśli masz usługi, od których zależy Twoja firma (takie jak widoczna 

strona internetowa klienta) i usługi, bez których możesz żyć przez chwilę (jak serwer IRC), nie 

umieszczaj ich na tym samym komputerze. 

Grupuj usługi według odbiorców: umieść usługi dla użytkowników wewnętrznych (na przykład 

pracowników) na jednym komputerze, usługi dla użytkowników zewnętrznych (na przykład klientów) 

na innym oraz usługi sprzątania, z których korzystają tylko inne komputery (takie jak DNS) na trzecim . 

Lub umieść usługi dla wykładowców na jednej maszynie i usługi dla studentów na innej maszynie. 

Grupuj usługi według bezpieczeństwa: umieść zaufane usługi na jednym komputerze, a niezaufane 

usługi na innym. Co więcej, połącz zaufane usługi razem i umieść każdą niezaufaną usługę na osobnej 

maszynie, ponieważ są one najbardziej prawdopodobne, aby zakłócać inne rzeczy. 

Grupuj usługi według poziomu dostępu: umieść usługi, które obsługują tylko dane publicznie dostępne 

na jednym komputerze, oraz usługi, które muszą korzystać z poufnych danych na innym komputerze. 

Czasami zasady te będą zbędne (z nieistotnych usług korzysta określona grupa użytkowników, są 

niewiarygodni i wykorzystują tylko dane publiczne). Czasami niestety będą one sprzeczne. Nie ma 

gwarancji, że istnieje jedna poprawna odpowiedź. 

Wyłączanie kont użytkowników na hostach bastionowych 

Jeśli to w ogóle możliwe, nie zezwalaj żadnym kontom użytkowników na dostęp do hostów bastionu. 

Z różnych powodów hosty bastionowe mogą wiedzieć o użytkownikach, ale użytkownicy nie powinni 

mieć kont, które faktycznie pozwalają im korzystać z hosta. Trzymanie takich kont poza hostami 

bastionu zapewni ci najlepsze bezpieczeństwo. Istnieje kilka powodów, w tym: 

• Luki w zabezpieczeniach samych kont 

• Luki w zabezpieczeniach usług wymaganych do obsługi kont 

• Zmniejszona stabilność i niezawodność maszyny 

• Nieumyślne wywrócenie bezpieczeństwa hosta bastionu przez użytkowników 

• Zwiększona trudność w wykrywaniu ataków 

Konta użytkowników zapewniają stosunkowo łatwe możliwości ataku dla kogoś, kto chce włamać się 

do hosta bastionu. Każde konto ma zwykle hasło wielokrotnego użytku, które można atakować na 

różne sposoby, w tym przeszukiwanie słownika, użycie brutalnej siły lub przechwytywanie przez 

podsłuch sieciowy. Pomnóż to przez wielu użytkowników, a powstanie katastrofa. Obsługa kont 

użytkowników w jakikolwiek użyteczny sposób wymaga hosta bastionu do włączenia usług (na przykład 

usług drukowania i dostarczania poczty lokalnej), które w innym przypadku mogłyby zostać wyłączone 

na hoście bastionu. Każda usługa dostępna na hoście bastionu zapewnia inną drogę ataku, poprzez 



błędy oprogramowania lub błędy konfiguracji. Konieczność obsługi kont użytkowników może również 

zmniejszyć stabilność i niezawodność samego komputera. Komputery, które nie obsługują kont 

użytkowników, działają zwykle przewidywalnie i są stabilne. Wiele stron stwierdziło, że maszyny bez 

użytkowników mają tendencję do działania w nieskończoność (lub przynajmniej do awarii zasilania) 

bez awarii. 

Sami użytkownicy mogą przyczyniać się do problemów bezpieczeństwa na hostach bastionu. Nie robią 

tego (zwykle) celowo, ale mogą obalić system na różne sposoby. Obejmują one zakres od trywialnego 

(np. Wybór złego hasła) do złożonego (np. Konfigurowanie nieautoryzowanego serwera 

informacyjnego, który ma nieznane implikacje dla bezpieczeństwa). Użytkownicy rzadko próbują być 

złośliwi; zazwyczaj starają się wykonywać swoje prace bardziej wydajnie i efektywnie. Zwykle łatwiej 

jest stwierdzić, czy wszystko działa „normalnie” na maszynie, która nie ma kont użytkowników 

błotniących wody. Użytkownicy zachowują się w nieprzewidywalny sposób, ale chcesz, aby host 

bastionowy miał przewidywalny wzorzec użycia, aby wykryć włamania, obserwując przerwy we 

wzorcu. Jeśli chcesz zezwolić na konta użytkowników na hoście bastionu, ogranicz je do minimum. 

Dodaj konta indywidualnie, uważnie je monitoruj i regularnie sprawdzaj, czy nadal są potrzebne. 

Istnieje jedna okoliczność, w której powinieneś mieć konta użytkowników. Każda osoba, która musi 

zalogować się do hosta bastionu w celach administracyjnych, powinna mieć indywidualne konto i 

zalogować się przy użyciu tego konta. Nikt nie powinien logować się bezpośrednio na maszynie jako 

„administrator” lub „root”, jeśli istnieje inny sposób na uzyskanie pracy 

Gotowe. Rachunki te powinny być ograniczone do minimum i ściśle kontrolowane. Należy uniemożliwić 

dostęp do tych kont z Internetu za pomocą hasła wielokrotnego użytku (jeśli istnieje taka możliwość, 

niektórzy administratorzy go użyją). W rzeczywistości lepiej w ogóle nie zezwalać na dostęp do kont z 

Internetu, a może warto rozważyć całkowite zablokowanie logowania do sieci. (Należy zauważyć, że 

włamano się do whitehouse.gov, ponieważ jego administratorzy, którzy wiedzieli lepiej, ulegli pokusie 

i zalogowali się w Internecie w celu wykonania administracji). W kolejnych rozdziałach na temat 

konkretnych systemów operacyjnych omówimy odpowiednie mechanizmy zdalnej administracji. 

Budowanie gospodarza bastionu 

Teraz, gdy już wiesz, co chcesz zrobić dla swojego hosta bastionowego, musisz go zbudować. Ten 

proces konfigurowania maszyny, aby był szczególnie bezpieczny i odporny na atak, jest ogólnie znany 

jako hartowanie. Podstawowy proces hartowania jest następujący: 

1. Zabezpiecz urządzenie. 

2. Wyłącz wszystkie niepotrzebne usługi. 

3. Zainstaluj lub zmodyfikuj usługi, które chcesz świadczyć. 

4. Ponownie skonfiguruj maszynę z konfiguracji odpowiedniej do programowania w jej ostateczny stan 

działania. 

5. Uruchom audyt bezpieczeństwa, aby ustalić linię bazową. 

6. Podłącz urządzenie do sieci, w której będzie używane. 

Należy bardzo uważać, aby upewnić się, że urządzenie nie jest dostępne z Internetu do ostatniego 

kroku. Jeśli Twoja witryna nie jest jeszcze połączona z Internetem, możesz po prostu uniknąć włączenia 

połączenia internetowego, dopóki host bastionu nie zostanie w pełni skonfigurowany. Jeśli dodajesz 

zaporę do witryny, która jest już połączona z Internetem, musisz skonfigurować hosta bastionu jako 



samodzielną maszynę, niepołączoną z siecią. Jeśli host bastionu jest podatny na Internet podczas 

budowania, może stać się mechanizmem ataku zamiast mechanizmu obrony. Intruz, który wejdzie 

przed uruchomieniem audytu podstawowego, będzie trudny do wykrycia i będzie miał dobrą pozycję 

do odczytania całego ruchu do i z Internetu. Zgłoszono przypadki, w których włamano się na maszyny 

w ciągu kilku minut od pierwszego podłączenia do Internetu; choć rzadko, może się zdarzyć. Rób 

obszerne notatki na każdym etapie budowy systemu. Załóżmy, że kiedyś w przyszłości dojdzie do 

kompromisu, który spowoduje wybuch maszyny w płomieniach i zniszczenie. Aby odbudować system, 

będziesz musiał być w stanie wykonać wszystkie kroki, które podjąłeś wcześniej. Będziesz także 

potrzebował całego używanego oprogramowania, dlatego pamiętaj, aby bezpiecznie przechowywać 

wszystkie rzeczy potrzebne do instalacji, w tym: 

• Dyski, dyski CD lub taśmy, z których instalujesz oprogramowanie 

• Kod źródłowy dowolnego oprogramowania tworzonego ze źródła 

• Środowisko, w którym budowano oprogramowanie ze źródła, jeśli jest inne niż to, które instalujesz; 

dotyczy to systemu operacyjnego, kompilatora i plików nagłówkowych (oraz komputera, na którym 

działają) 

• Podręczniki i dokumenty, z którymi pracowałeś 

W poniższych sekcjach krótko opisano każdy z głównych etapów budowy hostii bastionu; kroki te 

zostaną omówione bardziej szczegółowo w kolejnych osobnych częściach dotyczących systemów Unix 

i Windows NT. Dotykają również krótko bieżącej konserwacji i ochrony host bastionowego; 

Zabezpieczanie maszyny 

Na początek zbuduj maszynę ze standardowym systemem operacyjnym, zabezpieczonym tak bardzo, 

jak to możliwe. Zacznij od czystego systemu operacyjnego i postępuj zgodnie z procedurami opisanymi 

w tej sekcji: 

1. Rozpocznij od minimalnej instalacji czystego systemu operacyjnego. 

2. Napraw wszystkie znane błędy systemowe. 

3. Użyj listy kontrolnej. 

4. Zabezpiecz dzienniki systemowe. 

Rozpocznij od instalacji minimalnego czystego systemu operacyjnego 

Zacznij od czystej instalacji systemu operacyjnego, prosto z nośnika dystrybucyjnego dostawcy. Jeśli to 

zrobisz, będziesz dokładnie wiedział, z czym pracujesz. Nie będziesz musiał ponownie instalować 

czegoś, co może już mieć problemy. Korzystanie z takiego systemu ułatwi także późniejszą pracę. 

Większość otrzymanych później poprawek bezpieczeństwa od dostawców, a także instrukcje 

konfiguracji dostawcy i inna dokumentacja zakładają, że zaczynasz od niezmodyfikowanej instalacji. 

Podczas instalowania systemu operacyjnego zainstaluj tak mało, jak tylko możesz. O wiele łatwiej jest 

unikać instalowania elementów niż później je całkowicie usuwać. W tym przypadku, gdy masz już 

system operacyjny minimalnie funkcjonalny, nie jest trudno dodawać komponenty, jeśli okaże się, że 

ich potrzebujesz. Nie instaluj żadnych opcjonalnych podsystemów, chyba że wiesz, że będziesz ich 

potrzebować. Jeśli ponownie używasz komputera, na którym jest już zainstalowany system operacyjny, 

pamiętaj o usunięciu wszystkich danych z dysków przed ponowną instalacją. W przeciwnym razie nie 

możesz zagwarantować, że wszystkie ślady starego systemu znikną. 



Napraw wszystkie znane błędy systemowe 

Uzyskaj listę znanych poprawek zabezpieczeń i porad dotyczących systemu operacyjnego; przejrzyj je, 

aby określić, które są odpowiednie dla twojego konkretnego systemu, i napraw wszystkie problemy 

opisane w łatkach i poradach. Możesz uzyskać te informacje od sprzedawców lub kontaktów wsparcia 

technicznego, lub od grup użytkowników, grup dyskusyjnych lub elektronicznych list mailingowych 

poświęconych konkretnej platformie. Ponadto pamiętaj, aby uzyskać od Centrum Koordynacji Zespołu 

Reagowania Awaryjnego (CERT-CC) wszelkie zalecenia dotyczące Twojej platformy i przepracować je. 

(Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z CERT-CC i uzyskać informacje, zobacz listę 

zasobów w dodatku A.) Wiele systemów operacyjnych ma zarówno zalecane, jak i opcjonalne łaty lub 

okresowe zestawy łat (zwane dodatkami Service Pack dla Windows NT) z pojedynczymi łatami 

wydawane pomiędzy (Microsoft nazywa te poprawki). Należy zainstalować bieżący zalecany zestaw 

poprawek oraz wszystkie inne poprawki związane z bezpieczeństwem, które są istotne dla instalacji. 

Użyj listy kontrolnej 

Aby upewnić się, że niczego nie przeoczysz w zabezpieczaniu hosta bastionu, skorzystaj z listy 

kontrolnej bezpieczeństwa. W pobliżu znajduje się kilka doskonałych list kontrolnych. Pamiętaj, aby 

użyć takiego, który odpowiada Twojej wersji platformy i systemu operacyjnego. 

Zabezpiecz dzienniki systemu 

Jako host o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa host bastionowy wymaga znacznego logowania. 

Następnym krokiem w budowaniu hosta bastionu jest upewnienie się, że masz sposób na 

zabezpieczenie dzienników systemowych hosta bastionu. Logi systemowe hosta bastionu są ważne z 

dwóch powodów: 

• Są jedną z najlepszych metod określania, czy gospodarz bastionu działa tak, jak powinien. Jeśli 

wszystko, co host bastionowy robi, jest zarejestrowane (i powinno być), powinieneś być w stanie 

zbadać dzienniki, aby dokładnie określić, co robi i zdecydować, czy to właśnie powinno być. Rozdział 

26 opisuje użycie dzienników systemowych w utrzymywaniu zapory. 

• Kiedy (nie, jeśli!) Ktoś kiedyś skutecznie włamie się do hosta bastionu, dzienniki systemowe są jednym 

z podstawowych mechanizmów, które dokładnie określają, co się stało. Sprawdzając dzienniki i 

ustalając, co poszło nie tak, powinieneś być w stanie powstrzymać takie włamanie przed powtórzeniem 

się. 

Gdzie należy umieścić dzienniki systemowe? Z jednej strony chcesz, aby dzienniki systemowe były 

wygodne; chcesz, aby były tam, gdzie można je łatwo zbadać, aby ustalić, co robi gospodarz bastionu. 

Z drugiej strony chcesz, aby dzienniki systemowe były bezpieczne; zapobiegnie to ewentualnym 

ingerencjom w przypadku konieczności użycia ich do odtworzenia incydentu. Rozwiązaniem tych 

pozornie sprzecznych wymagań jest przechowywanie dwóch kopii dzienników systemowych - jednej 

dla wygody, drugiej dla katastrof. Szczegóły usług rejestrowania zależą od systemu operacyjnego i 

zostały omówione w rozdziałach dotyczących poszczególnych systemów operacyjnych. 

Dzienniki systemowe dla wygody 

Pierwsza kopia dzienników systemowych to ta, której będziesz regularnie używać do monitorowania 

bieżącej aktywności maszyny. Są to dzienniki, w oparciu o które uruchamiane są codzienne i 

cotygodniowe raporty automatycznej analizy. Możesz przechowywać te dzienniki na samym hoście 

bastionu lub na hoście wewnętrznym. Zaletą utrzymywania ich na hoście bastionu jest prostota: nie 

musisz konfigurować rejestrowania, aby przejść do innego systemu, ani nie musisz konfigurować 



filtrów pakietów, aby na to pozwolić. Zaletą utrzymywania ich na wewnętrznym hoście jest łatwość 

dostępu: nie musisz iść do hosta bastionu, który i tak nie ma żadnych narzędzi, aby zbadać dzienniki. 

W każdym razie unikaj logowania do hosta bastionu. 

Logi systemowe katastrof 

Druga kopia dzienników systemowych to ta, której użyjesz po katastrofie. Nie możesz używać 

dzienników wygody w takim czasie. Albo dzienniki wygody nie będą dostępne, albo nie będziesz już 

pewien ich integralności. Te dzienniki należy przechowywać oddzielnie od hosta bastionwego i 

przechowywać przez długi czas. Czasami natrafisz na intruza długo po oryginalnym kompromisie 

(między innymi intruz włamuje się do kilku maszyn i instaluje tylne drzwi do późniejszego użytku; 

zepsuta maszyna może pozostać sama na wiele miesięcy). Jeśli masz dostępne urządzenie 

jednokrotnego zapisu, użyj tego urządzenia; robienie tego jest prawdopodobnie najłatwiejszym 

technicznie sposobem na przechowywanie dzienników, szczególnie jeśli twoje urządzenie 

jednokrotnego zapisu może emulować system plików. Upewnij się, że możesz zaufać funkcji zapisu. 

Niektóre napędy magnetooptyczne są zdolne zarówno do wielokrotnego zapisu, jak i jednorazowego 

zapisu, i śledzą tryb, w którym się znajdują za pośrednictwem oprogramowania. W przypadku 

naruszenia bezpieczeństwa systemu może istnieć możliwość zastąpienia lub uszkodzenia wcześniej 

napisanych części nośnika, który prawdopodobnie miałby zostać zapisany.  

Rejestrowanie i czas 

Znajomość czasu (w minutach, a czasem i sekundach), kiedy coś się wydarzyło, może być bardzo 

przydatna w przypadku włamań. Będziesz potrzebować informacji o dacie i godzinie, jeśli ty (lub organy 

ścigania) poprosisz o informacje z innych stron. Powinieneś upewnić się, że gospodarze bastionu mają 

w dziennikach dokładne i zsynchronizowane czasy. 

Wybór elementów do logowania 

Wybór informacji, które chcesz zarejestrować, to delikatna sprawa. Nie chcesz gigantycznych 

dzienników pełnych rutynowych wydarzeń; to tylko marnuje miejsce i czas i utrudnia znalezienie 

ważnych informacji. Z drugiej strony potrzebujesz dzienników, które są na tyle ogólne, że możesz 

debugować problemy i dowiedzieć się, co zrobili intruzi. To, co chciałbyś zrobić, to rejestrować 

wszystko oprócz zdarzeń, które są częste i nie stanowią zagrożenia. Nie próbuj ograniczać 

rejestrowania do niebezpiecznych lub interesujących zdarzeń, ponieważ trudno jest przewidzieć, które 

będą. Zamiast tego zaloguj wszystko, co możesz znieść, eliminując tylko znany bałagan. Na przykład 

system Windows NT umożliwia rejestrowanie wszystkich dostępów do plików. Nie chcesz włączać tego 

dla wszystkich plików na hoście bastionu; utopisz się w rutynowym dostępie do plików, do których 

uzyskiwany jest dostęp podczas świadczenia usług. Z drugiej strony prawdopodobnie chcesz 

rejestrować wszystkie dostępy do plików systemowych, do których usługi nie mają dostępu. Pliki te nie 

powinny być często dotykane, a uciążliwości spowodowane przez wpisy w dzienniku podczas prac 

konserwacyjnych zostaną zrekompensowane przez liczbę wykrytych ataków. 

Wyłączanie niepotrzebnych usług 

Po zakończeniu podstawowego procesu zabezpieczania hosta bastionowego przejdź do następnego 

kroku: wyłączenie usług, które nie są absolutnie konieczne do zapewnienia hosta bastionu. Będziesz 

chciał wyłączyć wszystkie usługi oprócz tych, które zdecydowałeś się świadczyć, oraz usługi pomocnicze 

niezbędne do ich uruchomienia, jak opisano wcześniej. Nie zawsze możesz wiedzieć, które usługi są 

wymaganymi usługami wsparcia, szczególnie dlatego, że nazwy usług są zwykle tajemnicze i 

nieinformacyjne. Skąd wiesz, które usługi wyłączyć? Obowiązują trzy proste zasady: 



• Jeśli go nie potrzebujesz, wyłącz go. 

• Jeśli nie wiesz, co robi, wyłącz go (prawdopodobnie i tak nie potrzebujesz). 

• Jeśli wyłączenie powoduje problemy, wiesz już, co robi, i możesz albo włączyć je ponownie (jeśli jest 

to naprawdę konieczne), albo wymyślić, jak sobie z tym poradzić. 

Każda usługa świadczona przez hosta bastionowego może zawierać błędy lub problemy z konfiguracją, 

które mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. Oczywiście będziesz musiał świadczyć 

usługi, których potrzebują użytkownicy, o ile pozwalają na to zasady bezpieczeństwa witryny. Ale jeśli 

usługa nie jest absolutnie konieczna, nie pożyczaj kłopotów, zapewniając ją. Jeśli usługa nie jest 

świadczona przez hosta bastionu, nie musisz się martwić o możliwe błędy lub problemy z konfiguracją. 

Jeśli możesz żyć bez usługi, należy ją wyłączyć. Warto cierpieć z powodu niedogodności. Oznacza to, że 

musisz bardzo dokładnie przemyśleć usługi. Wyłączysz nie tylko usługi, o których nigdy nie słyszałeś i z 

których nigdy nie korzystałeś, ale także usługi, które celowo włączyłeś na innych komputerach (i, 

niestety, usługi, o których nigdy nie słyszałeś, ponieważ są one uważane za zbyt podstawowe, by 

cokolwiek robić do). Spójrz na każdą usługę i zadaj sobie pytanie „Jak mogę uniknąć włączenia tej opcji? 

Co stracę, jeśli ją wyłączę?” 

Jak wyłączyć usługi 

Pierwszym krokiem do wyłączenia usług jest upewnienie się, że masz sposób na uruchomienie 

komputera, jeśli przypadkowo wyłączysz usługę krytyczną. Może to być drugi dysk twardy z pełną 

partycją rozruchową lub napęd CD-ROM z dyskiem instalacyjnym systemu operacyjnego. Może to być 

nawet druga instalacja systemu operacyjnego na tym samym dysku twardym. Musisz być bezwzględny; 

jeśli nie możesz zrestartować się po usunięciu niewłaściwej rzeczy, w najlepszym razie będziesz zbyt 

ostrożny w usuwaniu rzeczy, a w najgorszym wypadku skończy się to na bezużytecznym komputerze. 

(Te awaryjne systemy operacyjne są również przydatnymi miejscami do kopiowania plików lub 

porównywania plików, jeśli coś pójdzie nie tak.) Po drugie, musisz zapisać czystą kopię każdego pliku 

przed jego modyfikacją. Nawet gdy tylko komentujesz różne rzeczy, od czasu do czasu twoje palce się 

ślizgają i usuwasz coś, o czym nie chciałeś, lub zmieniasz postać krytyczną. Jeśli używasz interfejsu 

użytkownika do zmiany rzeczy zamiast bezpośredniej modyfikacji plików, możesz nie wiedzieć, które 

pliki są faktycznie zmieniane, więc może być konieczne wykonanie kopii zapasowej całego systemu. 

Jeśli to możliwe, zrób to z innym dyskiem, a nie ze standardowym programem i taśmą; jeśli musisz 

wycofać się ze zmiany, będziesz mógł zastąpić tylko te pliki, które są w to zaangażowane, a najłatwiej 

to ustalić, porównując rzeczy na dysku. W systemie Windows NT należy pamiętać, że kopia zapasowa 

rejestru nie jest wykonywana w zwykły sposób ; upewnij się, że to podałeś. Będziesz także chciał 

zbudować nowy Awaryjny dysk naprawczy (który zawiera najważniejsze części rejestru) bezpośrednio 

przed rozpoczęciem ponownej konfiguracji. Po wyłączeniu usługi należy również wyłączyć wszystkie 

usługi od niej zależne. Zapobiegnie to nieprzyjemnym komunikatom ostrzegawczym, a także oznacza, 

że ponowne włączenie usługi nie spowoduje kaskady niefortunnych niespodzianek, ponieważ inne 

usługi są również włączone. Wreszcie, powiedzieliśmy to wcześniej i powtórzymy: nie powinieneś 

podłączać maszyny do wrogiej sieci, dopóki nie zostanie w pełni skonfigurowana. Oznacza to, że 

wszystkie prace związane z wyłączaniem usług powinny być wykonywane przy maszynie całkowicie 

odłączonej od sieci lub w bezpiecznej sieci testowej. Powodem, dla którego wyłączasz usługi, jest to, 

że są one niebezpieczne, a jeśli jesteś podłączony do wrogiej sieci, mogą zostać wykorzystane przed 

zakończeniem ich wyłączania 

Kolejne kroki po wyłączeniu usług 



Zasadniczo po zmianie plików konfiguracyjnych konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. 

Zmiany nie wejdą w życie, dopóki tego nie zrobisz. 

Po ponownym uruchomieniu i przetestowaniu komputera i upewnieniu się, że maszyna działa bez 

wyłączonych usług, możesz chcieć usunąć pliki wykonywalne dla tych usług (o ile nie są one używane 

przez inne usługi). Jeśli pliki wykonywalne leżą w pobliżu, może je uruchomić ktoś - jeśli nie ty, ktoś 

inny administrator systemu lub intruz. Niektóre usługi mogą być nawet wykonywane przez 

użytkowników innych niż root, jeśli używają niestandardowych portów. Jeśli nie masz pewności co do 

usuwania plików wykonywalnych, rozważ szyfrowanie ich. Powinieneś użyć programu, który zapewnia 

naprawdę silne szyfrowanie. Program szyfrujący Unix jest nieodpowiedni; nie ma też wielu dostępnych 

pakietów dla systemów Microsoft. Zamiast tego użyj bezpieczniejszego programu szyfrującego, takiego 

jak tabaka lub coś, co korzysta z algorytmu DES lub IDEA. Wybierz bezpieczny klucz; jeśli zapomnisz 

klucza, nie będziesz w gorszej sytuacji niż w przypadku usunięcia plików, ale jeśli intruz dostanie klucz, 

znacznie gorzej. 

Uruchamianie usług w określonych sieciach 

W niektórych przypadkach chcesz uruchomić usługi, które muszą odpowiadać tylko jednej sieci na 

komputerze z wieloma interfejsami sieciowymi. Możesz ograniczyć te usługi do sieci, w których chcesz 

ich używać. W systemie Unix oznacza to zwykle określenie, które adresy IP i / lub interfejsy sieciowe 

mają być obsługiwane przez usługę w ramach opcji uruchamiania usługi; będzie to nieco inne w 

przypadku każdej usługi i nie wszystkie usługi zapewniają tę funkcję. W systemie Windows NT można 

w ten sposób kontrolować tylko kilka podstawowych usług. W panelu sterowania Praca w sieci przejdź 

do zakładki Wiązania i ustaw ją tak, aby wyświetlała powiązania dla wszystkich kart. Wybierz usługi, 

które chcesz wyłączyć, i naciśnij przycisk Wyłącz. 

Wyłączanie routingu 

Jeśli masz host z podwójną bazą, który nie powinien być routerem, musisz specjalnie wyłączyć routing. 

Aby działać jako router IP, host z podwójną bazą danych musi akceptować pakiety adresowane na 

adresy IP innych komputerów i odpowiednio je wysyłać. Jest to znane jako przekazywanie adresów IP 

i zwykle jest implementowane na niskim poziomie w jądrze systemu operacyjnego. Host obsługujący 

IP z wieloma interfejsami zwykle robi to automatycznie, bez specjalnej konfiguracji. Inne maszyny 

muszą wiedzieć, że host z podwójnym bazowaniem jest routerem, aby móc go używać jako takiego. 

Czasami robi się to po prostu przez skonfigurowanie tych maszyn, aby zawsze kierowały pakiety dla 

niektórych sieci do hosta z podwójnym bazowaniem (nazywa się to routingiem statycznym). Częściej 

jednak host z podwójnym bazowaniem jest skonfigurowany do rozgłaszania swoich możliwości 

routingu za pośrednictwem protokołu routingu, takiego jak Routing Information Protocol (RIP). Inne 

maszyny słyszą te transmisje routingu i odpowiednio dostosowują własne tabele routingu (nazywa się 

to routingiem dynamicznym). Ta transmisja informacji o routingu przez host z podwójnym bazowaniem 

jest zwykle wykonywana przez dodatkowy program (na przykład routowany lub bramkowany w 

systemie uniksowym), który często musi być jawnie włączony. Aby użyć hosta z podwójnym 

bazowaniem jako zapory ogniowej, należy przekonwertować go na hosta z dwiema bazami danych bez 

trasy; bierzesz komputer, który ma dwa interfejsy sieciowe, i konfigurujesz go, aby nie mógł działać 

jako router między tymi dwoma interfejsami. Jest to dwuetapowy proces: 

1. Wyłącz każdy program, który może reklamować go jako router; jest to zwykle stosunkowo proste. 

2. Wyłącz przekazywanie IP; może to być równie łatwe lub znacznie trudniejsze i może wymagać 

modyfikacji jądra systemu operacyjnego. 



Niestety wyłączenie przekazywania IP nie zawsze powoduje wyłączenie całego routingu. W niektórych 

systemach można wyłączyć przekazywanie adresów IP, ale opcja routingu źródła IP zwykle pozostaje 

luką w zabezpieczeniach. 

Co to jest routing źródła? Normalne pakiety IP mają w swoich nagłówkach tylko adresy źródłowy i 

docelowy, bez informacji o trasie, jaką pakiet powinien wybrać ze źródła do miejsca docelowego. 

Zadaniem routerów pomiędzy źródłem a miejscem docelowym jest określenie najbardziej wydajnej 

trasy. Jednak pakiety IP kierowane przez źródło zawierają dodatkowe informacje w nagłówku IP, które 

określają trasę, którą pakiet powinien obrać. Te dodatkowe informacje o routingu są określane przez 

host źródłowy - stąd termin „routing źródła”. 

Gdy router odbiera pakiet z routingiem źródłowym, podąża za trasą określoną w pakiecie, zamiast 

określać najbardziej wydajną trasę ze źródła do miejsca docelowego. Specyfikacja routingu źródłowego 

zastępuje zwykłe routing. Ze względu na sposób, w jaki kod routingu jest implementowany w wielu 

systemach operacyjnych, wyłączenie przekazywania IP nie wyłącza przekazywania pakietów 

trasowanych według źródła. Jest wdrażany całkowicie osobno i musi być wyłączany osobno, często za 

pomocą zupełnie innych (i trudniejszych) mechanizmów. Pakiety kierowane przez źródła mogą być 

łatwo generowane przez nowoczesne aplikacje, takie jak klient Telnet, który jest swobodnie dostępny 

w Internecie jako część wydania BSD 4.4. O ile nie zablokujesz pakietów z routingiem źródłowym w 

innym miejscu, na przykład w routerze między hostem z podwójną bazą danych a Internetem, pakiety 

z routerem źródłowym mogą przedostać się przez hosta dualhomed do sieci wewnętrznej. Co gorsza, 

routing źródła działa w obie strony. Gdy pakiety kierowane przez źródło docierają do systemu 

wewnętrznego, system powinien odpowiadać pakietami kierowanymi przez źródło, które wykorzystują 

odwrotność oryginalnej trasy. Odpowiedź z twojego wewnętrznego systemu z powrotem na 

atakującego również przebije się przez twój host z podwójną bazą, umożliwiając podwójne połączenie 

przez zaporę ogniową, która miała blokować całą komunikację przez nią. Na szczęście obecnie zaporą 

ogniową jest ignorowanie wszystkich tras źródłowych, albo przez upuszczanie pakietów z routingiem 

źródłowym, albo przez usuwanie samego routingu źródłowego. Ponadto systemy, które akceptują 

trasy źródłowe, rzadko zawierają je w pakiecie zwrotnym. Jeśli nie zamierzasz sprawdzać hosta z 

podwójną bazą, musisz załatać system operacyjny, aby odrzucał pakiety kierowane przez źródło. 

Skonsultuj się ze sprzedawcą i / lub odpowiednimi listami, aby uzyskać informacje, jak to zrobić na 

swojej platformie. 

Kontrolowanie ruchu przychodzącego 

Jak omówiliśmy wcześniej, wiele komputerów ogólnego przeznaczenia jest wyposażonych w pakiety 

do filtrowania pakietów. 

Nawet jeśli pakiety te nie są odpowiednie do budowania routerów filtrujących pakiety, mogą zapewnić 

dodatkowy poziom ochrony hostu bastionowego. Jeśli dostępne jest filtrowanie pakietów, należy je 

skonfigurować tak, aby zezwalało tylko na ruch, który zamierzasz wspierać. W większości konfiguracji 

będzie to wielokrotnie nadmiarowe; zostanie zduplikowane zabezpieczenia zapewnione na routerach, 

a większość reguł uniemożliwi połączenia z usługami, które nie istnieją tak czy siak. Jest to przydatny 

rodzaj redundancji, który pomoże chronić cię przed błędami konfiguracji. 

Filtry pakietów zapobiegną również pomyślnemu dodaniu nowych usług do komputera. Powinieneś 

udokumentować filtrowanie ostrożnie, aby uniknąć łamigłówek. 

Instalowanie i modyfikowanie usług 



Niektóre usługi, które chcesz świadczyć, mogą nie być dostarczane z Twoim systemem operacyjnym. 

Inne mogą być wyposażone w serwery, które są nieodpowiednie do użytku w bezpiecznym środowisku 

lub brakuje im funkcji, które prawdopodobnie chcesz (na przykład stock fingerd i ftpd). Nawet te 

nieliczne pozostałe usługi, które są dostarczane, bezpieczne i aktualne w wersji systemu operacyjnego 

twojego dostawcy, zwykle wymagają specjalnej konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług, w tym porady dotyczące wybierania serwerów 

HTTP, NNTP i FTP, zobacz rozdziały dotyczące usług, które chcesz świadczyć. 

Ponowna konfiguracja do produkcji 

Teraz nadszedł czas, aby przenieść maszynę z konfiguracji, która była dla Ciebie przydatna podczas 

budowania, do najlepszej konfiguracji do jej uruchomienia. Musisz zrobić kilka rzeczy: 

1. Zakończ konfigurację systemu operacyjnego. 

2. Usuń wszystkie niepotrzebne programy. 

3. Zamontuj jak najwięcej systemów plików w trybie tylko do odczytu. 

Zakończ konfigurację systemu operacyjnego 

Po usunięciu wszystkich usług, które nie są używane na co dzień, bardzo trudno będzie pracować na 

hoście bastionowym - na przykład, gdy trzeba zainstalować nowe pakiety oprogramowania lub ulepsz 

istniejące. Oto kilka sugestii dotyczących tego, co zrobić, gdy okaże się, że konieczne jest wykonanie 

rozległej pracy nad hostem bastionu: 

• Zapisz wszystkie narzędzia na taśmie przed ich usunięciem, a następnie w razie potrzeby przywróć je 

z taśmy. Nie zapomnij ich usunąć za każdym razem po zakończeniu. 

• Skonfiguruj mały, zewnętrzny dysk alternatywny ze wszystkimi narzędziami. Następnie podłącz dysk 

i uruchom go, gdy będziesz potrzebować narzędzi. Nie należy jednak pozostawiać dysku podłączonego 

podczas rutynowych operacji; nie chcesz, aby atakujący mógł zamontować dysk i użyć narzędzi 

przeciwko tobie. 

Nie chcesz, aby intruz atakował maszynę podczas jej pracy. Aby temu zapobiec, wykonaj następujące 

kroki: 

1. Odłącz host bastionowy od sieci lub odłącz sieć od Internetu przed rozpoczęciem. 

2. Oddaj gospodarzowi bastionu narzędzia, których będziesz potrzebować (jak opisano wcześniej). 

3. Po zakończeniu pracy na maszynie przywróć ją do normalnego (zredukowanego) stanu pracy. 

4. Ponownie podłącz hosta bastionu do sieci lub sieci do Internetu. 

Łatwiej może być po prostu usunąć dysk hosta bastionu i dołączyć go do hosta wewnętrznego jako dysk 

niesystemowy; możesz następnie użyć narzędzi hosta wewnętrznego bez obawy, że pozostaną one 

dostępne, gdy host bastionu powróci do służby. Ta procedura gwarantuje również, że host bastionu 

nie jest narażony na kompromis z zewnątrz podczas wykonywania pracy, ponieważ jest całkowicie 

niefunkcjonalny, gdy dysk jest wyjęty i nie jest podatny na przypadkowe ponowne połączenie. 

Zamontuj systemy plików jako tylko do odczytu 

Po skonfigurowaniu hosta bastionu nie chcesz, aby ktokolwiek (szczególnie atakujący) mógł zmienić 

konfigurację. Aby temu zapobiec, zamontuj systemy plików na hoście bastionu w miarę możliwości 

tylko do odczytu (szczególnie systemy plików zawierające pliki binarne programów) w celu ochrony 



przed manipulacją. O wiele lepiej, jeśli możesz użyć sprzętowej ochrony przed zapisem; osoba 

atakująca może ponownie zamontować dyski z uprawnieniami do zapisu bez fizycznego dostępu do 

komputera, ale nie przyniesie to żadnego efektu, jeśli włączona będzie sprzętowa ochrona przed 

zapisem na dysku. Wiele dysków SCSI ma zworkę lub przełącznik umożliwiający wyłączenie zapisu. Jeśli 

okaże się, że wyłączenie dysku i wyjęcie go z obudowy jest niedopuszczalne jako sposób na uzyskanie 

dostępu do zapisu, możesz podłączyć tę zworkę do zewnętrznego przełącznika w obudowie napędu. 

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa 

Po ponownej konfiguracji hosta bastionu następnym krokiem jest przeprowadzenie audytu 

bezpieczeństwa. Są dwa powody, aby to zrobić. Po pierwsze, daje ci to pewność, że niczego nie 

przeoczyłeś podczas konfiguracji systemu. Po drugie, ustanawia „punkt odniesienia” lub podstawę do 

porównania, z którą można porównać przyszłe audyty. W ten sposób będziesz w stanie wykryć wszelkie 

manipulacje przy maszynie. 

Audytowanie pakietów 

Większość pakietów kontrolnych ma dwa podstawowe cele: 

Sprawdzanie znanych luk bezpieczeństwa: są to luki odkryte przez administratorów systemu, 

wykorzystane przez atakujących podczas włamań do systemu lub udokumentowane w książkach i 

dokumentach dotyczących bezpieczeństwa komputera. 

Ustanowienie bazy danych sum kontrolnych wszystkich plików w systemie: Dzięki temu administrator 

systemu może rozpoznać przyszłe zmiany w plikach - szczególnie zmiany nieautoryzowane. 

Kilka bardzo dobrych automatycznych pakietów kontrolnych jest dostępnych bezpłatnie w Internecie. 

Jak korzystasz z różnych pakietów kontrolnych do kontrolowania swojego systemu? Szczegóły tego, co 

robisz, zależą od używanego pakietu. (Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji 

dostarczonej z pakietami.) W tej sekcji podano kilka ogólnych wskazówek. Musisz wykonać 

konfigurację. Nie wystarczy instalować programu, uruchamiać go i oczekiwać, że uzyskasz rozsądne 

wyniki. Spodziewaj się przejścia przez kilka iteracji uruchamiania pakietu kontrolnego, uzyskiwania 

ostrzeżeń i ponownej konfiguracji komputera lub pakietu kontrolnego, aby pozbyć się ostrzeżeń. Gdy 

pojawi się ostrzeżenie, musisz zdecydować, czy pakiet kontroli jest zły, czy też nie. W niektórych 

przypadkach właściwym rozwiązaniem będzie wyłączenie kontroli, ale nie powinna to być Twoja 

automatyczna odpowiedź. 

Po użyciu narzędzi opisanych w poprzedniej sekcji do utworzenia początkowej linii bazowej, 

przechowuj kopię narzędzi i wyniki wstępnego audytu w bezpiecznym miejscu. W żadnym wypadku 

nie należy przechowywać jedynej kopii linii podstawowej ani narzędzi na hoście bastionu. Przygotuj się 

na najgorsze: gdyby ktoś włamał się do hosta bastionu i manipulował jedyną kopią podstawowego 

audytu, zagroziłoby to Twojej możliwości późniejszego użycia audytu do wykrywania nielegalnych 

zmian w systemie. Jeśli intruzi mogą zmienić oprogramowanie kontrolne, nie ma znaczenia, czy mogą 

zmienić linię bazową; mogliby po prostu skonfigurować oprogramowanie kontrolne w celu 

odtworzenia linii podstawowej. Przechowywanie kopii audytu podstawowego na dyskietce lub taśmie 

magnetycznej, która jest zamknięta w bezpiecznym miejscu, jest dobrym sposobem na ochronę przed 

takim kompromisem. Najlepiej, aby intruz nie czytał nawet wyników kontroli; dlaczego powiedz im, jak 

chcesz wyglądać system i jakich plików nie oglądasz? Okresowo (np. Codziennie lub co tydzień, w 

zależności od potrzeb i możliwości własnej witryny), ponownie skontroluj maszynę i porównaj nowy 

audyt z poziomem podstawowym. Upewnij się, że możesz uwzględnić wszelkie znalezione różnice. 

Najlepiej byłoby zautomatyzować ten okresowy przegląd, aby odbywał się regularnie i niezawodnie. 



Niestety łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Może być trudno zorganizować automatyczne audyty, 

których nie można pokonać atakami typu „powtórka”. W przypadku ataku powtórnego osoba 

atakująca, która naruszyła system kontroli, po prostu wysyła nagranie wcześniejszego dobrego audytu, 

ilekroć system wywołuje funkcję automatycznej kontroli. Najbardziej praktyczną obroną przed tym jest 

uruchamianie zautomatyzowanego systemu kontroli na tyle często, że jest mało prawdopodobne, aby 

atakujący włamał się, odkrył system kontroli i obalił go (zakrywając jego ślady) przed rozpoczęciem 

kolejnego audytu. Sugeruje to, że należy przeprowadzać audyt co najmniej raz dziennie. Audyt może 

być przeprowadzany w przypadkowych odstępach czasu, chociaż jego zautomatyzowanie może być 

trudne. Lepiej jest przeprowadzać audyt w częstych, ale przewidywalnych odstępach czasu, niż polegać 

na ludziach pamiętających o przeprowadzaniu go ręcznie. Jeśli zaczniesz otrzymywać ostrzeżenia z 

systemu kontroli i zdecydujesz, że są one niepoprawne, powinieneś natychmiast ponownie 

skonfigurować system kontroli lub system operacyjny, aby ostrzeżenia zniknęły. Jeśli przyzwyczaisz się 

do otrzymywania ostrzeżeń, zignorujesz ważne nowe wiadomości. Ponadto, jeśli wybierasz się na 

wakacje, twój zastępca może nie zdawać sobie sprawy z tego, że wiadomości są łagodne i może podjąć 

drastyczne działania w celu rozwiązania problemów. 

Użyj kryptograficznych sum kontrolnych do kontroli 

Sumy kontrolne są bardzo pomocne w audycie. Intruz, który zmienia program lub plik konfiguracyjny, 

prawie na pewno poprawi później daty modyfikacji, więc nie można używać tych dat jako 

wiarygodnego indeksu. Porównanie każdego pliku z kopią bazową pozwala uniknąć tego problemu, ale 

zajmuje dużo czasu i wymaga przechowywania kopii każdego pojedynczego pliku, skutecznie 

podwajając wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej. Przechowywanie sum kontrolnych jest 

prawdopodobnie najlepszym wyborem. Suma kontrolna to liczba obliczona na podstawie danych, 

która została zaprojektowana do wykrywania zmian w danych. Jest to przydatne w przypadku kanału 

komunikacyjnego; jeśli nadawca oblicza sumę kontrolną podczas przesyłania danych, a odbiorca robi 

to samo, wówczas mogą po prostu porównać sumy kontrolne, aby sprawdzić, czy dane zostały 

zmienione podczas transmisji. Możesz również wykonać dokładnie takie same obliczenia sumy 

kontrolnej dla plików, ale zamiast wysyłać plik w inne miejsce, ponownie obliczasz i porównujesz sumę 

kontrolną w późniejszym czasie. Obliczanie sum kontrolnych może być czasochłonne, ponieważ musisz 

przeczytać zawartość każdego pliku, ale nie jest tak czasochłonne jak przeczytanie wszystkiego dwa 

razy i porównanie po kawałku. Ponadto przechowywanie sumy kontrolnej zajmuje znacznie mniej 

miejsca niż przechowywanie całego pliku. Jednak sumy kontrolne nie są pełnymi reprezentacjami pliku, 

a każdy algorytm sumy kontrolnej ma przypadki, w których da tę samą sumę kontrolną dla dwóch 

różnych plików. Nazywa się to kolizją, a algorytmy sumy kontrolnej mają na celu uniemożliwienie 

wystąpienia takich różnic w przypadku różnic, które mają wykryć. Aby suma kontrolna była przydatna 

w wykrywaniu nieautoryzowanych zmian w plikach, musi mieć kilka cech: 

• Celowe utworzenie pliku, który ma sumę kontrolną pasującą do innej, musi być praktycznie 

niemożliwe. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie algorytmu tak, aby nie można go było 

odwrócić i uruchomić wstecz (nie można rozpocząć od sumy kontrolnej i użyć znanej metody do 

utworzenia pliku, który generuje tę sumę kontrolną). 

• Suma kontrolna musi mieć wystarczająco duży rozmiar, aby nie można było utworzyć listy plików, po 

jednej dla każdej wartości, jaką może mieć suma kontrolna, i dopasować w ten sposób określoną sumę 

kontrolną. W praktyce oznacza to, że użyteczna suma kontrolna powinna być większa niż 128 bitów. 

• Jeśli zmienisz coś bardzo nieznacznie w pliku, suma kontrolna musi się zmienić o dużą wartość. 

Algorytm sumy kontrolnej, który ma te cechy, jest czasami nazywany kryptograficzną sumą kontrolną. 

Kryptograficzne sumy kontrolne omówiono dalej w załączniku C. Czasami usłyszysz pogłoski, że te 



algorytmy są podatne na ten sam rodzaj oszustwa, którego można użyć ze standardowymi sumami 

kontrolnymi. To nie jest prawda; nie są znane zdarzenia, w których nikomu udało się obalić 

kryptograficzną sumę kontrolną. Te plotki opierają się na trzech podstawach: 

1. Są one spowodowane pomyłkami z sumami kontrolnymi w stylu CRC, które w rzeczywistości są 

często podważane. 

2. Są one spowodowane incydentami, w których ludzie pominęli zmiany podczas korzystania z 

kryptograficznych sum kontrolnych, ponieważ intruzi mogli przepisać bazę danych sum kontrolnych 

lub zastąpić sumę kontrolną programu. 

3. Są one spowodowane nieporozumieniem niektórych technicznych argumentów dotyczących 

bezpieczeństwa wczesnych kryptograficznych sum kontrolnych. Takie algorytmy nie są już używane z 

powodu słabości teoretycznych, ale słabości te nigdy nie zostały wykorzystane i nie występują w 

obecnych kryptograficznych sumach kontrolnych. 

Ważne jest, aby nie uruchamiać sum kontrolnych na plikach, które powinny ulec zmianie, i 

aktualizować dane sumy kontrolnej niezwłocznie po dokonaniu zamierzonych zmian. Jeśli często 

pojawiają się fałszywe ostrzeżenia z systemu sum kontrolnych, przegapisz prawdziwe problemy. 

Podłączanie urządzenia 

Teraz, gdy masz w pełni zabezpieczone urządzenie, możesz w końcu podłączyć je do sieci docelowej i 

uruchomić. Chcesz to zrobić, kiedy będziesz w pobliżu, aby zobaczyć, co się stanie; nie rób tego 

ostatniego, co robisz przed tymi długo spóźnionymi wakacjami. 

Obsługa hostii bastionu 

Po uruchomieniu hosta bastionu praca dopiero się rozpoczęła. Musisz uważnie obserwować działania 

gospodarza bastionu.  

Dowiedz się, jaki jest normalny profil użytkowania 

Jeśli zamierzasz monitorować hosta bastionu, szukając nieprawidłowości, które mogą wskazywać na 

włamanie lub inne rodzaje naruszenia bezpieczeństwa systemu, musisz najpierw zrozumieć, jaki jest 

„normalny” profil użytkowania hosta bastionu. Zadaj te pytania i inni je lubią: 

• Ile zadań wykonuje się jednocześnie? 

• Ile czasu procesora zużywają te zadania względem siebie? 

• Jaki jest typowy ładunek o różnych porach w ciągu dnia? 

Twoim celem jest wypracowanie niemal intuicyjnego zrozumienia tego, jak normalnie działa Twój 

system, dzięki czemu będziesz w stanie bardzo szybko rozpoznać i zbadać nieprawidłową aktywność. 

Rozważ użycie oprogramowania do automatyzacji monitorowania 

Dokładne monitorowanie systemu jest trudne. Chociaż dzienniki tworzone przez system zawierają 

wiele użytecznych informacji, łatwo jest zostać przytłoczonym samą ilością danych rejestrowania. 

Ważna informacja może często być zakopana. Zbyt często dzienniki są wykorzystywane dopiero po 

włamaniu, kiedy w rzeczywistości można je wykorzystać do wykrycia - a więc być może do zatrzymania 

- włamania podczas jego wystąpienia. Ponieważ każdy system operacyjny i witryna jest inna, każdy host 

bastionu jest skonfigurowany inaczej, a każda witryna ma inne pomysły na to, jaka powinna być reakcja 

systemu monitorowania. Na przykład niektórzy chcą poczty elektronicznej; niektórzy chcą, aby dane 



wyjściowe były podawane do istniejącego systemu zarządzania opartego na SNMP, inni chcą, aby 

systemy się wyłączyły na pagerach administratorów systemu i tak dalej. Monitorowanie jest zwykle 

bardzo szczegółowe dla strony i hosta. Dla Uniksa dostępna jest duża i wciąż rosnąca liczba pakietów 

monitorowania, w tym zarówno dostępne bezpłatnie, jak i komercyjne opcje. Wśród swobodnie 

dostępnych opcji, NOCOL i NetSaint są popularnymi, rozszerzalnymi systemami, które umożliwiają 

oglądanie logów, testowanie, czy pewne maszyny nadal działają i świadczą usługi, oraz ostrzeganie 

ludzi, gdy coś pójdzie nie tak. MRTG to specjalny rodzaj pakietu monitorowania, który zapewnia usługi 

wykresów, ale nie alarmuje. Jest to niezwykle przydatne do obserwowania trendów. Ponadto MRTG 

tworzy imponujące strony internetowe przy bardzo małym wysiłku, dzięki czemu nie tylko dowiadujesz 

się, co się dzieje, ale także zyskujesz ważne narzędzie public relations, aby przekonać ludzi, że wiesz, 

co się dzieje. Zwykle monitorowanie systemów Windows NT odbywa się za pomocą Monitora 

wydajności. Niestety, Performance Monitor to kolejne narzędzie oparte na transakcjach SMB, z 

którego nie można korzystać bez włączenia wszystkich SMB. Ponadto Performance Monitor jest dość 

ograniczony jako rozwiązanie do monitorowania krytycznych systemów; nie zawiera wszystkich funkcji 

alarmu i monitorowania procesu, których możesz potrzebować. Prawdopodobnie będziesz chciał użyć 

narzędzia do monitorowania opartego na SNMP. Windows NT zapewnia serwer SNMP, więc wszystko, 

co musisz dodać, to narzędzie do monitorowania. Niektóre narzędzia do monitorowania domeny 

publicznej są teraz dostępne dla systemu Windows NT, chociaż jest ich mniej niż dla systemu Unix. 

Niektóre narzędzia, które pierwotnie były dostępne tylko w systemie Unix, zostały teraz przeniesione 

do systemu Windows NT (na przykład MRTG). Narzędzia monitorowania oparte na Uniksie będą bez 

problemu monitorować systemy Windows NT. Ponadto istnieje wiele komercyjnych narzędzi opartych 

na SNMP, z których można korzystać. 

Ochrona urządzenia i kopii zapasowych 

Gdy host bastionu zostanie w pełni skonfigurowany i będzie działał, chroń maszynę fizyczną i upewnij 

się, że jej kopie zapasowe są chronione przed kradzieżą lub innym zagrożeniem. 

Obserwuj Ostrożnie się restartuje 

Skąd będziesz wiedzieć, czy ktoś naruszył bezpieczeństwo? Czasami jest to boleśnie oczywiste. Ale 

czasami będziesz musiał wyciągnąć wnioski z zachowania systemu. Niewyjaśnione ponowne 

uruchomienie lub przestoje w systemie mogą być wskazówką. Wiele ataków (np. modyfikacja jądra) 

nie może się powieść, dopóki system nie zostanie zrestartowany. Na hoście bastionowym awarie i 

restarty powinny występować rzadko. Gdy host bastionowy zostanie w pełni skonfigurowany i zacznie 

być produkowany, powinien być bardzo stabilnym systemem, często działającym nieprzerwanie przez 

tygodnie lub miesiące bez awarii lub ponownego uruchamiania. Jeśli wystąpi awaria lub ponowne 

uruchomienie, natychmiast sprawdź to, aby ustalić, czy było to spowodowane jakimś uzasadnionym 

problemem lub może być wynikiem jakiegoś rodzaju ataku. Możesz rozważyć skonfigurowanie hosta 

bastionowy, aby nie uruchamiał się automatycznie po próbie ponownego uruchomienia. W ten sposób, 

jeśli komuś uda się zawiesić lub wymusić ponowne uruchomienie komputera, będziesz o tym wiedział: 

maszyna będzie siedziała tam i czeka na ponowne uruchomienie. Maszyna nie będzie mogła wrócić, 

dopóki nie zdecydujesz, że powinna to zrobić. Wiele maszyn traktuje awarie i jawne ponowne 

uruchamianie w różny sposób i chociaż większość z nich pozwala wyłączyć automatyczne ponowne 

uruchamianie po awarii, może być trudniej wyłączyć automatyczne ponowne uruchamianie po czystym 

wyłączeniu, które wymaga ponownego uruchomienia. Nawet jeśli wydaje się, że twój komputer nie 

pozwala na wyłączenie automatycznego uruchamiania, zwykle możesz spowodować awarię 

automatycznego uruchamiania w systemie Unix, konfigurując urządzenie do automatycznego 

uruchamiania z nieistniejącego dysku. (Pamiętaj, aby pozostawić instrukcje dotyczące ręcznego 

uruchamiania komputera za pomocą komputera.) W systemie Windows NT możesz po prostu 



edytować plik boot.ini, aby ustawić limit czasu na -1, a on będzie czekać wiecznie, aż człowiek określi 

system operacyjny do uruchomienia. Ma to tę zaletę, że jest oczywiste dla operatora siedzącego przed 

konsolą. 

 

 



Hosty bastionowe dla systemów Unix i Linux 

Tu omówimy szczegóły dotyczące konfigurowania Uniksa do użycia w środowisku zapory ogniowej, w 

oparciu o zasady omówione w części wcześniejszej. Przed przystąpieniem do budowy hosta 

bastionowego należy przeczytać obie części Jak zwykle używamy słowa „Unix” zarówno dla Unixa, jak 

i Linuksa, chyba że wyraźnie mówimy inaczej. Nie można podać pełnych instrukcji, jak skonfigurować 

dowolną maszynę; szczegóły różnią się znacznie w zależności od używanej wersji Uniksa i dokładnie 

tego, co zamierzasz zrobić z maszyną. Ten rozdział ma na celu dać ci zarys tego, co należy zrobić i jak 

dowiedzieć się, jak to zrobić. Aby uzyskać pełniejsze szczegóły konfiguracji, musisz spojrzeć na zasoby 

specyficzne dla twojej platformy. 

Przydatne możliwości Uniksa 

Każdy system operacyjny ma pewne specjalne możliwości lub funkcje, które mogą być przydatne w 

budowaniu hosta bastionu. Nie możemy opisać wszystkich tych możliwości dla wszystkich systemów, 

ale powiemy o kilku specjalnych funkcjach Uniksa, ponieważ jest to popularna platforma hosta 

bastionowego: 

setuid / setgid 

Każdy użytkownik systemu Unix ma numeryczną identyfikację użytkownika (UID) oprócz swojej nazwy 

logowania i należy do jednej lub więcej grup użytkowników, również identyfikowanych za pomocą liczb 

(GID). Jądro uniksowe używa identyfikatora użytkownika i różnych identyfikatorów konkretnego 

użytkownika, aby określić, do jakich plików ma on dostęp. Zwykle programy uniksowe działają z 

uprawnieniami dostępu do pliku użytkownika, który wykonuje program. Funkcja setuid umożliwia 

zainstalowanie programu, dzięki czemu zawsze działa z uprawnieniami właściciela programu, 

niezależnie od tego, który użytkownik uruchamia program. Możliwości setgid są podobne; pozwala 

programowi tymczasowo (podczas działania programu) przyznać członkostwo w grupie użytkownikom, 

którzy normalnie nie są członkami tej grupy. 

chroot 

Mechanizm chroot pozwala programowi nieodwracalnie zmienić jego widok na system plików, 

zmieniając wyobrażenie programu o tym, gdzie znajduje się katalog główny systemu plików. Gdy 

program uruchomi się na konkretnym fragmencie systemu plików, ten fragment staje się całym 

systemem plików, jeśli chodzi o program; reszta systemu plików przestaje istnieć z punktu widzenia 

programu. Może to zapewnić bardzo wysoki poziom ochrony, ale w żadnym wypadku nie jest 

doskonały. Programy mogą nie potrzebować dostępu do systemu plików, aby osiągnąć nikczemne cele, 

szczególnie jeśli mają dużą liczbę innych uprawnień. Modyfikacje środowiskowe, takie jak 

wprowadzone przez setuid / setgid i chroot, są dziedziczone przez wszelkie procesy pomocnicze 

uruchamiane przez program. Częstym sposobem ograniczania możliwości programów na hoście 

bastionowym jest uruchamianie programów w programach „otokowych”; programy otoki wykonują 

wszystko, co jest konieczne dla setuid / setgid, chroot lub innej zmiany środowiska, a następnie 

uruchamiają prawdziwy program. chrootuid to program do pakowania w tym celu; Dodatek B zawiera 

informacje, jak je zdobyć. 

Która wersja Uniksa? 

Którą wersję Uniksa powinieneś wybrać? Chcesz zrównoważyć to, co znasz, z dostępnymi narzędziami 

dla poszczególnych wersji. Jeśli twoja strona korzysta już z jednej wersji Uniksa, najprawdopodobniej 

będziesz chciał użyć tej wersji. Jeśli Twoja strona jest zaznajomiona z kilkoma wersjami Uniksa, a 

odpowiednie narzędzia (omówione w tym rozdziale) i wsparcie są dostępne dla wszystkich z nich, użyj 



najmniej popularnego, który nadal ci się podoba. Takie działanie maksymalizuje twoje szczęście i 

minimalizuje prawdopodobieństwo, że atakujący mają wcześniej przygotowane sposoby atakując 

twojego hosta bastionowego. Jeśli nie znasz się na Uniksie, wybierz dowolną wersję, która ci się 

podoba, pod warunkiem, że jest w dość powszechnym użyciu (nie chcesz „Joe's Unix, special dzisiaj 

9,95 $”). Zasadniczo, jeśli wybrana wersja Uniksa ma z nią powiązaną grupę użytkowników, 

prawdopodobnie jest ona na tyle dobrze znana, aby na niej polegać. Chociaż dostawcy uniksów różnią 

się znacznie pod względem otwartości w kwestiach bezpieczeństwa, różnica w faktycznym 

bezpieczeństwie między różnymi wersjami uniwersalnymi Unixa jest znacznie mniejsza. Nie zakładaj, 

że rozgłos nadany dziurom w zabezpieczeniach odzwierciedla liczbę dziur w zabezpieczeniach; jest to 

dokładniejsze odzwierciedlenie popularności systemu operacyjnego i gotowości dostawcy do 

przyznania się i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie zakładaj też, że 

zastrzeżone wersje Unixa są bezpieczniejsze niż wersje open source; płacenie sprzedawcy nie 

gwarantuje, że zależy mu na bezpieczeństwie, tylko że zależy mu na pieniądzach. Jak na ironię, systemy 

operacyjne z najbardziej niepokojącymi opowieściami mogą być najbardziej bezpieczne, ponieważ to 

one są naprawiane. Niektóre wersje Uniksa są specjalnie zaprojektowane dla bezpieczeństwa i dlatego 

są szczególnie odpowiednie do użycia w hostach bastionowych. „Zaprojektowany dla bezpieczeństwa” 

oznacza różne rzeczy dla różnych dostawców. Obejmuje ona zmiany od stosunkowo niewielkich zmian 

do zainstalowanych pakietów (na przykład dystrybucja Debian Linux próbuje zainstalować bezpiecznie, 

a dystrybucja SuSE Linux zapewnia skrypt bezpieczeństwa po instalacji) do poważnych zmian w 

elementach wewnętrznych (na przykład OpenBSD dokonał znaczące zmiany we wszystkich częściach 

systemu operacyjnego). Kilku komercyjnych dostawców oferuje bezpieczne wersje swoich systemów 

operacyjnych, które zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb rządu w zakresie 

bezpieczeństwa. Te wersje zwykle pozostają w tyle za głównymi wydaniami (zgoda rządu ,proces jest 

powolny) i może nie obsługiwać wszystkich dodatków, które robią główne wydania. Z drugiej strony 

oferowane przez nich funkcje kontroli są przydatne dla hostów bastionów. Jeśli stać Cię na dodatkowy 

koszt i harmonogram opóźnionego wydania, te systemy operacyjne są dobrym wyborem dla hostów 

bastionowych. 

Zabezpieczanie Uniksa 

Po wybraniu komputera musisz upewnić się, że ma on dość bezpieczną instalację systemu 

operacyjnego. Pierwsze kroki w tym procesie są takie same jak w przypadku każdego innego systemu 

operacyjnego.  

1. Rozpocznij od minimalnej instalacji czystego systemu operacyjnego. Zainstaluj system operacyjny od 

podstaw na pustych dyskach, wybierając tylko potrzebne podsystemy. 

2. Napraw znane błędy. Skonsultuj się z CERT-CC, sprzedawcą i innymi źródłami informacji dotyczących 

bezpieczeństwa, aby upewnić się, że masz zainstalowane wszystkie odpowiednie poprawki i tylko 

odpowiednie poprawki. 

3. Użyj listy kontrolnej, aby skonfigurować system. Practical UNIX & Internet Security, autorstwa 

Simsona Garfinkela i ene Spafford (O'Reilly & Associates, 1996), zawiera obszerną listę kontrolną 

obejmującą większość platform uniksowych. Bardziej szczegółowe listy kontrolne dla poszczególnych 

wydań systemu operacyjnego są często dostępne za pośrednictwem formalnych lub nieformalnych 

kanałów wsparcia dla tych platform; skontaktuj się z kontaktami wsparcia dostawcy lub grupami 

użytkowników, grupami dyskusyjnymi lub listami mailowymi poświęconymi platformie. 

Konfigurowanie dzienników systemowych w systemie Unix 



W systemie Unix logowanie jest obsługiwane przez syslog. Demon syslog rejestruje komunikaty 

dziennika od różnych lokalnych i zdalnych klientów (programów z komunikatami, które chcą 

rejestrować). Każda wiadomość jest oznaczona kodem obiektu i kodem priorytetu: kod obiektu 

informuje syslog, z jakiego ogólnego podsystemu pochodzi ta wiadomość (na przykład system poczty, 

jądro, system drukowania, system wiadomości Usenet itp.) Oraz kod priorytetu informuje syslog, jak 

ważna jest wiadomość (od informacji debugowania i rutynowych komunikatów informacyjnych przez 

kilka poziomów do informacji awaryjnych). Plik /etc/syslog.conf kontroluje to, co syslog robi z 

komunikatami, w oparciu o ich łatwość i priorytet. Dana wiadomość może zostać zignorowana, 

zalogowana do jednego lub więcej plików, przekazana do demona syslog w innym systemie, 

flashowana na ekranach niektórych lub wszystkich zalogowanych użytkowników lub dowolną 

kombinację. Podczas konfigurowania syslog do rejestrowania wiadomości w plikach można 

skonfigurować go tak, aby wysyłał wszystkie wiadomości do jednego pliku lub dzielił wiadomości na 

wiele plików według kodów obiektów i kodów priorytetów. Jeśli podzielisz wiadomości według kodów 

obiektów i kodów priorytetów, każdy plik dziennika będzie bardziej spójny, ale będziesz musiał 

monitorować wiele plików. Z drugiej strony, jeśli przekierujesz wszystko do jednego pliku, będziesz 

mieć tylko jeden plik do sprawdzenia wszystkich wiadomości, ale ten plik będzie znacznie większy. 

Wiele systemów innych niż Unix, w szczególności urządzenia sieciowe, takie jak routery, można 

skonfigurować do rejestrowania wiadomości za pośrednictwem syslog. Jeśli twoje systemy mają taką 

możliwość, skonfigurowanie ich tak, aby wszystkie logowały się do hosta bastionu, stanowi wygodny 

sposób na zebranie wszystkich ich wiadomości w jednym miejscu. Należy pamiętać, że zdalne 

logowanie za pośrednictwem syslog (np. Z routera do hosta bastionu lub z hosta bastionu do jakiegoś 

hosta wewnętrznego) nie jest w 100 procentach niezawodne. Po pierwsze, syslog jest usługą opartą na 

UDP, a nadawca pakietu UDP nie ma możliwości dowiedzenia się, czy odbiorca otrzymał pakiet, chyba 

że odbiorca poinformuje nadawcę (demony syslog nie potwierdzają odbioru nadawcom) . Niektóre 

warianty syslog można skonfigurować do zdalnego logowania przy użyciu protokołu TCP. Niestety 

nadal nie możesz całkowicie polegać na nich, aby nie tracić wiadomości; co jeśli system odbiorczy był 

wyłączony lub w inny sposób niedostępny? Jednym z rozwiązań jest lokalna metoda niezawodnego 

przechwytywania wszystkich komunikatów syslog. Syslog przyjmuje wiadomości z dowolnego miejsca 

i nie sprawdza otrzymanych danych. Oznacza to, że osoby atakujące mogą używać syslog do ataków 

typu „odmowa usługi” lub mogą ukrywać ważne wiadomości syslog w zamieci fałszywych. Niektóre 

demony syslog można skonfigurować tak, aby nie akceptowały wiadomości przez sieć. Jeśli ta opcja 

jest dostępna, należy jej używać we wszystkich systemach z wyjątkiem tych, które mają być używane 

jako serwery dziennika. Mimo swoich słabości syslog jest przydatną usługą; powinieneś z niego szeroko 

korzystać. 

syslog przykład Linux 

Większość wersji syslog pochodzi z oryginalnej wersji BSD. Przykład 1 pochodzi z systemu Linux, który 

zawiera pewne ulepszenia. Umożliwia stosowanie symboli wieloznacznych dla obiektu lub dla 

priorytetu, a także pozwala na ignorowanie obiektu przy użyciu funkcji składni. Brak. Jedną ze 

szczególnych cech prawie wszystkich demonów syslog jest to, że do rozdzielania pól wymagają użycia 

znaku Tab. Użycie spacji może spowodować, że wiersz syslog zostanie cicho zignorowany. 

Przykład 1. Linux syslog.conf Przykład 

# Zaloguj cokolwiek (oprócz poczty) informacji o poziomie lub wyższej. 

# Nie rejestruj prywatnych wiadomości uwierzytelniających! 

* .info; mail.none; authpriv.none / var / log / messages 



# Plik authpriv ma ograniczony dostęp. 

authpriv. * / var / log / secure 

# Zaloguj wszystkie wiadomości e-mail w jednym miejscu. 

mail.debug / var / log / maillog 

# Każdy otrzymuje komunikaty alarmowe, a także loguje je na innej 

# maszynie. 

* .emerg * 

* .emerg @ logger.greatcircle.com 

Logi systemowe dla katastrofy 

Jednym z najprostszych sposobów tworzenia dzienników katastrof jest podłączenie drukarki liniowej 

do jednego z portów szeregowych hosta bastionu i po prostu zapisanie kopii wszystkiego na tym porcie. 

Jednak z tym podejściem wiążą się pewne problemy. Po pierwsze, musisz trzymać drukarkę pełną 

papieru, niezablokowaną i świeżą wstążką. Po drugie, po wydrukowaniu dzienników nie można wiele 

z nimi zrobić, z wyjątkiem patrzenia na nie. Ponieważ nie są one w formie elektronicznej, nie można 

ich wyszukiwać ani analizować w sposób zautomatyzowany. Jeśli masz dostępne urządzenie 

jednokrotnego zapisu, przekieruj dzienniki do tego urządzenia; które dadzą Ci wiarygodne logi w formie 

elektronicznej. Upewnij się, że możesz zaufać funkcji jednorazowego zapisu. Niektóre napędy 

magnetooptyczne są zdolne zarówno do wielokrotnego zapisu, jak i jednorazowego zapisu, a także do 

śledzenia trybu, w którym się znajdują za pośrednictwem oprogramowania. W przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa systemu może istnieć możliwość zastąpienia lub uszkodzenia wcześniej napisanych 

części nośnika, który prawdopodobnie miałby zostać zapisany. Niektóre systemy operacyjne (zwłaszcza 

BSD 4.4-Lite i systemy z niego pochodzące, takie jak bieżące wersje BSDI, FreeBSD i NetBSD) obsługują 

tylko pliki dołączane. Nie są to zalecana alternatywa dla nośników jednorazowych. Nawet jeśli można 

zaufać implementacji plików tylko do dołączania, dysk, na którym się znajdują, sam jest zapisywalny i 

mogą istnieć sposoby dostępu do niego poza systemem plików, szczególnie dla intruza, który chce 

zniszczyć dzienniki. 

Wyłączanie niepotrzebnych usług 

Gdy masz bezpieczną maszynę, możesz zacząć konfigurować na niej usługi. Pierwszym krokiem jest 

usunięcie usług, których nie chcesz uruchamiać. Główną ideą jest usunięcie wszystkich usług, których 

tak naprawdę nie potrzebujesz, aby maszyna wykonała pracę, do której została zaprojektowana, nawet 

jeśli wydają się wygodne lub nieszkodliwe. 

Jak zarządzane są usługi w systemie Unix? 

Na maszynach Unix większość usług jest zarządzana na jeden z dwóch sposobów: 

• Kontrolując, kiedy zaczynają i kto może ich używać 

• Według plików konfiguracyjnych specyficznych dla usługi 

Istnieją dwa sposoby uruchamiania usług w systemach Unix: 

• Podczas uruchamiania z plików konfiguracyjnych komputera (na przykład w plikach / katalogach / etc 

/ inittab i / etc / rc) 



• Na żądanie demona inetd (który sam jest uruchamiany podczas uruchamiania) 

Kilka usług - na przykład Sendmail - można skonfigurować tak, aby działały w ramach jednego lub obu 

mechanizmów, ale większość z nich zdecydowanie preferuje jedną z dwóch opcji. 

Usługi uruchamiane przez pliki / katalogi / etc / rc 

Usługi pierwszej kategorii są zaprojektowane tak, aby działały bezterminowo. Są uruchamiane raz 

(podczas rozruchu maszyny) i nigdy nie powinny wyjść. (Oczywiście czasami wychodzą, albo dlatego, 

że zostają zabite przez administratora systemu, albo z powodu błędu lub innego błędu.) Serwery są 

pisane w ten sposób, jeśli muszą szybko obsługiwać małe transakcje lub muszą „zapamiętać” 

informacje. Zapisanie ich w ten sposób pozwala uniknąć opóźnień związanych z uruchomieniem nowej 

kopii serwera w celu obsługi każdego wysłanego do niego żądania. Serwery tego rodzaju są 

uruchamiane z plików / etc / rc systemu Unix, które są skryptami powłoki wykonywanymi podczas 

uruchamiania komputera. Przykładami serwerów zwykle uruchamianych z plików / etc / rc są serwery 

obsługujące NFS, SMTP i DNS. W wersjach Uniksa opartych na BSD istnieje zwyczajowo kilka plików w 

/ etc o nazwach rozpoczynających się od „rc”. (na przykład /etc/rc.boot). W innych wersjach Uniksa 

istnieją zwyczajowo katalogi w / etc zamiast plików (na przykład /etc/rc0.d); katalogi zawierają różne 

polecenia uruchamiania, każde w swoim małym pliku. W obu przypadkach należy uważać na wszystkie 

skrypty startowe i wszystkie skrypty, które wywołują. Zwykle podczas uruchamiania systemu 

uruchamiany jest więcej niż jeden skrypt. W nowoczesnych systemach uniksowych skrypty te często 

wywołują inne, czasem poprzez wiele poziomów pośrednich. Na przykład może się okazać, że skrypt 

startowy wywołuje inny skrypt do uruchomienia sieci, a ten wywołuje kolejny skrypt do uruchomienia 

usługi plików. Może się również okazać, że skrypty startowe używają mistycznych opcji do znanych 

poleceń (np. Często uruchamiają ifconfig z mało używanymi opcjami, które powodują, że ifconfig 

pobiera informacje o konfiguracji z nieznanych miejsc). Upewnij się, że rozumiesz te opcje i że 

zastępujesz te, które nakazują maszynie pobieranie informacji o sobie z sieci (lub z usług, które zwykle 

zapewnia, ale zamierzasz się wyłączyć). 

Linux i niektóre wersje Uniksa mają narzędzie o nazwie chkconfig, które służy do określania, czy usługi 

są uruchamiane. Gdy usługa jest instalowana w systemie korzystającym z chkconfig, skrypt startowy 

jest również instalowany i zawsze działa, ale skrypt startowy używa komendy chkconfig w celu 

ustalenia, czy usługa powinna faktycznie zostać uruchomiona. Administratorzy używają również 

komendy chkconfig, aby zmienić lub sprawdzić status usług. Różne wersje systemu chkconfig używają 

różnych metod przechowywania statusu konfiguracji; niektóre z nich tworzą pliki, podczas gdy inne 

przechowują status w samych skryptach startowych. Niektóre wersje Uniksa i Linuksa mają plik o 

nazwie / etc / inittab. W tych systemach proces init korzysta z informacji zawartych w tym pliku, aby 

kontrolować sposób uruchamiania procesu rozruchu i utrzymać liczbę uruchomionych procesów 

systemowych. Zwykle procesy skonfigurowane do uruchamiania z / etc / inittab umożliwiają 

interaktywne logowanie z terminali i urządzeń konsoli stacji roboczych. Proces inicjowania rozpocznie 

i monitoruje te procesy, a jeśli skonfigurowano tak, zrestartuje je po zakończeniu lub śmierci. 

Wyłączenie tych procesów można zwykle wykonać, komentując linię konfiguracji lub instruując init, 

aby w ogóle ich nie uruchamiał. Jeśli zmienisz zawartość pliku / etc / inittab, zwykle istnieje specjalny i 

zależny od systemu operacyjnego sposób zasygnalizowania procesowi inicjalizacji ponownego 

odczytania pliku. 

W niektórych wersjach Uniksa jeden z serwerów uruchamianych z plików startowych ma na celu 

restartowanie innych serwerów, jeśli ulegną awarii. Jeśli taki program istnieje w systemie, spróbuje 

uruchomić inne serwery, jeśli zostaną usunięte z plików startowych, ale nie z pliku konfiguracyjnego. 



Wyłącz ten program lub pamiętaj, aby usunąć z pliku konfiguracyjnego programu wszystkie serwery 

usunięte z plików startowych. Zauważysz program podczas pracy z plikami startowymi. 

Usługi uruchomione przez inetd 

Niektóre serwery są zaprojektowane do uruchamiania „na żądanie” i wychodzenia po dostarczeniu 

żądanej usługi. Takie serwery są zwykle używane do usług, o które rzadko się pyta, do usług, które nie 

są wrażliwe na opóźnienia w uruchomieniu nowego serwera od zera, oraz do usług, które wymagają 

nowego procesu serwera do obsługi każdego żądania (na przykład Telnet lub FTP sesje, w których dla 

każdej aktywnej sesji używany jest osobny serwer). Serwery tego rodzaju są zwykle uruchamiane z 

serwera inetd. (Sam serwer inetd, ponieważ działa w nieskończoność, jest uruchamiany z plików / etc 

/ rc, jak opisano w poprzedniej sekcji.) Serwer inetd nasłuchuje żądań usług określonych w pliku 

konfiguracyjnym /etc/inetd.conf. Gdy usłyszy takie żądanie, uruchamia właściwy serwer do 

przetworzenia żądania. 

Wyłączanie usług w systemie Unix 

Podczas wyłączania usług należy podjąć cztery ogólne środki ostrożności: 

• Upewnij się, że masz sposób na uruchomienie komputera, jeśli wyłączysz usługę krytyczną (na 

przykład dodatkowy dysk twardy z pełnym obrazem systemu operacyjnego lub bootowalną płytę CD-

ROM). 

• Zapisz czystą kopię wszystkiego, co modyfikujesz, abyś wiedział, jak przywrócić ją do poprzedniego 

stanu, jeśli zrobisz coś złego. 

• Po wyłączeniu usługi wyłącz wszystko, co od niej zależy. 

• Nie podłączaj maszyny, którą próbujesz chronić, do wrogiej sieci, zanim nie zakończysz procesu 

wyłączania usług. Podczas przygotowywania może dojść do naruszenia bezpieczeństwa urządzenia. 

Po skonfigurowaniu alternatywnego procesu rozruchu sprawdź pliki startowe i katalogi swojego 

systemu. Należy to zrobić linia po linii, upewniając się, że dokładnie wiesz, co robi każda linia - w tym 

wszelkie opcje wiersza polecenia. W idealnym świecie chcesz wszystko wyłączyć, a następnie włączyć 

tylko te usługi, których potrzebujesz. Niestety, jeśli to zrobisz, może się okazać, że komputer nie jest w 

stanie się uruchomić. Nieco łatwiej jest pracować w innym kierunku, wyłączając usługi, których 

zdecydowanie nie potrzebujesz, a następnie analizując resztę procesu uruchamiania i dostosowując go 

powoli, aby komputer zawsze się uruchamiał. Jednym ze sposobów rozpoczęcia tego procesu jest 

wykonanie migawki wszystkich usług uruchomionych na komputerze za pomocą narzędzia netstat. To 

narzędzie pozwala wyświetlić listę wszystkich otwartych połączeń sieciowych oraz, z dodatkowymi 

opcjami, porty sieciowe TCP i UDP, które mają skonfigurowaną usługę do nasłuchiwania lub 

akceptowania datagramów. Netstat dla systemu Linux 

Narzędzie ma bardzo przydatną funkcję, która pozwala bezpośrednio wyświetlić numeryczny 

identyfikator procesu i nazwę związaną z każdym portem sieciowym. Inne wersje Uniksa są 

dostarczane z narzędziami, takimi jak utrwalacz, który mapuje porty sieciowe na numeryczny 

identyfikator procesu. Możesz także skorzystać z narzędzia lsof (zobacz Dodatek B, aby uzyskać 

informacje o tym, gdzie uzyskać lsof). Gdy nazwa procesu jest znana, można go użyć do przeszukiwania 

plików konfiguracyjnych w celu znalezienia miejsca jego uruchomienia. Jak wspomniano wcześniej, 

niektóre wersje systemów Unix i Linux zawierają program chkconfig, który może administracyjnie 

włączać i wyłączać usługi. Polecenia można użyć do przetestowania, czy usługa jest włączona, do 

wyświetlenia usług, którymi można sterować, oraz do włączenia lub wyłączenia usług. Te systemy 



działają, ponieważ plik startowy sprawdza, czy usługa powinna zostać uruchomiona. Wyłączenie usługi 

może być tak proste, jak użycie chkconfig do wyłączenia usługi. Jest to wygodny i standardowy sposób 

na wyłączenie usługi, ale nie pozostawia dokumentacji, dlaczego usługa jest wyłączona, i bardzo łatwo 

jest ponownie włączyć usługę, która została wyłączona w ten sposób. Chociaż jest to więcej pracy, 

dobrym pomysłem jest skomentowanie kodu uruchamiającego usługę lub całkowite usunięcie pliku 

startowego. Zapobiegnie to włączeniu go przez chkconfig i da ci dobre miejsce do komentowania, 

dlaczego wyłączyłeś usługę. Jeśli wyłączysz usługi za pomocą chkconfig, powinieneś mieć listę w 

standardowym miejscu, która mówi, jakie usługi powinny być wyłączone i dlaczego. Pomoże to 

powstrzymać ludzi przed ponownym włączeniem ich przez pomyłkę, a także pozwoli ci łatwo ponownie 

potwierdzić listę, jeśli uaktualnisz, poprawisz lub ponownie zainstalujesz oprogramowanie, co może 

zmienić status usług chkconfig. 

W innych wersjach Uniksa nie będziesz miał wyboru; będziesz musiał skomentować lub usunąć linie 

uruchamiające niepotrzebne usługi. Często zobaczysz usługi uruchamiane po sprawdzeniu pliku 

konfiguracyjnego. Jeśli nie chcesz, aby usługa była uruchomiona, skomentuj cały blok kodu. Nie 

pozostawiaj kodu aktywnego tylko dlatego, że plik konfiguracyjny obecnie nie istnieje, a usługa nie 

zostanie uruchomiona. Ktoś lub coś może stworzyć plik konfiguracyjny w przyszłości. Komentowanie 

całej sprawy jest bezpieczniejsze i mniej ryzykowne. Komentowanie linii jest lepsze niż ich usunięcie, 

ponieważ pozostawia dowód na twoją intencję. Kiedy coś komentujesz, dodaj komentarz, dlaczego to 

skomentowałeś. Jeśli coś usuniesz, zastąp komentarz komentarzem, dlaczego go usunąłeś. Upewnij 

się, że następna osoba, która zajrzy do plików, wie, że pozbyłeś się rzeczy celowo i nie pomoże ci to 

„naprawić”. Jeśli skomentujesz wywołanie innego skryptu, dodaj komentarz w tym skrypcie 

wskazujący, że nie należy go uruchamiać i dlaczego. Zmiana nazwy lub komentowanie jego zawartości 

to również dobry sposób, aby upewnić się, że przypadkowo się nie pojawi. Dla każdej pozostawionej 

usługi włącz tę samą procedurę linia po linii do plików konfiguracyjnych usługi. Oczywiście chcesz 

zwrócić szczególną uwagę na plik konfiguracyjny inetd. W większości systemów plik ten nosi nazwę 

/etc/inetd.conf. (W innych systemach plik ten może nosić nazwę / etc / servers lub coś innego; sprawdź 

swoją stronę podręcznika dla inetd). Jeśli masz demona-obserwatora i zdecydowałeś się go nie 

włączać, jego pliki konfiguracyjne są również szczególnie ważne. Ten proces będzie musiał zostać 

powtórzony, jeśli instalujesz nowe oprogramowanie lub łatkę, ponieważ czasami skrypty startowe są 

modyfikowane lub zastępowane. Skrypty instalacyjne często zakładają, że będziesz chciał uruchomić 

całe instalowane oprogramowanie, i pomoże je włączyć dla ciebie w domyślnej, niepewnej 

konfiguracji, nawet gdy jest to aktualizowanie starej instalacji, na której została wyłączona. Będziesz 

potrzebować dobrej dokumentacji na temat pożądanej konfiguracji, do której można się odwołać 

podczas instalowania aktualizacji, poprawek lub nowego oprogramowania. W każdym razie z 

pewnością powinieneś odłączyć system od wrogich sieci przed wykonaniem instalacji lub łatania 

oprogramowania. 

Które usługi należy pozostawić włączone? 

Niektóre usługi są niezbędne do działania komputera i prawdopodobnie będziesz musiał pozostawić je 

włączone, bez względu na to, co jeszcze maszyna jest skonfigurowana. W systemie Unix procesy te 

obejmują: 

init, swap  i page: trzy pseudo-procesy jądra używane do zarządzania wszystkimi innymi procesami. 

cron: uruchamia inne zadania o ustalonych godzinach, do prac domowych i tak dalej. 

syslogd: Zbiera i rejestruje komunikaty dziennika z jądra i innych demonów. Jeśli demon syslog wysyła 

tylko wiadomości, sprawdź, czy można wyłączyć możliwość rejestrowania zdalnych zdarzeń syslog. 



inetd: Uruchamia serwery sieciowe (takie jak telnetd i ftpd), gdy takie usługi są wymagane przez inne 

maszyny. 

Ponadto oczywiście będziesz potrzebować procesów serwerowych dla usług, które zdecydowałeś się 

świadczyć na swoim hoście bastionowym (np. Prawdziwe lub proxy Telnet, FTP, SMTP i DNS). Będziesz 

także potrzebować serwerów dla wszystkich protokołów, których zamierzasz używać do zdalnego 

administrowania maszyną (zwykle sshd). Powinieneś skontrolować pliki konfiguracyjne dla 

pozostawionych usług, aby upewnić się, że są one odpowiednio skonfigurowane. Strona podręcznika 

usługi jest dobrym miejscem, aby dowiedzieć się, które pliki konfiguracyjne są używane. Na 

poprzedniej liście omówiliśmy już pliki konfiguracyjne dla syslogd i inetd. Sprawdzanie plików 

konfiguracyjnych usługi cron jest często pomijane. Dostawcy zazwyczaj zapewniają szereg funkcji 

sprzątania, które nie są odpowiednie dla gospodarza bastionu. W szczególności należy sprawdzić 

miejsca, w których pliki dziennika systemu są obracane. Zazwyczaj zauważysz, że cron będzie próbował 

zmieniać pliki dziennika co tydzień i może odrzucić informacje starsze niż dwa tygodnie. Zalecamy 

sprawdzenie tych zasad sprzątania i dostosowanie ich do zasad dotyczących czasu przechowywania 

plików dziennika. 

Określone usługi uniksowe do wyłączenia 

Będziesz chciał wyłączyć wszystkie niepotrzebne usługi, ale niektóre są szczególnie niebezpieczne i 

szczególnie mało prawdopodobne, aby były potrzebne na zaporze ogniowej. 

NFS i powiązane usługi 

Zacznij od NFS i powiązanych usług sieciowych. Nie będziesz ich potrzebować. Żadna maszyna 

wewnętrzna nie powinna ufać hostowi bastionu na tyle, aby host bastionowy mógł zamontować dyski 

komputera wewnętrznego za pośrednictwem NFS. Poza tym na hoście bastionu prawdopodobnie nie 

będzie niczego, co chciałbyś wyeksportować przez NFS. NFS jest bardzo wygodny, ale tak jest niezwykle 

niepewny. Usługi NFS są świadczone przez cały zestaw serwerów; konkretny zestaw serwerów i nazwy 

poszczególnych serwerów różnią się nieznacznie w zależności od wersji Unixa do następnej. Szukaj tych 

nazw lub imion podobnych: 

• nfsd 

• biod 

• mountd 

• statd 

• lockd 

• automount 

• keyserv 

• rquotad 

• amd 

Większość z tych usług jest uruchamiana podczas rozruchu z plików / etc / rc, chociaż niektóre są 

uruchamiane na żądanie przez inetd. mountd jest dość specyficzny, ponieważ często jest uruchamiany 

podczas uruchamiania i jest wymieniony w pliku konfiguracyjnym inetd, najwyraźniej tak, że zostanie 

zrestartowany, jeśli kopia, która została uruchomiona podczas uruchamiania, ulegnie awarii z jakiegoś 

powodu. 



Inne usługi RPC 

Należy również wyłączyć inne usługi oparte na systemie zdalnego wywoływania procedur (RPC). 

Najważniejszym z nich jest NIS, usługa świadczona przez następujące serwery: 

• ypserv 

• ypbind 

• ypupdated 

Serwery te są zwykle uruchamiane podczas rozruchu z plików / etc / rc. Wyłącz także te usługi oparte 

na RPC: 

• rexd (usługa zdalnego wykonywania uruchomiona przez inetd) 

• walld („write all” lub demon ściany, uruchomiony przez inetd) 

Wszystkie usługi oparte na RPC zależą od pojedynczej usługi, zwanej zwykle portmap (na niektórych 

komputerach jest to znane jako rpcbind). Jeśli wyłączyłeś wszystkie usługi oparte na RPC, możesz (i 

powinieneś) również wyłączyć usługę portmap. Jak rozpoznać, czy wyłączyłeś wszystkie usługi oparte 

na RPC? Przed wyłączeniem portmap, ale po wyłączeniu pozostałych usług opartych na RPC, uruchom 

ponownie komputer, a następnie wydaj polecenie rpcinfo -p. Jeśli dane wyjściowe tego polecenia 

pokazują tylko wpisy dla samej portmap, oznacza to, że nie są uruchomione żadne inne usługi RPC. Z 

drugiej strony, jeśli dane wyjściowe wskazują, że inne usługi RPC nadal działają, konieczne będzie 

dalsze zbadanie, aby ustalić, co i dlaczego. Jeśli zdecydujesz się świadczyć usługi oparte na RPC, musisz 

również zapewnić usługę portmap. W takim przypadku zastanów się nad użyciem zastępczej mapy 

portowej Wietse Venema, która jest bezpieczniejsza niż wersje dostarczane z większością systemów 

uniksowych (informacje o tym, gdzie ją znaleźć) znajdują się w załączniku B. 

Usługi uruchamiania 

Twój host bastionowy prawdopodobnie nie powinien świadczyć usług rozruchowych; nic nie powinno 

ufać hostowi na tyle, aby był chętny do uruchomienia z niego. Oznacza to, że w większości przypadków 

należy wyłączyć te usługi: 

• tftpd 

• bootd 

• bootpd 

• dhcpd 

 Usługi dowodzenia „r” BSD 

Wszystkie powinny być wyłączone. Serwery tych usług są zwykle nazywane rshd, rlogind i rexecd i 

zazwyczaj są uruchamiane przez inetd. Pozostałe usługi „r” są na nich oparte i nie będą działać bez 

nich. 

routowany 

Inny serwer, który prawdopodobnie nie jest potrzebny hostowi bastionu, jest przekierowany. Serwer 

ten jest uruchamiany w czasie uruchamiania z plików / etc / rc, nasłuchuje emisji informacji o routingu 

i aktualizuje tablicę routingu jądra w oparciu o to, co słyszy. Prawdopodobnie nie potrzebujesz routingu 

na hoście bastionu, ponieważ host bastionu prawdopodobnie znajduje się na obwodzie sieci, gdzie 



routing powinien być dość prosty. Bardziej bezpiecznym podejściem jest tworzenie tras statycznych 

wskazujących na sieci wewnętrzne i trasy domyślnej do routera bramy internetowej. Robisz to w czasie 

uruchamiania, dodając odpowiednie polecenia „route add” do plików / etc / rc. Jeśli musisz wykonać 

routing dynamiczny na hoście bastionu, uzyskaj i użyj demona routingu, który zapewni pewnego 

rodzaju uwierzytelnianie na źródle informacji o routingu. Albo powinien filtrować trasy na podstawie 

ich adresu źródłowego, albo powinien obsługiwać uwierzytelniony protokół routingu, taki jak RIP v2. 

Jeśli chcesz użyć uwierzytelnionego protokołu routingu, upewnij się, że routery również go obsługują; 

jeśli chcesz filtrować według adresu źródłowego, pamiętaj, aby tak skonfigurować demona. Tradycyjnie 

najpopularniejszym demonem routingu tego typu jest GateD, ale inne są już dostępne, w tym Zebra. 

Dodatek B zawiera informacje na temat uzyskiwania tych demonów 

finger 

Serwer finger dostarcza informacji o istniejących kontach i kontach w systemach Unix. Serwer ten jest 

uruchamiany na żądanie przez inetd. Informacje dostarczane przez fingerd mogą być cenne dla 

atakujących; informuje ich o potencjalnych celach, takich jak: 

Które konta istnieją: Mówi im, dla których kont powinni odgadnąć hasła. 

Dane osobowe osób posiadających konta: informuje ich, z jakimi hasłami zacząć zgadywać. 

Które konta są używane: Mówi im, których kont należy unikać, przynajmniej do momentu, gdy nie będą 

używane. 

Które konta nie były ostatnio używane: To mówi im, które konta są dobrym celem ataku, ponieważ 

właściciele prawdopodobnie nie zauważą, że konta są używane. 

Z drugiej strony, internauci często używają finger (programu, który rozmawia z demonem fingerd) 

całkiem legalnie. finger pomaga w lokalizacji adresów e-mail i numerów telefonów. Zamiast po prostu 

wyłączyć fingerd, możesz zastąpić go programem, który uzyskuje informacje z bardziej podstawowego 

źródła informacji kontaktowych dla Twojej witryny; informacje mogą obejmować: 

• Twój główny numer telefonu 

• Z kim się skontaktować, jeśli mają pytania dotyczące produktów lub usług witryny 

• Przykładowe adresy e-mail, jeśli stosowane są znormalizowane aliasy, takie jak Firstname_Lastname 

• Z kim się skontaktować w przypadku problemów z siecią lub bezpieczeństwem związanych z witryną 

Możesz podać tego rodzaju ogólne informacje każdemu, kto używa palca do sprawdzania Twojej 

witryny, bez względu na konkretne informacje, o które prosił. Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie 

tego jest umieszczenie informacji w pliku (na przykład / etc / finger_info), a następnie zastąpienie części 

wpisu /etc/inetd.conf dla fingerd, która określa parametr programu do uruchamiania z czymś takim 

jak / bin / cat / etc / finger_info. Spowoduje to, że zawartość pliku / etc / finger_info zostanie zwrócona 

każdemu, kto kontaktuje się z serwerem fingerd. Na przykład oto stara linia /etc/inetd.conf z systemu 

Great Circle Associate: 

finger stream tcp nowait nobody / usr / libexec / fingerd fingerd 

a oto nowa linia /etc/inetd.conf: 

finger stream tcp nowait nobody / bin / cat cat / etc / finger_info 

a oto zawartość pliku / etc / finger_info: 



Great Circle Associates 

Telefon: +1 415 555 0841 

E-mail: Info@GreatCircle.COM 

Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić problemy z systemem, proszę 

wyślij e-mail lub zadzwoń. 

ftpd 

Jeśli zamierzasz świadczyć anonimową usługę FTP na swoim hoście bastionu, musisz odpowiednio 

skonfigurować serwer FTP. Powinieneś zamienić program ftpd na jeden bardziej odpowiedni do 

zapewniania anonimowej usługi FTP niż standardowe programy ftpd dostarczane przez większość 

dostawców Uniksa. Jeśli nie zamierzasz zapewniać anonimowego FTP, prawdopodobnie możesz 

całkowicie wyłączyć serwer FTP; jest uruchamiany na żądanie przez inetd. Nawet jeśli wyłączyłeś 

serwer FTP na hoście bastionu, nadal możesz używać programu klienta FTP (zwykle zwanego po prostu 

ftp) na hoście bastionu do przesyłania plików do iz innych systemów. Musisz tylko wykonać pracę z 

hosta bastionu zamiast z innych systemów. 

Inne usługi 

Istnieje wiele innych usług, które prawdopodobnie nie są potrzebne i powinny zostać wyłączone. 

Chociaż konkretna lista zależy od polityki bezpieczeństwa i potrzeb Twojej witryny oraz od używanej 

platformy, prawdopodobnie powinna zawierać: 

uucpd: UUCP przez TCP / IP 

rwhod: Coś jak fingerd, ponieważ informuje, kto jest aktualnie zalogowany w systemie 

lpd: Demon drukarki BSD lub inne usługi drukowania 

Uruchamianie usług w określonych sieciach 

W niektórych przypadkach chcesz uruchomić niektóre usługi, które muszą odpowiadać tylko jednej 

sieci na komputerze z wieloma interfejsami sieciowymi. Możesz ograniczyć te usługi do sieci, w których 

chcesz ich używać. W systemie Unix oznacza to zwykle określenie, na które adresy IP i / lub interfejsy 

sieciowe ma odpowiadać usługa w ramach opcji uruchamiania usługi; będzie to nieco inne w przypadku 

każdej usługi i nie wszystkie usługi zapewniają tę funkcję. 

Wyłączanie routingu 

Większość komputerów z więcej niż jednym interfejsem sieciowym automatycznie podejmie próbę 

kierowania ruchu między interfejsami. Zwykle nie chcesz, aby gospodarz bastionowy to zrobił. Jeśli nie 

próbujesz skonfigurować hosta bastionu, który jest również routerem, powinieneś wyłączyć routing, 

który jest procesem trzyczęściowym: 

1. Wyłącz usługi reklamujące system jako router. 

2. Wyłącz przekazywanie IP, które faktycznie wykonuje routing. 

3. W razie potrzeby osobno wyłącz routing źródła. 

Omówiliśmy wyłączanie usług routingu w rozdziale 10. Jeśli zdecydowałeś się pozostawić te usługi 

działające (być może korzystasz z routingu lub GateD, ponieważ host bastionu znajduje się w złożonym 



i zmiennym środowisku routingu), musisz jawnie skonfigurować te usługi, a nie do reklamowania 

maszyny jako routera. Będziesz także musiał wyłączyć przekazywanie adresów IP. Wyłączenie usług 

routingu jedynie powstrzymuje maszynę przed reklamowaniem się jako router; nie chroni komputera 

przed routingiem pakietów. Zapobieganie routowaniu pakietów przez maszynę wymaga modyfikacji 

jądra. Na szczęście w dzisiejszych czasach większość dostawców Uniksa zapewnia obsługiwane 

parametry wyłączania przekazywania IP. Nawet dla dostawców, którzy tego nie robią, jest to tak 

proste, jak łaty jądra na większości komputerów: wyłączenie przekazywania IP wymaga zmiany 

wartości tylko jednej zmiennej jądra. Musisz skonsultować się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak 

wyłączyć przekazywanie adresów IP na swoich komputerach. Na niektórych komputerach wyłączenie 

normalnego przekazywania IP nie spowoduje również wyłączenia routingu źródła; atakujący nadal 

będzie mógł przenosić pakiety przez maszynę. (Routing źródłowy omówiono dalej w rozdziale 10.) Jeśli 

nie sprawdzasz wszystkich pakietów routingu źródłowego, zanim dotrą one do hosta bastionu, 

powinieneś skonsultować się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć routing źródłowy oprócz 

normalnego przekazywania IP. 

Instalowanie i modyfikowanie usług 

Niektóre usługi, które chcesz świadczyć, mogą nie być dostarczane z Twoim systemem operacyjnym 

(na przykład serwery WWW na ogół nie są). Inne mogą być dostarczane w wersjach nieodpowiednich 

do użytku w bezpiecznym środowisku lub w których brakuje potrzebnych funkcji (na przykład stock 

fingerd i ftpd). Nawet te nieliczne pozostałe usługi, które są dostarczane, bezpieczne i aktualne w wersji 

systemu operacyjnego dostawcy, powinny być chronione pakietem TCP Wrapper lub programem 

netacl firmy TIS FWTK, aby poprawić bezpieczeństwo i zapewnić rejestrowanie. (Chociaż TCP Wrapper 

i netacl zwiększą bezpieczeństwo, nie są one idealne; polegają na źródłowym adresie IP w celu 

identyfikacji hostów, a adresy IP można fałszować.) Szczegółowe informacje na temat poszczególnych 

usług, w tym porady dotyczące wyboru HTTP, NNTP, i serwery FTP. 

Wszelkie usługi, które pozostawisz włączone, powinny być również chronione w możliwym zakresie 

przez pakiet TCP Wrapper lub program netacl, jak opisano w poniższych sekcjach. Na przykład możesz 

skonfigurować hosta bastionowego, aby akceptował połączenia Telnet tylko z jednego określonego 

komputera, takiego jak stacja robocza której zwykle używasz. 

Korzystanie z pakietu opakowania TCP do ochrony usług 

Pakiet TCP Wrapper, napisany przez Wietse Venema, monitoruje przychodzący ruch sieciowy i 

kontroluje aktywność sieci. Jest to prosty, ale bardzo skuteczny element publicznie dostępnego 

oprogramowania skonfigurowanego do uruchamiania za każdym razem, gdy podłączone są określone 

porty (odpowiadające określonym usługom). TCP Wrapper zapewnia prostą ochronę listy kontroli 

dostępu, a także ulepszone logowanie dla usług uruchamianych przez inetd. 

Korzystanie z pakietu TCP Wrapper jest łatwe. Oto co robisz: 

1. Zainstaluj pakiet i skonfiguruj parę prostych plików kontroli dostępu, które określają, które hosty i 

sieci mają dostęp do poszczególnych usług. 

2. Skonfiguruj ponownie inetd, aby uruchamiał główny program owijania TCP (zwany tcpd) zamiast 

„prawdziwego” serwera. 

3. Gdy pojawi się żądanie usługi, inetd uruchamia tcpd, który ocenia żądanie na podstawie plików 

konfiguracyjnych opakowania TCP. Ten program decyduje, czy żądanie ma zostać zarejestrowane, czy 

też nie. 



4. Jeśli tcpd zdecyduje, że żądanie jest akceptowalne, uruchamia „prawdziwy” serwer w celu 

przetworzenia żądania. 

Przykład opakowania TCP 

Na przykład, jeśli chcesz zezwolić na połączenia Telnet z określonego hosta (np. 172.16.1.2) do 

komputera, ale odmawiasz połączeń Telnet ze wszystkich innych hostów, zmienisz wiersz dla telnetd 

w pliku /etc/inetd.conf powiedzieć coś takiego: 

strumień telnet tcp nowait root / usr / local / libexec / tcpd telnetd 

Należy także utworzyć plik /etc/hosts.allow, który informuje pakiet TCP Wrapper (program tcpd), który 

host ma zezwolić na połączenia z: 

telnetd: 172.16.1.2 

Na koniec musisz utworzyć plik /etc/hosts.deny, aby poinformować pakiet TCP Wrapper, aby 

domyślnie odmawiał wszystkich połączeń ze wszystkich hostów i aby wysyłał e-mail do roota na temat 

każdej sondy: 

ALL: ALL: (/ usr / local / etc / safe_finger -l @% h | \ 

/ usr / ucb / Mail -s "PROBE% d z% c" root) & 

Zauważ, że plik /etc/hosts.deny dotyczy tylko usług chronionych przez pakiet TCP Wrapper (to znaczy 

usług, dla których skonfigurowałeś inetd do uruchamiania tcpd zamiast prawdziwego serwera). Jeśli 

nie powiesz inetd, aby uruchomił pakiet TCP Wrapper (program tcpd) dla danej usługi, wówczas pakiet 

TCP Wrapper nie zrobi nic w odniesieniu do tej usługi. Pomimo swojej nazwy pakiet TCP Wrapper 

obsługuje usługi oparte na UDP oprócz usług opartych na TCP. Należy jednak pamiętać, że pakiet TCP 

Wrapper może kontrolować tylko, kiedy uruchomić serwery oparte na UDP; nie może kontrolować 

dostępu do tych serwerów po ich uruchomieniu, a wiele serwerów opartych na UDP jest 

zaprojektowanych do przetwarzania żądań przez pewien okres poza początkowym żądaniem 

uruchomienia. Wielu w końcu kończy pracę i wychodzi, ale gdy zostaną uruchomione na podstawie 

uzasadnionego żądania, są podatne na nieuzasadnione żądania. Ponadto, opakowanie TCP opiera się 

na źródłowym adresie IP do uwierzytelnienia. Stosując protokół TCP stosunkowo trudno jest 

sfałszować źródłowe adresy IP, ponieważ proces konfiguracji połączenia wymaga dialogu między 

źródłem a miejscem docelowym. Podczas używania UDP o wiele łatwiej jest sfałszować źródłowe 

adresy IP, więc TCP Wrapper zapewnia mniejszą ochronę. 

Korzystanie z netacl w celu ochrony usług 

Komponent netacl TIS FWTK (opisany bardziej szczegółowo w Rozdziale 9) zapewnia prawie takie same 

możliwości jak pakiet TCP Wrapper. Aby zaimplementować ten sam przykład, co pokazany w 

poprzedniej sekcji (z wyjątkiem możliwości śledzenia sond z nieautoryzowanych systemów) za pomocą 

netacl, należy zmienić wiersz dla telnetd w pliku /etc/inetd.conf na: 

telnet stream tcp nowait root / usr / local / lib / netacl telnetd 

Następnie dodajesz następujące wiersze do pliku konfiguracyjnego netperm FWTK (gdziekolwiek to 

jest): 

netacl-telnetd: allow-hosts 172.16.1.2 -exec / usr / libexec / telnetd 

Ocena i konfiguracja usług Unix 



Jeśli musisz zainstalować nową usługę na hoście bastionu, będziesz chciał zabezpieczyć ją w jak 

największym stopniu. Nie należy zakładać, że usługi są bezpieczne; renomowane firmy produkujące 

oprogramowanie często wysyłają niebezpieczne pakiety, aw wielu przypadkach ich najgorsze problemy 

można łatwo znaleźć i naprawić. 

Zainstaluj kopię testową usługi na maszynie, która w przeciwnym razie jest stabilna i nie zmieni się 

podczas instalacji. Użyj find, aby zidentyfikować wszystkie pliki, które zostały zmienione podczas 

instalacji, i sprawdź, czy te pliki są dopuszczalne. W szczególności: 

• Upewnij się, że uprawnienia do plików są jak najbardziej restrykcyjne; dowolni użytkownicy nie 

powinni mieć możliwości zapisu do plików wykonywalnych, plików konfiguracyjnych ani katalogów 

tymczasowych. Jeśli to możliwe, ogranicz również uprawnienia do odczytu i wykonywania. 

• Dokładnie sprawdź wszystkie programy, które mają ustawiony bit setuid, szczególnie jeśli są 

ustawione na rootowanie. Jeśli mogą działać bez setuid lub jeśli w ogóle można ich uniknąć, usuń 

uprawnienia setuid. 

• Jeśli program instaluje konto użytkownika, upewnij się, że hasło jest ustawione na inną wartość niż 

domyślna. Jeśli to możliwe, zmień nazwę konta na inną niż domyślna programu; osoby atakujące często 

koncentrują się na znanych nazwach kont. 

• Upewnij się, że wszystkie programy są uruchamiane przez użytkowników z odpowiednimi 

uprawnieniami. Nie uruchamiaj usług jako root, chyba że trzeba je uruchamiać jako root (na przykład, 

aby używać portów poniżej 1024). Jeśli musisz uruchamiać usługi jako root, spróbuj uruchomić je w 

chroot, aby kontrolować, do czego mają dostęp. 

• Jeśli dodasz specjalne konta użytkowników dla usług, upewnij się, że nie mogą być używane jako 

zwykłe konta logowania; zarówno hasło, jak i wpisy w powłoce powinny być nieprawidłowe, aby osoby 

atakujące nie mogły używać kont jako punktów wejścia. 

• Sprawdź wszelkie dodatki wprowadzone przez program do plików startowych lub plików crontab. 

Ponowna konfiguracja do produkcji 

Teraz nadszedł czas, aby przenieść maszynę z konfiguracji, która była dla Ciebie przydatna podczas 

budowania, do najlepszej konfiguracji do jej uruchomienia. Musisz zrobić kilka rzeczy: 

1. Ponownie skonfiguruj i przebuduj jądro. 

2. Usuń wszystkie nieistotne programy. 

3. Zamontuj jak najwięcej systemów plików w trybie tylko do odczytu. 

Zmień konfigurację i przebuduj jądro 

Pierwszym krokiem w tej fazie budowania hosta bastionu jest przebudowanie jądra systemu 

operacyjnego w celu usunięcia niepotrzebnych możliwości jądra. Może to zabrzmieć zastraszająco, ale 

ogólnie jest to stosunkowo prosta operacja; tak musi być, ponieważ będziesz używać tych samych 

możliwości, których używałbyś do instalacji nowego typu urządzenia w systemie. Każdy dostarczany 

system uniksowy zawiera pewną formę obsługi konfiguracji (różnią się znacznie pod względem obsługi 

rekonfiguracji jądra i tego, co można zrobić). Oprócz zmniejszenia rozmiaru jądra (a tym samym 

udostępnienia większej ilości pamięci do innych celów), przebudowa jądra uniemożliwia atakującym 

wykorzystanie tych możliwości. Niektóre możliwości są szczególnie niebezpieczne. W szczególności 

należy prawdopodobnie usunąć następujące funkcje lub sterowniki urządzeń: 



• NFS i powiązane możliwości 

• Wszystko, co umożliwia wąchanie sieci - na przykład Network Interface Tap (NIT) lub filtr pakietów 

Berkeley (BPF) 

Chociaż NIT i BPF są udostępniane do celów testowania i debugowania, są często wykorzystywane 

przez osoby atakujące. NIT i BPF są niebezpieczne, ponieważ pozwalają maszynie pobierać wszystkie 

pakiety z Ethernetu, do którego są podłączone, zamiast tylko pakietów do nich adresowanych. 

Wyłączenie tych funkcji może uniemożliwić korzystanie z urządzenia jako systemu filtrowania 

pakietów, więc może nie być możliwe usunięcie ich we wszystkich architekturach. Jeśli Twój host 

bastionowy jest hostem z dwiema bazami, nadszedł czas, aby wyłączyć przekazywanie adresów IP. 

Musisz być bardziej ostrożny, kiedy wyłączasz możliwości jądra, niż kiedy wyłączasz usługi 

uruchomione przez inetd lub podczas rozruchu z plików / etc / rc (jak opisano wcześniej). Istnieje wiele 

współzależności między możliwościami jądra. Z tego powodu czasami trudno jest dokładnie określić, 

do czego używana jest dana zdolność. Konsekwencje wyłączenia faktycznie potrzebnej zdolności mogą 

być poważne - na przykład nowe jądro może nie uruchamiać się. Upewnij się, że postępujesz zgodnie 

z instrukcjami dostawcy dotyczącymi budowania i instalowania nowych jąder. Zawsze przechowuj 

kopię zapasową starego jądra. Jeśli masz kopię zapasową, możesz ją uruchomić, jeśli odkryjesz, że coś 

jest nie tak z nowym jądrem. Niektóre systemy rozruchowe wymagają, aby wszystkie jądra znajdowały 

się na tej samej partycji lub mogą wymagać skonfigurowania nazw wszystkich jąder, które chcesz 

uruchomić. Tak czy inaczej, upewnij się, że masz zapasowe jądro, że możliwe jest uruchomienie tego 

jądra i że wiesz, jak to zrobić, wszystko przed zmianą działającego jądra. Kiedy wiesz, że możesz 

bezpiecznie zrestartować komputer, przejrzyj pliki konfiguracyjne jądra w taki sam sposób jak pliki 

startowe, sprawdzając każdą linię, aby upewnić się, że jest to coś, czego chcesz. Ponownie, szukaj 

miejsc, w których jeden plik konfiguracyjny zawiera inny, i sprawdź swoją dokumentację, aby się 

upewnić ,że przejrzałeś wszystkie pliki konfiguracyjne, które są sprawdzane. Często jest jeden plik 

zawierający sterowniki urządzeń i jeden lub więcej parametrów; Przekazywanie IP będzie w tym 

drugim. Kiedy już będziesz mieć działające jądro, prawdopodobnie będziesz chciał usunąć lub 

zaszyfrować swoje stare jądro „pełnej funkcji”. Zastąp go kopią zapasową działającego minimalnego 

jądra. W ten sposób atakujący, któremu uda się włamać do komputera, nie użyje starego jądra do 

ponownego uruchomienia, a tym samym przywróci wszystkie usługi, które tak ostrożnie wyłączyłeś. Z 

podobnych powodów prawdopodobnie będziesz również chciał usunąć pliki i programy potrzebne do 

zbudowania nowego jądra. Jeśli twoje jądro używa ładowalnych modułów, ustalenie, kiedy są 

używane, może być trudne. Będziesz chciał usunąć lub zaszyfrować te, których nie chcesz używać, ale 

ponieważ nie zawsze są one jawnie załadowane, możesz nie wiedzieć, które są. Trzymając pod ręką 

alternatywny nośnik rozruchowy, spróbuj przenieść je poza katalog, aby uzyskać moduły do 

załadowania. Uruchom maszynę, zanim w końcu je usuniesz lub zaszyfrujesz. Strzec się! Twój dostawca 

mógł dostarczyć kopie „ogólnych” jąder (które zazwyczaj mają włączone wszystkie możliwe 

możliwości) w nieoczekiwanych lokalizacjach, do wykorzystania podczas instalacji komputera i jego 

(nieistniejących) komputerów klienckich. Przeszukuj wszystkie katalogi, w których przechowywane są 

pliki instalacyjne, oraz wszystkie katalogi dla klientów. Dokumentacja ogólnie informuje, gdzie znajdują 

się jądra klientów, ale rzadko mówi o wewnętrznych procesach instalacji. Zapoznaj się z dokumentacją, 

aby uzyskać porady dotyczące odzyskiwania po awarii, które mogą pomóc w zlokalizowaniu 

zapasowych obrazów jądra. 

Usuń niepotrzebne programy 

Następnym krokiem jest usunięcie wszystkich programów, które nie są niezbędne do codziennej pracy. 

Jeśli programu nie ma, osoba atakująca nie może wykorzystać błędów, które może zawierać. Jest to 

szczególnie prawdziwe w przypadku programów setuid / setgid, które są bardzo kuszącym celem dla 



atakującego. Powinieneś usunąć programy, które zwykle uważasz za niezbędne. Pamiętaj, że 

gospodarz bastionu zapewnia wyłącznie usługi internetowe; nie musi to być wygodne środowisko do 

pracy. Systemy okien i kompilatory to przykłady głównych programów, których możesz się pozbyć. 

Atakujący uważają te programy za bardzo przydatne: systemy okien są podatnym gruntem dla 

problemów bezpieczeństwa, a kompilatory mogą służyć do budowania własnych narzędzi atakującego. 

Graficzne programy do administrowania systemem są również zwykle wydajne, wrażliwe i często 

niepotrzebne; jednak na niektórych platformach ich usunięcie może być niemożliwe. Dokumentacja i 

systemy pomocy (w tym strony podręcznika) są w najlepszym wypadku edukacją dla atakujących, aw 

najgorszym kolejnym źródłem luk w zabezpieczeniach. Wiadomo, że atakujący ukrywają programy i 

pliki między stronami podręcznika. Upewnij się, że posiadasz informacje wewnętrznie, ale usuń je ze 

wszystkich hostów bastionu. Przed usunięciem programów, takich jak kompilatory, upewnij się, że sam 

je wykorzystałeś; upewnij się, że zbudowałeś, zainstalowałeś i przetestowałeś wszystko, czego 

potrzebujesz na tym komputerze, na przykład narzędzia do inspekcji systemu. Zamiast po prostu 

usuwać kluczowe narzędzia, których spodziewałbyś się po osobie atakującej, takie jak kompilator, 

możesz je zastąpić programami, które wywołują alarm (na przykład wysyłanie poczty elektronicznej lub 

wyłączanie pagera), gdy ktoś próbuje je uruchomić . Możesz nawet chcieć, aby programy zatrzymały 

system po podniesieniu alarmu, jeśli uważasz, że lepiej jest, aby maszyna była wyłączona niż 

zaatakowana. Jest to jednak najlepszy sposób na poniżenie się; prawdopodobnie jesteś jedyną osobą, 

która najprawdopodobniej zapomni, gdzie jesteś, kiedy spróbujesz wykonać zabronione polecenie. To 

także dobry sposób na przygotowanie się do ataków typu „odmowa usługi”. 

Będziesz chciał wykonać dwa skany w poszukiwaniu rzeczy do usunięcia: 

1. Przejrzyj wszystkie standardowe katalogi plików binarnych w systemie (wszystko, co znajduje się w 

ścieżce użytkownika root lub w domyślnej ścieżce użytkownika). Jeśli nie masz pewności, czy program 

jest potrzebny, wyłącz go na chwilę (kilka dni), zanim go usuniesz lub zaszyfrujesz i zobaczysz, co się 

stanie. Przed uruchomieniem skanowania możesz też chwilę uruchomić urządzenie i sprawdzić czasy 

dostępu do plików, aby sprawdzić, czy zostały one użyte. 

2. Użyj find, aby wyszukać każdy plik w systemie, w którym włączony jest bit setuid lub setgid. 

Argumenty do znalezienia różnią się radykalnie w zależności od systemu, ale prawdopodobnie będziesz 

chciał czegoś takiego: 

znajdź / -type f \ (-perm -04000 -o -perm -02000 \) -ls 

3. Niektóre wersje find zawierają specjalne operacje podstawowe do identyfikowania plików setuid i 

setgid. 

Jeśli twój system operacyjny udostępnia listę zainstalowanych pakietów, powinieneś także spojrzeć na 

tę listę. 

Montuj systemy plików jako tylko do odczytu 

Po skonfigurowaniu hosta bastionu nie chcesz go zmieniać, więc powinieneś zamontować tak wiele 

systemów plików, jak to możliwe, tylko do odczytu. To, ile komputerów można chronić w ten sposób, 

będzie zależeć od używanej wersji systemu Unix i świadczonych usług. Komputer, którego używasz jako 

routera do filtrowania pakietów, może być w stanie działać z całym zabezpieczonym miejscem na 

dysku; maszyna, która zapewnia usługę pocztową, będzie potrzebować miejsca do przechowywania 

plików tymczasowych, jeśli nic więcej. Na hoście usług musisz zapewnić pewną ilość zapisywalnego 

miejsca w systemie plików dla takich rzeczy, jak miejsce na scratch, dzienniki systemowe i bufor poczty. 

W tym celu możesz użyć dysku RAM; musisz jednak mieć pewność, że Twój system operacyjny go 



obsługuje, że masz wystarczającą ilość pamięci RAM i że możesz sobie pozwolić na utratę zawartości 

dysku RAM (na przykład wiadomości e-mail przesyłane między hostami wewnętrznymi a Internetem ) 

przy każdym ponownym uruchomieniu komputera. W przypadku większości wersji systemu Unix 

musisz także zapewnić zapisywalne miejsce na dysku na zamianę pamięci lub wyłączyć zamianę. Wiele 

wersji Uniksa nie pozwala na wyłączenie zamiany; zazwyczaj pozwalają jednak na użycie osobnego 

dysku do zamiany przestrzeni, a dysk ten można bezpiecznie pozostawić do zapisu. Korzystanie z dysku 

RAM zwiększy wykorzystanie pamięci do punktu, w którym prawdopodobnie będziesz potrzebować 

przestrzeni wymiany. Systemy oparte na BSD 4.4-Lite (na przykład aktualne wersje NetBSD, FreeBSD i 

produktu BSDI) mają nowy niezmienny atrybut, który można ustawić dla poszczególnych plików. Jeśli 

plik jest oznaczony jako „niezmienny”, nie można go zmienić, nawet przez root, chyba że system działa 

w trybie pojedynczego użytkownika. Jeśli system operacyjny zapewnia taką możliwość, użyj go do 

ochrony programów i plików konfiguracyjnych przed ingerencją osoby atakującej (Zalecamy to 

podejście tylko wtedy, gdy nie można użyć sprzętowej ochrony przed zapisem lub jako dodatkowej 

warstwy zabezpieczeń do użycia ze sprzętową ochroną przed zapisem. Ponieważ jest ona 

implementowana w oprogramowaniu, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie zagrożona). 

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa 

Kilka bardzo dobrych automatycznych pakietów kontrolnych jest dostępnych bezpłatnie w Internecie. 

Cztery najczęściej używane to: 

COPS: Computer Oracle and Password System, opracowany przez Dana Farmera i Gene Spafford 

SATAN: Narzędzie administratora bezpieczeństwa do analizy sieci (znane również jako SANTA), 

opracowane przez Dana Farmera i Wietse Venema 

Tiger: Opracowany jako część pakietu TAMU przez Texas A&M University 

Tripwire: Opracowane przez Gene H. Kim i Gene Spafford 

Zarówno COPS, jak i Tiger sprawdzają znane luki bezpieczeństwa na hoście, na którym są uruchamiane. 

W COPS i Tygrysie występuje znaczne nakładanie się; jednak oba są bezpłatne, więc warto uzyskać i 

uruchomić oba, aby uzyskać jak najlepszy zasięg. Tripwire to narzędzie do sprawdzania integralności 

systemu plików. Jest to ściśle narzędzie do zarządzania bazami danych sum kontrolnych; jest w tym o 

wiele lepszy niż COPS lub Tiger (oba mają podstawowe możliwości bazy danych sum kontrolnych), ale 

nie ma możliwości sprawdzenia znanych luk bezpieczeństwa. SATAN to aplikacja sieciowa, która testuje 

hosty inne niż ten, na którym działa. Te pakiety są od siebie niezależne; nic nie stoi na przeszkodzie, 

abyś używał ich wszystkich w połączeniu z hostem bastionu, i prawdopodobnie byłby to dobry pomysł. 

Dodatek B zawiera informacje o tym, jak uzyskać wszystkie cztery paczki. Ponieważ znane luki w 

zabezpieczeniach są zwykle specyficzne dla systemu operacyjnego, skuteczność pakietów 

sprawdzających te luki w zabezpieczeniach jest bardzo zależne od posiadanego systemu operacyjnego 

i wersji systemu operacyjnego. Jeśli jest to system operacyjny i wersja, o której wie pakiet, to świetnie. 

Jeśli tak nie jest, pakiet musi omijać na oślep, próbując odgadnąć, jakie dziury mogą istnieć. (Na 

szczęście osoby atakujące zwykle będą miały ten sam problem, jeśli nie w takim samym stopniu.) W 

niektórych przypadkach pakiety zgłaszają luki, które nie istnieją, gdy są uruchamiane w nieznanych 

systemach. 

Dostępne są pakiety komercyjne, które wykonują podobne funkcje. Ogólnie rzecz biorąc, produkty do 

skanowania bezpieczeństwa są podobne do oprogramowania antywirusowego na komputery PC, 

ponieważ wymagają okresowych aktualizacji w celu nadążenia za najnowszymi lukami. Podczas 

przeprowadzania audytów bezpieczeństwa należy upewnić się, że używany jest odpowiedni program 



sumy kontrolnej. Standardowe programy sumy kontrolnej Unix (na przykład / bin / suma) używają 16-

bitowego algorytmu cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC), który został zaprojektowany do 

wychwytywania sekwencji losowych błędów bitów podczas przesyłania danych. Nie działa to w 

przypadku wykrywania nieautoryzowanych zmian w plikach, ponieważ możliwe jest odwrócenie 

algorytmu CRC. Jest to znane atakującym i mają programy, które manipulują nieużywanymi bajtami w 

pliku (szczególnie wykonywalnym plikiem binarnym), aby suma kontrolna dla tego pliku była zgodna z 

tym, co chcą. Mogą utworzyć zmodyfikowaną kopię / bin / login, która generuje tę samą sumę 

kontrolną, a suma nie będzie w stanie wykryć żadnej różnicy. Dla prawdziwego bezpieczeństwa należy 

użyć „kryptograficznego” algorytmu sumy kontrolnej, takiego jak MD5 lub Snefru; algorytmy te 

wytwarzają większe i mniej przewidywalne sumy kontrolne, które są znacznie trudniejsze do 

sfałszowania. Wspomniane wcześniej pakiety kontroli COPS, Tiger i Tripwire zawierają takie algorytmy 

i używają ich zamiast zwykłych programów sum kontrolnych. 

System operacyjny IRIX firmy Silicon Graphics wykorzystuje proces o nazwie ponowne uruchomienie 

(RQS) w celu wstępnego obliczenia danych potrzebne do załadowania plików binarnych i 

przyspieszenia czasu uruchamiania. RQS jest uruchamiany automatycznie jako część większości 

instaluje i może aktualizować każdy system binarny. Nie powinno to stanowić problemu na hoście 

bastionu, gdzie oprogramowanie nie powinno być instalowane regularnie. Należy jednak pamiętać, że 

małe instalacje mogą mieć szeroki zakres efektów i będą wymagały ponownego obliczenia wszystkich 

sum kontrolnych. 

 



Hosty bastionowe Windows NT 

Tu omówiono szczegółowe informacje na temat konfigurowania systemu Windows NT do pracy w 

środowisku zapory, w oparciu o zasady omówione w  części 10. Przed przystąpieniem do budowy hosta 

bastionu należy przeczytać obie części. Nie jest to  pełne wprowadzeniem do zabezpieczeń systemu 

Windows NT, które jest złożonym tematem. Zamiast tego próbuje objąć te problemy, które są 

specyficzne dla hostów bastionowych i które nie są omówione w większości tekstów zabezpieczeń 

systemu Windows NT. Jak zwykle używamy terminu „Windows NT” z wyjątkiem przypadków, gdy 

wyraźnie mówimy inaczej. Podobnie jak w przypadku Uniksa, nie można podać pełnych instrukcji, jak 

skonfigurować daną maszynę; szczegóły różnią się znacznie w zależności od używanej wersji systemu 

Windows NT i dokładnie tego, co zamierzasz zrobić z maszyną. Ten rozdział ma na celu dać ci zarys 

tego, co należy zrobić i jak to zrobić. 

Podejścia do budowania hostów bastionowych Windows NT 

Istnieją dwa główne podejścia do budowania hostów bastionów w systemie Windows NT. Jak zwykle 

ludzie mają bardzo silną opinię na temat tego, która z nich jest poprawna. Jedną z metod budowania 

hostów bastionowych systemu Windows NT jest takie samo podejście, jakie zalecamy dla komputerów 

z systemem Unix: wyłączasz wszystkie normalne narzędzia administracyjne, usuwasz maszynę ze 

wszystkich form udostępniania zasobów i informacji i uruchamiasz ją jako wyspę dla siebie, gdzie nic 

nie jest takie samo jak na kontynencie. 

Jest to bardzo bezpieczne podejście, ale sprawia, że zarządzanie komputerami jest dość trudne. Inną 

metodą budowania hostów bastionowych systemu Windows NT jest użycie podzielonej sieci 

administracyjnej, jak opisano w części 6, i zbudowanie komputerów jako stosunkowo normalnych 

komputerów z systemem Windows, które mogą uczestniczyć w domenach, korzystać ze 

standardowych narzędzi administracyjnych i w inny sposób zachowywać się w podobny sposób 

wszyscy się spodziewają. W tej konfiguracji urządzenie ma dwa interfejsy sieciowe, a usługi są 

wyłączone tylko dla interfejsu widocznego z zewnątrz. Maszyna jest skonfigurowana z większym 

bezpieczeństwem niż normalnie, ale nie z ekstremalnymi środkami, które uniemożliwiają normalne 

administrowanie. Partyzanci opisują pierwszą konfigurację jako „niemożliwą do użycia”, a drugą jako 

„niemożliwą do zabezpieczenia”. Prawda jest oczywiście gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Pierwsza 

konfiguracja może być używana i administrowana, ale jest trudna i osobliwa. Nie jest odpowiedni dla 

maszyn, które wymagają częstych zmian i zapewniają dużą liczbę usług. Druga konfiguracja może być 

zabezpieczona, ale jest stosunkowo delikatna; małe wypadki mogą udostępnić usługi w interfejsie 

zewnętrznym. Nie jest odpowiedni dla środowisk o najwyższym poziomie bezpieczeństwa lub 

środowisk, w których nie ma innych zabezpieczeń dla komputerów. Ta część dotyczy przede wszystkim 

pierwszego rodzaju konfiguracji. Jest to bardziej ekstremalna konfiguracja, która nie jest odpowiednio 

uwzględniona w innych źródłach informacji. Jeśli chcesz zbudować drugi rodzaj konfiguracji, będziesz 

postępować według tych samych podstawowych procedur, które opisujemy, ale pozostawisz 

włączonych więcej usług. 

Która wersja systemu Windows NT? 

Po wybraniu systemu Windows NT musisz zdecydować, którą wersję uruchomić. W większości 

przypadków będziesz chciał użyć wersji zaprojektowanej jako serwer: Windows NT 4 Server zamiast 

Windows NT 4 Workstation. Chociaż różnice nie zawsze są gigantyczne, wersje przeznaczone jako 

serwery obsługują więcej połączeń sieciowych i mocniejszy sprzęt, a często zawierają więcej 

oprogramowania. Ponadto maszyny wchodzące w skład zapory ogniowej są w rzeczywistości 

serwerami, a firma Microsoft będzie próbować zniechęcić użytkownika do uruchamiania na nich stacji 

roboczej za pomocą środków różniących się w zależności od wersji. Nie zakładaj, że oprogramowanie 



przeznaczone dla stacji roboczych jest rozwiązaniem długoterminowym tylko dlatego, że spełni twoje 

potrzeby dzisiaj; jeśli musisz zainstalować nowe oprogramowanie, uaktualnić sprzęt lub system 

operacyjny, być może będziesz zmuszony przejść na wersje przeznaczone dla serwerów. Będziesz 

potrzebować najnowszej, stabilnej, w pełni wydanej wersji systemu Windows NT. Ponieważ Microsoft 

ma bardzo długie okresy wstępnego wydawania (wersje beta systemu operacyjnego zwanego teraz 

Windows 2000 były w obiegu przez co najmniej dwa lata przed ostatecznym wydaniem), kusi się unikać 

przyszłych aktualizacji przy użyciu systemów operacyjnych w wersji wstępnej. Nie rób tego Nie poprawi 

to znacząco sytuacji aktualizacji, a to oznacza, że używasz krytycznych systemów na nieobsługiwanym 

oprogramowaniu. Oprócz samego oprogramowania Windows NT, będziesz chciał uzyskać najnowszą 

wersję odpowiedniego zestawu zasobów, który zawiera przydatną dokumentację i narzędzia. Zasoby 

te są niezbędne dla wszystkich administratorów systemu Windows NT, ale będą jeszcze bardziej 

uspokajające, jeśli pochodzisz z uniksowego środowiska, ponieważ zawierają one wiele narzędzi 

zorientowanych na wiersze poleceń, które będą znane ludziom z Uniks 

Zabezpieczanie systemu Windows NT 

Po wybraniu komputera musisz upewnić się, że ma on dość bezpieczną instalację systemu 

operacyjnego. Pierwsze kroki w tym procesie są takie same jak w przypadku każdego innego systemu 

operacyjnego .  

1. Rozpocznij od minimalnej instalacji czystego systemu operacyjnego. Zainstaluj system operacyjny od 

podstaw na pustych dyskach, wybierając tylko potrzebne podsystemy. 

2. Napraw znane błędy. Skonsultuj się z CERT-CC, Microsoft, sprzedawcą sprzętu i wszelkimi innymi 

źródłami informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby upewnić się, że masz zainstalowane wszystkie 

odpowiednie poprawki i dodatki Service Pack. (Uwaga: po zainstalowaniu oprogramowania może być 

konieczne ponowne zastosowanie poprawek i dodatków Service Pack). 

3. Użyj listy kontrolnej, aby skonfigurować system.  

Konfigurowanie dzienników systemowych w systemie Windows NT 

W systemie Windows NT rejestrowanie odbywa się za pomocą Rejestratora zdarzeń, a dzienniki są 

odczytywane za pomocą Podglądu zdarzeń. Stwarza to szereg problemów: 

• Rejestrator zdarzeń przechowuje informacje tylko lokalnie i nie obsługuje zdalnego rejestrowania. 

• Nie ma możliwości automatycznego zmniejszenia ilości informacji w aktywnym dzienniku bez 

niszczenia informacji. 

• Podgląd zdarzeń nie zapewnia bardzo elastycznego ani wydajnego sposobu patrzenia na wydarzenia. 

Domyślnie system Windows NT prowadzi dziennik o stałym rozmiarze, a gdy dziennik jest pełny, stare 

zdarzenia są usuwane, aby zrobić miejsce na nowe. To nie jest bezpieczna konfiguracja; atakujący może 

utworzyć wiele nieistotnych zdarzeń, aby zmusić najważniejsze z nich do usunięcia z dziennika. 

Zauważysz, że coś jest nie tak, ale nie będziesz wiedział co. System Windows NT można skonfigurować 

tak, aby nie usuwał starych elementów po wypełnieniu dziennika. Jednak jeśli to zrobisz, po prostu 

przestanie rejestrować elementy po wypełnieniu dziennika, co jest jeszcze gorsze dla bezpieczeństwa. 

Jeśli jesteś naprawdę pewny, czy potrafisz ręcznie utrzymywać mały dziennik, możesz ustawić maszynę 

tak, aby po zapełnieniu dziennika nie tylko przestała się rejestrować, ale także zamknęła maszynę. To 

podejście jest bardzo radykalne; nie wykonuje płynnego zamykania, ale po prostu ulega awarii, 

prawdopodobnie tracąc informacje w otwartych plikach. Z drugiej strony, dopóki maszyna nie jest 

ustawiona na automatyczne uruchamianie, upewni się, że nie stracisz informacji logowania. 



Jeśli jesteś bardzo ostrożny, możesz skonfigurować Rejestrator zdarzeń, który jest stosunkowo 

bezpieczny, ale wymaga znacznej konserwacji. Aby to zrobić, musisz skonfigurować Rejestrator zdarzeń 

dla dużego dziennika, który nie zastępuje starych zdarzeń, wyłączyć urządzenie, jeśli dziennik się 

zapełni, wyłączyć automatyczne uruchamianie, a następnie regularnie zapisywać dziennik na nośniku 

wymiennym i wyczyścić dzienniki. Nadal pozostaje to podatne na ataki typu „odmowa usługi” oraz 

osoby atakujące, które modyfikują dzienniki przed ich skopiowaniem. Możesz dodać pewne 

zabezpieczenia, zmieniając lokalizację, w której zapisuje się Event Logger i umieszczając dziennik na 

nośniku jednokrotnego zapisu. Aby zapobiec nadpisywaniu zdarzeń, użyj Podglądu zdarzeń, przejdź do 

menu Dziennik, wybierz Ustawienia dziennika i wybierz Nie nadpisuj zdarzeń (Wyczyść dziennik 

ręcznie). Aby wyłączyć maszynę po zapełnieniu dziennika, ustaw klucz rejestru 

\ HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Lsa \ CrashOnAuditFail 

1. Aby zmienić lokalizację przechowywania plików, zajrzyj do: 

\ HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ EventLog 

Znajdziesz wpis dla każdego z trzech dzienników systemu Windows NT (aplikacja, system i 

zabezpieczenia), z których każdy ma klucz o nazwie „Plik”. Zmień wartość tego klucza, aby zmienić pliki 

używane do przechowywania dzienników zdarzeń. Lepiej jest użyć produktu dodatkowego do 

kopiowania zdarzeń z Rejestratora zdarzeń podczas ich rejestrowania. Następnie możesz zezwolić na 

usunięcie starych wydarzeń, ponieważ będziesz pracować z innymi kopiami. Microsoft sprzedaje 

program, który zamienia zdarzenia w pułapki SNMP, gdy są one rejestrowane w ramach usługi 

zarządzania systemem; możesz także uzyskać programy, które będą zapisywać wpisy syslog dotyczące 

zdarzeń. Zestaw Windows NT Resource Kit zawiera narzędzie o nazwie dumpel, które zrzuca dziennik 

zdarzeń do pliku tekstowego, co może być również przydatne do zapisywania informacji dziennika 

zdarzeń. Żaden z tych systemów nie jest doskonały; niosą ze sobą znaczące ryzyko utraty lub 

powielenia zdarzeń. Dlatego będziesz chciał chronić również oryginalne dzienniki zdarzeń. Chociaż 

Microsoft nie zapewnia narzędzi do obracania dzienników zdarzeń, istnieje interfejs programowy dla 

rejestratora zdarzenia , który pozwoli Ci napisać własny. Jeśli to zrobisz, powinieneś pozostawić 

maszynę ustawioną na awarię po wypełnieniu dziennika, abyś był chroniony na wypadek problemów 

z obrotem. Będziesz także chciał zachować ostrożność przy ilości rejestrowania. Rejestrowanie wymaga 

znacznego wysiłku w systemie Windows NT, a rejestrowanie dużej liczby zdarzeń może zauważalnie 

spowolnić serwer, szczególnie jeśli używasz oprogramowania dodatkowego, które wymaga 

dwukrotnego zarejestrowania każdego zdarzenia. System kontroli może rejestrować ogromne ilości 

danych, jeśli jesteś nieufny wobec tego, co włączasz. 

Wyłączanie niepotrzebnych usług 

Gdy masz bezpieczną maszynę, możesz zacząć konfigurować na niej usługi. Pierwszym krokiem jest 

usunięcie usług, których nie chcesz uruchamiać. Główną ideą jest usunięcie wszystkich usług, których 

tak naprawdę nie potrzebujesz, aby maszyna wykonała pracę, do której została zaprojektowana, nawet 

jeśli wydają się wygodne lub nieszkodliwe. 

Jak zarządzane są usługi w systemie Windows NT? 

Zarządzanie usługami składa się z dwóch części. Po pierwsze, interfejsy administracyjne, których 

używasz do instalowania, usuwania i konfigurowania usług oraz do ręcznego ich uruchamiania i 

zatrzymywania. Po drugie, podstawowe mechanizmy, które automatycznie obsługują usługi i 

sprawiają, że są one stale dostępne. Zwykle nie musisz wiedzieć o tych mechanizmach, aby 

administrować maszyną. Omawiamy je tutaj z dwóch powodów: 



• Jeśli zakończysz budowaniem szczególnie wyspecjalizowanego hosta bastionowego, możesz 

potrzebować bardzo dobrego zrozumienia i kontroli usług, w takim przypadku będziesz potrzebować 

tych informacji. 

• Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do administrowania hostami uniksowymi, oczekują tego poziomu 

informacji i będą próbowali kontrolować usługi na tym poziomie, ale staną się zdezorientowani i wrogo 

nastawieni, gdy napotkają niektóre bardziej niejasne skutki uboczne różnic między nimi system 

operacyjny. 

W systemie Windows NT narzędziem zwykle używanym do instalowania usług świadczonych przez 

firmę Microsoft jest panel sterowania Sieć. Usługi świadczone przez innych dostawców będą 

dostarczane z własnymi programami instalacyjnymi. Niektóre usługi są konfigurowane z panelu 

sterowania Praca w sieci, podczas gdy inne mają własne programy do konfiguracji i zarządzania. 

Narzędziem służącym do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania usług jest panel sterowania Usługi. 

Panel sterowania usługami może również skonfigurować ogólne informacje o konfiguracji usług, ale 

wszelkie parametry specyficzne dla usługi muszą być zarządzane osobno. Windows 2000 zapewnia 

więcej informacji i kontroli z panelu sterowania usług niż Windows NT 4; wiele rzeczy jest dostępnych 

tylko z rejestru w systemie Windows NT 4, ale są ładnie przedstawione w interfejsie użytkownika w 

systemie Windows 2000 (na przykład informacje o tym, które usługi są od siebie zależne). Pozostała 

część tej sekcji omawia podstawowe mechanizmy; możesz go zignorować, jeśli nie potrzebujesz 

kontroli usług wykraczających poza tę przedstawioną przez interfejs użytkownika. Usługi w systemie 

Windows NT są zawsze uruchamiane przez Service Control Manager (SCM). (SCM niestety całkowicie 

różni się od widocznego dla użytkownika panelu sterowania usług.) Usługi można uruchomić w ramach 

procesu rozruchu lub na żądanie. Usługi uruchomione podczas rozruchu można uruchomić w 

dowolnym momencie od samego początku (w przypadku usług z typem uruchamiania „rozruch”) do 

momentu, gdy użytkownicy będą już mogli się zalogować (w przypadku usług typu „autostart”). 

Podczas gdy mechanizmy rozruchowe systemu Unix określają jawną kolejność uruchamiania usług, 

usługi Windows NT określają ich zależności i typ, a system operacyjny określa kolejność uruchamiania 

ich. Jest to na ogół bardziej skuteczne w dodawaniu nowych usług i zacząć je poprawnie, ale utrudnia 

obliczenie kolejności, w której faktycznie rozpoczynają się usługi. „Na żądanie” może również 

obejmować szereg sytuacji. Najczęściej oznacza to, że usługa uruchamia się, gdy użytkownik uruchamia 

aplikację, która potrzebuje usługi. Urządzenia „na żądanie” można również uruchomić bezpośrednio z 

panelu sterowania usług lub dowolnej innej aplikacji, która komunikuje się z Menedżerem sterowania 

usługami (na przykład Menedżerem usług SQL). Usługi będące dostawcami RPC (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem DCOM) zostaną uruchomione, jeśli zostanie o nie poproszony. Wreszcie usługi mogą 

zawierać informacje o zależnościach, a usługa na żądanie może zostać uruchomiona, ponieważ usługa, 

która jest od niej zależna, próbuje się uruchomić. Może to spowodować sytuację, w której usługa jest 

oznaczona jako popyt, ale faktycznie zaczyna się w momencie rozruchu, ponieważ usługa, która jest od 

niej zależna, jest oznaczana jako autostart. Nie wszystko, co uważasz za usługę, pojawi się w panelu 

sterowania usług. Niektóre rzeczy, które zachowują się jak usługi, są zaimplementowane w całości lub 

w części jako sterowniki, które są ładowane do systemu operacyjnego i tego nie robią w ogóle działają 

jako osobne procesy. W rzeczywistości nie są to usługi z punktu widzenia systemu operacyjnego i są 

wymienione w panelu sterowania Urządzenia zamiast panelu sterowania Usługi. Są one jednak 

wymienione jako usługi w rejestrze, a wpisy rejestru są następujące: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services 

Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich usług w kolejności alfabetycznej. Będziesz musiał 

sprawdzić wartość „Start”, aby sprawdzić, czy są one włączone i kiedy się uruchamia 



Nie wszystko w sekcji Usługi rejestru to serwer sieciowy; Rejestr zawiera również normalne sterowniki 

urządzeń i sterowniki systemu plików w tej sekcji oraz niektóre rzeczy, które działają jako serwery w 

kontekście komputera lokalnego działają jako klienci w kontekście Internetu. Oznacza to, że 

zapewniają scentralizowaną obsługę programów uruchomionych na komputerze lokalnym, ale nie 

przyjmują żądań od innych hostów. Na przykład usługa DHCP jest instalowana domyślnie; działa jak 

klient, żądając informacji z serwera DHCP. Jednak następnie dystrybuuje tę informację do innych 

procesów na komputerze, co czyni ją usługą z punktu widzenia systemu operacyjnego. Nie ma prostego 

sposobu stwierdzenia, czy coś jest usługą wyłącznie lokalną, czy usługą sieciową, czy też coś 

oznaczonego jako sterownik systemu plików jest autentycznym sterownikiem systemu plików lub 

częścią usługi sieciowej. Aby dodać ostatnią nutę zamieszania, nie ma potrzeby, aby jedna usługa 

Windows NT była implementowana jako jeden plik wykonywalny. Ze względu na wydajność wiele usług 

Windows NT może być zaimplementowanych w tym samym pliku wykonywalnym (na przykład proste 

usługi TCP / IP, DHCP i usługa drukowania Berkeley LPD są w tym samym pliku wykonywalnym). To, co 

robi plik wykonywalny, będzie kontrolowane przez wpisy rejestru dla odpowiednich usług. Możliwe 

jest również, że jedna usługa składa się z więcej niż jednego pliku, z których jeden działa jako sterownik 

jądra dla maksymalnej prędkości, a drugi działa jako normalna usługa, aby uniknąć zbyt dużego 

obciążenia jądra. W rzeczywistości zdarza się, że obie rzeczy dzieją się jednocześnie, dlatego usługa jest 

podzielona na sterownik jądra i usługę standardową, a usługa standardowa dzieli plik wykonywalny z 

kilkoma innymi. Zauważ, że same sterowniki jądra nie zapewniają usług. Są po prostu skutecznym 

sposobem dostarczania danych do rzeczywistych serwerów. Ludzie uniksowi, którzy próbują wyłączyć 

usługi w systemie Windows NT, często wyłączają faktyczną usługę, należy pamiętać, że port nie jest 

wymieniony jako otwarty w netstat, a następnie poważnie się zakłóca, gdy skanowanie portów 

pokazuje, że coś nasłuchuje na porcie. Jest to objaw podziału usługi korzystającej ze sterownika jądra, 

a nie jakiegoś okropnego tajnego sposobu, w jaki system operacyjny uniemożliwia wyłączenie serwera, 

a następnie kłamanie na jego temat. Serwer jest wyłączony; port nie jest związany; ale sterownik jądra 

pobiera dane i wyrzuca je. Nie dotyczy to żadnego poważnego problemu z bezpieczeństwem, a jeśli 

chcesz pozbyć się widocznego problemu, możesz użyć panelu sterowania Urządzenia, aby wyłączyć 

odpowiednie urządzenie. Zestaw zasobów zawiera polecenie o nazwie sc, które przedstawia 

informacje o uruchomionych usługach i sterownikach; daje to znacznie bardziej użyteczny interfejs niż 

rejestr i usuwa duże ilości informacji o nieużywanych usługach i sterownikach. Nie ma standardowego 

sposobu nadawania opcji poszczególnym usługom w systemie Windows NT, oprócz kilku parametrów 

radzenie sobie z kolejnością uruchamiania i zależnościami, które znajdują się w dobrze określonych 

miejscach rejestru. Będziesz musiał zbadać każdy serwer osobno. Ogólnie parametry usługi są 

przechowywane gdzieś w rejestrze - lokalizacje zatwierdzone przez Microsoft znajdują się w: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ ServiceName \ Parameters 

lub 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ CompanyName \ ServiceName 

ale serwery mogą umieszczać je w dowolnym miejscu, w którym mogą pisać, do rejestru lub poza nim. 

Zwykle autorzy usług powinni udostępnić interfejs zarządzania w postaci panelu sterowania lub wtyczki 

do konsoli Microsoft Management Console, która zmodyfikuje niektóre lub wszystkie parametry. 

Klucze rejestru 

Oto przegląd kluczy rejestru dla usług i ich użycia w celu określenia, jakie usługi mają zrobić w celu 

zabezpieczenia hosta bastionu: 



DependOnGroup: lista grup usług, od których zależy ta usługa. Jest to stosunkowo rzadko ustawione. 

Główną grupą zainteresowań do celów sieciowych jest „TDI”, czyli grupa zawierająca podstawowe 

sterowniki interfejsu sieciowego. 

DependOnService: lista usług, od których zależy ta usługa. Usługa zależna od LanmanServer to prawie 

na pewno serwer sieciowy. Usługi zależne od LanmanWorkstation prawdopodobnie nie są serwerami 

sieciowymi, ale klientami. Usługi zależne od jednej z innych grup sieciowych (na przykład NetDDE, 

TCPIP, NetBT lub AppleTalk) mogą być serwerami lub klientami, ale należy wzbudzić Twoje podejrzenia. 

DisplayName: jest to nazwa wyświetlana w panelu sterowania Usługi lub Urządzenia. 

ErrorControl: pokazuje, co zrobić, jeśli ta usługa się nie uruchomi. Sprawdź tutaj przed wyłączeniem 

usługi! Jeśli jest ustawiony na 0x02 lub 0x03, a wyłączysz usługę, urządzenie włączy ją ponownie, 

przywracając poprzednią konfigurację. Jeśli to nie zadziała, w 0x03 odmówi uruchomienia. Możliwe 

wartości są pokazane tutaj. 

 

Wartość: Znaczenie 

0x00: Ignoruj awarię; kontynuować bez robienia czegokolwiek. 

0x01: Utwórz okno dialogowe z ostrzeżeniem. 

0x02: Przełącz na ostatnią znaną dobrą konfigurację, jeśli jest dostępna; w przeciwnym razie uruchom 

mimo to. 

0x03: Policz ten rozruch jako błąd, przełącz się na ostatnią znaną dobrą konfigurację, jeśli jest dostępna, 

i nie uruchom się, jeśli nie. 

Grupa: Jest to nazwa grupy używana w DependOnGroup. Wszystko w TDI lub sieci jest związane z 

siecią. 

ImagePath: jest to lokalizacja pliku wykonywalnego, który informuje o tym, co należy usunąć lub 

zmienić nazwę, jeśli chcesz mieć pewność, że usługi nie będzie można łatwo ponownie włączyć. 

ObjectName: w rzeczywistości jest to nazwa konta, na którym działa usługa, jeśli działa jako niezależny 

proces. Prawie wszystkie usługi działają jako system lokalny (który jest najbardziej uprzywilejowanym 

kontem w systemie). Aby działać jak każdy inny użytkownik, usługa musi podać hasło dla użytkownika, 

które jest przechowywane osobno, w sekcji Tajemnice rejestru. Jeśli usługa jest sterownikiem jądra, 

określa to, który obiekt jądra ją załaduje. 

PlugPlayServiceType: wskazuje, czy jest to usługa Plug and Play, a jeśli tak, to jakiego rodzaju. Zwykle 

usługi sieciowe nie są typu Plug and Play. 

Start: ten klucz wskazuje, kiedy usługa powinna zostać uruchomiona. Możliwe zmienne są następujące. 

Wartość: znaczenie 

0x00: Uruchomienie 

0x01: System 

0x02: Autoload 

0x03: Na żądanie 



0x04: Wyłączone (sterowniki systemu plików i tak się załadują) 

Tag: określa, od czego zaczynają się usługi zamawiania w tej samej grupie; najniższa wartość jest 

pierwsza. 

Typ: rodzaj usługi. 0x100 zostanie dodane, jeśli usługa może bezpośrednio wchodzić w interakcje z 

użytkownikiem. Możliwe wartości są następujące. 

Wartość: znaczenie 

0x01: Sterownik urządzenia w trybie jądra 

0x02: Sterownik systemu plików 

0x04: Argumenty do karty sieciowej 

0x10: Serwer, samodzielny proces 

0x20: Serwer może współdzielić przestrzeń adresową 

Podklucze: Jedynym przydatnym podkluczem jest podklucz Parametry, który może zawierać parametry 

usługi. W wielu usługach można kontrolować parametry, które nie są dokumentowane w innym 

miejscu. 

Inne sposoby uruchamiania programów w systemie Windows NT 

Wszystkie opisy w poprzedniej sekcji dotyczą oficjalnych usług Windows NT. Istnieje kilka innych 

sposobów automatycznego uruchamiania programów w systemie Windows NT i możesz napotkać 

„usługi”, które używają jednej z tych innych metod. Ogólnie jest to bardzo zły znak. To nie są oryginalne 

usługi Windows NT; prawie na pewno zostały pierwotnie napisane do działania w innych systemach 

operacyjnych i istnieje bardzo mała szansa, że będą bezpieczne lub niezawodne. Jeśli to w ogóle 

możliwe, należy unikać uruchamiania takich programów na hostach bastionowych lub, w tym 

przypadku, na innych hostach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. 

Następujący klucz rejestru: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ SessionManager \ BootExecute 

zawiera wiersz poleceń wykonywany w czasie rozruchu. Jest to zwykle używane do automatycznego 

sprawdzania systemu plików w celu sprawdzenia systemu plików i, o ile wiemy, nigdy nie jest używane 

przez legalne usługi. Ponieważ działa na początku procesu rozruchu, byłoby kuszącym miejscem do 

ukrycia wirusa. 

Następujący klucz rejestru: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion 

zawiera trzy klucze używane do uruchamiania programów przy logowaniu użytkownika: Run, RunOnce 

i RunServices. Są to normalne sposoby uruchamiania trwałych programów w systemie Windows 95/98 

i mogą być używane przez legalne programy zaprojektowane dla tego środowiska. Niektóre programy 

mogą również nadal korzystać z modelu, w którym konfigurują trwały program do automatycznego 

uruchamiania po zalogowaniu się określonego użytkownika, oczekując, że komputer zostanie 

skonfigurowany do automatycznego logowania tego użytkownika podczas uruchamiania. Programy 

uruchamiane w ten sposób mogą zachowywać się jak usługi z punktu widzenia użytkownika, ale nie są 

usługami z punktu widzenia systemu operacyjnego i nie są zarządzane przez Menedżera sterowania 

usługami. To daje im bardzo różne modele bezpieczeństwa. W szczególności, o ile nie skonfigurowano 



inaczej, SCM uruchamia usługi przy użyciu Konta systemowego, które ma dziwną właściwość, że jest 

wszechstronne na komputerze lokalnym, ale nie może korzystać z sieci. Programy uruchomione przy 

logowaniu użytkownika będą działać jako użytkownik, który właśnie się zalogował, co spowoduje 

znaczące zmiany w uprawnieniach, które mają. Zwykły użytkownik będzie miał większy dostęp do sieci 

i plików użytkownika niż konto systemowe, ale mniejszy dostęp do plików i funkcji systemu 

operacyjnego (co oznacza, że program, który jest automatycznie uruchamiany przy logowaniu zamiast 

być usługą, będzie miał więcej możliwości być wrogo nastawionym i mniej przydatnym). Uruchamianie 

modeli wymagających zalogowania użytkownika jest poważnym problemem bezpieczeństwa w 

systemie Windows NT, ponieważ zalogowanie się użytkownika powoduje dodatkowe luki w 

zabezpieczeniach. Jeśli nie możesz uniknąć takich serwerów, spróbuj przekonwertować je na usługi za  

Jak wyłączyć usługi w systemie Windows NT 

Jak omówiliśmy w części 10, podczas wyłączania usług należy podjąć cztery ogólne środki ostrożności: 

• Upewnij się, że masz sposób na uruchomienie komputera, jeśli wyłączysz usługę krytyczną (na 

przykład dodatkowy dysk twardy z pełnym obrazem systemu operacyjnego lub bootowalną płytę CD-

ROM). 

• Zapisz czystą kopię wszystkiego, co modyfikujesz, abyś wiedział, jak przywrócić ją do poprzedniego 

stanu, jeśli zrobisz coś złego. Ponieważ trudno jest precyzyjnie zidentyfikować zmodyfikowane pliki w 

systemie Windows NT, powinieneś mieć pełną kopię zapasową systemu, w tym zrzut rejestru. 

• Po wyłączeniu usługi wyłącz wszystko, co od niej zależy. 

• Nie podłączaj maszyny, którą próbujesz chronić, do wrogiej sieci, zanim nie zakończysz procesu 

wyłączania usług. Podczas przygotowywania może dojść do naruszenia bezpieczeństwa urządzenia. 

Po skonfigurowaniu alternatywnego procesu rozruchu zacznij od przejścia do karty Usługi panelu 

sterowania Sieć i usunięcia niepotrzebnych rzeczy, które prawdopodobnie będą większością, jeśli nie 

wszystkimi, z nich. Sekcja w dalszej części tego rozdziału, zawiera więcej informacji na temat usług, 

które należy usunąć. Zaletą wyłączenia usług poprzez usunięcie ich z zakładki Usługi jest to, że jeśli to 

możliwe, usuwa usługi całkowicie, a jedynym sposobem na ich włączenie będzie ich ponowna 

instalacja. Możesz także wyłączyć usługi, ustawiając je na status uruchamiania „Wyłączony” z panelu 

sterowania Usługi. Jest to bardzo łatwe do cofnięcia później, co może nie być pożądane. Z drugiej 

strony robienie czegoś bardziej trwałego wymaga nietradycyjnych i stosunkowo ryzykownych ruchów. 

Na przykład możesz usunąć klucze rejestru dla wyłączonych usług. Bez kluczy rejestru Menedżer 

kontroli usług nie może ich uruchomić i musisz wiedzieć, jakie powinny być klucze, aby je przywrócić. 

Usunięcie odpowiednich plików wykonywalnych jest innym rozwiązaniem, ale jak wspomniano 

wcześniej, wiele usług Windows NT jest uruchamianych jako część tego samego pliku wykonywalnego. 

Jeśli chcesz skorzystać z dowolnej usługi świadczonej przez plik wykonywalny, musisz go opuścić. Część 

dokumentacji Microsoft twierdzi, że niektóre usługi można wyłączyć, zatrzymując je (z poziomu panelu 

sterowania usług lub polecenia „net stop”). To nie jest prawda; zatrzymana usługa zostanie ponownie 

uruchomiona podczas rozruchu, chyba że zostanie również wyłączona. 

Kolejne kroki po wyłączeniu usług 

Po zmianie konfiguracji usługi konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym 

uruchomieniu należy sprawdzić, czy usługi są faktycznie wyłączone i czy komputer nadal działa. Jednym 

ze sposobów sprawdzenia, czy usługa jest wyłączona, jest skorzystanie z narzędzia netstat, aby 

wyświetlić listę portów sieciowych, na których nasłuchuje urządzenie. Po ponownym uruchomieniu i 

przetestowaniu komputera i upewnieniu się, że maszyna działa bez wyłączonych usług, możesz chcieć 



usunąć pliki wykonywalne dla tych usług (o ile nie są one używane przez inne usługi). Jeśli pliki 

wykonywalne leżą w pobliżu, może je uruchomić ktoś - jeśli nie ty, inny administrator systemu lub 

intruz. Jeśli nie masz pewności co do usuwania plików wykonywalnych, rozważ szyfrowanie ich. Użyj 

programu szyfrującego, który ma stabilną implementację standardowego algorytmu, takiego jak PGP 

w wersji Network Associates ). 

Które usługi należy pozostawić włączone? 

Niektóre usługi są niezbędne do działania komputera i prawdopodobnie będziesz musiał pozostawić je 

włączone, bez względu na to, co jeszcze maszyna jest skonfigurowana. W systemie Windows NT nic z 

zakładki Usługi panelu sterowania Sieć nie jest tak naprawdę wymagane dla podstawowej 

funkcjonalności. W panelu sterowania usług najważniejsze usługi obejmują: 

EventLog: To właśnie umieszcza rzeczy w dzienniku zdarzeń, nawet w przypadku programów lokalnych. 

NT LM Security Support Provider: Jest to wymagane, jeśli na komputerze będą działać usługi, które 

wymagają uwierzytelnienia użytkowników (na przykład FTP lub serwery HTTP). 

Protected Storage: jest to część obsługi zaszyfrowanego systemu plików i należy go włączyć. 

Remote Procedure Call (RPC): wiele serwerów używa wywołań zwrotnych RPC i nie będzie działać, jeśli 

RPC nie będzie dostępne. 

W niektórych okolicznościach potrzebne będą również następujące usługi: 

IPSEC Policy Agent (Windows 2000): Jest to wymagane, jeśli używasz IPsec do zabezpieczenia połączeń 

sieciowych. 

Net Logon: jest to wymagane, jeśli komputer będzie uwierzytelniał konta dla innych komputerów lub 

z innych komputerów (na przykład, jeśli jest to serwer członkowski w domenie lub podstawowy serwer 

domeny dla domeny zawierającej inne serwery). Host bastionowy powinien korzystać tylko z kont 

lokalnych, w którym to przypadku usługa ta nie jest wymagana. 

Plug and Play: jest to bezcelowe lub krytyczne, w zależności od konfiguracji sprzętu. W obu 

przypadkach nie jest dostępny w sieci. Należy pamiętać, że jest to nawet wymagane do poprawnego 

działania urządzeń peryferyjnych w niektórych konfiguracjach serwerów, które nie zawierają 

komponentów wymienialnych podczas pracy. 

Smart Card (Windows 2000): jest to wymagane, jeśli masz czytnik kart inteligentnych i chcesz go użyć 

do uwierzytelnienia; zależy to od Plug and Play. 

Spooler: jest potrzebny do drukowania (nawet drukowania lokalnego). Możesz go usunąć, jeśli nie 

zamierzasz drukować. 

Ponadto oczywiście będziesz potrzebować procesów serwerowych dla usług, które zdecydowałeś się 

świadczyć na swoim hoście bastionowym (np. Prawdziwe lub proxy Telnet, FTP, SMTP i DNS). 

Określone usługi Windows NT do wyłączenia 

Jak wspomniano wcześniej, istnieją trzy osobne miejsca, w których można wyłączyć usługi dla systemu 

Windows NT: 

• Karta Usługi panelu sterowania Sieć 

• Panel sterowania usług 



• Rejestr 

Musisz wyłączyć usługi z rejestru tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach; powinieneś być w stanie 

zrobić wszystko, czego potrzebujesz z paneli sterowania Networking and Services. 

Panel sterowania Praca w sieci: Zasadniczo nic na karcie Usługi panelu sterowania Praca w sieci nie jest 

faktycznie wymagane, a jeśli to możliwe, należy wyłączyć wszystkie usługi. Oto lista usług ze 

szczególnymi uwagami: 

Microsoft DNS server (Server): Zwykle nie chcesz uruchamiać serwera DNS na hoście bastionowym, 

chyba że host bastionowy jest dedykowany usłudze nazw. Dlatego wyłączysz to na większości hostów 

bastionu. 

Jeśli budujesz hosta bastionu jako serwer nazw, serwer DNS firmy Microsoft jest rozsądnym wyborem 

do uruchomienia serwera DNS, ale w konfiguracji hosta bastionu musisz pamiętać o dwóch kwestiach. 

Po pierwsze, nie chcesz, aby host bastionowy polegał na danych z serwera WINS na innym komputerze, 

więc serwer DNS nie powinien być skonfigurowany do powrotu do WINS, chyba że serwer WINS 

znajduje się na tym samym hoście bastionowym. Po drugie, Menedżer DNS (który jest często używany 

do konfigurowania serwera DNS) opiera się na NetBT, który może nie być dostępny na hoście bastionu, 

więc korzystanie z niego może być niemożliwe tylko w konsoli. 

Drukowanie Microsoft TCP / IP (serwer i stacja robocza): Implementacja lpr. Chociaż lpr nie jest 

bezpiecznym protokołem, często jest bezpieczniejszy niż drukowanie SMB, którego nie można włączyć 

bez włączenia bardziej niebezpiecznych usług w tym samym czasie. Dlatego jeśli chcesz móc drukować 

z hosta bastionowego Windows NT, ale nie masz zasobów, aby poświęcić drukarkę, najlepszym 

wyborem może być instalacja podsystemu drukowania Microsoft TCP / IP na hoście bastionowym i 

serwerze druku a następnie wyłącz serwer lpd na hoście bastionu. (Nie używaj hosta bastionu jako 

serwera wydruku za pośrednictwem jakiegokolwiek protokołu; jeśli bezpośrednio podłączysz drukarkę 

do hosta bastionu, zrezygnuj z posiadania dedykowanej drukarki dla tego jednego hosta). 

Interfejs NetBIOS (domyślny serwer i stacja robocza): podstawa wielu usług natywnych Microsoft. 

Będziesz go potrzebować, jeśli zamierzasz korzystać z normalnej sieci Microsoft. Najlepiej byłoby 

unikać tej usługi na hostach bastionowych. 

Usługa zdalnego dostępu (serwer i stacja robocza): Zapewnia połączenie sieciowe albo przez linie 

telefoniczne, albo przez PPTP (co zostało omówione dalej w rozdziale 14). Nie należy go instalować, 

chyba że urządzenie zapewni lub skorzysta z usług telefonicznych lub wirtualnych prywatnych usług 

sieciowych. 

Proste usługi TCP / IP (serwer i stacja robocza): Pakiet ten składa się z echa, ładowania, odrzucania, 

dziennych i cytowanych, które są omówione dalej w rozdziale 22. Standardowa rada to unikanie go, 

chyba że potrzebujesz jednej z usług; trudno sobie wyobrazić, jak możesz potrzebować któregokolwiek 

z nich. Nie instaluj go. 

Serwer (domyślny serwer i stacja robocza): jest to serwer dla przychodzących połączeń NetBIOS, w tym 

połączeń SMB. Obejmuje to udostępnianie plików, udostępnianie drukarek i zdalne wykonywanie 

Edytora rejestru, Podglądu zdarzeń i Menedżera użytkowników. Prawdopodobnie powinieneś go 

usunąć, chociaż maszyna nie będzie wtedy dostępna przez wszystkie normalne sieci Windows NT. Jeśli 

potrzebujesz korzystać z normalnej sieci Windows NT (to praktycznie wszystko oprócz FTP, HTTP i 

SMTP), powinieneś mieć pewność, że dostęp do NetBT jest zablokowany w innym miejscu i / lub że 

serwer nie jest powiązany z interfejsami sieciowymi wysokiego ryzyka (zobacz dyskusję na temat 



konfigurowania usług do uruchomienia określonych interfejsów sieciowych). Ze względu na sposób, w 

jaki działa usługa nazw NetBT, zrobi to maszyna, na której nie ma uruchomionej usługi serwera 

zarejestruj swoją nazwę poprawnie podczas startu systemu, ale nie będzie w stanie się obronić, jeśli 

inna maszyna spróbuje uzyskać nazwę. Może się to wydawać nieważne (kogo obchodzi, co stanie się z 

nazwą NetBT, jeśli maszyna i tak nie mówi NetBT?), ale w rzeczywistości większość komputerów 

Microsoft szuka nazwy NetBT przed nazwą DNS, a próby uzyskania dostępu do komputera przez HTTP 

lub FTP od lokalnych klientów będą korzystały z rozdzielczości NetBT. Jeśli ważne jest, aby dotrzeć do 

maszyny z wewnętrznych maszyn Microsoft, musisz chronić ją przed maskaradami. Można to zrobić na 

dwa sposoby. Jeśli masz niezawodną konfigurację WINS z ograniczoną liczbą serwerów WINS, możesz 

skonfigurować mapowanie statyczne dla nazwy na każdym serwerze WINS. Jeśli jest to niepraktyczne, 

nadaj maszynie nazwę o długości co najmniej 16 znaków, a rozpoznawanie nazw NetBT będzie 

niemożliwe, zmuszając klientów do powrotu do DNS, który nie jest podatny na te same trywialne i / 

lub przypadkowe maskarady. 

Usługa SNMP (serwer i stacja robocza): SNMP jest niebezpieczną usługą, która zapewnia dużą ilość 

informacji i kontrolę przy bardzo niskim poziomie bezpieczeństwa i zwykle należy jej unikać. Wiele 

referencji zaleca zainstalowanie SNMP w celu uzyskania statystyk wydajności TCP / IP w Monitorze 

wydajności. Jeśli z tego powodu zainstalujesz SNMP, zainstalujesz także usługę agenta SNMP, której 

nie musisz uruchamiać i którą należy wyłączyć z panelu sterowania usług. Jeśli chcesz uruchomić agenta 

SNMP, musisz uruchomić wersję systemu Windows NT późniejszą niż 4.0 z dodatkiem Service Pack 4; 

wcześniejsze wersje nie obsługują poprawnie ustawień i zapewniają dostęp do odczytu i zapisu 

społeczności „publicznej”. Należy również upewnić się, że skonfigurowano Właściwości zabezpieczeń 

SNMP (dostępne z panelu sterowania Sieć w Usługi -> Usługa SNMP -> Bezpieczeństwo): 

a. Jeśli masz stację monitorującą SNMP, pozostaw opcję Wyślij pułapkę uwierzytelniania i skonfiguruj 

poprawny adres stacji w panelu Pułapki. Spowoduje to, że urządzenie wyśle komunikat ostrzegawczy, 

jeśli otrzyma żądanie z niepoprawną nazwą wspólnoty. (To wszystko, co robi ta opcja; w rzeczywistości 

nie włącza żadnego uwierzytelniania poza domyślną metodą SNMP, która używa nazwy wspólnoty jako 

formy hasła w postaci czystego tekstu). 

b. Edytuj Akceptowane Nazwy Społeczności, aby „publiczna” nie była już akceptowana, a jedyną 

akceptowaną wartością jest niemożliwa do wymówienia nazwa unikalna dla Twojej witryny. Nie 

pozostawiaj tego pola pustego! Jeśli to pole jest puste, każda nazwa społeczności zostanie 

zaakceptowana, a wszystkie żądania SNMP będą prawidłowe. 

c. Ustaw tylko akceptuj pakiety SNMP od tych hostów. Musisz dołączyć hosta tutaj; wpisz adres stacji 

monitorującej SNMP, jeśli zamierzasz go użyć, lub użyj 127.0.0.1 (adres zwrotny). Pamiętaj, że polega 

to na uwierzytelnianiu według adresu źródłowego. Jeśli osoby atakujące mogą sfałszować 

zaakceptowany adres w przychodzącym pakiecie, mogą zresetować ważne parametry sieciowe. Jest to 

szczególnie niebezpieczne, ponieważ jest to atak, który nie wymaga użycia pakietów odpowiedzi. Nie 

używaj stacji monitorującej SNMP, chyba że możesz uniemożliwić sfałszowanym pakietom o adresie 

dotarcie do maszyny. 

Panel sterowania usługami 

Po usunięciu usług, których nie chcesz, w panelu sterowania usług powinno pozostać stosunkowo 

niewiele. Prawdopodobnie będziesz chciał wyłączyć wszystkie omówione wcześniej usługi oprócz tych, 

które zamierzasz świadczyć. Należy szczególnie uważać, aby wyłączyć usługę UPS i usługę 

Harmonogram, chyba że masz absolutną pewność, że są one wymagane i podjąłeś kroki w celu ochrony 

ich przed niewłaściwym użyciem. Obie usługi mają znane luki w zabezpieczeniach. 



Wyłączanie routingu 

Jak omówiliśmy, większość komputerów z więcej niż jednym interfejsem sieciowym automatycznie 

podejmie próbę kierowania ruchu między interfejsami. Zwykle nie chcesz, aby host bastionowy to 

zrobił. Jeśli nie próbujesz skonfigurować hosta bastionu, który jest również routerem, powinieneś 

wyłączyć routing, który jest procesem trzyczęściowym: 

1. Wyłącz usługi reklamujące system jako router. 

2. Wyłącz przekazywanie IP, które faktycznie wykonuje routing. 

3. W razie potrzeby osobno wyłącz routing źródła. 

W systemie Windows NT wyłączenie przekazywania IP można wykonać z poziomu panelu sterowania 

Sieć (w obszarze Protokoły -> TCP / IP -> Routing), odznaczając opcję Włącz przekazywanie IP lub z 

rejestru, ustawiając następujący klucz na 0: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters \ IPEnableRouter 

Wyłącza się automatycznie, jeśli jest tylko jeden interfejs sieciowy. Jeśli później dodasz drugi interfejs 

sieciowy, Windows NT może go włączyć. Wyłącz go po zainstalowaniu wszystkich interfejsów, które 

zamierzasz mieć na komputerze. Ponadto okno dialogowe Właściwości TCP / IP nie poinformuje cię, 

jeśli zmiana rejestru, którą próbuje wprowadzić, nie powiedzie się; powinieneś to zweryfikować, 

wychodząc i wracając do okna dialogowego, aby upewnić się, że zmiana jest nadal wyświetlana, lub 

jeszcze lepiej, po prostu sprawdzając wartość w rejestrze. Jak podkreśla Microsoft, łatwość, z jaką 

można to zmienić, nie jest szczególnie pocieszająca z punktu widzenia bezpieczeństwa: 

Głównym problemem związanym z [używaniem podwójnego interfejsu systemu Windows NT z 

routingiem wyłączonym jako zapora ogniowa] jest to, że separacja między Internetem a intranetem 

zależy od jednej opcji w konfiguracji TCP / IP (lub w powiązanym wpisie rejestru) ... Osoba 

zaznajomiona z narzędziami konfiguracyjnymi systemu Windows NT i uprawnieniami 

administracyjnymi może znaleźć i zmienić pole wyboru Router w ciągu kilku minut. - Internetowy 

przewodnik Microsoft Windows NT Resource Kit, rozdział 3 

Jest to poważne niedopowiedzenie z ich strony; osoba, która faktycznie pamięta, gdzie ją znaleźć, 

powinna być w stanie zmienić ją w niecałą minutę. Aby spowolnić atakującego, a także zmniejszyć 

ryzyko przypadkowego ponownego włączenia przekierowania adresu IP, ustaw uprawnienia do klucza 

Parametry, aby Administrator miał takie same uprawnienia dostępu specjalnego, jak każdy (Kwerenda, 

Utwórz podklucz, Wylicz podklucze, Powiadom i Read Control), a dodatkowo ma funkcję Write DAC 

(więc jeśli chcesz to zmienić później, możesz). Zauważ, że stworzy to jedną sytuację, w której 

właściwości TCP / IP wydają się działać, ale zmiany po cichu znikają; w tej sytuacji niekoniecznie jest to 

zła rzecz. 

Instalowanie i modyfikowanie usług 

Niektóre usługi, które chcesz świadczyć, mogą nie być dostarczane z Twoim systemem operacyjnym. 

Inne mogą być dostarczane w wersjach nieodpowiednich do użytku w bezpiecznym środowisku lub w 

których brakuje prawdopodobnie funkcji. Będziesz musiał wybrać serwery do świadczenia tych usług i 

zainstalować je. System Windows NT nie ma odpowiednika opakowań Unix TCP (które zapewniają 

globalną kontrolę, którą można egzekwować w przypadku większości usług). Zamiast tego musisz 

zabezpieczyć każdą usługę osobno. Nie należy zakładać, że usługi są bezpieczne; renomowane firmy 

produkujące oprogramowanie często wysyłają niebezpieczne pakiety, a w wielu przypadkach ich 

najgorsze problemy można łatwo znaleźć i naprawić. 



Zainstaluj kopię testową usługi na maszynie, która w przeciwnym razie jest stabilna i nie zmieni się 

podczas instalacji. Użyj Znajdź, aby zidentyfikować wszystkie pliki, które zostały zmienione podczas 

instalacji, i sprawdź, czy te pliki są dopuszczalne. W szczególności: 

• Upewnij się, że uprawnienia do plików są jak najbardziej restrykcyjne; dowolni użytkownicy nie 

powinni mieć możliwości zapisu do plików wykonywalnych, plików konfiguracyjnych ani katalogów 

tymczasowych. Jeśli to możliwe, ogranicz również uprawnienia do odczytu i wykonywania. 

• Sprawdź uprawnienia do wszystkich wpisów rejestru, aby upewnić się, że arbitralni użytkownicy nie 

mogą ich zmienić. Ponownie prawdopodobnie będziesz również chciał ograniczyć uprawnienia do 

odczytu. W szczególności wiele usług przechowuje hasła w kluczach rejestru, czasami z bardzo słabą 

ochroną. Nie chcesz, aby te klucze były czytelne! 

• Jeśli program instaluje konto użytkownika, upewnij się, że hasło jest ustawione na inną wartość niż 

domyślna. Jeśli to możliwe, zmień nazwę konta na inną niż nazwa programu domyślna. 

• Upewnij się, że wszystkie programy są uruchamiane przez użytkowników z odpowiednimi 

uprawnieniami. Nie uruchamiaj usług jako Administrator, chyba że muszą być uruchomione jako 

Administrator. Jeśli dodasz specjalne konta użytkowników dla usług, upewnij się, że nie mogą być 

używane jako zwykłe konta logowania. 

Pamiętaj, że wiele usług ma ciekawe interakcje z poprawkami i dodatkami Service Pack. Usługi, 

poprawki i dodatki Service Pack mają tendencję do zmiany plików systemowych. Musisz zainstalować 

je we właściwej kolejności, aby upewnić się, że masz najbardziej pożądaną wersję plików systemowych. 

Zasadniczo oznacza to najpierw zainstalowanie usług, a następnie potrzebnych poprawek lub 

dodatków Service Pack. W kilku przypadkach może być konieczne zainstalowanie poprawek lub 

dodatków Service Pack zarówno przed instalacją usługi, jak i po niej (na przykład jeśli usługa wymaga 

określonego dodatku Service Pack, konieczne będzie zainstalowanie tego dodatku Service Pack, 

zainstalowanie usługi i następnie zainstaluj dodatek Service Pack, który chcesz uruchomić). Niezwykle 

rzadko trzeba zainstalować usługę po poprawce lub dodatku Service Pack (co oznacza, że będziesz 

musiał ponownie zainstalować usługę, jeśli zainstalujesz nową poprawkę lub dodatek Service Pack). 



Usługi internetowe i zapory ogniowe 

Ta część zawiera przegląd zagadnień związanych z korzystaniem z usług internetowych przez zaporę 

ogniową, w tym ryzyko związane z zapewnianiem usług i atakami na nie, sposoby oceny wdrożeń i 

sposoby analizy usług, które nie zostały szczegółowo opisane. Pozostałe części opisują główne usługi 

internetowe: jak działają, jakie są ich właściwości filtrowania pakietów i proxy, jakie są ich 

konsekwencje dla bezpieczeństwa w odniesieniu do zapór ogniowych i jak zmusić je do pracy z zaporą 

ogniową. Celem ich jest dostarczenie informacji, które pomogą Ci zdecydować, które usługi mają być 

oferowane w Twojej witrynie oraz pomóc w skonfigurowaniu tych usług, aby były one jak najbardziej 

bezpieczne i funkcjonalne w środowisku zapory. Czasami wspominamy o rzeczach, które w 

rzeczywistości nie są usługami internetowymi, ale są pokrewnymi protokołami, językami lub 

interfejsami API, które są często używane w kontekście internetowym lub mylone z prawdziwymi 

usługami internetowymi. Mają na celu przede wszystkim odniesienie; niekoniecznie są przeznaczone 

do głębokiego przeczytania od początku do końca, choć możesz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. 

W tym momencie zakładamy, że wiesz, do czego służą różne usługi internetowe, i koncentrujemy się 

na wyjaśnieniu, jak świadczyć te usługi za pośrednictwem zapory. Aby zapoznać się ze wstępnymi 

informacjami o tym, do jakich konkretnych usług są używane, zobacz Część 2. W przypadku omawiania 

cech charakterystycznych filtrowania pakietów dla poszczególnych usług, używamy tej samej 

abstrakcyjnej formy tabelarycznej, której używaliśmy do pokazywania reguł filtrowania w Części 8. 

Musisz przetłumaczyć różne abstrakcje, takie jak „wewnętrzny”, „zewnętrzny” itd. do odpowiednich 

wartości dla własnej konfiguracji. W Części 8 znajduje się wyjaśnienie, w jaki sposób można tłumaczyć 

reguły abstrakcyjne na reguły dla poszczególnych produktów i opakowań, a także ogólne informacje 

na temat filtrowania pakietów. W przypadku omawiania charakterystyk proxy poszczególnych usług 

opieramy się na pojęciach i terminologii omówionej w Części 9. W rozdziałach w części III pokażemy, 

w jaki sposób pakiety każdej usługi przepływają przez zaporę ogniową.  

Często charakteryzujemy numery portów klienta jako „losowy numer portu powyżej 1023”. Niektóre 

protokoły określają to jako wymaganie, a na innych jest to tylko konwencja (rozprzestrzeniająca się na 

inne platformy z Uniksa, gdzie zwykli użytkownicy nie mogą otwierać portów poniżej 1024). Chociaż 

teoretycznie jest dozwolone, aby klienci używali portów poniżej 1024 na platformach innych niż Unix, 

jest to niezwykle rzadkie: wystarczająco rzadkie, że wiele zapór ogniowych, w tym te na głównych 

witrynach publicznych, które obsługują klientów wszelkiego rodzaju, opierają się na tym rozróżnieniu 

i zgłasza brak odrzucił połączenie z tego powodu. 

Ataki na usługi internetowe 

Gdy omawiamy usługi internetowe i ich konfigurację, niektóre koncepcje pojawią się wielokrotnie. 

Odzwierciedlają one proces oceny dokładnie tego, co stanowi ryzyko dla danej usługi. Ryzyka te można 

z grubsza podzielić na dwie kategorie - po pierwsze, ataki polegające na tworzeniu dozwolonych 

połączeń między klientem a serwerem, w tym: 

• Ataki kanału poleceń 

• Ataki oparte na danych 

• Ataki stron trzecich 

• Fałszywe uwierzytelnianie klientów 

a po drugie, te ataki, które omijają potrzebę nawiązywania połączeń, w tym: 

• Hijacking 



• Sniffowanie pakietów 

• Wprowadzanie i modyfikacja danych 

• Odtwarzanie 

• Odmowa usługi 

Ataki z kanału dowodzenia 

Atak kanału poleceń to taki, który bezpośrednio atakuje serwer określonej usługi, wysyłając jej 

polecenia w taki sam sposób, w jaki regularnie je odbiera (w dół kanału poleceń). Istnieją dwa 

podstawowe typy ataków w kanale poleceń; ataki wykorzystujące prawidłowe polecenia do robienia 

niepożądanych działań oraz ataki, które wysyłają nieprawidłowe polecenia i wykorzystują błędy 

serwera w radzeniu sobie z nieprawidłowymi danymi wejściowymi. Jeśli możliwe jest użycie 

prawidłowych poleceń do robienia niepożądanych rzeczy, jest to wina osoby, która zdecydowała, jakie 

polecenia powinny być. Jeśli możliwe jest użycie niepoprawnych poleceń do robienia niepożądanych 

rzeczy, jest to wina programisty, który zaimplementował protokół. Są to dwa odrębne problemy i 

należy je oceniać osobno, ale w obu przypadkach jesteś równie niebezpieczny. Pierwotny problem 

internetowy, robak Morris z 1988 roku, wykorzystywał dwa rodzaje ataków na kanały dowodzenia. 

Zaatakował Sendmaila za pomocą prawidłowego polecenia debugowania, które wiele komputerów 

pozostawiło włączone i niezabezpieczone, i zaatakował palec, wydając polecenie przekroczenia 

długości, powodując przepełnienie bufora. 

Ataki oparte na danych 

Atak oparty na danych to atak polegający na przesłaniu danych przez protokół zamiast na serwerze, 

który go implementuje. Ponownie istnieją dwa rodzaje ataków opartych na danych; ataki, które 

dotyczą złych danych oraz ataki, które naruszają dobre dane. Wirusy przesyłane w wiadomościach e-

mail są atakami opartymi na danych, które obejmują złe dane. Ataki kradnące numery kart 

kredytowych podczas transportu to ataki oparte na danych, które zagrażają dobrym danym. 

Ataki stron trzecich 

Atak strony trzeciej to taki, który w ogóle nie obejmuje usługi, którą zamierzasz wesprzeć, ale korzysta 

z postanowień, które podjąłeś, aby obsługiwać jedną usługę, aby zaatakować zupełnie inną. Na 

przykład, jeśli zezwalasz na przychodzące połączenia TCP do dowolnego portu powyżej 1024 w celu 

obsługi niektórych protokołów, otwierasz wiele możliwości ataków stron trzecich, ponieważ ludzie 

wykonują połączenia przychodzące do zupełnie różnych serwerów. 

Fałszywe uwierzytelnianie klientów 

Głównym zagrożeniem dla połączeń przychodzących jest fałszywe uwierzytelnianie: podważenie 

uwierzytelnienia, którego wymaga się od użytkowników, aby osoba atakująca mogła z powodzeniem 

maskować się jako jeden z użytkowników. Ryzyko to zwiększają niektóre specjalne właściwości haseł. 

W większości przypadków, jeśli masz sekret, który chcesz przekazać przez sieć, możesz go zaszyfrować 

i przekazać w ten sposób. To nie pomaga, jeśli informacje nie muszą być zrozumiane, aby je 

wykorzystać. Na przykład szyfrowanie haseł nie będzie działać, ponieważ osoba atakująca korzystająca 

z funkcji wykrywania pakietów może po prostu przechwycić i ponownie wysłać zaszyfrowane hasło bez 

konieczności jego odszyfrowywania. (Nazywa się to atakiem odtwarzania, ponieważ osoba atakująca 

rejestruje interakcję i odtwarza ją później.) Dlatego obsługa uwierzytelniania przez Internet wymaga 

czegoś bardziej złożonego niż szyfrowanie haseł. Potrzebujesz metody uwierzytelnienia, w której dane 



przekazywanie przez sieć nie nadaje się do ponownego użycia, więc osoba atakująca nie może go 

przechwycić i odtworzyć. Po prostu ochrona przed atakami odtwarzania również nie jest wystarczająca. 

Atakujący, który może się dowiedzieć lub zgadnąć  jakie jest hasło, nie musi wykorzystywać ataku 

odtwarzania, a systemy zapobiegające odtwarzaniu niekoniecznie zapobiegają odgadnięciu hasła. Na 

przykład system wyzwanie / odpowiedź systemu Windows NT jest dość bezpieczny przed atakami 

odtwarzania, ale hasło faktycznie wprowadzone przez użytkownika jest za każdym razem takie samo, 

więc jeśli użytkownik zdecyduje się użyć „hasła”, osoba atakująca może łatwo odgadnąć, jakie jest 

hasło . Ponadto, jeśli osoba atakująca może przekonać użytkownika, że osoba atakująca jest twoim 

serwerem, z przyjemnością przekaże swoją nazwę użytkownika i hasło, z których osoba atakująca może 

następnie skorzystać natychmiast lub w wolnym czasie. Aby temu zapobiec, albo klient musi się 

uwierzytelnić na serwerze przy użyciu informacji, które nie są przekazywane przez połączenie (na 

przykład przez szyfrowanie połączenia), lub serwer musi się uwierzytelnić na kliencie. 

Hijacking 

Ataki przechwytujące umożliwiają atakującemu przejęcie otwartego terminalu lub sesji logowania od 

użytkownika, który został uwierzytelniony i autoryzowany przez system. Ataki polegające na przejęciu 

mają zwykle miejsce na komputerze zdalnym, chociaż czasami możliwe jest przejęcie połączenia z 

komputera na trasie między komputerem zdalnym a komputerem lokalnym. Jak uchronić się przed 

atakami na komputer zdalny? Jedynym sposobem jest zezwolenie na połączenia tylko ze zdalnych 

komputerów, których bezpieczeństwu ufasz; idealnie, te komputery powinny być co najmniej tak samo 

bezpieczne jak twoje. Możesz zastosować tego rodzaju ograniczenie, używając filtrów pakietów lub 

zmodyfikowanych serwerów. Filtry pakietów można łatwiej zastosować do kolekcji systemów, ale 

zmodyfikowane serwery w poszczególnych systemach zapewniają większą elastyczność. Na przykład 

zmodyfikowany serwer FTP może zezwalać na anonimowy serwer FTP z dowolnego hosta, ale 

uwierzytelniać FTP tylko z określonych hostów. Tego rodzaju kontroli nie można uzyskać dzięki 

filtrowaniu pakietów. W systemie Unix  kontrola połączeni  na poziomie hosta jest dostępna z Wrapper 

TCP Wietse Venema lub z wrapperów w TIS FWTK (program netacl); mogą być łatwiejsze do 

skonfigurowania niż filtry pakietów, ale zapewniają ten sam poziom dyskryminacji - tylko dla hosta. 

Porwania przez strony pośrednie można uniknąć, stosując kompleksową ochronę integralności. Jeśli 

korzystasz z kompleksowej ochrony integralności, witryny pośrednie nie będą mogły wstawić 

autentycznych pakietów do strumienia danych (ponieważ nie znają odpowiedniego klucza, a pakiety 

zostaną odrzucone), a zatem nie będą mogły przechwytują je sesje porwania. Standard IETF IPsec 

zapewnia ten rodzaj ochrony w warstwie IP pod nazwą „Nagłówków uwierzytelniania” lub protokołu 

AH (RFC 2402). Ochronę przed przejęciem warstwy aplikacji wraz z ochroną prywatności można 

uzyskać, dodając do aplikacji protokół bezpieczeństwa; najczęstsze opcje to Transport Layer Security 

(TLS) lub Secure Socket Layer (SSL), ale są też aplikacje, które używają Ogólnego interfejsu 

programowania aplikacji usług bezpieczeństwa (GSSAPI). W przypadku zdalnego dostępu do systemów 

uniksowych użycie SSH może wyeliminować ryzyko przejęcia sesji przez sieć. Przejęcie komputera 

zdalnego jest dość proste, a ryzyko jest ogromne, jeśli ludzie pozostawiają połączenia bez nadzoru. 

Przejęcie z witryn pośrednich jest dość technicznym atakiem i jest prawdopodobne tylko wtedy, gdy 

istnieje jakiś powód, dla którego ludzie kierują Twoją stronę w szczególności. Możesz zdecydować, że 

porwanie jest akceptowalnym ryzykiem dla twojej organizacji, szczególnie jeśli jesteś w stanie 

zminimalizować liczbę kont, które mają pełny dostęp i czas spędzony na logowaniu zdalnie. Jednak 

prawdopodobnie nie chcesz zezwalać setkom ludzi na logowanie się z dowolnego miejsca w Internecie. 

Podobnie nie chcesz zezwalać użytkownikom na spójne logowanie z określonego pilota witryny bez 

podejmowania specjalnych środków ostrożności, ani nie chcesz, aby użytkownicy logowali się do 

szczególnie bezpiecznych kont lub komputerów z Internetu. Ryzyko porwania można zmniejszyć, 



stosując zasady bezczynności sesji i ściśle przestrzegając limitów czasu. Ponadto przydatne jest 

kontrolowanie kontroli dostępu zdalnego, aby mieć nadzieję, że zauważysz przejęcie połączenia. 

Sniffowanie pakietów 

Atakujący mogą nie potrzebować przejęcia połączenia w celu uzyskania informacji, które chcesz 

zachować w tajemnicy. Po prostu obserwując przepływ pakietów - w dowolnym miejscu między zdalną 

witryną a witryną - mogą zobaczyć przesyłane niezaszyfrowane informacje. Programy do wykrywania 

pakietów automatyzują to oglądanie pakietów. Sniffery mogą podążać za hasłami lub danymi. Różne 

rodzaje ryzyka związane są z każdym rodzajem ataku. Ochrona haseł przed wąchaniem jest zwykle 

łatwa: użyj jednego z kilku mechanizmów opisanych w Części 21, aby użyć hasła wielokrotnego użytku. 

W przypadku haseł jednorazowego użytku nie ma znaczenia, czy hasło zostanie przechwycone przez 

sniffer; nie ma dla nich pożytku, ponieważ nie można go ponownie wykorzystać. Ochrona danych przed 

snifferami jest trudniejsza. Dane muszą zostać zaszyfrowane, zanim przejdą przez sieć. Są dwa sposoby, 

których możesz użyć do tego rodzaju szyfrowania; szyfrowanie plików, które mają zostać przesłane, i 

szyfrowanie łączy komunikacyjnych. Szyfrowanie plików jest właściwe, gdy korzystasz z protokołów, 

które przesyłają całe pliki (wysyłasz pocztę, korzystasz z Internetu lub jawnie przesyłasz pliki), gdy masz 

bezpieczny sposób na wprowadzenie informacji, które zostaną wykorzystane do ich zaszyfrowania, i 

kiedy masz bezpieczny sposób na uzyskanie od odbiorcy informacji potrzebnych do ich odszyfrowania. 

Jest to szczególnie przydatne, jeśli plik ma przechodzić przez wiele łączy komunikacyjnych i nie możesz 

być pewien, że wszystkie będą zabezpieczone, lub jeśli plik będzie spędzał czas na hostach, którym nie 

ufasz.  Na przykład, jeśli piszesz poufną pocztę na laptopie i korzystasz z systemu szyfrowania klucza 

publicznego, możesz wykonać całe szyfrowanie na kontrolowanym komputerze i wysłać cały 

zaszyfrowany plik w bezpieczny sposób, nawet jeśli przejdzie on przez wiele wiadomości serwery i 

nieznane łącza komunikacyjne. 

Szyfrowanie plików niewiele pomoże, jeśli logujesz się zdalnie na maszynie. Jeśli wpiszesz swoją pocztę 

na laptopie, możesz ją tam zaszyfrować, jesteś względnie bezpieczny. Jeśli zdalnie zalogujesz się na 

serwerze z laptopa, a następnie wpiszesz wiadomość e-mail i zaszyfrujesz ją, osoba atakująca może po 

prostu obserwować, jak ją wpisujesz, i może być w stanie odebrać wszelkie tajne informacje, które są 

zaangażowane w proces szyfrowania. W wielu sytuacjach zamiast wcześniejszego szyfrowania danych 

bardziej praktyczne jest szyfrowanie całej rozmowy. Albo możesz zaszyfrować na poziomie IP za 

pomocą wirtualnej sieci prywatnej, albo możesz wybrać zaszyfrowany protokół (na przykład SSH do 

zdalnego dostępu do powłoki). 

Obecnie podsłuch i szyfrowanie są szeroko rozpowszechnione. Powinieneś wymagać szyfrowania w 

usługach przychodzących, chyba że masz jakiś sposób, aby upewnić się, że żadne poufne dane nie są 

przez nie przekazywane. Możesz także chcieć szyfrować połączenia wychodzące, szczególnie jeśli masz 

powód, by sądzić, że zawarte w nich informacje są poufne. 

Wstrzykiwanie i modyfikacja danych 

Osoba atakująca, która nie może pomyślnie przejąć połączenia, może zmienić dane w tym połączeniu. 

Osoba atakująca, która kontroluje router między klientem a serwerem, może przechwycić pakiet i 

zmodyfikować go, zamiast po prostu czytać. W rzadkich przypadkach nawet osoba atakująca, która nie 

kontroluje routera, może to osiągnąć (wysyłając zmodyfikowany pakiet w taki sposób, aby dotarł przed 

oryginalnym pakietem). Szyfrowanie danych nie ochroni Cię przed tego rodzaju atakiem. Osoba 

atakująca nadal będzie mogła modyfikować zaszyfrowane dane. Atakujący nie będzie w stanie 

przewidzieć, co otrzymasz, gdy odszyfrujesz dane, ale z pewnością nie będzie to oczekiwane. 

Szyfrowanie uniemożliwi atakującemu celowe przekształcenie zamówienia na 200 gumowych 

kurczaków w zamówienie na 2000 gumowych kurczaków, ale nie powstrzyma atakującego przed 



przekształceniem zamówienia w śmieci, które powodują awarię systemu wprowadzania zamówień. I 

nie możesz być nawet pewien, że atakujący nie zmieni zamówienia w coś innego znaczącego przez 

przypadek. Pełna ochrona usług przed modyfikacjami wymaga pewnej formy ochrony integralności 

wiadomości, w której pakiet zawiera wartość sumy kontrolnej, która jest obliczana na podstawie 

danych i nie może zostać ponownie obliczona przez atakującego.  

Powtórka 

Osoba atakująca, która nie może przejąć ani zmienić połączenia, może nadal wyrządzić szkody, po 

prostu zapisując informacje, które minęły, i wysyłając je ponownie. Omówiliśmy już jedną odmianę 

tego ataku, dotyczącą haseł. Istnieją dwa rodzaje powtórek, w których musisz być w stanie 

zidentyfikować określone informacje (na przykład ataki hasłem), i te, w których po prostu ponownie 

wysyłasz cały pakiet. Wiele form szyfrowania ochroni Cię przed atakami, w których osoba atakująca 

zbiera informacje do odtworzenia, ale nie pomoże ci, jeśli możliwe będzie ponowne użycie pakietu bez 

wiedzy o jego zawartości. Odtwarzanie pakietów nie działa z TCP z powodu numerów sekwencyjnych, 

ale nie ma powodu, aby zawiódł w przypadku protokołów opartych na UDP. Jedynym zabezpieczeniem 

przed tym jest posiadanie protokołu, który odrzuci odtworzony pakiet (na przykład przez użycie 

znaczników czasu lub pewnego rodzaju osadzonych numerów sekwencji). Protokół musi również 

wykonać pewnego rodzaju sprawdzenie integralności wiadomości, aby uniemożliwić osobie atakującej 

aktualizację przechwyconego pakietu. 

Odmowa usługi 

Jak omówiliśmy wcześniej, atak typu „odmowa usługi” polega na tym, że osoba atakująca nie próbuje 

uzyskać dostępu do informacji, ale po prostu stara się uniemożliwić innym dostęp. Ataki typu „odmowa 

usługi” mogą przybierać różne formy i nie można zapobiec wszystkim z nich. Ktoś przeprowadzający 

atak typu „odmowa usługi” jest jak ktoś, kto jest zdeterminowany, aby uniemożliwić innym osobom 

dostęp do konkretnej książki z biblioteki. Z punktu widzenia atakujących bardzo pożądany jest atak, 

którego nie można prześledzić i który wymaga minimum wysiłku (w bibliotece realizują ten efekt 

poprzez kradzież wszystkich kopii książki; sieci, wykorzystują fałszowanie adresów źródłowych w celu 

wykorzystania błędów). Atakom tym można jednak zapobiec (w bibliotece instalujesz systemy 

alarmowe; w sieci odfiltrowujesz fałszywe adresy). Inne ataki wymagają większego wysiłku i 

ostrożności, ale prawie niemożliwe jest zapobiec. Jeśli grupa ludzi nastawionych na cenzurę koordynuje 

swoje wysiłki, może po prostu zatrzymać wszystkie kopie książki zgodnie z prawem w bibliotece. 

Podobnie rozproszony atak może uniemożliwić innym osobom dostęp do usługi przy użyciu tylko 

legalnych środków dostępu do usługi. 

Mimo że nie można całkowicie zapobiec atakom typu „odmowa usługi”, można znacznie utrudnić ich 

wdrożenie. Po pierwsze, serwery nie powinny stać się niedostępne po wydaniu nieprawidłowych 

poleceń. Źle zaimplementowane serwery mogą ulec awarii lub zapętlić się w odpowiedzi na wrogie 

dane wejściowe, co znacznie upraszcza zadanie atakującego. Po drugie, serwery powinny ograniczyć 

zasoby przydzielone do dowolnej pojedynczej jednostki. To zawiera: 

• Liczba otwartych połączeń lub zaległych żądań 

• Upływający czas połączenia lub przetwarzania żądania 

• Ilość czasu procesora spędzonego na połączeniu lub żądaniu 

• Ilość pamięci przydzielonej do połączenia lub żądania 

• Ilość miejsca na dysku przydzielonego do połączenia lub żądania 



Ochrona usług 

Jak dobrze zapora ogniowa chroni przed różnego rodzaju atakami? 

Ataki na kanały poleceń: zapora ogniowa może chronić przed atakami na kanały dowodzenia, 

ograniczając liczbę komputerów, na których atakujący mogą otwierać kanały poleceń, oraz 

zapewniając bezpieczny serwer na tych komputerach. W niektórych przypadkach może również 

odfiltrować wyraźnie niebezpieczne polecenia (na przykład nieprawidłowe polecenia lub polecenia  na 

które zdecydowałeś się nie zezwalać). 

Ataki oparte na danych: zapora nie może wiele zrobić z atakami opartymi na danych; dane muszą 

zostać przepuszczone, inaczej nie będziesz w stanie nic zrobić. W niektórych przypadkach możliwe jest 

odfiltrowanie złych danych. Na przykład możesz uruchamiać skanery antywirusowe za pośrednictwem 

poczty e-mail i innych protokołów przesyłania plików. Najlepiej jest jednak uświadomić użytkownikom, 

jakie ryzyko wiążą się z przenoszeniem plików na komputer i wysyłaniem danych, a także zapewnienie 

odpowiednich narzędzi umożliwiających ochronę komputerów i danych. Należą do nich programy 

antywirusowe i oprogramowanie szyfrujące. 

Ataki stron trzecich: atakom stron trzecich można czasem zapobiegać za pomocą tego samego rodzaju 

taktyki, jak w przypadku ataków z poziomu kanału poleceń: ogranicz hosty, które są dostępne dla tych, 

o których wiesz, że dostępne są tylko pożądane usługi i / lub wykonaj sprawdzenie protokołu, aby 

pewne, że otrzymywane polecenia dotyczą usługi, na którą próbujesz zezwolić. 

Fałszywe uwierzytelnianie klientów: zapora nie może zapobiec fałszywemu uwierzytelnianiu klientów. 

Może jednak ograniczyć połączenia przychodzące do tych, na których wymuszasz użycie haseł, których 

nie można ponownie użyć. 

Hijacking zapora ogniowa rzadko może zrobić coś z przejęciem. Użycie wirtualnej sieci prywatnej z 

szyfrowaniem uniemożliwi to; podobnie będą protokoły wykorzystujące szyfrowanie ze wspólnym 

kluczem tajnym między klientem a serwerem, co uniemożliwi porywaczowi wysyłanie prawidłowych 

pakietów. Korzystanie z implementacji TCP, które mają wysoce nieprzewidywalne numery 

sekwencyjne, zmniejszy możliwość przejęcia połączeń TCP. Nie ochroni cię przed porywaczem, który 

może zobaczyć legalny ruch. Pomogą nawet nieco nieprzewidywalne numery sekwencyjne; próby 

przejęcia stworzą serię nieważnych pakietów, które mogą zostać wykryte przez zaporę ogniową lub 

system wykrywania włamań.  

Sniffowanie pakietów: zapora ogniowa nie może nic zrobić, aby zapobiec snoffowaniu pakietów. 

Wirtualne sieci prywatne i zaszyfrowane protokoły nie zapobiegną sniffowaniu pakietów, ale sprawią, 

że będzie mniej szkodliwe. 

Wstrzykiwanie i modyfikacja danych: Zapora sieciowa niewiele może zrobić w przypadku 

wstrzykiwania lub modyfikacji danych. Wirtualna sieć prywatna będzie chronić się przed nim, podobnie 

jak protokół, który ma sprawdzanie integralności wiadomości. 

Powtórka: zapora ogniowa może niewiele zrobić w przypadku ataków powtórkowych. W kilku 

przypadkach, w których dosłownie następuje powtórka dokładnie tego samego pakietu, stanowy filtr 

pakietów może być w stanie wykryć duplikację; jednak w wielu przypadkach jest to całkowicie 

uzasadnione. Podstawową ochroną przed atakami powtórkowymi jest użycie protokołu, który nie jest 

na nie podatny (taki, który obejmuje integralność wiadomości i zawiera na przykład znacznik czasu). 

Odmowa usługi: zapory mogą pomóc w zapobieganiu atakom typu „odmowa usługi”, odfiltrowując 

fałszywe lub zniekształcone żądania, zanim dotrą do serwerów. Ponadto mogą czasem zapewnić 



pomoc, ograniczając zasoby dostępne dla atakującego. Na przykład zapora może ograniczyć szybkość, 

z jaką wysyła ruch do serwera, lub kontrolować bilans dozwolonego ruchu, aby jedno źródło nie mogło 

zmonopolizować usług. 

Ocena ryzyka związanego z usługą 

Gdy ktoś poprosi o zezwolenie na usługę przez zaporę, przejdziesz proces oceny, aby zdecydować, co 

dokładnie zrobić z usługą. W kolejnych częściacj przedstawiamy kombinację informacji i analiz opartych 

na naszych ocenach. W tej sekcji podjęto próbę opracowania dla ciebie procesu oceny, abyś mógł lepiej 

zrozumieć podstawę naszych oświadczeń i abyś mógł dokonać własnej oceny usług i serwerów, których 

nie omawiamy. Podczas oceny usług ważne jest, aby nie przyjmować założeń dotyczących rzeczy 

pozostających poza Twoją kontrolą. Na przykład, jeśli planujesz uruchomić serwer, nie powinieneś 

zakładać, że klienci, którzy się z nim połączą, będą klientami, z którymi ma współpracować; atakujący 

może doskonale napisać nowego klienta, który robi wszystko inaczej. Podobnie, jeśli korzystasz z 

klienta, nie powinieneś zakładać, że wszystkie serwery, z którymi się łączysz, zachowują się dobrze, 

chyba że masz jakieś możliwości ich kontrolowania. 

Jakie operacje umożliwia protokół? 

Różne protokoły zostały zaprojektowane z różnym poziomem bezpieczeństwa. Niektóre z nich są dość 

bezpieczne z założenia (co nie znaczy, że są bezpieczne po ich wdrożeniu!), A niektóre z nich są 

niebezpieczne zgodnie z przeznaczeniem. Podczas gdy zła implementacja może uczynić dobry protokół 

niebezpiecznym, dobra implementacja może zrobić niewiele w przypadku złego protokołu, więc 

pierwszym krokiem w ocenie usługi jest ocena protokołu bazowego. Może to zabrzmieć zniechęcająco 

technicznie i rzeczywiście może być. Jednak doskonale przydatne pierwsze cięcie często można 

wykonać bez faktycznej wiedzy o szczegółach działania protokołu, po prostu myśląc o tym, co powinien 

zrobić. 

Do czego służy? 

Bez względu na to, jak mało jeszcze wiesz o protokole, wiesz, co powinien być w stanie zrobić, a to daje 

ci mocne pierwsze oszacowanie, jak ryzykowne musi być. Ogólnie rzecz biorąc, im mniej protokół, tym 

bezpieczniejsze. Załóżmy na przykład, że wymyślisz protokół, który będzie używany do rozmowy z 

ekspresem do kawy, abyś mógł umieścić swój ekspres do kawy w Internecie. Możesz oczywiście 

wbudować serwer internetowy w ekspres do kawy (lub poczekać, aż ekspresy do kawy pojawią się z 

serwerami internetowymi, co niewątpliwie nastąpi wkrótce) lub użyć istniejącego protokołu , ale jako 

solidny indywidualista zdecydowałeś się nadrobić zupełnie nowy protokół. Czy należy zezwolić na ten 

protokół przez zaporę? Cóż, jeśli protokół pozwala tylko zapytać ekspres do kawy, ile kawy jest 

dostępne i jak bardzo jest gorąca, brzmi OK. Prawdopodobnie nie obchodzi Cię, kto ma te informacje. 

Jeśli robisz coś bardzo tajnego, być może nie jest OK. Co się stanie, jeśli konkurencja dowie się, że nagle 

robisz kawę w środku nocy? (Rząd USA odkrył w pewnym momencie, że dziennikarze śledzą ważne 

wiadomości, obserwując wskaźnik, z jakimi agencje rządowe zamawiają dostawy pizzy późno w nocy). 

Co jeśli protokół pozwala ludziom robić kawę? To zależy. Jeśli istnieje jedno polecenie „parzenia kawy”, 

a ekspres do kawy wykona je tylko wtedy, gdy wszystko jest skonfigurowane do parzenia kawy, 

prawdopodobnie nadal jest OK. Ale co, jeśli istnieje polecenie gotowania wody i jedno pozwalające jej 

przepłynąć przez kawę? Teraz konkurenci mogą obniżyć wskaźnik wydajności, upewniając się, że kawa 

jest słaba i nie nadaje się do picia. Co jeśli zdecydujesz, że chcesz prawdziwej elastyczności, 

zaprojektowałeś protokół, który zapewnia dostęp do każdego przełącznika, czujnika i światła w 

maszynie, umożliwiając ich sprawdzenie i ustawienie, a następnie dostarczyłeś program z ustawieniami 

do przygotowywania słabej kawy , zwykła kawa i mocna kawa? Byłby to bardzo przydatny protokół, 



zapewniający różnego rodzaju interesujące opcje sterowania, a złośliwa osoba, która go użyje, z 

pewnością może eksplodować ekspres do kawy. Załóżmy, że nie jesteś zainteresowany uruchomieniem 

serwera ekspresu do kawy; chcesz po prostu pozwolić ludziom kontrolować ekspres do kawy z Twojej 

witryny za pomocą kontrolera ekspresu do kawy. Jak dotąd wydaje się, że nie ma powodu do niepokoju 

(szczególnie jeśli jesteś wystarczająco daleko, aby uniknąć obrażeń podczas eksplozji ekspresu do 

kawy). Serwer nie wysyła wiele do klienta, tylko informacje o stanie ekspresu do kawy. Klient nie wysyła 

do serwera żadnych informacji o sobie, tylko instrukcje dotyczące ekspresu do kawy. Nadal możesz 

łatwo zaprojektować klienta ekspresu do kawy, który byłby ryzykowny. Na przykład można dodać 

funkcję wyłączania komputera klienckiego, jeśli ekspres do kawy miałby wybuchnąć. Uczyniłoby to 

klienta niebezpieczną rzeczą do uruchomienia bez zmiany protokołu. 

Chociaż prawdopodobnie nigdy nie będziesz debatować nad protokołami parzenia kawy, ta dyskusja 

obejmuje pytania, które chcesz zadać na temat protokołów z życia; jakie informacje przekazują i co 

mogą zmienić? Poniższa tabela zawiera bardzo ogólny zarys rzeczy, które czynią protokół mniej lub 

bardziej bezpiecznym. 

Bezpieczniej: mniej bezpiecznie 

Odbiera dane, które będą wyświetlane tylko użytkownikowi: Zmienia stan urządzenia 

Wymienia wstępnie zdefiniowane dane w znanym formacie: Wymienia dane elastycznie, z wieloma 

typami i możliwością dodawania nowych typów 

Nie ujawnia żadnych informacji: rozdaje poufne informacje 

Pozwala drugiemu końcowi na wykonywanie bardzo specyficznych poleceń: Pozwala drugiemu 

końcowi na wykonywanie elastycznych 

Czy używany poziom uwierzytelnienia i autoryzacji jest odpowiedni? 

Im bardziej ryzykowna jest operacja, tym większą kontrolę chcesz mieć nad tym, kto ją wykonuje. W 

rzeczywistości jest to kwestia autoryzacji (kto może coś zrobić), ale aby móc określić informacje o 

autoryzacji, musisz najpierw mieć dobre uwierzytelnienie. Nie ma sensu mówić „Cadmus może to 

zrobić, ale Dorian może nie”, jeśli nie jesteś pewien, który z nich próbuje to zrobić. Protokół wymiany 

plików audio może nie wymagać uwierzytelnienia (w końcu już stwierdziliśmy, że nie jest to bardzo 

niebezpieczne), ale protokół zdalnego sterowania komputerem zdecydowanie wymaga 

uwierzytelnienia. Chcesz dokładnie wiedzieć, z kim rozmawiasz, zanim zdecydujesz, że może wydać 

polecenie „usuń wszystkie pliki”. Uwierzytelnianie może opierać się na hoście lub na użytkowniku i 

może mieć znaczny zasięg. Protokół może dostarczyć dowolne z następujących informacji o klientach: 

• Brak informacji o tym, skąd pochodzi połączenie 

• Informacje niemożliwe do zweryfikowania (na przykład klient może wysłać nazwę użytkownika lub 

nazwę hosta do serwera oczekując, że serwer zaufa tej informacji, jak w przypadku SMTP) 

• Hasło lub inny uwierzytelniacz, który osoba atakująca może łatwo zdobyć (na przykład ciąg 

społeczności w SNMP lub hasło w postaci zwykłego tekstu używane przez standardowy Telnet) 

• Niezaprzeczalny sposób uwierzytelnienia (na przykład negocjacja SSH) 

Gdy protokół zapewnia odpowiedni poziom uwierzytelnienia, musi także zapewnić odpowiednią 

kontrolę nad autoryzacją. Na przykład protokół, który dopuszcza zarówno nieszkodliwe, jak i 

niebezpieczne polecenia, powinien umożliwiać niektórym użytkownikom pozwolenie na zrobienie 

wszystkiego, a innym pozwolenie na robienie tylko nieszkodliwych rzeczy. Protokół, który zapewnia 



dobre uwierzytelnianie, ale nie ma kontroli autoryzacji, to protokół, który pozwala na zemstę, ale nie 

ochronę (nie można powstrzymać ludzi przed robieniem złych rzeczy; można je wyśledzić tylko wtedy, 

gdy to zrobią). 

Czy ma w nim jakieś inne polecenia? 

Jeśli masz szansę dogłębnej analizy protokołu, upewnij się, że nie ma żadnych ukrytych niespodzianek. 

Niektóre protokoły zawierają rzadko używane polecenia, które mogą być bardziej ryzykowne niż 

polecenia, które są głównym celem protokołu. Jednym z przykładów, który wystąpił we wczesnym 

dokumencie protokołu dla SMTP, było polecenie TURN. Spowodowało to, że protokół SMTP odwrócił 

kierunek przepływu poczty elektronicznej; host, który pierwotnie wysyłał pocztę, mógł zamiast tego 

zacząć ją odbierać. Chodziło o wsparcie odpytywania i systemów, które nie zawsze były podłączone do 

sieci. Projektanci protokołów nie wzięli jednak pod uwagę uwierzytelnienia; ponieważ SMTP nie ma 

uwierzytelnienia, nadawcy SMTP polegają na swojej zdolności do kontrolowania, dokąd idzie 

połączenie, w celu identyfikacji odbiorcy. Dzięki TURN losowy host może skontaktować się z serwerem, 

twierdzić, że jest inną maszyną, a następnie wydać TURN, aby otrzymać pocztę innego komputera. Tak 

więc stosunkowo mało znane polecenie TURN dokonało poważnej i zaskakującej zmiany w 

bezpieczeństwie protokołu. Polecenie TURN nie jest już określone w protokole SMTP. 

Jakie dane przesyła protokół? 

Nawet jeśli sam protokół jest wystarczająco bezpieczny, możesz martwić się o przesyłane informacje. 

Na przykład możesz sobie wyobrazić usługę autoryzacji karty kredytowej, w której nie byłby możliwy 

sposób, w jaki nieprzyjazny klient mógłby uszkodzić lub oszukać serwer, ani w żaden sposób, aby 

nieprzyjazny serwer mógł uszkodzić lub oszukać klienta, ale gdzie numery kart kredytowych zostały 

wysłane niezaszyfrowane. W takim przypadku uruchamianie programów nie jest z natury 

niebezpieczne, ale istnieje znaczące zagrożenie dla informacji i nie chcesz zezwalać użytkownikom 

witryny na korzystanie z usługi. Oceniając usługę, należy zastanowić się, jakie informacje możesz jej 

udostępnić i czy informacje te będą odpowiednio chronione. W poprzednim przykładzie polecenia 

TURN z pewnością byłbyś wyczulony na problem. Istnieje jednak wiele subtelniejszych przypadków. 

Załóżmy na przykład, że ludzie chcą grać w grę online za pośrednictwem zapory - nie można w to 

zaangażować żadnych ważnych informacji prywatnych, prawda? Źle. Być może będą musieli podać 

nazwy użytkownika i hasła, a te informacje dostarczą napastnikom ważnych wskazówek. Większość 

osób używa wciąż tych samych nazw użytkowników i haseł. 

Oprócz oczywistych rzeczy (dane, które znasz, są ważnymi tajemnicami, takimi jak numer karty 

kredytowej, lokalizacja, w której ukryte jest pluton, oraz tajna formuła twojego produktu), musisz 

uważać na protokoły, które przenieść dowolne z poniższych: 

• Informacje identyfikujące poszczególne osoby (numery ubezpieczenia społecznego lub identyfikatory 

podatkowe, numery kont bankowych, prywatne numery telefoniczne i inne informacje, które mogą 

być przydatne dla osoby podszywającej się lub wrogiej osoby) 

• Informacje o wewnętrznej sieci lub konfiguracji hosta, w tym numery seryjne oprogramowania lub 

sprzętu, nazwy komputerów, które nie są upubliczniane w inny sposób, oraz informacje o konkretnym 

oprogramowaniu działającyme na maszynach 

• Informacje, które można wykorzystać do uzyskania dostępu do systemów (na przykład hasła i nazwy 

użytkowników) 

Jak dobrze protokół jest wdrażany? 



Nawet najlepszy protokół może być niebezpieczny, jeśli zostanie źle zaimplementowany. Być może 

korzystasz z protokołu, który nie zawiera polecenia „zamknij system”, ale masz serwer, który i tak 

zamyka system, gdy otrzyma niedozwolone polecenie. To złe programowanie, które jest przerażająco 

powszechne. Podczas gdy niektóre subtelne i trudne do uniknięcia ataki polegają na manipulowaniu 

serwerami w celu wykonania czynności, które nie są częścią protokołu, który serwery realizują, prawie 

wszystkie tego rodzaju ataki obejmują najbardziej oczywiste i łatwe sposoby uniknięcia błędów. Liczba 

programów komercyjnych, które otrzymałyby oceny negatywne w klasie programowania 

wprowadzającego, jest nie do uwierzenia. Aby być bezpiecznym, program musi bardzo uważać na 

używane dane. W szczególności ważne jest, aby program weryfikował założenia dotyczące danych 

pochodzących z potencjalnie wrogich źródeł. To, które źródła są potencjalnie wrogie, zależy od 

środowiska, w którym działa program. Jeśli program działa na bezpiecznym hoście bastionowym bez 

wrogich użytkowników, i jesteś gotów zaakceptować ryzyko, że każdy atakujący, który uzyska dostęp 

do maszyny, zostanie zakończony kontrola nad programem, jedynym wrogim źródłem danych, o które 

musisz się martwić, jest sieć. Z drugiej strony, jeśli na komputerze mogą znajdować się wrodzy 

użytkownicy lub chcesz zachować pewien poziom bezpieczeństwa, jeśli atakujący uzyska ograniczony 

dostęp do komputera, wówczas wszystkie przychodzące dane muszą być niezaufane. Obejmuje to 

argumenty wiersza polecenia, dane konfiguracyjne (z plików konfiguracyjnych lub menedżera 

zasobów), dane będące częścią środowiska wykonawczego oraz wszystkie dane odczytane z sieci. 

Argumenty wiersza poleceń należy sprawdzić, aby upewnić się, że zawierają tylko prawidłowe znaki; 

niektóre języki interpretują znaki specjalne w nazwach plików w ten sposób, że „uruchamiają 

następujący program i dają wyniki zamiast odczytu z pliku”. Jeśli istnieje opcja użycia alternatywnego 

pliku konfiguracyjnego, osoba atakująca może być w stanie zbudować alternatywę, która umożliwi mu 

większy dostęp. Środowisko wykonawcze może umożliwiać zastępowanie zmiennych, być może w celu 

kontrolowania, gdzie tworzone są pliki tymczasowe; takie wartości należy dokładnie sprawdzić przed 

ich użyciem. Wszystkie te wady zostały wielokrotnie odkryte w prawdziwych programach na 

wszelkiego rodzaju systemach operacyjnych. Przykład słabego sprawdzania argumentów, które 

atakujący nadal skanują, wystąpił w jednym z przykładowych programów CGI, które pierwotnie były 

dystrybuowane z serwerem HTTP NCSA. Program był instalowany domyślnie podczas tworzenia 

oprogramowania i miał być przykładem programowania w CGI. Program używał zewnętrznego 

narzędzia do wykonywania niektórych funkcji, i podał informacje o narzędziu określone przez 

użytkownika zdalnego. Autor programu był nawet świadomy problemów, które mogą wystąpić 

podczas uruchamiania zewnętrznych narzędzi z wykorzystaniem otrzymanych danych. Dołączono kod, 

aby sprawdzić listę złych wartości. Niestety lista złych wartości była niekompletna, co pozwoliło na 

uruchomienie dowolnych poleceń przez serwer HTTP. Lepszym podejściem, opartym na „To, co nie jest 

wyraźnie dozwolone, jest zabronione”, byłoby sprawdzenie argumentu dla dopuszczalnych znaków. 

Najgorszym skutkiem braku sprawdzenia argumentów jest „przepełnienie bufora”, które jest podstawą 

zaskakująco dużej liczby ataków. W tych atakach program otrzymuje więcej danych wejściowych niż 

oczekiwał jego programista; na przykład program, który oczekuje czteroznakowego polecenia, 

otrzymuje więcej niż 1024 znaki. Tego rodzaju ataku można użyć przeciwko dowolnemu programowi, 

który akceptuje dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika i jest łatwy w użyciu przeciwko 

prawie wszystkim usługom sieciowym. Na przykład, możesz podać bardzo długą nazwę użytkownika 

lub hasło do dowolnego serwera, który uwierzytelnia użytkowników (FTP, POP, IMAP itp.), używa 

bardzo długiego adresu URL do serwera HTTP lub podaje wyjątkowo długą nazwę odbiorcy do serwera 

SMTP. Dobrze napisany program wczyta tylko tyle danych, ile się spodziewał. Jednak niechlujnie 

napisany program może zostać napisany do odczytu wszystkich dostępnych danych wejściowych, 

nawet jeśli ma miejsce tylko na niektóre z nich. Gdy tak się stanie, dodatkowe dane zastąpią części 

pamięci, które miały zawierać coś innego. W tym momencie istnieją trzy możliwości. Po pierwsze, 



pamięć, na której lądują dodatkowe dane, może być pamięcią, na której program nie może pisać, w 

którym to przypadku program zostanie natychmiast zabity przez system operacyjny. Jest to najczęstszy 

wynik tego rodzaju błędu. Po drugie, pamięć może zawierać dane, które zostaną wykorzystane w innym 

miejscu programu. Może to mieć różnego rodzaju nieprzyjemne efekty; znowu większość z nich 

powoduje awarię programu, gdy coś szuka i otrzymuje całkowicie błędną odpowiedź. Jednak ostrożna 

manipulacja może przynieść wyniki przydatne dla atakującego. Załóżmy na przykład, że masz serwer, 

który pozwala użytkownikom określić, jakiej nazwy chcieliby użyć, aby mógł powiedzieć „Cześć Fred!” 

Pyta użytkownika o pseudonim, a następnie zapisuje go do pliku. Użytkownik nie może podać nazwy 

pliku; jest to określone przez plik konfiguracyjny odczytany podczas uruchamiania serwera. Nazwa 

pliku pseudonimu będzie gdzieś w zmiennej. Jeśli ta zmienna zostanie nadpisana, program zapisze jej 

pseudonimy w pliku z nową wartością jako nazwą. Jeśli program działa jako użytkownik 

uprzywilejowany, plik ten może stanowić ważną część systemu operacyjnego. Bardzo niewiele 

systemów operacyjnych działa dobrze, jeśli zastąpisz krytyczne pliki systemowe plikami tekstowymi. 

Wreszcie pamięć, która zostanie nadpisana, może być pamięcią, która wcale nie powinna zawierać 

danych, ale zamiast tego zawiera instrukcje, które zostaną wykonane. Ponownie zwykle powoduje to 

awarię, ponieważ wynik nie będzie prawidłową sekwencją instrukcji. Jeśli jednak dane wejściowe są 

specjalnie dostosowane do architektury komputera, na której działa program, może wprowadzić 

prawidłowe instrukcje. Ten atak jest technicznie trudny i zwykle jest specyficzny dla danego komputera 

i typu systemu operacyjnego; atak działający na Sun z systemem Solaris nie będzie działał na 

komputerze Intela z systemem Solaris, podobnie jak atak działający na tym samym komputerze Intel z 

systemem Windows 95. Jeśli nie możesz przenieść programu binarnego między dwoma komputerami, 

wygra oba są wrażliwe na dokładnie taką samą forma tego ataku. Zapobieganie atakowi typu 

„przepełnienie bufora” jest kwestią rozsądnego programowania, sprawdzania, czy dane wejściowe 

mieszczą się w oczekiwanych granicach. Niektóre języki programowania automatycznie zawierają 

podstawowe kontrole rozmiaru, które zapobiegają przepełnieniu bufora. W szczególności C tego nie 

robi, ale Java. 

Czy zawiera inne polecenia? 

Niektóre implementacje protokołu obejmują dodatkowe funkcje debugowania lub administracyjne, 

które nie są określone w protokole. Mogą być one źle wdrożone lub gorzej przemyślane i mogą być 

bardziej ryzykowne niż te określone w protokole. Najbardziej znanym przykładem tego był robak 

Morris z 1988 roku, który wydał specjalne polecenie debugowania SMTP, które pozwoliło mu 

powiedzieć Sendmailowi, aby wykonał wszystko, co lubił intruz. Polecenie debugowania nie jest 

określone w protokole SMTP 

Co jeszcze może przyjść, jeśli pozwolę na tę usługę? 

Załóżmy, że ktoś wymyśli idealny protokół - chroni serwer przed klientem i odwrotnie, bezpiecznie 

szyfruje dane, a wszystkie znane jego implementacje są kuloodporne. Czy powinieneś po prostu 

otworzyć dziurę dla tego protokołu na dowolnym komputerze w sieci? Nie, ponieważ nie można 

zagwarantować, że każdy host wewnętrzny i zewnętrzny uruchomi ten protokół pod tym numerem 

portu. Nie ma gwarancji, że ruch w porcie korzysta z protokołu, który Cię interesuje. Jest to szczególnie 

prawdziwe w przypadku protokołów, które używają dużej liczby portów lub portów powyżej 1024 

(gdzie numery portów nie są przypisane do poszczególnych protokołów), ale może być prawdziwe dla 

dowolnego protokołu i dowolnego numeru portu. Na przykład wiele programów wysyła protokoły inne 

niż HTTP na port 80, ponieważ zapory ogniowe często zezwalają na cały ruch na port 80. Zasadniczo 

istnieją dwa sposoby zapewnienia, że pakiety, które wpuszczasz, należą do żądanego protokołu. 

Jednym z nich jest uruchomienie ich przez system proxy lub inteligentny filtr pakietów, który może je 

sprawdzić; drugim jest kontrolowanie hostów docelowych, do których zamierzają. Projektowanie 



protokołu może mieć znaczący wpływ na twoją zdolność do implementacji jednego z tych rozwiązań. 

Jeśli używasz systemu proxy lub inteligentnego filtra pakietów, upewnij się, że zezwalasz tylko na 

protokół który, jeśli chcesz, musi być w stanie odróżnić prawidłowe pakiety dla tego protokołu od 

nieprawidłowych. To nie zadziała, jeśli protokół jest zaszyfrowany, jeśli jest bardzo skomplikowany lub 

jeśli jest bardzo ogólny. Jeśli protokół wymaga kompresji lub w inny sposób zmienia pozycję ważnych 

danych, sprawdzanie poprawności może być zbyt wolne, aby było praktyczne. W takich sytuacjach 

będziesz musiał albo kontrolować hosty korzystające z portów, albo zaakceptować ryzyko, że ludzie 

użyją innych protokołów. 

Analiza innych protokołów 

Omawiamy wiele protokołów, ale nieuchronnie niektóre z nich pominęliśmy. Pominęliśmy protokoły, 

które naszym zdaniem nie były już popularne (takie jak FSP, który pojawił się w pierwszej edycji), 

protokoły, które często się zmieniają (w tym protokoły dla określonych gier), protokoły rzadko 

uruchamiane przez zapory ogniowe (w tym większość protokołów routingu) oraz protokoły, w których 

istnieje duża liczba konkurentów bez jednego wyraźnego lidera (w tym protokoły zdalnego dostępu dla 

komputerów z systemem Windows). A to tylko protokoły, które celowo postanowiliśmy pominąć; są 

też wszystkie protokoły, o których nie słyszeliśmy, o których zapomnieliśmy lub nie zostały jeszcze 

wynalezione. Jak analizujesz protokoły, których nie omawiamy Pierwsze pytanie, które należy zadać, 

to: Czy naprawdę musisz uruchomić protokół w zaporze? Być może istnieje jakiś inny zadowalający 

sposób zapewnienia lub uzyskania dostępu do żądanej usługi za pomocą protokołu już obsługiwanego 

przez zaporę. Być może istnieje jakiś sposób na rozwiązanie podstawowego problemu bez konieczności 

świadczenia usługi przez zaporę. Możliwe jest nawet, że protokół jest tak ryzykowny, że nie ma 

zadowalającego uzasadnienia dla jego uruchomienia. Zanim zaczniesz martwić się o sposób 

dostarczenia protokołu, przeanalizuj problem, który próbujesz rozwiązać. Jeśli naprawdę potrzebujesz 

podać protokół w swojej zaporze ogniowej i nie jest on omawiany w późniejszych rozdziałach, jak 

ustalić, z jakich portów korzysta i tak dalej? Chociaż czasem można ustalić te informacje przez 

dokumentację programu, protokołu lub standardów, najłatwiejszym sposobem, aby to rozgryźć, jest 

zazwyczaj zapytanie kogoś innego, na przykład członków listy mailingowej Firewalls . Jeśli musisz sam 

ustalić odpowiedź, najłatwiej jest to zrobić empirycznie. Oto, co powinieneś zrobić:  

1. Skonfiguruj system testowy, który działa tak mało, jak to możliwe, inny niż aplikacja, którą chcesz 

przetestować. 

2. Następnie skonfiguruj inny system do monitorowania pakietów do iz systemu testowego (używając 

etherfind, Monitor sieci, netsnoop, tcpdump lub innego pakietu, który pozwala obserwować ruch w 

sieci lokalnej). Pamiętaj, że ten system musi widzieć ruch; jeśli podłączasz systemy do przełącznika, 

będziesz musiał ustawić system monitorowania na porcie administracyjnym lub w inny sposób zmienić 

układ sieci, aby można było monitorować ruch. 

3. Uruchom aplikację w systemie testowym i sprawdź, co rejestruje system monitorowania. 

Konieczne może być powtórzenie tej procedury dla każdej suplementacji klienta i każdej implementacji 

serwera, której zamierzasz użyć. Czasami występują nieprzewidywalne różnice między 

implementacjami (np. Niektórzy klienci DNS zawsze używają protokołu TCP, chociaż większość 

klientów DNS domyślnie korzysta z protokołu UDP). 

Znajdowanie przypisanych numerów portów 

Numery portów są oficjalnie przypisywane przez Internet Assorted Number Authority (IANA). Były one 

dokumentowane w IETF RFC; nowe przypisane numery RFC wydawane były co kilka lat (ogólnie 



starannie dopasowany do liczby okrągłej). W dzisiejszych czasach byłby to bardzo duży dokument, więc 

zamiast tego wszystkie numery przypisane przez IANA są dokumentowane przez pliki na stronie FTP: 

ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments 

Numery portów znajdują się w pliku o nazwie numery portów. Nie wszystkie protokoły używają dobrze 

zdefiniowanych i prawnie przypisanych numerów portów, a nazwy, które protokoły są podawane na 

liście przypisań, są czasem mylące (na przykład istnieje wiele protokołów na liście o nazwach takich jak 

„sqlnet” i „sql-net”, brak w tym Oracle SQL * Net). Niemniej jest to przydatne miejsce, w którym można 

uzyskać wskazówki na temat związku między protokołami i numerami portów. 

Przydatne może być również użycie klienta ogólnego przeznaczenia do połączenia się z serwerem w 

celu sprawdzenia, co robi. Niektóre usługi tekstowe będą działać doskonale, jeśli po prostu połączysz 

się z klientem Telnet. Inne są oparte na UDP lub w inny sposób bardziej szczegółowe, ale zwykle można 

użyć netcat, aby się z nimi połączyć  Należy unikać wykonywania tego rodzaju testów na maszynach 

produkcyjnych; nie jest niczym niezwykłym odkrycie, że proste błędy w pisaniu są wystarczające, aby 

doprowadzić serwery do szaleństwa. Jest to coś, co warto wiedzieć, zanim pozwolisz komukolwiek 

uzyskać dostęp do serwera z Internetu, ale denerwujące jest odkrywanie go przez awarię systemu 

produkcyjnego. Tego rodzaju praca detektywistyczna zostanie uproszczona, jeśli masz narzędzie, które 

pozwala dopasować numer portu do procesu (bez patrzenia na każdy uruchomiony proces). Chociaż 

netstat powie ci, które porty są w użyciu, nie zawsze informuje o procesach, które ich używają. 

Popularnym narzędziem do tego celu w systemie Windows NT jest Inzider. W systemie Unix jest to 

zwykle wykonywane za pomocą utrwalacza, który jest dostarczany z systemem operacyjnym w 

większości systemów; wersje Uniksa, które nie mają utrwalacza, prawdopodobnie będą miały 

odpowiednik z jakąś inną nazwą. Innym przydatnym narzędziem uniksowym do sprawdzania portów i 

programów, które ich używają, jest lsof. 

 Co tworzy , dobrą usługę Firewall? 

Idealną usługą do uruchomienia przez zaporę ogniową jest taka, która tworzy pojedyncze połączenie 

TCP w jednym kierunku dla każdej sesji. Powinien nawiązać to połączenie z losowo przydzielonego 

portu na kliencie do przypisanego portu na serwerze, port serwera powinien być używany tylko przez 

tę konkretną usługę, a polecenia wysyłane przez to połączenie powinny być bezpieczne. W poniższych 

sekcjach omówiono te idealne sytuacje i niektóre, które nie są tak idealne. 

TCP a inne protokoły 

Ponieważ TCP jest protokołem zorientowanym na połączenie,  jest łatwy dla proxy; tylko raz 

konfigurujesz serwer proxy, a następnie kontynuujesz korzystanie z tego połączenia. UDP nie ma 

pojęcia połączeń; każdy pakiet jest osobną transakcją wymagającą oddzielnej decyzji od serwera proxy. 

TCP jest zatem łatwiejszy do proxy (chociaż istnieją proxy UDP). Podobnie ICMP jest trudny do proxy, 

ponieważ każdy pakiet jest osobną transakcją. Po raz kolejny ICMP jest trudniejszy do proxy niż TCP, 

ale nie jest niemożliwy; istnieją pewne proxy ICMP. Podobnie jest w przypadku filtrów pakietów. 

Względnie łatwo jest przepuścić TCP przez zaporę ogniową i kontrolować, w którym kierunku tworzone 

są połączenia; możesz użyć filtrowania w bicie ACK, aby upewnić się, że zezwalasz tylko klientom 

wewnętrznym na inicjowanie połączeń, jednocześnie pozwalając na odpowiedzi. Dzięki UDP lub ICMP 

nie ma możliwości łatwego skonfigurowania tego w ten sposób. Używając stanowych filtrów pakietów, 

możesz uważać na pakiety, które wydają się być odpowiedziami, ale nigdy nie możesz być pewien, że 

pakiet jest rzeczywiście odpowiedzią na wcześniejszy, i możesz czekać na odpowiedzi na pakiety, które 

go nie wymagają. 



Jedno połączenie na sesję 

Zapora ogniowa łatwo przechwytuje początkowe połączenie klienta z serwerem. Trudniej jest 

przechwycić połączenie zwrotne. W przypadku serwera proxy oba końce konwersacji muszą być 

świadome istnienia serwera proxy lub serwer musi być w stanie zinterpretować i zmodyfikować 

protokół, aby upewnić się, że połączenie zwrotne zostało wykonane poprawnie i niepowtarzalnie. W 

przypadku zwykłego filtrowania pakietów połączenie przychodzące musi być cały czas dozwolone, co 

często umożliwia atakującym dostęp do portów używanych przez inne protokoły. Stanowe filtrowanie 

pakietów, podobnie jak proxy, musi być w stanie zinterpretować protokół, aby dowiedzieć się, gdzie 

będzie połączenie zwrotne, i otworzyć dla niego dziurę. 

Na przykład w trybie FTP w trybie normalnym klient otwiera połączenie kontrolne z serwerem. Kiedy 

dane muszą zostać przesłane: 

1. Klient wybiera losowy port powyżej 1023 i przygotowuje go do przyjęcia połączenia. 

2. Klient wysyła do serwera polecenie PORT zawierające adres IP komputera i port, na którym 

nasłuchuje klient. 

3. Serwer następnie otwiera nowe połączenie z tym portem. 

Aby serwer proxy działał, serwer proxy musi: 

1. Przechwyć polecenie PORT, które klient wysyła do serwera. 

2. Skonfiguruj nowy port do nasłuchiwania. 

3. Połącz się ponownie z klientem na porcie określonym przez klienta. 

4. Wyślij zastępczą komendę PORT (używając numeru portu na serwerze proxy) na serwer FTP. 

5. Zaakceptuj połączenie z serwera FTP i przesyłaj dane tam iz powrotem między nim a klientem. 

Nie wystarczy po prostu odczytać komendy PORT serwera proxy po drodze, ponieważ ten port może 

być już używany. Filtr pakietów musi zezwalać na wszystkie połączenia przychodzące do portów 

powyżej 1023 lub przechwytywać polecenie PORT i utworzyć tymczasową regułę dla tego portu. 

Podobne problemy pojawią się w każdym protokole wymagającym połączenia zwrotnego. Wszystko 

bardziej skomplikowane niż połączenie wychodzące i zwrot jest jeszcze gorsze. Usługa rozmów jest 

przykładem. Nie pomaga to w tym, że rozmowa jest częściowo oparta na UDP, ale nawet gdyby to był 

cały TCP, nadal byłby koszmarem projektanta zapory.) 

Jedna sesja na połączenie 

Posiadanie wielu sesji dla tego samego połączenia jest prawie tak samo złe, jak dla wielu połączeń dla 

tej samej sesji. Jeśli połączenie jest używane tylko w jednym celu, zapora może zwykle przeprowadzać 

kontrole bezpieczeństwa i logować się na początku połączenia, a następnie zwracać bardzo małą 

uwagę na resztę transakcji. Jeśli połączenie jest używane do wielu celów, zapora ogniowa będzie 

musiała nadal je sprawdzać, aby sprawdzić, czy nadal jest używane do czegoś, co jest akceptowalne. 

Przypisane porty 

W przypadku zapory idealnym rozwiązaniem jest, aby każdy protokół miał własny numer portu. 

Oczywiście ułatwia to filtrowanie pakietów, które mogą następnie niezawodnie zidentyfikować 

protokół na podstawie używanego portu, ale także upraszczają życie serwerów proxy. Serwer proxy 

musi jakoś uzyskać połączenie, a łatwiej jest nim zarządzać, jeśli protokół używa stałego numeru portu, 



który można łatwo przekierować do serwera proxy. Jeśli protokół używa numeru portu wybranego w 

czasie konfiguracji, ten numer portu będzie musiał zostać skonfigurowany również w filtrze proxy lub 

filtrze pakietów. Jeśli protokół korzysta z wynegocjowanego lub dynamicznie przypisywanego portu, 

tak jak robią to protokoły oparte na RPC, zapora ogniowa musi być w stanie przechwycić i 

zinterpretować negocjację lub wyszukiwanie portu. Ponadto, dla bezpieczeństwa pożądane jest, aby 

protokół miał własny przypisany port . Zawsze kuszące jest nałożenie warstw na istniejący protokół, na 

który zezwala już zapora; w ten sposób nie musisz się martwić o zmianę konfiguracji zapory. Jednak w 

taki sposób nakładając protokoły na warstwy, zmieniasz bezpieczeństwo zapory, niezależnie od tego, 

czy zmienisz jej konfigurację. Nie ma sposobu na przepuszczenie nowego protokołu bez ryzyka 

związanego z tym nowym protokołem; ukrywanie go w innym protokole nie sprawi, że będzie ono 

bezpieczniejsze, tylko trudniejsze do sprawdzenia. 

Bezpieczeństwo protokołu 

Niektóre usługi są technicznie łatwe do uzyskania przez zaporę ogniową, ale trudne do zabezpieczenia 

za pomocą zapory ogniowej. Jeśli protokół jest z natury niebezpieczny, przekazanie go przez zaporę, 

nawet z proxy, nie spowoduje, że będzie bezpieczniejszy, chyba że go również zmodyfikujesz. Na 

przykład X11 jest dość trudny do proxy,  ale tak naprawdę powód, dla którego trudno jest zabezpieczyć 

się za pomocą zapór ogniowych, nie ma nic wspólnego z problemami technicznymi (serwery proxy X 

nie są rzadkie jako sposoby na rozszerzenie możliwości X). Prawdziwym powodem jest to, że X 

zapewnia klientowi wiele bardzo niepewnych umiejętności, a system proxy X dla zapory ogniowej musi 

zapewniać dodatkowe bezpieczeństwo. Dwa podstawowe sposoby zabezpieczania z natury 

niebezpiecznych protokołów to uwierzytelnianie i modyfikacja protokołu. Uwierzytelnianie pozwala 

mieć pewność, że ufasz źródłu komunikacji, nawet jeśli nie ufasz protokołowi; jest to część podejścia 

do X proxy w podejściu SSH. Modyfikacja protokołu wymaga przechwytywania niebezpiecznych 

operacji i przynajmniej oferowania użytkownikowi możliwości ich zapobiegania. Jest to racjonalnie 

możliwe w przypadku X (i TIS FWTK zapewnia serwer proxy o nazwie x-gw, który to robi), ale wymaga 

większej wiedzy na temat aplikacji, niż byłoby to konieczne dla bezpieczniejszego protokołu. Jeśli 

trudno jest rozróżnić bezpieczne i niebezpieczne operacje w protokole lub w ogóle nie można korzystać 

z usługi, jeśli zapobiega się niebezpiecznym operacjom i nie można ograniczyć połączeń do zaufanych 

źródeł, zapora może nie być realnym rozwiązaniem. W takim przypadku może nie być dobrego 

rozwiązania, a Ty możesz zostać zredukowany do korzystania z hosta ofiary, jak omówiono w rozdziale 

10. Niektóre osoby uważają HTTP za taki protokół (ponieważ może to spowodować przeniesienie 

programów wykonanych w sposób transparentny przez Klient). 

Wybór programów krytycznych dla bezpieczeństwa 

Świat serwerów internetowych ewoluuje szybko i może się okazać, że chcesz użyć serwera, który nie 

został tutaj wymieniony w sytuacji krytycznej dla bezpieczeństwa. Jak ustalić, czy jest to bezpieczne? 

Mój produkt jest bezpieczny, ponieważ ... 

Pierwszym krokiem jest zdyskontowanie wszelkich oświadczeń reklamowych, które słyszałeś o tym. 

Możesz usłyszeć, że ludzie twierdzą, że ich serwer jest bezpieczny, ponieważ: 

• Nie zawiera publicznie dostępnego kodu, więc jest tajny. 

• Zawiera publicznie dostępny kod, więc został dobrze sprawdzony. 

• Jest zbudowany całkowicie od zera, więc nie odziedziczył żadnych błędów z żadnych innych 

produktów. 



• Jest zbudowany na starej, dobrze przetestowanej podstawie kodu. 

• Nie działa jako root (w systemie Unix) ani jako administrator lub system lokalny (w systemie Windows 

NT). 

• Nie działa pod Uniksem / nie działa w systemie operacyjnym Microsoft. 

• Nie są znane żadne ataki przeciwko niemu. 

• Używa kryptografii klucza publicznego (lub innej bezpiecznej technologii). 

Żadna z tych rzeczy nie gwarantuje bezpieczeństwa ani niezawodności. W programach o tych 

wszystkich cechach znaleziono straszne błędy bezpieczeństwa. 

Nie zawiera publicznie dostępnego kodu, więc jest tajny 

Ludzie nie muszą widzieć kodu programu, aby znaleźć z nim problemy. W rzeczywistości większość 

ataków można wykryć, próbując metod ataku, które działały na podobnych programach, obserwując, 

co robi program, lub szukając luk w protokole, z których żaden nie wymaga dostępu do kodu 

źródłowego. Możliwe jest również przeprowadzenie inżynierii wstecznej aplikacji, aby dowiedzieć się 

dokładnie, jak została napisana. Może to zająć sporo czasu, ale nawet jeśli nie chcesz spędzać czasu, 

nie oznacza to, że atakujący czują to samo. 

Osoby atakujące również prawdopodobnie nie będą przestrzegać umów licencyjnych 

oprogramowania, które zabraniają inżynierii wstecznej. Ponadto niektórzy dostawcy, którzy zgłaszają 

takie twierdzenie, stosują wyjątkowo wąskie definicje „publicznie dostępnego kodu”. Na przykład 

mogą w rzeczywistości używać kodu licencjonowanego, który jest rozpowszechniany w formacie 

źródłowym i jest bezpłatny dla niekomercyjnych zastosowań. Sprawdź informacje o prawach 

autorskich - program, który na przykład zawiera informacje o prawach autorskich dla University of 

California Board of Regents, prawie na pewno zawiera kod z niektórych wersji systemu operacyjnego 

Berkeley Unix, który jest powszechnie dostępny. Nie ma w tym nic złego, ale jeśli chcesz użyć czegoś 

opartego na tajnym kodzie źródłowym, zasługujesz na to, za co płacisz. 

Zawiera publicznie dostępny kod, więc został dobrze sprawdzony 

Publicznie dostępny kod może zostać dobrze sprawdzony, ale nie ma gwarancji. Tysiące ludzi potrafi 

czytać publicznie dostępny kod, ale większość z nich nie. W każdym razie przegląd kodu po jego 

napisaniu nie jest wyjątkowo skutecznym sposobem zapewnienia jego bezpieczeństwa; dobry projekt 

i testy są znacznie bardziej wydajne. Ludzie zwracają również uwagę, że publicznie dostępny kod 

otrzymuje więcej poprawek i szybszych poprawek niż większość kodów prywatnych; to prawda, ale to 

zwiększone tempo zmian dodaje także nowe błędy. 

Jest zbudowany całkowicie od zera, więc nie odziedziczył żadnych błędów z żadnych innych 

produktów 

Żaden kod nie jest wolny od  błędów. Począwszy od zera zastępuje stare błędy nowymi. Mogą być 

mniej szkodliwe lub bardziej szkodliwe. Mogą być również identyczne; ludzie mają tendencję do 

myślenia w ten sam sposób, więc nie jest rzadkością, że różni programiści produkują ten sam błąd.  

Jest zbudowany na starej, dobrze przetestowanej podstawie kodu 

W starym kodzie cały czas pojawiają się nowe problemy. Co gorsza, stare problemy, które nie zostały 

jeszcze wykorzystane, nagle stają się możliwe do wykorzystania. Coś, co istnieje od dawna, 



prawdopodobnie nie jest podatne na ataki, które kiedyś były popularne, ale nie przewiduje to wiele na 

temat jego odporności na przyszłe ataki. 

Nie działa jako root / Administrator / LocalSystem 

Program, który nie działa jako jedno z dobrze znanych kont uprzywilejowanych, może być 

bezpieczniejszy niż ten, który działa. Przynajmniej jeśli uruchomi amok, nie będzie miał pełnej kontroli 

nad całym komputerem. Jest to jednak bardzo duża odległość od bycia bezpiecznym. Na przykład, bez 

względu na użytkownika, system dostarczania poczty musi mieć możliwość zapisywania poczty w 

skrzynkach pocztowych użytkowników. Jeśli system dostarczania poczty można obalić, można go użyć 

do zapełniania dysków lub fałszowania wiadomości e-mail, bez względu na to, jak działa konto. Wiele 

systemów pocztowych ma więcej mocy. Istnieją dwa osobne problemy z usługami uruchamianymi jako 

użytkownicy „nieuprzywilejowani”. Po pierwsze, przywileje potrzebne do funkcjonowania usługi niosą 

ze sobą ryzyko. System pocztowy musi być w stanie dostarczać pocztę, co jest z natury ryzykowne. Po 

drugie, niewiele systemów operacyjnych pozwala dokładnie kontrolować uprawnienia, tak abyś mógł 

nadać usłudze dokładnie takie uprawnienia, jakich potrzebuje. Możliwość dostarczania poczty często 

wiąże się z możliwością na przykład zapisywania plików w różnych miejscach. Wiele programów 

wprowadza trzeci problem, tworząc konta w celu uruchomienia usługi i nie wyłączając domyślnych 

uprawnień, które są niepotrzebne. Na przykład większość tworzących programów konta specjalne do 

uruchomienia usługi nie wyłączają możliwości logowania się na swoich kontach specjalnych. Programy 

rzadko muszą się logować, ale często atakują. 

Nie działa pod Uniksem lub nie działa w systemie operacyjnym Microsoft 

Ludzie tworzą dziesiątki powodów, dla których inne systemy operacyjne są mniej bezpieczne niż ich 

ulubione. (Kod źródłowy dla systemu Unix jest powszechnie dostępny dla atakujących! Kod źródłowy 

Microsoft jest zbyt duży! Koncepcja rootowania dla systemu Unix jest z natury niepewna! Warstwowy 

model systemu Windows NT nie jest lepszy!) Faktem jest, że prawie wszystkie z tych argumentów 

zawierają ziarno prawdy . Zarówno Unix, jak i Windows NT mają poważne wady projektowe jako 

bezpieczne systemy operacyjne; podobnie jak każdy inny popularny system operacyjny. Niemniej 

jednak możliwe jest pisanie bezpiecznego oprogramowania w prawie każdym systemie operacyjnym, 

przy wystarczającym wysiłku, i łatwe jest pisanie niepewnego oprogramowania w dowolnym systemie 

operacyjnym. W niektórych okolicznościach jeden system operacyjny może być lepiej dopasowany do 

usługi, którą chcesz świadczyć, niż inny, ale w większości przypadków bezpieczeństwo usługi zależy od 

wysiłku włożonego w jej zabezpieczenie, zarówno podczas projektowania, jak i wdrażania. 

Nie są znane żadne ataki przeciwko niemu 

Coś może nie mieć znanych ataków, nie będąc wcale bezpiecznym. Może nie mieć zainstalowanej bazy 

wystarczająco dużej, aby przyciągnąć atakujących; może być wrażliwy, ale zwykle instalowany w 

połączeniu z czymś łatwiejszym do zaatakowania; mogło po prostu nie być wystarczająco długo, aby 

ktokolwiek się do tego przyłączył; mogło mieć znane wady, które są na tyle trudne do wykorzystania, 

że nikt jeszcze nie wdrożył dla nich ataków. Wszystkie te warunki są tymczasowe. 

Używa kryptografii klucza publicznego (lub innej bezpiecznej technologii) 

Kryptografia klucza publicznego jest popularną ofiarą tego rodzaju argumentów, ponieważ większość 

ludzi nie rozumie wiele o tym, jak to działa, ale wiedzą, że powinno to być ekscytujące i bezpieczne. 

Dlatego widzisz produkty zapory, które mówią, że są bezpieczne, ponieważ używają kryptografii z 

kluczem publicznym, ale nie mówią, jaką konkretną formę kryptografii klucza publicznego i do czego ją 

wykorzystują. To jest jak tostery, które twierdzą, że robią tosty za każdym razem dzięki „cyfrowej 



technologii przetwarzania”. Mogą cyfrowo przetwarzać wszystko, od opóźnienia czasowego do 

temperatury aż do zmiany koloru chleba, a zegar cyfrowy wypala tosty tak samo często, jak analogowy. 

Podobnie istnieje dobra kryptografia klucza publicznego, zła kryptografia klucza publicznego i 

nieistotny klucz publiczny kryptografia. Samo dodanie kryptografii klucza publicznego do jakiejś 

losowej części produktu nie zapewni jej bezpieczeństwa. To samo dotyczy każdej innej technologii, bez 

względu na to, jak ekscytująca jest. Dostawca, który zgłasza tego rodzaju roszczenia, powinien być 

przygotowany do poparcia go, podając szczegółowe informacje na temat tego, co robi technologia, 

gdzie jest stosowana i jak ma ona znaczenie. 

Ich produkt jest niepewny, ponieważ… 

Dostaniesz także osoby, które twierdzą, że oprogramowanie innych osób jest niepewne (a zatem nie 

nadaje się do użytku lub jest gorsze niż ich konkurencyjny produkt), ponieważ: 

• Zostało to wspomniane w poradniku CERT-CC lub na stronie internetowej zawierającej informacje o 

lukach. 

• Jest publicznie dostępny. 

• Został pomyślnie zaatakowany. 

Zostało to wspomniane w poradniku CERT-CC lub na stronie internetowej z listą luk w 

zabezpieczeniach 

CERT-CC wydaje porady dotyczące programów, które powinny być bezpieczne, ale które mają znane 

problemy, dla których poprawki są dostępne u dostawcy. Chociaż pojawienie się problemu zawsze jest 

niefortunne, jeśli jest to wskazówka CERTCC, przynajmniej wiesz, że problem był niezamierzony, a 

sprzedawca podjął kroki, aby go naprawić. 

Program bez porad CERT-CC może nie mieć problemów; ale z założenia może być całkowicie niepewny, 

dystrybuowany przez dostawcę, który nigdy nie naprawia problemów z bezpieczeństwem lub ma 

problemy, o których nigdy nie informowano CERT-CC. Ponieważ CERT-CC jest stosunkowo nieaktywny 

poza światem uniksowym, problemy na platformach innych niż Unix są mniej prawdopodobne, ale tam 

nadal występują. Inne listy słabych punktów często lepiej odzwierciedlają rzeczywiste ryzyko, ponieważ 

zawierają listę problemów, które dostawca postanowił zignorować, oraz problemów, które istnieją już 

z założenia. Z drugiej strony wciąż są bardzo popularnym konkursem. „Listy exploitów” prowadzone 

przez napastników i osoby starające się nadążyć za nimi, koncentrują się głównie na atakach, które 

zapewniają najwięcej kompromisów przy najmniejszym wysiłku. Oznacza to, że często wspominane są 

popularne programy, a niepopularne programy nie cieszą się dużym zainteresowaniem, nawet jeśli 

popularne programy są znacznie bezpieczniejsze niż niepopularne. Ponadto ludzie, którzy używają tego 

argumentu, często podają duże przerażające liczby bez umieszczania ich w kontekście; co to znaczy, 

jeśli powiesz, że dana witryna zawiera 27 luk w programie? Jeśli witryna internetowa jest ostrożnie 

prowadzona przez jednego administratora, może to być 27 osobnych luk; jeśli nie, może to być ta sama 

9 podatności zgłoszonych trzykrotnie. W obu przypadkach nie jest bardzo interesujące, jeśli 

konkurencyjne programy mają 270! 

Jest publicznie dostępny 

Argumentowaliśmy już, że kod nie staje się w magiczny sposób bezpieczny przez udostępnienie do 

kontroli. Druga strona tego argumentu polega na tym, że nie staje się on również magicznie niepewny. 

Dobrze napisany program nie zawiera błędów, które narażają go na ataki tylko dlatego, że ludzie 

przeczytali kod. (I większość atakujących faktycznie nie czyta kodu częściej niż obrońcy - w obu 



przypadkach sumiennie i uważnie czyta kod, a ogromna większość ludzi po prostu go kompiluje i ma 

nadzieję.) Zasadniczo publicznie dostępny kod jest modyfikowany szybciej niż kod prywatny, co 

oznacza, że problemy bezpieczeństwa są naprawiane szybciej po ich znalezieniu. Ten wyższy wskaźnik 

zmian ma wady, o których mówiliśmy wcześniej, ale oznacza również, że jesteś mniej podatny na stare 

błędy. 

Został pomyślnie zaatakowany 

Oczywiście nie chcesz instalować oprogramowania, o który ludzie już wiedzą, jak atakować. Jednak na 

co należy zwrócić największą uwagę, to nie ataki, ale reakcja na nie. Udany atak (nawet bardzo głośny 

i publiczny udany atak) może nie być ważny, jeśli problem był nowy i szybko rozwiązany. Wzorzec, w 

którym warianty tego samego problemu pojawiają się wielokrotnie lub gdy dostawca powoli 

rozwiązuje problemy, jest naprawdę niepokojący, ale pojedynczy udany atak zwykle nie jest, nawet 

jeśli tworzy gazetę krajową. 

Rzeczywiste wskaźniki bezpieczeństwa 

Każda z poniższych rzeczy powinna zwiększyć Twój komfort: 

• Bezpieczeństwo było jednym z kryteriów projektowych. 

• Wydaje się, że dostawca zdaje sobie sprawę z głównych rodzajów problemów związanych z 

bezpieczeństwem i może mówić o tym, jak ich uniknięto. 

• Możliwe jest przejrzenie kodu. 

• Ktoś, kogo znasz i którym ufasz, faktycznie przejrzał kod. 

• Wprowadzono proces rozpowszechniania powiadomień o problemach z bezpieczeństwem i 

aktualizacji na serwerze. 

• Serwer w pełni implementuje najnowszą (ale zaakceptowaną) wersję protokołu. 

• Program wykorzystuje standardowe mechanizmy rejestrowania błędów (syslog w systemie Unix, 

Podgląd zdarzeń w systemie Windows NT). 

• Istnieje bezpieczny mechanizm dystrybucji oprogramowania. 

Bezpieczeństwo było jednym z kryteriów projektowych 

Pierwszym krokiem do stworzenia bezpiecznego programu jest próba jego stworzenia. To nie jest coś, 

co można osiągnąć przez przypadek. Dostawca powinien mieć przekonywujące dowody na to, że 

bezpieczeństwo zostało uwzględnione na etapie projektowania i że ten rodzaj bezpieczeństwa, o 

którym mieli na myśli, jest tego samego rodzaju, co masz na myśli. Nie wystarczy, aby 

„bezpieczeństwo” było gdzieś na liście jako pole wyboru. Zapytaj, co próbowali zabezpieczyć i jak 

wpłynęło to na końcowy produkt. Na przykład system pocztowy może wymieniać „bezpieczeństwo” 

jako cel, ponieważ zawiera funkcje antyspamowe lub ułatwia szyfrowanie wiadomości e-mail 

przesyłanych przez Internet. Oba są miłymi celami bezpieczeństwa, ale nie odnoszą się do 

bezpieczeństwa samego serwera, jeśli atakujący zacznie wysyłać mu złe polecenia. 

Dostawca może omówić, w jaki sposób uniknięto poważnych problemów bezpieczeństwa 

Nawet jeśli starasz się być bezpieczny, nie możesz się tam dostać, jeśli nie wiesz jak. Osoba powiązana 

z twoim dostawcą i odpowiedzialna za program powinna być w stanie inteligentnie omówić związane 

z tym ryzyko i co zostało z tym zrobione. Na przykład, jeśli program pobiera dane dostarczone przez 



użytkownika, ktoś powinien być w stanie wyjaśnić ci, co zostało zrobione, aby uniknąć problemów z 

przepełnieniem bufora. 

Możesz przejrzeć kod 

Bezpieczeństwo dzięki niejasności jest często lepsze niż brak bezpieczeństwa, ale nie jest to realna 

strategia długoterminowa. Jeśli nikt nie może zobaczyć kodu, nawet prawdziwy bona-fide, który 

podpisał umowę o nieujawnianiu informacji i działa w imieniu klienta, powinieneś być podejrzliwy. 

Ochrona ludzi jest całkowicie rozsądna i ich tajemnic handlowych, a także uzasadnione jest, aby ludzie 

sprzeciwiali się sprawdzeniu poufnego kodu przez osoby, które i tak nie są w stanie go ocenić (na 

przykład jest mało prawdopodobne, aby większość ludzi wykonała odpowiednią pracę, oceniając siłę 

algorytmów szyfrowania) . Jeśli jednak chcesz zapewnić komuś, kto jest kompetentny do dokonania 

oceny i zapewnić silną ochronę tajemnic handlowych, powinieneś mieć możliwość przejrzenia kodu. 

Kod, który nie jest w stanie wytrzymać tego rodzaju oceny, również nie wytrzyma próby czasu. Możesz 

nie być w stanie i chcieć przejrzeć kod w odpowiednich warunkach. Zwykle jest to OK, ale powinieneś 

przynajmniej sprawdzić, czy istnieje procedura przeglądu kodu. 

Ktoś, kogo znasz i którym ufasz, faktycznie przejrzał kod 

Nie ma znaczenia, ile osób mogłoby spojrzeć na oprogramowanie, jeśli nikt tego nie zrobi. Jeśli jest to 

praktyczne, warto zainwestować, aby ktoś, kto ma wystarczającą wiedzę i zaufanie, faktycznie spojrzał 

na kod. Chociaż każdy może recenzować oprogramowanie typu open source, bardzo niewiele osób to 

robi. Jest stosunkowo tani i łatwy, a każdy kompetentny programista może przynajmniej powiedzieć, 

czy jest to dobrze napisany kod. Nie zakładaj, że zrobił to ktoś inny. 

Istnieje procedura powiadomienia i aktualizacji bezpieczeństwa 

Wszystkie programy mają problemy z bezpieczeństwem. Powinien istnieć dobrze zdefiniowany proces 

powiadamiania dostawcy o problemach bezpieczeństwa oraz otrzymywania od nich powiadomień i 

aktualizacji. Jeśli dostawca jest obecny od dłuższego czasu, powinna istnieć pozytywna historia, 

pokazująca, że reaguje na zgłaszane problemy szybko i rozsądnie. 

Serwer implementuje najnowszą (ale zaakceptowaną) wersję protokołu 

Możesz mieć problemy z protokołami, nie tylko z programami, które je implementują. Aby mieć 

pewność co do bezpieczeństwa protokołu, pomocne jest wdrożenie akceptowanego standardowego 

protokołu w stosunkowo najnowszej wersji. Chcesz zaakceptowanego i / lub standardowego 

protokołu, abyś wiedział, że projekt protokołu został sprawdzony; chcesz stosunkowo najnowszą 

wersję, abyś wiedział, że stare problemy zostały naprawione. Nie chcesz niestandardowych 

protokołów ani eksperymentalnych lub nowatorskich wersji standardowych protokołów, jeśli możesz 

ich uniknąć. Projektowanie protokołów jest trudne, niewielu dostawców wykonuje kompetentną pracę 

we własnym zakresie i prawie nikt nie otrzymuje protokołu za pierwszym razem. 

Program wykorzystuje standardowe mechanizmy rejestrowania błędów 

Aby coś zabezpieczyć, musisz nim zarządzać. Korzystanie ze standardowych mechanizmów 

rejestrowania znacznie ułatwia zarządzanie programami; możesz po prostu zintegrować je z 

istniejącymi narzędziami do zarządzania logami i powiadamiania. Niestandardowe rejestrowanie nie 

tylko przeszkadza w wyszukiwaniu wiadomości, ale także wiąże się z ryzykiem wprowadzenia nowych 

luk w zabezpieczeniach (a jeśli atakujący użyje rejestrowania do zapełnienia dysku?). 

Istnieje bezpieczny mechanizm dystrybucji oprogramowania 



Powinieneś mieć pewność, że posiadana wersja oprogramowania jest poprawna. W przypadku 

oprogramowania, które pobierasz przez Internet, oznacza to, że powinien on posiadać weryfikowalny 

podpis cyfrowy (nawet jeśli jest to oprogramowanie komercyjne!). Bardziej subtelnie, jeśli otrzymujesz 

złożony pakiet komercyjny, powinieneś być w stanie zaufać mechanizmowi dystrybucji i wydawania 

oraz wiedzieć, że masz kompletną i poprawną wersję z dostępnym numerem wersji. Jeśli twój 

sprzedawca komercyjny dostarczy Ci nagrywalną płytę CD nagraną specjalnie dla Ciebie, a następnie 

doradzi przesłanie FTP niektórych poprawek, musisz wiedzieć, że trwają pewne testy, integracja i 

wersjonowanie. Jeśli nie podpiszą cyfrowo wszystkiego i nie dostarczą podpisów do porównania, 

powinni przynajmniej móc dostarczyć listę zapasów pokazującą wszystkie pliki w dystrybucji z 

rozmiarami, datami i numerami wersji. 

Kontrolowanie niebezpiecznych konfiguracji 

Jak omówiliśmy we wcześniejszych sekcjach, twoja zaufanie do protokołu często zależy od twojej 

kontroli nad tym, z czym rozmawia. Nie jest niczym niezwykłym posiadanie protokołu, który może być 

całkowicie bezpieczny, o ile wiesz, że trafi on do określonych klientów o określonych konfiguracjach 

lub w inny sposób okropnie niebezpieczny. Na przykład Simple Mail Transport Protocol (SMTP) jest 

uważany za akceptowalny w większości witryn, pod warunkiem, że trafia on na komputer z 

niezawodnym i dobrze skonfigurowanym serwerem. Z drugiej strony jest to bardzo niebezpieczne 

podczas rozmowy ze źle skonfigurowanym serwerem. Zwykle, jeśli chcesz użyć takiego protokołu, 

użyjesz hostów bastionowych i zezwolisz na wejście protokołu na twoją stronę tylko wtedy, gdy jest on 

przeznaczony dla dokładnie kontrolowanej i skonfigurowanej maszyny administrowanej przez 

zaufanego pracownika ochrony. Czasami jednak możesz nie być w stanie tego zrobić; może się okazać, 

że musisz zezwolić na dużą liczbę maszyn lub maszyn, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez 

personel odpowiedzialny za zaporę. Co wtedy robisz? Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest 

to, że w tej sytuacji nie można uchronić się przed wrogimi osobami. Jeśli zezwolisz, aby protokół dotarł 

do maszyn, a ludzie, którzy kontrolują te maszyny, aktywnie próbują podważyć twoje bezpieczeństwo, 

to im się uda. Twoja zdolność do kontrolowania wrogo nastawionych jest przede wszystkim dość 

minimalna, ale im więcej protokołów na to pozwalasz, tym bardziej jesteś podatny na ataki. Zakładając, 

że osoby kontrolujące maszyny nie są wrogie, ale też nie są ekspertami od bezpieczeństwa, istnieją 

środki, które można podjąć, aby pomóc w tej sytuacji. Jedną z opcji jest próba zwiększenia kontroli nad 

maszynami do punktu, w którym nie mogą popełnić błędu; oznacza to zmuszenie ich do uruchomienia 

systemu operacyjnego takiego jak Windows NT lub Unix, w którym można scentralizować 

administrację kontem i usunąć dostęp do globalnie potężnych kont (root lub Administrator). Jest to 

rzadko możliwe, a gdy jest to możliwe, czasami niewiele pomaga. Takie podejście ogólnie pozwala na 

przykład na przymusowe skonfigurowanie przeglądarek internetowych w bezpieczne konfiguracje, ale 

nie zrobi wiele dla serwerów WWW. Wystarczający dostęp do administrowania serwerem WWW w 

jakikolwiek użyteczny sposób jest wystarczający aby uczynić to niepewnym. Inną opcją jest próba 

zwiększenia kontroli nad protokołem, dopóki nie masz pewności, że nie można go użyć do 

zaatakowania komputera, nawet jeśli jest źle skonfigurowany. Na przykład, jeśli nie możesz wyłączyć 

obsługi języków skryptowych w przeglądarkach internetowych, możesz odfiltrować języki skryptowe z 

przychodzącego HTTP. Jest to w najlepszym razie trwająca wojna - zwykle nie jest możliwe znalezienie 

bezpiecznego, ale użytecznego podzbioru protokołu, więc w końcu usuwane są niebezpieczne rzeczy, 

gdy stają się znane. W najgorszym przypadku taka kontrola może być niemożliwa. Jeśli nie jesteś w 

stanie kontrolować ani klientów, ani protokołu, możesz przynajmniej zapewnić presję otoczenia i 

wsparcie społeczne, aby bezpiecznie skonfigurować programy. Możesz użyć instalacji lokalnych w 

systemie Unix lub profili w systemie Windows NT, aby podać wartości domyślne, które uważasz za 

akceptowalne (będzie to działało najlepiej, jeśli podasz także lokalizacje przydatne dla użytkownika). 

Na przykład możesz podać informacje o konfiguracji dla przeglądarek internetowych, które wyłączają 



języki skryptowe, a także prawidłowo ustawiają informacje proxy i zapewniają zakładki o znaczeniu 

lokalnym. Chcesz, aby łatwiej i przyjemniej było robić rzeczy bezpiecznie niż niepewnie. Możesz także 

podać politykę bezpieczeństwa, która wyjaśnia, co chcesz robić i dlaczego. W szczególności powinien 

wyjaśniać ludziom, dlaczego ma to dla nich znaczenie, ponieważ niewiele osób jest zmotywowanych 

do podjęcia jakichkolwiek kłopotów, aby osiągnąć jakieś abstrakcyjne pojęcie bezpieczeństwa. Bez 

względu na to, jak skończysz próbować poradzić sobie z tymi problemami z konfiguracją, będziesz mieć 

pewność, że monitorujesz luki w zabezpieczeniach. Nie oszukuj się; nigdy nie uzyskasz idealnej 

zgodności z zasadami i domyślnymi. 

(Będziesz miał szczęście, że uzyskasz doskonałą zgodność, nawet gdy używasz siły, ponieważ wymaga 

to doskonałego egzekwowania!) 



Protokoły pośredniczące 

Wcześniej omawialiśmy TCP, UDP i inne protokoły oparte bezpośrednio na IP. Wiele protokołów 

aplikacji opiera się bezpośrednio na tych protokołach, ale inne używają protokołów pośrednich. 

Zrozumienie tych protokołów pośrednich jest ważne dla zrozumienia aplikacji, które są na nich 

zbudowane. W tym rozdziale omówiono różne protokoły ogólnego zastosowania, które są używane do 

budowy wielu aplikacji lub protokołów wyższego poziomu. Omawiamy tutaj protokoły pośrednie, 

ponieważ stanowią one podstawę wielu protokołów, które omawiamy później. Jednak protokoły 

pośrednie są zwykle niewidoczne i często są złożone. Jeśli nie znasz jeszcze protokołów sieciowych, 

możesz początkowo pominąć ten rozdział i wrócić do niego w razie potrzeby. 

Zdalne wywołanie procedury (RPC) 

Termin „RPC”, czyli zdalne wywołanie procedury, może być używany w prawie każdym mechanizmie, 

który pozwala programowi zrobić coś, co wygląda dla programisty jak wykonanie prostego wywołania 

procedury, ale w rzeczywistości kontaktuje się z innym programem. Jest to jednak także nazwa 

niektórych szczególnych protokołów do tego celu, które są niezwykle rozpowszechnione. 

Wiele protokołów zdalnego wywoływania procedur jest nazywanych RPC. W szczególności w 

systemach Unix protokół zwykle znany jako „RPC” jest protokołem opracowanym przez firmę Sun, a 

następnie znormalizowanym jako Open Network Computing RPC. W systemach Microsoft protokół 

znany zwykle jako „RPC” jest zgodny z potomkiem Sun RPC znormalizowanym przez Open Systems 

Foundation (OSF) jako część Distributed Computing Environment (DCE). Dla jasności nazywamy je „Sun 

RPC” i „Microsoft RPC”. Prawdopodobnie bardziej poprawne jest nazywanie ich „ONC RPC” i „DCE 

RPC”; jednakże stwierdzamy, że w tym przypadku poprawność i jasność są ze sobą sprzeczne. Inne 

mechanizmy zdalnego wywoływania procedur są stosowane w poszczególnych implementacjach, ale 

te dwa stanowią większość rynku, a inne mechanizmy RPC są podobne pod względem koncepcji i 

trudności. Dla uproszczenia, kiedy wypowiadamy się w odniesieniu do wszystkich znanych nam 

protokołów, które ktoś nazywa „RPC”, mówimy po prostu „RPC”. Sun RPC i Microsoft RPC są dość 

podobne i są ze sobą powiązane, ale nie współpracują ze sobą. Microsoft RPC jest implementacją DCE 

RPC i może współpracować z innymi implementacjami DCE RPC. Niektóre maszyny uniksowe obsługują 

zarówno Sun RPC, jak i DCE RPC (zwykle Sun RPC jest domyślną, a DCE RPC jest opcją lub produktem 

dodatkowym). W praktyce nawet jeśli uruchomisz DCE RPC na komputerze z systemem Unix, bardzo 

rzadko zauważysz interoperacyjność z Microsoft RPC. Standard DCE RPC obejmuje tylko niewielką 

liczbę funkcji, a większość aplikacji korzysta z funkcji, których nie ma w zestawie podstawowym. Nie 

ma gwarancji, że funkcje te będą interoperacyjne między implementacjami. Ponieważ DCE RPC jest 

stosunkowo mało używany w systemach Unix, aplikacje uniksowe często trzymają się podstawowych 

funkcji. Microsoft jednak szeroko wykorzystuje RPC i potrzebuje większej funkcjonalności. Dlatego 

prawie zawsze używają niekompatybilnych funkcji (głównie za pomocą DCOM, co zostanie omówione 

później). Jest to główny powód naszego upartego nalegania na odwołanie się do „Microsoft RPC”; 

staramy się unikać sugestii, że od aplikacji Microsoft korzystających z RPC można oczekiwać współpracy 

z innymi serwerami lub klientami DCE RPC. Podobnie jak TCP i UDP, RPC są używane jako protokoły 

transportu ogólnego przeznaczenia przez różne protokoły aplikacji; na komputerach z systemem Unix 

obejmuje to NFS i NIS, a na komputerach z systemem Windows NT - Microsoft Exchange i aplikacje 

administratora dla wielu usług, w tym DHCP i Exchange. NFS i NIS są wrażliwymi usługami z punktu 

widzenia bezpieczeństwa sieci. Osoba atakująca z dostępem do serwera NFS prawdopodobnie może 

odczytać dowolny plik w systemie. Osoba atakująca z dostępem do serwera NIS prawdopodobnie może 

uzyskać plik hasła, a następnie przeprowadzić atak polegający na łamaniu haseł przeciwko systemowi. 

Aplikacje Windows NT korzystające z RPC są mniej krytyczne pod względem bezpieczeństwa, ale w 

żadnym wypadku nie są bezpieczne. Chociaż atakujący kontrolujący serwer pocztowy nie jest od razu 



śmiertelny, nie jest przyjemny ani w protokołach TCP, ani UDP, numery portów to pola dwubajtowe. 

Oznacza to, że istnieje tylko 65 536 możliwych numerów portów dla usług TCP i UDP. Nie ma 

wystarczającej liczby portów, aby móc przypisać unikalny dobrze znany numer portu do każdej 

możliwej usługi i aplikacji, która może tego chcieć. RPC rozwiązuje to ograniczenie. Każda usługa oparta 

na RPC ma przypisany unikalny czterobajtowy numer usługi RPC. Umożliwia to 4 294 967 296 różnych 

usług, z których każda ma unikalny numer. To więcej niż wystarczy, aby przypisać unikalny numer do 

każdej możliwej usługi i aplikacji, której potrzebujesz. RPC jest zbudowany na TCP i UDP, więc musi 

istnieć jakiś sposób mapowania numerów usług RPC serwerów opartych na RPC używanych na 

komputerze na konkretne porty TCP lub UDP, których używają te serwery. W tym miejscu wchodzi 

serwer lokalizacji. Na maszynach uniksowych serwer lokalizacji jest programem o nazwie portmapper; 

pod Windows NT jest to usługa RPC Locator. Funkcje i cechy obu są takie same 

Serwer lokalizacji jest jedynym serwerem związanym z RPC, który gwarantuje działanie na określonym 

numerze portu TCP lub UDP (w przypadku Sun RPC jest to numer 111 na obu; w przypadku Microsoft 

RPC na numer 135 na obu) . Kiedy uruchamia się serwer oparty na RPC, taki jak serwer NFS lub NIS, 

przydziela dla siebie port TCP i / lub UDP (niektóre używają jednego, inne drugiego, niektóre oba). 

Następnie kontaktuje się z serwerem lokalizacji na tym samym komputerze, aby „zarejestrować” swój 

unikalny numer usługi RPC i określony port (porty), z których aktualnie korzysta. Serwery zwykle 

wybierają dowolne numery portów, ale mogą konsekwentnie wybierać ten sam numer portu za 

każdym razem, jeśli chcą. Nie ma gwarancji, że serwer, który to zrobi, będzie mógł się zarejestrować; 

inny serwer mógł się tam dostać jako pierwszy, w takim przypadku rejestracja się nie powiedzie. 

Oczywiście, jeśli każdy serwer wymaga stałego numeru portu, w ogóle nie ma sensu używać RPC. Jedną 

z głównych cech RPC jest to, że zapewnia dostęp nie oparty na ustalonych numerach portów. Program 

kliencki oparty na RPC, który chce skontaktować się z określonym serwerem opartym na RPC na 

komputerze, najpierw kontaktuje się z serwerem lokalizacji na tym komputerze (który, pamiętaj, 

zawsze działa zarówno na porcie TCP, jak i UDP 111 lub 135). Klient informuje serwer lokalizacji o 

unikalnym numerze usługi RPC dla serwera, do którego chce uzyskać dostęp, a serwer lokalizacji 

odpowiada komunikatem mówiącym w efekcie: „Przykro mi, ale ta usługa nie jest dostępna na tym 

komputerze pod adresem moment ”lub„ Ta usługa jest obecnie uruchomiona na porcie TCP (lub UDP) 

n na tym komputerze w tej chwili ". W tym momencie klient kontaktuje się z serwerem na numer portu, 

który otrzymał z serwera lokalizacji i kontynuuje rozmowę bezpośrednio z serwerem, bez dalszego 

zaangażowania z serwera lokalizacji. Usługa lokalizacji Sun RPC wdraża również optymalizację ten 

proces, który umożliwia klientowi RPC wysłanie żądania wyszukiwania usługi i wywołania RPC w 

jednym żądaniu. Usługa lokalizacji nie tylko zwraca informacje, ale także przekazuje wywołanie RPC do 

odpowiedniej usługi. Usługa, która odbierze żądanie, zobaczy adres IP komputera lokalnego zamiast 

adresu IP komputera, który wysłał zapytanie. Spowodowało to szereg problemów związanych z 

bezpieczeństwem usług RPC, ponieważ wiele z nich wykonuje uwierzytelnianie na podstawie 

źródłowych adresów IP żądania. Ta funkcja powinien normalnie być wyłączony. 

Uwierzytelnianie Sun RPC 

W Sun RPC każda aplikacja serwera wybiera rodzaj uwierzytelnienia, jakiego chce. Dwa schematy 

uwierzytelniania są dostępne w normalnym Sun RPC, znane jako „AUTH_NONE” i „AUTH_UNIX”. Jeśli 

masz instalację Kerberos i najnowszą implementację Sun RPC, aplikacje mogą używać „AUTH_KERB” 

do uwierzytelniania Kerberos. 

Logicznie rzecz biorąc, „AUTH_NONE” oznacza, że w ogóle nie ma uwierzytelnienia. Aplikacje 

korzystające z AUTH_NONE są dostępne dla wszystkich użytkowników i nie wymagają danych 

uwierzytelniających. „AUTH_UNIX” można bardziej odpowiednio nazwać „AUTH_ALMOST_NONE”. 

Aplikacje korzystające z „AUTH_UNIX” proszą klienta o podanie numerycznego identyfikatora 



użytkownika i grupy Unix dla użytkownika oraz egzekwowanie uprawnień odpowiednich do tych 

identyfikatorów użytkowników i grup na komputerze serwera. Ta informacja jest całkowicie fałszywa; 

wrogi klient może podać dowolny identyfikator użytkownika lub grupy, który wydaje się pożądany. 

Serwery RPC mogą swobodnie wdrażać własne schematy uwierzytelniania, ale Sun RPC zwykle nie 

zapewnia im niezawodnego uwierzytelnienia, chyba że za pośrednictwem Bezpiecznego RPC. Nie 

chcesz zezwalać na dostęp do usług RPC, chyba że masz pewność, że mają one własne, niezawodne 

uwierzytelnianie. (Ogólnie oznacza to po prostu całkowicie wyłączając zdalny dostęp do RPC). 

Bezpieczne RPC zapewnia inny schemat uwierzytelniania, znany jako „AUTH_DES”. Bezpieczne RPC to 

rozszerzenie Sun RPC, które usprawnia uwierzytelnianie użytkowników. Bezpieczne RPC stało się 

dostępne znacznie wolniej niż normalne Sun RPC; przez wiele lat Sun był faktycznie jedynym dostawcą, 

który go obsługiwał, i nadal jest stosunkowo rzadki i trudny w użyciu w dużych heterogenicznych 

sieciach. Wynika to częściowo z tego, że Bezpieczne RPC wymaga więcej infrastruktury niż zwykłe RPC, 

a ta infrastruktura jest często irytująco widoczna dla użytkownika. Logicznie, Bezpieczne RPC to 

klasyczne połączenie kryptografii klucza publicznego i kryptografii klucza tajnego; Kryptografia klucza 

publicznego Diffie-Hellmana służy do bezpiecznego określania wspólnego klucza tajnego używanego 

do szyfrowania za pomocą algorytmu DES.  

Bezpieczne RPC opiera się na użyciu algorytmu klucza publicznego o maksymalnej wielkości klucza 

wynoszącej tylko 192 bity. Ten rozmiar klucza jest zbyt mały i uważa się, że naraża Bezpieczną RPC na 

ataki faktoringowe, w których osoba atakująca może odkryć klucz prywatny z obliczeń na podstawie 

przechwyconych danych wymiany kluczy. Osoba atakująca musiałaby użyć znacznych zasobów 

obliczeniowych, aby złamać klucz, ale po złamaniu klucza można go użyć do podszywania się pod 

użytkownika w dowolnym miejscu, w którym używane są te poświadczenia. Istnieją dwie główne 

trudności: rozpowszechnianie informacji o kluczach publicznych i uzyskiwanie kluczy prywatnych dla 

ludzi. Klucze publiczne i prywatne są dużymi cyframi i mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. 

Jeśli ktoś może zmienić bazę danych kluczy publicznych, może on umieścić swój klucz publiczny w 

miejsce innego klucza publicznego i uwierzytelnić się jako dowolny podmiot, którym chciałby być. Jeśli 

ktoś może odczytać klucz prywatny, może następnie uwierzytelnić się jako podmiot, który jest 

właścicielem tego klucza prywatnego. Zwykle możesz sobie z tym poradzić, nie przechowując klucza 

prywatnego na komputerze, ale ludzie są bardzo słabi w dostarczaniu dużej liczby na żądanie. 

Bezpieczna infrastruktura RPC może przetwarzać informacje o kluczu publicznym na wiele sposobów. 

W Suns normalną metodą jest użycie NIS +, który ma bazę danych poświadczeń. Możesz również 

rozpowszechniać te same informacje, co zwykłą mapę NIS lub plik. Jeśli umieścisz informacje w pliku, 

musisz go rozpowszechnić, co zwykle odbywa się w NFS. Jak dyskutujemy w rozdziale 20, normalny NIS 

nie jest bezpieczny; dlatego jeśli rozpowszechnisz w ten sposób informacje o kluczu publicznym, będą 

one podatne na zastąpienie przez osoby atakujące. Normalny NFS również nie jest bezpieczny. Aby go 

zabezpieczyć, uruchamiasz NFS przez Secure RPC, co nie zadziała, jeśli musisz mieć dostęp do NFS, 

zanim będziesz mógł uruchomić Secure RPC. Jeśli zamierzasz polegać na Bezpiecznym RPC, musisz 

upewnić się, że klucze publiczne są dystrybuowane za pomocą bezpiecznej metody (którą zazwyczaj 

będzie NIS +). Sam NIS + używa Bezpiecznego RPC, ale ponieważ uwierzytelnia się jako maszyna 

(zamiast jako konkretny użytkownik, co jest niezbędne dla NFS) i komunikuje się ze znanym serwerem, 

może lokalnie przechowywać informacje niezbędne do nawiązania połączenia z usługa NIS +, unikając 

problemu ładowania początkowego. Informacje o kluczu prywatnym są również obsługiwane przez NIS 

lub NIS +. Jest dystrybuowany w postaci zaszyfrowanej i odszyfrowywany za pomocą hasła podanego 

przez użytkownika. 

Uwierzytelnianie Microsoft RPC 



Microsoft RPC zapewnia system uwierzytelniania, ale nie wszystkie systemy operacyjne go obsługują 

(w szczególności jest obsługiwany w systemie Windows NT, ale nie w systemie Windows 95 lub 

Windows 98). W rezultacie bardzo niewiele aplikacji faktycznie korzysta z uwierzytelniania RPC, 

ponieważ ogranicza to platformy, na których aplikacja może działać, i wymaga dodatkowego wysiłku 

programistycznego. Zamiast tego aplikacje wymagające zabezpieczeń za pomocą Microsoft RPC zwykle 

używają RPC przez SMB zamiast RPC bezpośrednio przez TCP / IP i używają uwierzytelniania SMB.  

Charakterystyka filtrowania pakietów RPC 

Bardzo trudno jest używać filtrowania pakietów do kontrolowania usług opartych na RPC, ponieważ 

zwykle nie wiesz, jakiego portu będzie używać usługa na konkretnej maszynie - istnieje szansa, że 

używany port zmieni się przy każdym ponownym uruchomieniu komputera. Blokowanie dostępu do 

serwera lokalizacji nie jest wystarczające. Osoba atakująca może ominąć etap rozmowy z serwerem 

lokalizacji i po prostu wypróbować wszystkie porty TCP i / lub UDP (65 536 możliwych portów można 

sprawdzić na konkretnym komputerze w ciągu kilku minut), szukając odpowiedzi oczekiwanej od 

konkretnego Serwer oparty na RPC, taki jak NFS lub NIS. Niektóre nowsze produkty do filtrowania 

pakietów mogą komunikować się z serwerem lokalizacji w celu ustalenia, gdzie są usługi i filtruj na tej 

podstawie. Należy pamiętać, że należy to zweryfikować dla poszczególnych pakietów dla usług 

opartych na UDP. Filtr pakietów będzie musiał kontaktować się z serwerem lokalizacji za każdym 

razem, gdy odbierze pakiet, ponieważ jeśli komputer uruchomił się ponownie, usługa mogła zostać 

przeniesiona. Ponieważ protokół TCP jest zorientowany na połączenie, numer portu musi być 

weryfikowany tylko dla każdego połączenia. Użycie tego mechanizmu w celu umożliwienia usługom 

opartym na UDP spowoduje duże obciążenie i prawdopodobnie nie jest rozsądne w przypadku 

aplikacji, które wykonują dużo RPC. 

Mimo że nie jest to wystarczające, nadal należy blokować dostęp do serwera lokalizacji, ponieważ 

niektóre wersje serwera lokalizacji mogą być używane jako serwery proxy dla klientów atakujących. 

Co więc robisz, aby chronić usługi oparte na RPC? Kilka uwag: Po pierwsze, okazuje się, że większość 

„niebezpiecznych” usług opartych na RPC (szczególnie NIS i NFS) jest domyślnie oferowana w 

porównaniu z UDP. Po drugie, większość usług, do których chcesz uzyskać dostęp poprzez filtr 

pakietów, oparta jest na TCP, a nie na UDP; godne uwagi wyjątki to DNS, NTP i syslog. Te podwójne 

obserwacje prowadzą do wspólnego podejścia wielu stron do radzenia sobie z RPC za pomocą 

filtrowania pakietów: całkowicie blokują UDP, z wyjątkiem specyficznych i ściśle kontrolowanych 

„wizjerów” dla DNS, NTP i syslog. Dzięki takiemu podejściu, jeśli chcesz zezwolić na dowolną usługę 

RPC opartą na TCP w danym kierunku, musisz zezwolić na wszystkie usługi lub użyć filtru pakietów, 

który może skontaktować się z usługą lokalizacji. Windows NT zapewnia większą kontrolę nad portami 

używanymi przez RPC. Pomoże to, jeśli chcesz zezwolić zdalnym klientom na dostęp do twoich 

serwerów, ale nie pomoże ci pozwolić wewnętrznym klientom na dostęp do zewnętrznych serwerów 

(chyba że możesz nakłonić właścicieli serwerów do modyfikacji ich komputerów). Większość 

zastosowań RPC to tak naprawdę zastosowania DCOM, który zapewnia interfejs użytkownika do 

konfigurowania portów omówiony w dalszej części tego rozdziału. Możesz także bezpośrednio 

kontrolować rozmiar zakresu portów używanych przez RPC. Aby ograniczyć rozmiar zakresu portów, 

zmodyfikuj następujący klucz rejestru: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ RPC 

tak aby klucz „Porty” był ustawiony na zakres portów, którego chcesz używać, klucz 

„PortsInternetAvailable” jest ustawiony na „Y”, a „UseInternetPorts” również na „Y”. Procedura 

ustawiania portu dla danej usługi różni się w zależności od usługi. Czasami jest to udokumentowane w 

instrukcjach, a strona internetowa Microsoft zawiera instrukcje dotyczące ustawiania portów RPC dla 



usług, które są szczególnie często używane przez zapory ogniowe. Ponownie, większość usług RPC to 

usługi DCOM i istnieje interfejs użytkownika do zmiany parametrów DCOM. Warto sprawdzić interfejs 

DCOM, nawet jeśli zobaczysz dokumentację zalecającą bezpośrednią edycję rejestru. Jeśli ustawisz 

port używany przez usługę, pamiętaj, aby wybrać port, który nie jest używany przez inny serwer, oraz 

port to nie jest na początku zakresu portów RPC. Ponieważ większość serwerów wybiera pierwszy 

wolny numer z zakresu portów RPC, serwer, który prosi o numer bardzo zbliżony do początku zakresu 

portów, prawdopodobnie znajdzie go już w użyciu. W tym momencie albo serwer w ogóle się nie 

uruchomi, ponieważ rejestracja RPC nie powiedzie się, lub serwer wybierze losowy port i uruchomi się 

na nim. W obu przypadkach zdalni klienci, którzy polegają na tym, że serwer ma stały numer portu, nie 

będą mogli uzyskać do niego dostępu. 

Charakterystyka zastępcza RPC 

RPC jest trudne do proxy z wielu tych samych powodów, które utrudniają ochronę za pomocą 

filtrowania pakietów. Korzystanie z RPC wymaga korzystania z usługi lokalizacji, a serwer proxy musi 

obsługiwać zarówno usługę lokalizacji, jak i konkretną świadczoną usługę. Rysunek 14.2 pokazuje 

proces, przez który musi przejść serwer proxy RPC. Normalne zmodyfikowane systemy proxy dla 

klientów, takie jak SOCKS, nie obsługują RPC i nie są dostępne dla niego proxy dla zmodyfikowanej 

procedury. Oznacza to, że serwer proxy nie może określić, z którym serwerem klient chce się 

skontaktować. Albo klient musi być skonfigurowany, aby mówić RPC do serwera proxy, który następnie 

zawsze łączy się z tym samym rzeczywistym serwerem, lub serwer proxy musi działać jako 

przezroczysta usługa proxy, w której router przechwytuje ruch, wraz z adresami serwera i rękami je do 

proxy. Wiele przezroczystych serwerów proxy obsługuje Sun RPC; mniejsza liczba dodaje teraz obsługę 

DCE / Microsoft RPC. Produkty różnią się pod względem zapewnianego wsparcia, niektóre zapewniają 

wsparcie typu „wszystko albo nie”, a inne pozwalają określić, które usługi RPC chcesz zezwolić. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych RPC 

Żadna z wersji RPC nie używa wbudowanych adresów IP; nie ma nieodłącznego problemu z ich użyciem 

w systemach translacji adresów sieciowych, które modyfikują tylko adresy hostów. Z drugiej strony 

informacje zwracane przez usługę lokalizacyjną obejmują numery portów. Używanie RPC z systemem 

translacji adresów sieciowych, który modyfikuje numery portów, będzie wymagał systemu, który jest 

w stanie interpretować i modyfikować odpowiedzi z serwera lokalizacji, aby wyświetlały 

przetłumaczone numery portów. Ponadto protokoły zbudowane na bazie RPC mogą swobodnie 

wymieniać adresy IP lub zwracać uwagę na źródłowe adresy IP oraz informacje RPC, więc nie ma 

gwarancji, że wszystkie aplikacje RPC będą działać. W szczególności zarówno NIS, jak i NFS używają 

adresów źródłowych IP jako uwierzytelniaczy i będą musiały być starannie skonfigurowane do pracy z 

przetłumaczonymi adresami. Jak omówiono w następnej sekcji, DCOM, który jest głównym 

użytkownikiem Microsoft RPC, używa osadzonych adresów źródłowych i nie będzie działał z translacją 

adresów sieciowych. 

Podsumowanie rekomendacji dla RPC 

• Nie zezwalaj na protokoły RPC przez zaporę. 

Rozproszony model obiektowy (DCOM) 

DCOM to protokół Microsoft do przetwarzania rozproszonego oparty na RPC. DCOM to mechanizm, 

który Microsoft sugeruje, aby programiści używali wszystkich komputerów typu klient-serwer na 

platformach Microsoft, a większość aplikacji wymienionych jako korzystające z Microsoft RPC 

faktycznie korzysta z DCOM. DCOM może używać TCP lub UDP; pod Windows NT 4 domyślnie używa 



UDP, podczas gdy większość innych implementacji DCOM domyślnie używa TCP. Jeśli domyślna wersja 

RPC nie działa, serwery użyją drugiej. Chociaż DCOM opiera się na RPC, dodaje szereg funkcji mających 

ważne implikacje dla zapór ogniowych. Z drugiej strony DCOM dodaje warstwę bezpieczeństwa do 

RPC; aplikacje mogą wybrać ochronę integralności, ochronę poufności lub jedno i drugie. Z drugiej 

strony, transakcje DCOM są bardziej skomplikowane do obsługi przez zapory ogniowe niż proste 

transakcje RPC. Transakcje DCOM obejmują adresy IP, więc nie można bezpośrednio używać DCOM z 

mechanizmami zapory, które zaciemniają adres IP chronionych komputerów (na przykład proxy lub 

translacja adresów sieciowych). Serwery DCOM mogą również wykorzystywać wywołania zwrotne, w 

których serwer inicjuje połączenia z klientami, więc w przypadku niektórych usług może być 

niewystarczające, aby zezwolić tylko na połączenia klient-serwer . Microsoft opracował różne sposoby 

uruchamiania DCOM przez HTTP. Te metody umożliwiają przekazywanie DCOM przez zaporę bez 

problemów związanych z otwieraniem wszystkich portów używanych przez Microsoft RPC. Z drugiej 

strony, jeśli użyjesz tych metod, aby zapewnić przychodzący dostęp do DCOM, tworzysz wszystkie 

swoje serwery DCOM dostępne w Internecie. Usługi DCOM nie są napisane jako dostępne dla Internetu 

i nie powinny być otwierane w ten sposób. Za pomocą aplikacji dcomcnfg można kontrolować 

konfigurację zabezpieczeń DCOM i porty używane przez DCOM. Karta Punkty końcowe w dcomcnfg 

pozwoli ci ustawić zakres portów używanych dla portów dynamicznie przypisywanych, a jeśli edytujesz 

konfigurację dla konkretnej usługi DCOM, karta Punkty końcowe pozwoli ci wybrać dla niej port 

statyczny. Jest to bezpieczniejsze niż bezpośrednia edycja rejestru, ale należy zachować ostrożność 

przy wyborze numeru portu; w przypadku konfliktu numerów portów usługi nie będą działać 

poprawnie. Nie przypisuj statycznie usług do numerów portów, które są niskie w zakresie portów 

(często będą one dynamicznie przypisywane) lub do numerów portów, które są statycznie przypisane 

do innych usług. 

NetBIOS przez TCP / IP (NetBT) 

Chociaż Microsoft obsługuje wiele usług opartych bezpośrednio na TCP / IP, wiele starszych usług jest 

opartych na NetBIOS i używa NetBT w sieciach TCP / IP. Zapewnia to dodatkową warstwę przenośności 

dla usług, które mogą działać w sieciach TCP / IP lub NetBEUI, bez różnicy widocznej dla aplikacji. NetBT 

zapewnia trzy usługi: 

• Usługa nazw NetBIOS 

• Usługa datagramowa 

• Usługa sesji 

Usługa nazw znajduje się na porcie UDP 137 i służy do rozpoznawania nazw. Usługa datagramowa 

NetBT znajduje się na porcie UDP 138 i jest odpowiednikiem UDP NetBT, używanym do transakcji 

bezpołączeniowych. Usługa sesji NetBT znajduje się na porcie TCP 139. Zarówno datagram NetBT, jak 

i usługa sesji są używane głównie w protokołach opartych na bloku komunikatów serwera (SMB), które 

omówiono w dalszej części tego rozdziału. NetBT sam w sobie niewiele zapewnia. NetBT to po prostu 

sposób uruchamiania NetBIOS przez TCP / IP, a prawie wszystkie interesujące prace są wykonywane 

przez protokoły wyższego poziomu (prawie zawsze SMB). Połączenia sesji NetBT zapewniają niezwykle 

minimalny poziom bezpieczeństwa. Żądający musi podać nazwę NetBIOS i adres TCP / IP, z którym chce 

się połączyć, a także nazwę NetBIOS i adres TCP / IP. Nie można nawiązać połączenia, chyba że jakiś 

program zarejestruje się w odpowiedzi na określoną nazwę NetBIOS. Aplikacje NetBT mogą 

wykonywać autoryzację na podstawie nazwy NetBIOS i / lub adresu TCP / IP żądającego, ale w zractice 

jest to rzadkie. (Ponieważ oba z nich są w każdym razie trywialne, można to zrobić równie dobrze.) 

Usługa sesji NetBT może również działać jako rodzaj usługi lokalizatora. Aplikacja, która rejestruje się, 

aby odpowiedzieć na nazwę, może podać inny adres IP i numer portu. Gdy klient próbuje się połączyć, 



początkowo będzie rozmawiał z sesją NetBT na porcie 139, ale serwer sesji NetBT poda inny adres IP i 

numer portu. Następnie klient zamknie połączenie początkowe i otworzy nowe połączenie (nadal 

korzystające z protokołu sesji NetBT) na nowy adres IP i numer portu. Ma to na celu wsparcie systemów 

operacyjnych, w których otwartych połączeń TCP / IP nie można przenosić między aplikacjami, dzięki 

czemu serwer sesji NetBT nie może po prostu przesłać połączenia do odbiornika. Nie jest to funkcja 

powszechnie stosowana. Usługa datagramowa NetBT obejmuje także źródłową i docelową nazwę 

NetBIOS (choć nie informacje o adresie TCP / IP). Datagramy NetBT mogą być rozgłaszane, rozsyłane 

grupowo lub wysyłane do określonego miejsca docelowego. Host odbierający sprawdza docelową 

nazwę NetBIOS, aby zdecydować, czy przetwarzać datagram. Ta funkcja jest czasami używana zamiast 

rozpoznawania nazw. Zamiast próbować znaleźć adres dla konkretnej nazwy, klienci niektórych 

protokołów wysyłają pakiet rozgłoszeniowy i zakładają, że odpowiedni host odpowie. Działa to tylko 

wtedy, gdy ruch rozgłoszeniowy od klienta może dotrzeć do serwera. Wskazujemy protokoły, w 

których ta funkcja jest powszechnie używana. 

Charakterystyka filtrowania pakietów NetBT 

Usługa datagramów NetBT wykorzystuje port UDP 138; usługa sesji korzysta z portu TCP 139.26. Usługa 

sesji NetBT jest zawsze kierowana do określonego hosta, ale usługa datagramów NetBT może być 

rozgłaszana. Jeśli przekierowanie jest w użyciu, połączenia sesji NetBT mogą być legalnie nawiązywane 

z dowolnym portem docelowym. Na szczęście jest to rzadkie i nie nastąpi na serwerach Windows NT 

ani Unix NetBT. 

Charakterystyka proxy w NetBT 

Usługa sesji NetBT byłaby dość łatwa do proxy, a usługa datagramów NetBT jest zaprojektowana do 

proxy. Proxy NetBT nie zwiększy znacznie bezpieczeństwa, chociaż pozwoli ci uniknąć pewnego rodzaju 

fałszerstw i prawdopodobnie niektórych ataków typu „odmowa usługi” opartych na niepoprawnych 

datagramach NetBT. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych NetBT 

Chociaż NetBT ma wbudowane adresy IP, zwykle nie stanowią one problemu dla systemów translacji 

adresów sieciowych. Są dwa miejsca, w których osadzone są adresy IP: przekierowania usługi sesji i 

datagramy. Przekierowanie usługi sesji prawie nigdy nie jest używane, a osadzone adresy IP w 

datagramach powinny być używane tylko do identyfikacji klienta, a nie do komunikacji. Odpowiedzi są 

wysyłane na adres źródłowy IP, a nie do źródła osadzonego. W niektórych sytuacjach zmiany numerów 

portów mogą stanowić problem, ponieważ niektóre implementacje odpowiadają portowi 138 dla 

usługi datagramowej, ignorując zarówno port źródłowy IP, jak i wbudowany port źródłowy NetBT. Na 

szczęście te starsze implementacje stają się rzadkie. 

Podsumowanie rekomendacji dla NetBT 

• Nie zezwalaj na NetBT w twojej zaporze ogniowej. 

Wspólny internetowy system plików (CIFS) i blok komunikatów serwera (SMB) 

Common Internet File System (CIFS) to protokół wymiany informacji ogólnego przeznaczenia znany 

wcześniej jako Server Message Block (SMB). SMB jest protokołem opartym na komunikatach 

opracowanym przez Microsoft, Intel i IBM. Protokół SMB jest najlepiej znany jako podstawa 

udostępniania plików i drukarek firmy Microsoft, co zostało omówione dalej w rozdziale 17. Jednak 

SMB jest również używany przez wiele innych aplikacji. Standard CIFS rozszerza wykorzystanie SMB 

przez Microsoft. SMB jest zwykle uruchamiany na NetBT. Nowsze implementacje obsługują również 



SMB bezpośrednio przez TCP / IP; w tej konfiguracji jest prawie zawsze nazywany CIFS. Zauważ, że 

niezależnie od tego, jak ten protokół się nazywa, jest to dokładnie ten sam protokół, niezależnie od 

tego, czy jest uruchamiany bezpośrednio przez NetBT, czy bezpośrednio przez TCP / IP, i że został 

nazwany CIFS, nawet jeśli nie działał bezpośrednio przez TCP / IP. Nazywamy go tutaj „SMB”, głównie 

dlatego, że jest używany do różnych rzeczy oprócz udostępniania plików i uważamy, że mylące jest 

określanie go jako systemu plików w tym kontekście. Protokół SMB zapewnia wiele różnych operacji. 

Wiele z nich to standardowe operacje na plikach (na przykład otwieranie, odczytywanie, zapisywanie, 

usuwanie i ustawianie atrybutów), ale istnieją również określone operacje do innych celów (na 

przykład przesyłanie wiadomości i drukowanie) oraz kilka ogólnych celów do wykonywania 

komunikacji międzyprocesowej za pomocą SMB. SMB umożliwia udostępnianie nie tylko 

standardowych plików, ale także innych rzeczy, w tym urządzeń, nazwanych potoków i skrzynek 

pocztowych. (Nazwane potoki i mailsloty są mechanizmami komunikacji międzyprocesowej; nazwane 

potoki zapewniają strumień danych, podczas gdy mailsloty są zorientowane na wiadomości.) Dlatego 

zapewnia odpowiednie wywołania do manipulowania tymi innymi obiektami, w tym obsługę kontroli 

urządzeń (kontroli I / O lub ioctls ) i kilka wezwań do transakcji ogólnego przeznaczenia do komunikacji 

między procesami. Czasami możliwe jest także użycie tych samych wywołań manipulacji plikami, które 

są używane w zwykłych plikach do manipulowania plikami specjalnymi. W praktyce istnieją dwa 

główne zastosowania SMB; udostępnianie plików i zdalne transakcje ogólnego przeznaczenia. 

Transakcje ogólne ogólnego przeznaczenia są realizowane przez uruchomienie DCE RPC przez SMB, 

poprzez współużytkowanie nazwanych potoków. Ogólnie rzecz biorąc, każda aplikacja używa DCE RPC 

zamiast SMB, jeśli mówi, że używa nazwanych potoków; jeśli zależy od \ PIPE \ coś_lub_innego, \ 

Nazwana rura \ coś_lub_innego, lub IPC $; jeśli wymaga portu 138, 139 lub 445; lub jeśli wspomina o 

transakcjach SMB lub CIFS. Aplikacje, które zwykle tego używają, to uwierzytelnianie NTLM, Menedżer 

serwera, Edytor rejestru, Podgląd zdarzeń i buforowanie wydruku. Za każdym razem, gdy zapewniasz 

dostęp SMB do komputera, zapewniasz dostęp do wszystkich aplikacji, które używaj SMB do transakcji. 

Większość z tych aplikacji ma własne mechanizmy bezpieczeństwa, ale musisz je zastosować. Jeśli nie 

masz pewności, że bezpieczeństwo hosta jest doskonałe, nie zezwalaj na dostęp SMB.  

SMB wprowadza dodatkową komplikację dla zapór ogniowych. Nie tylko wiele różnych protokołów o 

bardzo różnych implikacjach dla bezpieczeństwa korzysta z SMB (tym samym kończy się na tych samych 

numerach portów), ale wszystkie one mogą korzystać z tego samego połączenia SMB. Jeśli dwa 

komputery połączą się ze sobą za pośrednictwem SMB w jednym celu, połączenie to zostanie 

ponownie wykorzystane dla wszystkich innych protokołów SMB. Dlatego SMB zorientowane na 

połączenie należy traktować jak protokół bezpołączeniowy, z każdym pakietem osobną transakcją, 

którą należy ocenić pod kątem bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli klient łączy się z serwerem w celu 

uzyskania dostępu do systemu plików, rozpocznie sesję SMB. Jeśli klient chce następnie wydrukować 

na drukarce na tym serwerze lub uruchomić program oparty na SMB (taki jak Menedżer użytkowników 

lub Podgląd zdarzeń) na tym serwerze, istniejące połączenie zostanie ponownie wykorzystane. W 

najczęstszych zastosowaniach SMB klient nawiązuje połączenie sesji NetBT z hostem, a następnie 

rozpoczyna sesję SMB. Na początku sesji SMB serwer i klient negocjują dialekt SMB. Różne dialekty 

obsługują różne funkcje SMB. Po wynegocjowaniu dialektu klient uwierzytelnia się, czy dialekt 

obsługuje uwierzytelnianie w tym momencie, a następnie żąda od serwera zasobu z tak zwanym 

połączeniem drzewa. Gdy klient tworzy początkowe połączenie SMB i uwierzytelnia się, otrzymuje 

identyfikator zwany identyfikatorem użytkownika lub identyfikatorem UID. Jeśli klient chce innego 

zasobu, użyje ponownie istniejącego połączenia i po prostu wykona dodatkowe żądanie połączenia z 

drzewem. Serwer ustali, czy Klient jest upoważniony do wykonania żądania drzewa, patrząc na 

uprawnienia nadane UID. Wiele połączeń zasobów może być używanych jednocześnie; wyróżnia je 

identyfikator o nazwie identyfikator drzewa lub TID. Nie wszystkie polecenia SMB wymagają 



prawidłowego identyfikatora UID i identyfikatora TID. Oczywiście polecenia do konfigurowania 

połączeń nie wymagają ich, ale z innych można korzystać bez nich, w tym poleceń przesyłania 

wiadomości, polecenia echo i niektórych poleceń, które podają informacje o serwerze. Z tych poleceń 

może korzystać każdy, bez uwierzytelniania. 

Uwierzytelnianie i SMB 

Ponieważ SMB działa na wielu komputerach z różnymi modelami uwierzytelniania, obsługuje kilka 

różnych poziomów bezpieczeństwa. Możliwe są dwa różne rodzaje uwierzytelniania, zwane zwykle 

poziomem udziału i poziomem użytkownika. Samba, która jest popularną implementacją SMB dla 

Uniksa, odnosi się również do uwierzytelnienia „na poziomie serwera”; jest to termin specyficzny dla 

Samby, używany podczas uwierzytelniania na poziomie użytkownika, ale serwer Samba nie 

uwierzytelnia użytkowników lokalnie. Nie jest to widoczne dla klienta.  

Uwierzytelnianie na poziomie udziału 

W przypadku uwierzytelniania na poziomie udziału początkowe połączenie SMB nie wymaga 

uwierzytelnienia. Zamiast tego za każdym razem, gdy dołączasz się do zasobu, podajesz hasło do tego 

konkretnego zasobu. To uwierzytelnianie jest przeznaczone dla serwerów działających w systemach 

operacyjnych, które w rzeczywistości nie mają pojęcia użytkowników. Ponieważ wymaga, aby wszyscy 

użytkownicy, którzy chcą korzystać z zasobu, mieli to samo hasło, jest on z natury niepewny i należy go 

unikać. Używa tych samych mechanizmów do wymiany haseł, które są używane do uwierzytelniania 

na poziomie użytkownika (które są szczegółowo opisane w rozdziale 21), ale dokonuje wymiany hasła 

podczas łączenia drzewa zamiast podczas konfiguracji sesji. 

Uwierzytelnianie na poziomie użytkownika 

Uwierzytelnianie na poziomie użytkownika ma miejsce na początku sesji SMB, po negocjacjach 

dialektu. Jeśli negocjowany dialekt obsługuje uwierzytelnianie na poziomie użytkownika, klient 

przekazuje informacje uwierzytelniające do serwera. Podane informacje uwierzytelniające to nazwa 

użytkownika i hasło; metoda użyta do wysłania zależy od dialektu. Hasło może zostać wysłane w postaci 

zwykłego tekstu lub ustanowione przez odpowiedź wyzwania. Uwierzytelnianie na poziomie 

użytkownika jest szczegółowo omówione w rozdziale 21, ponieważ służy do uwierzytelniania przy 

logowaniu oraz do uwierzytelniania użytkowników łączących się z serwerami plików. Wiele serwerów 

SMB, które wykonują uwierzytelnianie na poziomie użytkownika, zapewnia dostęp dla gości i daje 

gościom dostęp do klientów, którzy nie uwierzytelniają się z jakiegokolwiek powodu. Ma to na celu 

zapewnienie kompatybilności wstecznej dla klientów, którzy nie mogą uwierzytelniać na poziomie 

użytkownika. W większości konfiguracji zapewni również dostęp do wielu plików każdemu, kto może 

zapytać. Powinieneś albo wyłączyć dostęp dla gości, albo dokładnie kontrolować uprawnienia do 

plików. 

Charakterystyka filtrowania pakietów SMB 

Protokół SMB jest generalnie wykonywany za pośrednictwem usługi sesji NetBT na porcie TCP 139. 

Teoretycznie możliwe jest uruchomienie go za pomocą usługi datagramów NetBT na porcie UDP 138, 

ale jest to niezwykle rzadkie. Począwszy od systemu Windows 2000, SMB można również uruchamiać 

bezpośrednio przez TCP / IP bez udziału NetBT, w którym to przypadku używa on portu TCP lub UDP 

445 (ponownie, chociaż UDP jest teoretyczną możliwością, nie wydaje się, aby występował w 

praktyce). Klienci dowolnego protokołu SMB często będą próbowali dotrzeć do hosta docelowego 

również za pośrednictwem usługi nazw NetBIOS. SMB będzie działać, nawet jeśli te pakiety zostaną 



odrzucone, ale możesz rejestrować dużą liczbę odrzuconych pakietów. Powinieneś być tego świadomy 

i nie należy interpretować żądań usług nazw od klientów SMB jako ataków.  

Charakterystyka przybliżająca SMB 

SMB nie jest szczególnie trudne do proxy, ale trudno jest poprawić swoje bezpieczeństwo za pomocą 

proxy. Ponieważ wiele rzeczy jest implementowanych jako transakcje ogólnego przeznaczenia, proxy 

nie może dokładnie wiedzieć, jaki efekt będzie miała operacja na maszynie końcowej. Serwer proxy nie 

może tylko śledzić żądań, ale musi także śledzić nazwy plików, do których odnoszą się te żądania. 

Ponadto protokół pozwala łączyć niektóre operacje razem, tak aby pojedyncza transakcja mogła 

obejmować połączenie drzewa, otwarte i odczyt (na przykład). Oznacza to, że serwer proxy, który 

próbuje kontrolować, które pliki są otwierane, musi szczegółowo analizować transakcje, aby upewnić 

się, że żadne nieodpowiednie otwarcie nie jest opóźnione w łańcuchu. Nie wystarczy po prostu 

sprawdzić rodzaj transakcji. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych SMB 

SMB jest zwykle uruchamiany przez NetBT, który zawiera osadzone adresy IP, ale zasadniczo ich nie 

używa, jak omówiono wcześniej. W Windows 2000 możliwe jest również uruchamianie SMB 

bezpośrednio przez IP. W tym trybie nie ma wbudowanych adresów IP i powinien działać z prostą 

translacją adresów sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla małych i średnich firm 

• Nie zezwalaj SMB na zaporę. 

Architektura brokera żądań Common Object Request (CORBA) i Internet Inter-Orb Protocol (IIOP) 

CORBA to obiektowa platforma rozproszonego przetwarzania zorientowanego obiektowo firmy 

Microsoft. Zasadniczo obiekty CORBA komunikują się ze sobą za pośrednictwem programu o nazwie 

Object Request Broker lub orb.27 Obiekty CORBA komunikują się ze sobą przez Internet za 

pośrednictwem protokołu internetowego Inter-Orb (IIOP), który jest oparty na TCP, ale nie używa 

ustalony numer portu. IIOP zapewnia dużą elastyczność. Pozwala na wywołania zwrotne, w których 

klient nawiązuje połączenie z serwerem z żądaniem, a serwer nawiązuje osobne połączenie z klientem 

z odpowiedzią. Pozwala także na dwukierunkowe użycie połączenia; jeśli klient nawiązuje połączenie z 

serwerem, serwer nie ogranicza się do odpowiadania na żądania od klienta, ale może wysyłać własne 

żądania przez istniejące połączenie. IIOP nie zapewnia usług uwierzytelniania ani szyfrowania, 

pozostawiając je aplikacji. Cała ta elastyczność zasadniczo uniemożliwia składanie oświadczeń o 

bezpieczeństwie CORBA. Niektóre aplikacje CORBA są dość bezpieczne; inni nie są. Będziesz musiał 

przeanalizować każdą aplikację CORBA osobno. Aby pomóc w bezpieczeństwie, niektórzy dostawcy 

obsługują IIOPS, czyli IIOP przez SSL. Ten protokół zapewnia podstawowe zabezpieczenia, które 

zapewnia protokół SSL, które zostaną omówione później, a zatem pomogą chronić aplikacje, które go 

używają, przed atakami polegającymi na wąchaniu pakietów. 

Charakterystyka filtrowania pakietów CORBA i IIOP 

Ponieważ nie ma stałego numeru portu dla IIOP lub IIOPS, charakterystyka CORBA filtrowania pakietów 

będzie zależeć całkowicie od twojej implementacji. Niektóre kule mają wstępnie zdefiniowane numery 

portów dla IIOP i IIOPS, a inne pozwalają ci na alokację własnych portów lub przydzielanie portów 

dynamicznie. (Niektóre kule w ogóle nie obsługują IIOPS.) Ponadto kilka kul pozwoli na uruchomienie 

IIOP przez HTTP. IIOP jest niezwykle trudny do kontrolowania dzięki filtrowaniu pakietów. Filtr 

pakietów nie może stwierdzić, czy połączenie IIOP jest jednokierunkowe czy dwukierunkowe, więc nie 



można powstrzymać serwera przed wykonywaniem poleceń na kliencie za pomocą filtrowania 

pakietów. Ponadto, jeśli aplikacja korzysta z połączeń zwrotnych, może być konieczne zezwolenie na 

połączenia w obu kierunkach, co dodatkowo zmniejsza kontrolę nad sytuacją 

Charakterystyka proxy w przypadku CORBA i IIOP 

Istnieją dwa różne sposoby używania proxy z IIOP. Jednym z nich jest użycie kuli obsługującej proxy, 

która wie, jak używać ogólnego proxy, takiego jak SOCKS lub serwer proxy HTTP. Innym jest użycie 

protokołu IIOP serwera proxy, który może interpretować informacje o porcie IIOP i adresie. Istnieje 

wiele wdrożeń każdego z tych rozwiązań. Każdy rodzaj proxy zapewnia lepsze bezpieczeństwo niż 

można nim zarządzać za pomocą filtrowania pakietów. Korzystanie z ogólnego proxy wymaga mniejszej 

konfiguracji zapory, ale całkowicie uzależnia twoje bezpieczeństwo od kuli i twórcy aplikacji. Serwer 

proxy obsługujący IIOP pozwoli ci dodać dodatkowe zabezpieczenia za pomocą zapory ogniowej, aby 

kontrolować, które żądania operacji mogą być przekazywane do kuli. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych CORBA i IIOP 

IIOP zawiera wbudowany adres IP i informacje o porcie i będzie wymagał systemu translacji adresów z 

Podsumowanie zaleceń dla CORBA i IIOP 

• Nie próbuj przepuszczać wszystkich CORBA przez zaporę; dokonać szczegółowych ustaleń dla 

poszczególnych aplikacji CORBA. 

• Aby uzyskać maksymalne bezpieczeństwo, opracuj jednoznaczne serwery proxy obsługujące CORBA 

wraz z aplikacją CORBA. 

ToolTalk 

ToolTalk to kolejny rozproszony system obiektowy. Jest częścią Common Desktop Environment (CDE), 

standardu opracowanego przez konsorcjum dostawców Uniksa, który pozwala narzędziom do 

komunikacji między sobą. Na przykład ToolTalk umożliwia przeciąganie obiektów z jednej aplikacji do 

drugiej z oczekiwanym wynikiem i umożliwia wielu aplikacjom śledzenie zmian w tym samym pliku. 

Aplikacje korzystające z ToolTalk nie komunikują się bezpośrednio. Zamiast tego komunikacją zajmują 

się dwa rodzaje serwerów ToolTalk. Serwer sesji, zwany ttsession, obsługuje wiadomości dotyczące 

procesów, a serwer obiektowy o nazwie rpc.ttdbserverd obsługuje wiadomości dotyczące obiektów.  

Aplikacje rejestrują się na odpowiednich serwerach ToolTalk, aby powiedzieć im, jakimi 

wiadomościami są zainteresowane. Gdy aplikacja ma komunikat do wysłania, wysyła wiadomość do 

odpowiedniego serwera ToolTalk, który redystrybuuje ją do wszystkich zainteresowanych aplikacji i 

zwraca wszelkie odpowiedzi do wysyłanie aplikacji. Serwery sesji grupują powiązane procesy (na 

przykład wszystkie programy uruchomione przez danego użytkownika zwykle będą częścią jednej 

sesji), a wiele serwerów sesji może działać na tym samym komputerze. rpc.ttdbserverd jest 

uruchamiany z inetd i działa jako root, natomiast ttsession jest uruchamiany w razie potrzeby i działa 

jako użytkownik, który go uruchomił. Często sesja zostanie uruchomiona, gdy użytkownik się zaloguje, 

ale nie jest to wymagane; jeśli aplikacja chce korzystać z ToolTalk, ale nie jest dostępna żadna sesja, 

zostanie uruchomiona. 

ToolTalk jest oparty na Sun RPC. Chociaż ToolTalk zapewnia szereg mechanizmów uwierzytelniania, 

większość implementacji ToolTalk używa najprostszego, który autoryzuje żądania na podstawie 

nieuwierzytelnionych informacji o użytkownikach systemu Unix zawartych w żądaniu. Jest to 

całkowicie do pomyślenia. Ponadto wystąpiły różne problemy z bezpieczeństwem przy implementacji 

ToolTalk, w tym problemy z przepełnieniem bufora w rpc.ttdbserverd i bibliotekach klientów ToolTalk. 



Kilka z tych problemów umożliwiło zdalnym atakującym do uruchamiania dowolnych programów jako 

root. 

Podsumowanie rekomendacji dla ToolTalk 

• Nie zezwalaj RPC na zaporę; ponieważ ToolTalk jest oparty na Sun RPC, zapobiegnie to przekroczeniu 

zapory ogniowej. 

• Usuń ToolTalk z hostów bastionowych (spowoduje to usunięcie niektórych funkcji pulpitu, ale 

najlepiej jest usunąć wszystkie graficzny interfejs użytkownika i narzędzia pulpitu). 

Transport Layer Security (TLS) i Secure Socket Layer (SSL) 

Protokół Secure Socket Layer (SSL) został zaprojektowany w 1993 r. Przez Netscape w celu zapewnienia 

kompleksowego szyfrowania, ochrony integralności i uwierzytelniania serwera w Internecie. Biblioteki 

usług bezpieczeństwa, które były wówczas dostępne, nie zapewniały pewnych funkcji, które były 

potrzebne w Internecie: 

• Silne uwierzytelnianie za pomocą klucza publicznego bez potrzeby globalnej infrastruktury klucza 

publicznego. 

• Rozsądna wydajność dzięki dużej liczbie krótkich połączeń wymaganych przez bezpaństwowy 

charakter HTTP. Stan powiązany z SSL może być utrzymany, według uznania serwera, poprzez 

sekwencję połączeń HTTP. 

• Zdolność klientów do zachowania anonimowości przy jednoczesnym wymaganiu uwierzytelnienia 

serwera. 

Podobnie jak większość protokołów sieciowych, SSL przeszedł szereg zmian. Najczęściej występującymi 

wersjami SSL są wersja 2 i wersja 3. Znane są problemy z kryptografią w wersji 2. Kryptografia używana 

w SSL w wersji 3 zawiera pewne znaczące różnice w stosunku do swojego poprzednika i jest uważana 

za wolną od słabości kryptograficznych poprzedniej wersji. Wersja 3 protokołu SSL zapewnia także 

czysty sposób korzystania z nowych wersji protokołu w celu zapewnienia zgodności z przyszłymi 

wersjami. O ile nie zaznaczono inaczej, ta dyskusja odnosi się do wersji SSL 3; zalecamy unikanie 

używania protokołu SSL w wersji 2. 

Protokół SSL jest własnością firmy Netscape (i są oni właścicielami amerykańskiego patentu 

dotyczącego SSL), ale zwrócili się do IETF w celu stworzenia standardu internetowego. Definicja 

protokołu IETF, RFC 2246, staje się standardem internetowym. Protokół opiera się bardzo mocno na 

wersji SSL 3 i nazywa się Transport Layer Security (TLS). Zarówno TLS, jak i SSL używają dokładnie tego 

samego mechanizmu powitania protokołu i mechanizmu rozszerzania wersji. Pozwala to na migrację 

serwerów z obsługi SSL do TLS. Wprowadzono także przepisy umożliwiające tworzenie usług 

obsługujących zarówno SSL 3, jak i TLS. Netscape udzielił bezpłatnej licencji na patent SSL na wszelkie 

aplikacje korzystające z TLS w ramach standardowego protokołu IETF. 

Protokoły TLS i SSL 

Protokoły TLS i SSL zapewniają uwierzytelnianie serwera i klienta, szyfrowanie typu end-to-end oraz 

ochronę integralności. Pozwalają również klientowi na ponowne połączenie się z serwerem, z którego 

już korzystał, bez konieczności ponownego uwierzytelniania lub negocjacji  nowego klucza sesji, o ile 

nowe połączenie zostanie nawiązane wkrótce po zamknięciu starego. Bezpieczeństwo TLS i SSL nie 

wynika wyłącznie z faktu, że używają określonego algorytmu szyfrowania, skrótu kryptograficznego lub 

kryptografii klucza publicznego, ale ze sposobu, w jaki algorytmy są używane. Ważne cechy bezpiecznej 



prywatnej sesji komunikacyjnej omówiono w załączniku C. Zarówno TLS, jak i SSL spełniają cechy 

zapewniające bezpieczną prywatną sesję komunikacyjną, ponieważ: 

• Klient i serwer negocjują algorytmy szyfrowania i ochrony integralności. 

• Tożsamość serwera, z którym łączy się klient, jest zawsze weryfikowana, a ta kontrola tożsamości jest 

przeprowadzana przed wysłaniem opcjonalnych informacji uwierzytelniających użytkownika klienta. 

• Zastosowane algorytmy wymiany kluczy zapobiegają atakom typu man-in-the-middle. 

• Pod koniec wymiany klucza znajduje się wymiana sumy kontrolnej, która wykryje wszelkie próby 

naruszenia algorytmu. 

• Serwer może sprawdzić tożsamość klienta na wiele sposobów (mechanizmy te zostały omówione w 

następnej sekcji). Możliwe jest także posiadanie anonimowych klientów. 

• Wszystkie wymieniane pakiety danych obejmują sprawdzanie integralności wiadomości. Błąd 

sprawdzania integralności powoduje zamknięcie połączenia. 

• Przy użyciu pewnych zestawów wynegocjowanych algorytmów można zastosować parametry 

tymczasowego uwierzytelnienia, które zostaną odrzucone po upływie konfigurowalnego okresu, aby 

zapobiec odszyfrowaniu nagranych sesji w późniejszym czasie. 

Kryptografia w TLS i SSL 

TLS i SSL nie zależą od jednego algorytmu dla każdego z następujących elementów: generowanie 

kluczy, szyfrowanie danych lub przeprowadzanie uwierzytelnienia. Zamiast tego mogą korzystać z 

szeregu różnych algorytmów. Nie wszystkie kombinacje algorytmów są poprawne, a zarówno TLS, jak 

i SSL definiują zestawy algorytmów, które powinny być używane razem. Ta elastyczność zapewnia wiele 

korzyści: 

• Różne algorytmy mają różne możliwości; obsługa wielu z nich pozwala aplikacji wybrać jedną 

szczególnie odpowiednią do rodzaju danych i wzorców transakcji, z których korzysta. 

• Często występuje kompromis między siłą a prędkością; obsługa wielu różnych algorytmów pozwala 

aplikacjom korzystać z szybszych, ale słabszych metod, gdy bezpieczeństwo jest mniej ważne. 

• Z biegiem czasu ludzie znajdują sposoby na łamanie algorytmów, które wcześniej uważano za 

bezpieczne; obsługa zakresu pozwala aplikacjom przestać używać algorytmów, które nie są już 

uważane za bezpieczne. 

Protokół TLS definiuje zestawy algorytmów, których można używać razem. Istnieje tylko jeden pakiet 

algorytmów, który aplikacja musi zaimplementować, aby mogła zostać nazwana aplikacją zgodną z TLS. 

Nawet wtedy, jeśli standard aplikacji uniemożliwia korzystanie z tego pakietu podstawowych 

algorytmów, może zaimplementować inny i nadal być nazywany zgodny z TLS. Wymaganym pakietem 

algorytmów jest wymiana kluczy Diffie-Hellmana uwierzytelniona za pomocą standardu Digital 

Signature Standard (DSS) z potrójnym DES używanym w trybie łańcuchowego blokowania szyfrów z 

hashami kryptograficznymi SHA. Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o tym ciągu terminów 

kryptograficznych, jest to, że obecnie ten zestaw algorytmów zapewnia silne szyfrowanie i 

uwierzytelnianie odpowiednie do ochrony poufnych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na 

temat określonych algorytmów kryptograficznych i długości kluczy, zobacz Dodatek C. Niektóre 

zestawy algorytmów wykorzystują kryptografię klucza publicznego, która w zależności od aplikacji 

może wymagać użycia dodatkowych usług sieciowych (takich jak LDAP do weryfikacji certyfikatów 

cyfrowych) w celu wykonania uwierzytelnianie serwera lub klienta. TLS umożliwia uwierzytelnianie 



klientów przy użyciu kryptografii klucza publicznego DSS lub RSA. Jeśli klienci chcą korzystać z innych 

form uwierzytelniania, takich jak karta token lub hasło, muszą uwierzytelnić się na serwerze 

anonimowo, a następnie aplikacja musi negocjować w celu wykonania dodatkowego uwierzytelnienia. 

Jest to metoda, której używa przeglądarka internetowa wykorzystująca TLS lub SSL do wykonania 

podstawowego uwierzytelnienia HTTP. 

Korzystanie z TLS i SSL przez inne protokoły 

Aby TLS i SSL były przydatne, muszą być używane w połączeniu z protokołem wyższego poziomu, który 

faktycznie wymienia dane między aplikacjami. W niektórych przypadkach odbywa się to poprzez 

włączenie ich do nowych protokołów; na przykład wersja 2 protokołu Secure Shell (SSH) wykorzystuje 

TLS. Jednak w innych sytuacjach przydatne jest dodanie TLS lub SSL do istniejącego protokołu. Są na to 

dwa podstawowe mechanizmy. Jednym ze sposobów jest użycie nowego numeru portu do połączenia 

starego protokołu z protokołem szyfrującym; w ten sposób pierwotnie zintegrowano SSL i HTTP w celu 

utworzenia HTTPS. 

Innym powszechnym sposobem integracji TLS lub SSL z istniejącym protokołem jest dodanie polecenia 

do protokołu, który uruchamia zaszyfrowaną sesję na istniejącym porcie; takie podejście przyjmuje 

ESMTP podczas korzystania z rozszerzenia STARTTLS. Żadne z tych podejść nie jest idealne. Użycie 

nowego numeru portu jest stosunkowo łatwe do wdrożenia (nie trzeba zmieniać parserów poleceń) i 

pozwala zaporze ogniowej na łatwe rozróżnienie między chronionymi i niechronionymi wersjami 

protokołu (dzięki czemu można na przykład wymagać użycia TLS) . Zużywa jednak numery portów (do 

przydzielenia jest tylko 1024 w zarezerwowanym zakresie) i wymaga zmiany konfiguracji zapory, aby 

umożliwić połączenia chronione TLS. Dodanie nowego polecenia w celu uruchomienia połączenia TLS 

pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie numerów portów i zwiększa szanse, że zaktualizowany 

protokół będzie działał przez zapory ogniowe (może nadal być odrzucony przez inteligentny serwer 

proxy, który obserwuje używane polecenia). Jednak trudniej jest go wdrożyć. W szczególności trudno 

jest upewnić się, że żadne ważne dane nie zostaną wymienione przed uruchomieniem TLS. Co więcej, 

programiści muszą zachować ostrożność w przypadku awarii. Serwer lub klient obsługujący TLS musi z 

wdziękiem zawieść, rozmawiając z takim, który tego nie robi. Jeśli jednak zarówno serwer, jak i klient 

obsługują TLS, osoba atakująca nie powinna mieć możliwości zmuszenia ich do rozmowy bez ochrony 

przez ingerowanie w negocjacje dotyczące korzystania z TLS. 

Ponadto, po uaktualnieniu protokołu do korzystania z TLS, powinien on ponownie rozpocząć wszystkie 

negocjacje protokołu od początku. Wszelkie informacje z niezabezpieczonego protokołu mogły zostać 

zmodyfikowane przez atakującego i nie można im ufać. 

Charakterystyka filtrowania pakietów TLS i SSL 

Ani TLS, ani SSL nie są powiązane z przypisanym portem, chociaż istnieje pewna liczba portów 

przypisanych do określonych protokołów wyższego poziomu działających na jednym lub drugim. 

Wymieniliśmy te porty wraz z wszelkimi innymi portami przypisanymi do protokołów wyższego 

.Czasami zobaczysz port 443 pokazany jako przypisany do SSL, ale w rzeczywistości jest on przypisany 

do HTTP przez SSL. Połączenia TLS i SSL zawsze będą prostymi połączeniami TCP, ale nie przeszkadza 

to, że protokoły wyższego poziomu, które ich używają, mogą także używać innych połączeń lub 

protokołów. Ze względu na kompleksowe szyfrowanie niemożliwe jest inteligentne filtrowanie 

pakietów na połączeniach TLS i SSL; na przykład filtr pakietów nie może wymuszać ograniczeń 

dotyczących protokołów wyższego poziomu. 

Charakterystyka proxy dla TLS i SSL 



Ponieważ TLS i SSL używają prostych połączeń TCP, działają dobrze z ogólnymi serwerami proxy. 

Proxying zapewnia bardzo niewielką dodatkową ochronę za pomocą TLS i SSL, ponieważ proxy nie 

może zobaczyć zawartości pakietów w celu inteligentnego rejestrowania, kontroli lub filtrowania 

treści; proxy może kontrolować tylko, gdzie są nawiązywane połączenia. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych TLS i SSL 

TLS i SSL będą działać dobrze z translacją adresów sieciowych. Jednak kompleksowe szyfrowanie 

uniemożliwi przechwytywanie adresów osadzonych przez system translacji adresów sieciowych. 

Protokoły wyższego poziomu, które zależą od posiadania poprawnych informacji o adresie lub nazwie 

hosta w swoich danych, nie będą działać i system translacji adresów sieciowych nie będzie w stanie 

chronić cię przed przypadkowym wydaniem informacji o konfiguracji sieci wewnętrznej. 

Podsumowanie rekomendacji dla TLS i SSL 

• TLS i SSL w wersji 3 są dobrym wyborem do dodania kompleksowej ochrony aplikacji. 

• Użyj TLS i SSL w wersji 3, aby chronić się przed podsłuchiwaniem, przechwytywaniem sesji i 

serwerami trojanów. 

• Używaj TLS lub SSL w wersji 3 zamiast SSL w wersji 2. TLS powinien być lepszy niż SSL w wersji 3. 

• Podczas oceny programów, które używają TLS lub SSL w celu dodania ochrony do istniejących 

protokołów, sprawdź, czy przejście do chronionego połączenia następuje przed wymianą poufnych 

danych. Idealnie każdy wyższy poziom negocjacji protokołu należy całkowicie zrestartować po 

ustanowieniu ochrony. 

Interfejs API ogólnych usług bezpieczeństwa (GSSAPI) 

GSSAPI to standard IETF, który zapewnia zestaw usług kryptograficznych dla aplikacji. Usługi są 

świadczone poprzez dobrze zdefiniowany interfejs programowania aplikacji. Usługi kryptograficzne to: 

• Konfiguracja i zamykanie kontekstu / sesji 

• Szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości 

• Podpisywanie i weryfikacja wiadomości 

Interfejs API został zaprojektowany do pracy z wieloma technologiami kryptograficznymi, ale każda 

technologia osobno definiuje zawartość pakietów. Dwie niezależnie napisane aplikacje korzystające z 

GSSAPI mogą nie być w stanie współpracować, jeśli nie korzystają z tej samej podstawowej technologii 

kryptograficznej. Istnieją co najmniej dwie standardowe implementacje GSSAPI na poziomie protokołu, 

jedna używa Kerberos, a druga używa kluczy publicznych RSA. Aby zrozumieć, co jest potrzebne do 

obsługi konkretnej implementacji GSSAPI, musisz również wiedzieć, która podstawowa technologia 

kryptograficzna została zastosowana. W przypadku Kerberos GSSAPI potrzebujesz Centrum dystrybucji 

kluczy Kerberos (więcej informacji na temat Kerberos znajduje się w rozdziale 21). GSSAPI działa 

najlepiej w aplikacjach, w których połączenia między komputerami odpowiadają wykonywanym 

transakcjom. Jeśli do zakończenia transakcji jest potrzebnych wiele połączeń, każde z nich będzie 

wymagało nowej sesji GSSAPI, ponieważ GSSAPI nie obejmuje żadnej obsługi identyfikacji 

kryptograficznego kontekstu wiadomości. Aplikacje, które potrzebują tej funkcji, prawdopodobnie 

powinny korzystać z TLS lub SSL. Z powodu braku kontekstu GSSAPI nie działa dobrze z protokołami 

bezpołączeniowymi, takimi jak UDP; naprawdę nadaje się tylko do użytku z protokołami 

zorientowanymi na połączenie, takimi jak TCP. 



IPsec 

IETF opracowuje protokół bezpieczeństwa IP (IPsec), który jest zbudowany bezpośrednio na IP i 

zapewnia kompleksowe zabezpieczenia kryptograficzne zarówno dla IPv4, jak i IPv6. Protokół IPsec jest 

wymagany dla każdej implementacji protokołu IPv6 i stanowi opcję dla protokołu IPv4. Ponieważ IPv6 

zapewnia funkcje, które nie są dostępne w IPv4, wersje IPv6 i IPv4 protokołu IPsec są implementowane 

nieco inaczej. Mimo że protokół IPsec jest nadal standaryzowany, jest wystarczająco stabilny i 

standardowy, że wiele interoperacyjnych implementacji jest obecnie dostępnych i używanych w IPv4. 

Prawdopodobnie najbardziej znaną z nich jest implementacja IPsec dla systemu Linux o nazwie FreeS 

/ WAN. Ponieważ protokół IPsec jest implementowany w warstwie IP, może zapewnić ochronę 

dowolnego protokołu IP, w tym TCP i UDP. Usługi bezpieczeństwa zapewniane przez IPsec to: 

Kontrola dostępu: Zdolność do ustanowienia komunikacji IPsec jest kontrolowana przez politykę - 

odmowa negocjacji parametrów bezpieczeństwa uniemożliwi komunikację. 

Uwierzytelnianie pochodzenia danych: odbiorca pakietu może mieć pewność, że pochodzi on od 

nadawcy, z którego pochodzi. 

Integralność wiadomości: osoba atakująca nie może zmodyfikować pakietu i zaakceptować go. 

Ochrona przed odtwarzaniem: osoba atakująca nie może ponownie wysłać wcześniej wysłanego 

pakietu i musi go zaakceptować. 

Poufność: osoba atakująca nie może odczytać przechwyconych danych. 

Ponadto zapewnia ograniczoną ochronę przed analizą przepływu ruchu. W niektórych przypadkach 

powstrzyma atakującego przed ustaleniem, którzy hosty wymieniają dane i jakich protokołów używają. 

Protokół IPsec składa się z trzech protokołów, z których każdy jest zdefiniowany jako struktura 

definiująca układ pakietów i rozmiary pól i nadaje się do użycia przez wiele algorytmów 

kryptograficznych. Same protokoły tego nie robią więc zdefiniuj określone algorytmy kryptograficzne 

do użycia, chociaż każda implementacja jest wymagana do obsługi określonego zestawu algorytmów. 

Protokoły tworzące IPsec to: 

• Nagłówek uwierzytelnienia (AH) 

• Hermetyzujący ładunek bezpieczeństwa (ESP) 

• Protokół zarządzania kluczami Internet Security Association (ISAKMP) 

Protokół nagłówka uwierzytelniania (AH) zapewnia integralność wiadomości i uwierzytelnianie 

pochodzenia danych; opcjonalnie może również świadczyć usługi zapobiegające odtwarzaniu. Ochrona 

integralności zapewniana przez AH obejmuje informacje nagłówka pakietu, w tym adresy źródłowe i 

docelowe, ale są wyjątki dla parametrów nagłówka, które są często zmieniane przez routery, takie jak 

liczba skoków IPL4 TTL lub IPv6. 

Protokół Encapsaping Security Payload (ESP) zapewnia poufność (szyfrowanie) i ogranicza ochronę 

przed analizą przepływu ruchu. ESP obejmuje również niektóre usługi normalnie świadczone przez AH. 

Zarówno AH, jak i ESP polegają na dostępności współdzielonych kluczy i żaden nie ma sposobu na 

przeniesienie ich z jednego komputera na drugi. Generowanie tych kluczy jest obsługiwane przez trzeci 

protokół IPsec, ISAKMP. ISAKMP jest także protokołem ramowym; sam w sobie nie definiuje 

algorytmów używanych do generowania kluczy dla AH i ESP. Protokół IKE (Internet Key Exchange) 

korzysta ze struktury ISAKMP z określonymi algorytmami wymiany kluczy do konfigurowania kluczy 

kryptograficznych dla AH i ESP. Warstwy te mogą wydawać się mylące i nadmiernie skomplikowane,  



ale oddzielenie ISAKMP od IKE oznacza, że ta sama podstawowa struktura IPsec może być używana z 

wieloma różnymi algorytmami wymiany kluczy (w tym zwykłą starą ręczną wymianą kluczy). 

Standaryzacja IKE pozwala różnym osobom zaimplementować te same algorytmy wymiany kluczy i 

zagwarantować interoperacyjność. Projekt Linux FreeS / WAN ma implementację IKE o nazwie Pluto. 

W IPv6 protokoły AH i ESP mogą być używane jednocześnie z funkcją IPv6 zwaną łańcuchem 

nagłówków, aby zapewnić tryby uwierzytelniania, których sam ESP nie jest w stanie zapewnić. Gdy są 

używane w ten sposób, zaleca się, aby ESP był zawinięty przez dodatkowy nagłówek AH. W IPv4 nie 

można używać ich jednocześnie (możesz mieć tylko jeden nagłówek na raz). 

IPsec zapewnia dwa tryby pracy dla AH i ESP, transportu i tunelu. W trybie transportu AH lub ESP 

występują natychmiast po nagłówku IP i zawierają pozostałą część oryginalnego pakietu IP. Tryb 

transportu działa tylko między poszczególnymi hostami; pakiet musi być interpretowany przez hosta, 

który go odbiera. Transport służy do ochrony komunikacji między hostami. Hosty mogą go używać do 

ochrony całego swojego ruchu do innych współpracujących hostów lub mogą go używać tak samo, jak 

TLS, jako warstwa ochronna wokół określonych protokołów. W trybie tunelowym cały oryginalny 

pakiet jest enkapsulowany w nowy pakiet i generowany jest nowy nagłówek IP. IPsec używa terminu 

brama bezpieczeństwa dla dowolnego urządzenia, które może działać w trybie tunelowym. Termin ten 

dotyczy wszystkich urządzeń, które mogą pobierać pakiety IP i konwertować je do iz protokołów IPsec, 

niezależnie od tego, czy są to hosty, czy routery dedykowane. Ponieważ cały pakiet IP jest 

uwzględniony, odbiorca może przekazać pakiety do ostatecznego miejsca docelowego po 

przetworzeniu. Tryb tunelowy jest używany, gdy komunikują się dwie bramy bezpieczeństwa lub 

brama i host, i to właśnie pozwala na zbudowanie wirtualnej sieci prywatnej przy użyciu IPsec. Każdy z 

protokołów AH i ESP zawiera 32-bitową wartość nazywaną wskaźnikiem parametrów bezpieczeństwa 

(SPI). Jest to identyfikator służący do rozróżnienia różnych rozmów prowadzących do tego samego 

miejsca docelowego. Każda implementacja IPsec jest wymagana, aby móc niezależnie śledzić 

parametry bezpieczeństwa dla kombinacji SPI, docelowego adresu IP i używanego protokołu 

bezpieczeństwa (AH lub ESP). Ta kombinacja parametrów nosi nazwę Security Association (SA). 

Konkretny protokół zarządzania kluczami ISAKMP jest odpowiedzialny za negocjowanie i ustawianie 

parametrów kryptograficznych, w tym SPI, dla każdego skojarzenia zabezpieczeń. SA to w 

rzeczywistości zbiór kluczy i parametrów kryptograficznych do wykorzystania przez AH lub ESP: 

AH: Klucze kryptograficzne i identyfikatory algorytmów używane do ochrony integralności i 

parametrów zapobiegających odtwarzaniu 

ESP: Klucze kryptograficzne i identyfikatory algorytmów używane do szyfrowania, ochrony 

integralności i parametrów przeciwodtwarzania 

Charakterystyka filtrowania pakietów IPsec 

Protokoły AH i ESP są implementowane bezpośrednio na warstwie IP. AH to protokół IP 51, a ESP to 

protokół IP 50. Protokół ISAKMP używa portu UDP 500 zarówno do wysyłania, jak i odbierania. Aby 

umożliwić IPsec, potrzebujesz systemu filtrowania pakietów, który może filtrować według typu 

protokołu IP. Ponieważ protokół IPsec zapewnia kompleksowe zabezpieczenia, zapora ogniowa nie 

będzie mogła modyfikować ani nawet sprawdzać zawartości pakietów IPsec. Można zauważyć, że 

tabela nie zawiera informacji o ustawieniu bitu ACK. UDP nie ma odpowiednika bitu TCP ACK. Gdy 

pakiety TCP zostaną włączone do pakietów AH, ich flagi będą nadal obecne; teoretycznie byłoby 

możliwe, aby firewall, który zrozumiał AH, użył tych bitów ACK do określenia kierunku połączeń TCP i 

do filtrowania przy użyciu tych informacji. Podobnie pakiety TCP i UDP w AH będą miały swoje 

oryginalne porty źródłowy i docelowy dostępne do filtrowania 

Charakterystyka proxy w IPsec 



AH i ESP zapewniają kompleksową ochronę integralności wiadomości obliczaną na podstawie danych 

z nagłówka pakietu IP. Użycie proxy zmieni dane nagłówka, powodując awarię integralności 

wiadomości. Teoretycznie architektura IPsec może zezwalać na stosowanie pośredniczących serwerów 

proxy w komunikacji typu end-to-end, jeśli mogą uczestniczyć w negocjacjach parametrów skojarzenia 

zabezpieczeń ochrony integralności. Niestety, szczegóły dotyczące tego, jak to może działać, nie zostały 

zdefiniowane, więc obecnie nie można używać IPsec przez proxy. Możliwe jest jednak użycie zwykłego 

adresu IP do systemu proxy i przekazanie adresu IPsec do miejsca docelowego. Ponadto można używać 

IPsec z SOCKS. W tej konfiguracji klient skonfigurowałby komunikację z serwerem SOCKS za 

pośrednictwem protokołu IPsec, a serwer SOCKS utworzyłby oddzielny kanał komunikacji IPsec w celu  

podróży. Jednak to podwójne użycie IPsec może wymagać znacznych zasobów procesora do 

wdrożenia. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych IPsec 

Zarówno AH, jak i ESP zawierają zabezpieczenia integralności wiadomości dla całego pakietu, w tym 

nagłówków. Jeśli w ogóle zmodyfikujesz pakiet, nawet w celu zmiany adresu źródłowego lub 

docelowego, spowoduje to, że pakiet będzie nieprawidłowy. Dlatego niemożliwe jest tłumaczenie 

adresów sieciowych za pomocą AH lub ESP. Z drugiej strony jest całkowicie możliwe tłumaczenie 

adresów sieciowych na pakietach, które są następnie tunelowane w AH lub ESP; nie obchodzi ich, co 

się stało z pakietem, który był jeszcze standardowym pakietem IP. Dlatego można łączyć translację 

adresów sieciowych i tunelowanie IPsec, o ile najpierw wykonasz translację adresów sieciowych, a 

następnie skonfigurujesz tunel IPsec. (Używając języka IPsec, byłoby możliwe zaimplementowanie 

translacji adresów sieciowych za bramą bezpieczeństwa lub na niej.) 

Podsumowanie zaleceń dla IPsec 

• IPsec to dobry wybór do budowania wirtualnych sieci prywatnych. 

Usługa zdalnego dostępu (RAS) 

Usługa zdalnego dostępu firmy Microsoft (RAS) zapewnia spójny interfejs użytkownika dla szerokiej 

gamy protokołów używanych do łączenia komputera w jednym miejscu z siecią w innym miejscu. Z 

punktu widzenia zapory nie jest to pojedyncza usługa; zamiast tego korzysta z wielu różnych usług. W 

systemie Windows NT 4 usługa RAS jest dostępna jako pakiet instalacyjny dostarczany ze 

standardowym systemem operacyjnym serwera lub w wersji rozszerzonej, która jest częścią 

bezpłatnego pakietu usługi routingu i dostępu zdalnego (RRAS). W Windows 2000 RAS jest zawsze 

częścią RRAS i jest nieodłączną częścią systemu operacyjnego. Możesz go włączyć lub wyłączyć, ale nie 

możesz go zainstalować ani usunąć. RAS może być używany w dwóch różnych trybach. W jednym trybie 

klient RAS ma dostęp tylko do serwera RAS; w drugim trybie serwer RAS działa jak router, a klient RAS 

ma dostęp do pełnej sieci. Zezwolenie na dostęp tylko do serwera RAS daje większą kontrolę nad 

klientem, ale nie zapewnia dużej funkcjonalności. Jak wspomniano wcześniej, klienci RAS mogą używać 

wielu różnych protokołów do łączenia się z serwerami RAS. Początkowo RAS był używany głównie do 

obsługi modemów i podobnych połączeń niskiego poziomu, a RAS nadal obsługuje użycie PPP w 

różnych transportach, w tym w najpopularniejszych modemach, ISDN i X.25. Jednak RAS jest obecnie 

często używany do budowania wirtualnych sieci prywatnych za pośrednictwem połączeń IP, przy użyciu 

protokołu tunelowania punkt-punkt (PPTP) lub w systemie Windows 2000 protokół transportu 

warstwy 2 (L2TP). 

Protokół tunelowania punkt-punkt (PPTP) 



PPTP jest protokołem enkapsulacji opartym na protokole Point-to-Point Protocol (PPP) i protokole 

Generic Routing Encapsulation (GRE). Protokół PPP został pierwotnie zaprojektowany w celu 

ułatwienia korzystania z IP i podobnych protokołów w połączeniach telefonicznych i zapewnia ogólny 

sposób kapsułkowania protokołów na poziomie IP. PPTP jest rozszerzeniem PPP, które pobiera pakiety 

PPP, szyfruje je i hermetyzuje w pakietach GRE. Rysunek 14.3 pokazuje warstwy enkapsulacji związane 

z wysyłaniem pakietu TCP przez PPTP. Ponieważ PPP obsługuje enkapsulację wielu protokołów, 

podobnie PPTP. Najczęściej jest używany do zapewniania wirtualnej sieci prywatnej, tunelowania IP 

przez IP, ale może być również wykorzystywany do tunelowania protokołów innych niż IP, takich jak 

IPX. 

Ponieważ PPTP tuneluje pakiety przez IP, musi istnieć połączenie na poziomie IP między hostami. W 

wielu sytuacjach to połączenie umożliwia atakowanie hostów za pomocą innych protokołów. Na 

przykład, jeśli używasz PPTP jako wirtualnej sieci prywatnej w Internecie, hosty mają pewnego rodzaju 

połączenie internetowe i będą miały wszystkie normalne luki w zabezpieczeniach hostów 

podłączonych do Internetu. Musisz wyłączyć wszystkie połączenia inne niż PPTP lub w inny sposób 

zabezpieczyć komputery. W szczególności zalecamy unikanie produktów PPTP, które umożliwiają ruch 

do lub z hosta w celu bezpośredniego korzystania z podstawowej sieci. Było wiele kontrowersji 

dotyczących bezpieczeństwa PPTP. Niektóre z nich wynikają z wad we wdrożeniach PPTP firmy 

Microsoft, z których wiele zostało naprawionych. Istnieją jednak pewne słabości projektowe w PPTP. 

Słabości konstrukcyjne w PPTP 

Chociaż PPTP jest protokołem szyfrowanym, nie wszystkie części rozmowy są szyfrowane. Zanim 

serwer PPTP zacznie akceptować pakiety GRE, odbywa się negocjacja przez TCP. Szyfrowanie PPTP 

chroni tunelowane informacje, ale nie negocjacje związane z konfiguracją tunelu. Negocjacje odbywają 

się w postaci czystego tekstu i obejmują adresy IP klienta i serwera, nazwę i informacje o wersji 

oprogramowania klienta, nazwę użytkownika, a czasem hasło szyfrowane używane do 

uwierzytelnienia. Wszystkie te informacje są narażone na podsłuch. Negocjacje te są również 

wykonywane przed uwierzytelnieniem klienta, co czyni serwer szczególnie podatnym na wrogie 

klienty. Osoba atakująca nie musi być w stanie uwierzytelnić się, aby zaangażować serwer w 

negocjacje, związać zasoby i potencjalnie wprowadzić w błąd serwer. 

Słabości implementacyjne w PPTP 

Jak omówiliśmy wcześniej, PPTP wysyła informacje uwierzytelniające w postaci czystego tekstu. W 

wielu wersjach Microsoft PPTP informacje te mogą obejmować skrót LanMan hasła użytkownika. 

Stosunkowo łatwo jest użyć skrótu LanMan do znalezienia hasła. Możesz wyłączyć uwierzytelnianie 

Lan Managera i powinieneś to zrobić na wszystkich kontrolowanych klientach i serwerach. Zmusi to 

uwierzytelnianie do korzystania z bezpieczniejszych skrótów haseł systemu Windows NT. 

Implementacja Microsoft ma również problemy z szyfrowaniem. Microsoft oferuje dwa poziomy 

szyfrowania, oba wykorzystujące algorytm szyfrowania symetrycznego klucza o nazwie RC4; jeden 

używa klucza 40-bitowego, a drugi używa klucza 128-bitowego. 40-bitowy algorytm RC4 nie jest 

szczególnie silny na początku, a Microsoft osłabia go jeszcze bardziej, opierając klucz na haśle 

użytkownika, dzięki czemu użytkownik będzie miał wiele sesji z tym samym kluczem. Im dłużej używany 

jest klucz, tym musi być on silniejszy, a czas między zmianami haseł może być naprawdę bardzo długi. 

Gdy używane są klucze 128-bitowe, Microsoft opiera klucz na haśle użytkownika i na pseudolosowej 

liczbie, aby był różny dla każdego połączenia. Jest to znaczna poprawa, chociaż użycie hasła 

użytkownika zmniejsza liczbę prawdopodobnych kluczy i sprawia, że ważne jest, aby użytkownicy PPTP 

mieli dobre hasła. Większość implementacji PPTP, w tym Microsoft, jest podatna na problemy z 

negocjacjami kontrolnymi. Jak zauważyliśmy wcześniej, negocjacje te odbywają się przed 



uwierzytelnieniem klienta, co oznacza, że każdy atakujący może je wysłać. Dlatego niezwykle ważne 

jest, aby serwery mogły poradzić sobie ze złymi negocjacjami, ale w rzeczywistości wiele serwerów 

ulegnie awarii, jeśli otrzymają zniekształcone negocjacje, a niektóre ulegną awarii nawet po wysłaniu 

losowych śmieci, które nie przypominają prawidłowej negocjacji. Chociaż Microsoft oferuje opcję 

kontroli dostępu PPTP według źródłowego adresu IP, jest on wymuszany w tunelu GRE, a nie w 

negocjacjach opartych na TCP. Jeśli robisz PPTP ze znanych adresów źródłowych, możesz zabezpieczyć 

serwer PPTP za pomocą filtra pakietów przed nim; jeśli nie, nie masz innego wyjścia, jak żyć z atakami 

typu „odmowa usługi”. 

Charakterystyka filtrowania pakietów PPTP 

Negocjacja PPTP odbywa się na porcie TCP 1723. Rzeczywisty tunel oparty jest na GRE, który jest 

protokołem IP 47 i używa protokołu GRE szesnastkowo 880B (wskazując, że tunelowane pakiety są 

PPP) 

Charakterystyka proxy PPTP 

Teoretycznie możliwe byłoby proxy PPTP, o ile można znaleźć system proxy obsługujący GRE. Nie jest 

jednak jasne, czy istnieje jakikolwiek sens w zastępowaniu protokołu tunelowania. System proxy nie 

może stosować dużo bezpieczeństwa, ponieważ cały ruch jest szyfrowany. Jedyną rzeczą, przed którą 

system proxy może cię chronić, są ataki na serwer PPTP za pośrednictwem protokołu negocjacyjnego. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych PPTP 

Zasadniczo tłumaczenie adresu sieciowego nie zakłóca PPTP; chociaż istnieją adresy osadzone, w 

każdym przypadku mają one przejść przez tunel. Będziesz potrzebował systemu translacji adresów 

sieciowych, który obsługuje GRE, a także TCP i UDP. Translacja adresów sieciowych nie ukryje żadnych 

informacji w przypadku korzystania z PPTP i nie pozwoli na korzystanie z PPTP między dwiema sieciami 

korzystającymi z tej samej przestrzeni adresowej, ponieważ oryginalne informacje o adresie będą 

widoczne po usunięciu enkapsulacji PPTP. 

Podsumowanie rekomendacji dla PPTP 

• Używaj PPTP ostrożnie; nie zapewnia tyle bezpieczeństwa, co inne opcje wykonywania wirtualnej 

sieci prywatnej, ale może być akceptowalną opcją, jeśli musisz tunelować protokoły z powodów innych 

niż zabezpieczenie informacji, które niosą. 

• Jeśli zamierzasz używać PPTP, proxy nie zapewnia żadnej znaczącej ochrony i równie dobrze możesz 

po prostu przepuścić go przez filtry pakietów. 

• Skonfiguruj klientów i serwery PPTP, aby korzystały z najwyższego dostępnego poziomu szyfrowania. 

Protokół  warstwy transportowej2 (L2TP) 

Protokół warstwy transportowej2 (L2TP) to kolejny ogólny protokół enkapsulacji zaprojektowany, aby 

umożliwić tunelowanie sieci IP. Podobnie jak PPTP, jest rozszerzeniem PPP. Istnieją dwie główne 

różnice między PPTP i L2TP. Po pierwsze, PPTP zawsze działa na IP; wymaga to posiadania pewnego 

rodzaju połączenia IP. Może L2TP uruchamiać szereg różnych protokołów, w tym bezpośrednio przez 

linię telefoniczną (np. PPP). Po drugie, PPTP jest szyfrowanym protokołem; szyfruje wszystko oprócz 

wstępnych negocjacji. L2TP nie jest protokołem szyfrowanym; nie szyfruje treści wiadomości. Z drugiej 

strony L2TP dokonuje wzajemnego uwierzytelnienia dla początkowych negocjacji i jest w stanie ukryć 

informacje w początkowych negocjacjach. L2TP jest zwykle używany w połączeniu z IPsec, więc IPsec 

może zapewnić szyfrowanie. Powoduje to silnie warstwowy stos protokołów. 



Charakterystyka filtrowania pakietów L2TP 

Kiedy L2TP jest nakładany warstwowo na IP, wykorzystuje port UDP 1701. Jednak w większości 

implementacji L2TP jest faktycznie przesyłany przez IP przez IPsec, z wykorzystaniem enkapsulacji ESP 

przez UDP; będzie to miało cechy filtrowania pakietów pokazane wcześniej dla ESP. 

Charakterystyka proxy L2TP 

Możliwe jest proxy L2TP, o ile masz system proxy obsługujący UDP. Nie jest jednak jasne, czy istnieje 

jakikolwiek sens w zastępowaniu protokołu tunelowania. Jeśli L2TP jest niezaszyfrowany, jest 

niepewny niezależnie od tego, co robi proxy; jeśli jest zaszyfrowany, serwer proxy nie może 

powiedzieć, co robi, aby zastosować dodatkowe zabezpieczenia. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych L2TP 

Zasadniczo tłumaczenie adresu sieciowego nie zakłóca L2TP; chociaż istnieją adresy osadzone, w 

każdym przypadku mają one przejść przez tunel. Translacja adresów sieciowych nie ukryje żadnych 

informacji, gdy jest używana z L2TP i nie pozwoli na użycie L2TP między dwiema sieciami, które używają 

tej samej przestrzeni adresowej, ponieważ oryginalne informacje o adresie będą widoczne po 

usunięciu enkapsulacji L2TP. Jeśli używasz implementacji L2TP, w której punkt końcowy wysyła 

odpowiedzi z losowo wybranego portu, a nie z portu 1701, możesz mieć trudności z uzyskaniem 

odpowiedzi za pośrednictwem systemu translacji adresów. System tłumaczenia nie rozpozna pakietów 

jako odpowiedzi, ponieważ nowy port źródłowy nie jest taki sam jak poprzedni port docelowy. 

Podsumowanie rekomendacji dla L2TP 

• Nie używaj niezaszyfrowanego L2TP przez zaporę ogniową; jeśli musisz przejść przez 

niezabezpieczoną sieć, upewnij się, że L2TP jest połączone z protokołem transportu szyfrowania. 

Większość implementacji używa do tego celu protokołu IPsec. 

• Proxying nie daje więcej funkcjonalności niż filtrowanie pakietów, gdy jest używane z L2TP. 



Internet 

Istnienie sieci World Wide Web jest głównym czynnikiem gwałtownego rozwoju Internetu. (W 

rzeczywistości wielu nowicjuszy w Internecie uważa, że Internet i sieć WWW to to samo.) Od 

pierwszego graficznego interfejsu użytkownika w sieci, który zyskał szeroką akceptację, NCSA Mosaic, 

który został wprowadzony w 1993 r., ruch internetowy w Internecie rośnie w szybkim tempie, znacznie 

szybciej niż jakikolwiek inny ruch (poczta e-mail SMTP, przesyłanie plików FTP, sesje zdalnych terminali 

Telnet itp.). Z pewnością będziesz chciał zezwolić użytkownikom na korzystanie z przeglądarki w celu 

uzyskania dostępu do stron internetowych, i bardzo prawdopodobne jest, że będziesz chciał uruchomić 

witrynę samodzielnie, jeśli zrobisz coś, co mogłoby zyskać na promocji. W tym rozdziale omówiono 

leżące u podstaw mechanizmy, ich konsekwencje dla bezpieczeństwa oraz środki, które można podjąć, 

aby sobie z nimi poradzić. Rzeczy, które sprawiają, że sieć jest tak popularna, bardzo utrudniają jej 

zabezpieczenie. Podstawowe protokoły są bardzo elastyczne, a programy używane na serwerach 

internetowych i klientach są łatwe do rozszerzenia. Każde rozszerzenie ma swoje własne implikacje dla 

bezpieczeństwa, ale trudno je oddzielić i kontrolować. Większość przeglądarek internetowych może 

używać protokołów innych niż HTTP, który jest podstawowym protokołem sieci. Na przykład te 

przeglądarki są zwykle również klientami Gopher i FTP lub mogą transparentnie korzystać z istniejących 

klientów Telnet i FTP (bez oczywistego dla użytkownika, że uruchamia się program zewnętrzny). Wiele 

z nich to także klienci NNTP i SMTP. Używają jednego, spójnego zapisu zwanego Uniform Resource 

Locator (URL) do określania połączeń różnych typów. Ponadto wiele innych protokołów jest używanych 

w połączeniu z przeglądarkami internetowymi. Niektóre z nich mają inne programy klienckie, ale 

większość z nich jest wykorzystywana głównie, jeśli nie wyłącznie, jako płynna część stron 

internetowych. Istnieją trzy podstawowe zestawy problemów związanych z bezpieczeństwem 

dotyczące HTTP: 

• Co złośliwy klient może zrobić z twoim serwerem HTTP? 

• Co złośliwy serwer HTTP może zrobić twoim klientom? 

• Co jeszcze może wejść, tunelowane przez HTTP? 

W poniższych sekcjach opisano te obawy. 

Bezpieczeństwo serwera HTTP 

Serwer, który nie obsługuje niczego poza samym protokołem HTTP, stwarza względnie mało 

problemów bezpieczeństwa. Serwer HTTP bez rozszerzeń przyjmuje żądania i zwraca pliki; jedyne, co 

zapisuje na dysku, to pliki dziennika. Dlatego bez względu na to, jak złośliwy jest użytkownik i jak źle 

napisał serwer, słabości samego serwera HTTP są w zasadzie ograniczone do różnego rodzaju odmowy 

usługi (serwer HTTP ulega awarii, powoduje awarię komputera, czyni resztę maszyny nieużywalne, 

zapełnia dysk ...) i niezamierzone uwolnienie danych (klient żąda pliku, który chcesz zachować jako 

prywatny, ale serwer go udostępnia). Jeśli serwer jest wystarczająco źle napisany, osoba atakująca 

może być w stanie wykonać dowolne polecenia z uprawnieniami serwera HTTP za pomocą ataku 

przepełnienia bufora. Jest to mało prawdopodobne w przypadku prostego serwera i stosunkowo łatwe 

do ochrony (uruchom serwer jako konto bez specjalnych uprawnień, a nawet jeśli atakujący może 

wykonywać polecenia, nie uzyska żadnych interesujących wyników). Odmowa usługi jest zawsze 

niemożliwa do całkowitego zabezpieczenia, ale dobrze napisany serwer HTTP będzie na nią 

stosunkowo odporny. Normalne praktyki radzenia sobie z hostami bastionów (patrz rozdział 10) 

pomogą ci również uniknąć ataków typu „odmowa usługi” i wyjść z nich. Publicznie dostępne strony 

internetowe są celami o wysokiej widoczności i zwykle wymagają dużych zasobów, nawet jeśli nie są 

atakowane, więc prawdopodobnie nierozsądne jest łączenie ich na tym samym hoście bastionu z 



innymi usługami. Nieumyślne uwolnienie danych to problem, który wymaga więcej specjalnego 

wysiłku, aby go uniknąć. Należy założyć, że każdy plik, który serwer HTTP może odczytać, jest plikiem, 

który wyśle. Nie zakładaj, że plik jest bezpieczny, ponieważ nie ma go w drzewie dokumentów, 

ponieważ nie ma go w HTML lub ponieważ nie opublikowałeś do niego łącza. Łatwo dać się złapać; 

jeden z autorów wysłał e-mail do grupy przyjaciół na temat strony internetowej, ale po 20 minutach 

otrzymał odpowiedź, która brzmiała: „Interesujące, ale nie podoba mi się moje zdjęcie”. „Jakie jest 

twoje zdjęcie? Nie ma cię na tej stronie!” „Nie, ale zawsze patrzę na cały katalog, a kiedy zobaczyłem, 

że istnieje plik .gif nazwany ode mnie, musiałem na niego spojrzeć”. Było to połączenie pomyłki ze 

strony autora (przeniesienie całego katalogu roboczego do produkcji zamiast tylko części 

przeznaczonych do opublikowania) i ze strony prowadzącego witrynę (i tak nie powinno było podawać 

informacji o katalogu). W tym przypadku efekt był łagodny, ale ten sam rodzaj błędu może mieć 

znacznie poważniejsze konsekwencje. Publiczne serwery internetowe często robią nagłówki, 

zawierające błędnie pozostawione informacje wstępne lub wstępne, z informacją przeznaczoną do 

publikacji; informacje przeznaczone dla niewielkiej grupy odbiorców, ale pozostawione bez ochrony w 

nadziei, że nikt ich nie zauważy; oraz informacje wykorzystywane wewnętrznie przez serwer WWW lub 

inne procesy na komputerze, ale pozostawione tam, gdzie serwer WWW może je odczytać, a osoby z 

zewnątrz mogą je poprosić. Ta ostatnia kategoria może obejmować wszystko, od uniksowych plików 

haseł po dane klientów (w tym numery kart kredytowych!). Aby zminimalizować te ekspozycje: 

• Ostrożnie skonfiguruj funkcje bezpieczeństwa i kontroli dostępu na swoim serwerze, aby ograniczyć 

jego możliwości i dostęp do niego. 

• Uruchom serwer jako użytkownik nieuprzywilejowany. 

• Użyj uprawnień systemu plików, aby mieć pewność, że serwer nie może odczytać plików, do których 

nie powinien zapewniać dostępu. 

• W systemie Unix użyj mechanizmu chroot, aby ograniczyć działanie serwera do określonej sekcji 

hierarchii systemu plików. Możesz użyć chroot na serwerze lub za pomocą zewnętrznego programu do 

pakowania. 

• Zminimalizuj ilość poufnych informacji w urządzeniu. 

• Ogranicz liczbę osób, które mogą umieszczać dane na zewnętrznych stronach internetowych; 

dokładnie edukuj tych ludzi na temat konsekwencji publikowania danych. 

• Zachowaj wyraźne rozróżnienie między serwerami produkcyjnymi i programistycznymi oraz określ 

etap czyszczenia, zanim dane zostaną przeniesione na serwery produkcyjne. 

Rozszerzenia HTTP 

W poprzedniej sekcji omówiliśmy ryzyko związane z serwerem HTTP, który nie przetwarza tylko 

podstawowego protokołu HTTP i wskazaliśmy, że są one dość małe. Wydaje się to sprzeczne z łatwym 

do zaobserwowania faktem, że często dochodzi do włamań na strony internetowe. Problem polega na 

tym, że prawie nikt nie obsługuje serwera HTTP bez rozszerzeń. Prawie wszystkie serwery HTTP 

intensywnie korzystają z zewnętrznych programów lub dodatkowych protokołów. (Kiedyś dodatkowe 

protokoły były zawsze implementowane poza serwerem WWW, ale ze względu na wydajność 

powszechne staje się wbudowywanie języków rozszerzeń w sam serwer WWW.) Rozszerzenia te 

zapewniają wszelkiego rodzaju możliwości; rozszerzenia autorskie pozwalają ludziom dodawać i 

zmieniać strony internetowe za pomocą przeglądarki, rozszerzenia przetwarzania formularzy 

pozwalają ludziom składać zamówienia na produkty, rozszerzenia bazy danych sprawdzają aktualny 

stan rzeczy, aktywne rozszerzenia stron zmieniają wygląd strony w zależności od tego, kto o nią 



poprosił . Wszystko, co robi serwer WWW oprócz zwracania niezmiennego pliku danych, wymaga 

pewnego uzupełnienia podstawowych możliwości serwera. Te dodatki radykalnie zmieniają obraz 

bezpieczeństwa. Zamiast zapewniać bardzo ograniczoną interakcję, zapewniają one możliwość 

wykonywania wszelkiego rodzaju niebezpiecznych rzeczy (takich jak zapis danych na serwerze). 

Ponadto wiele rozszerzeń nie jest prostymi modułami o ograniczonej funkcji; są to języki ogólnego 

przeznaczenia, co pozwala łatwo dodać własną niepewność w domu. Oznacza to, że bezpieczeństwo 

twojego serwera WWW nie jest już zależne tylko od bezpieczeństwa serwera WWW, co do którego 

możesz być pewien, że zostało opracowane przez ludzi, którzy wiedzą coś o bezpieczeństwie i mają 

proces opracowywania i debugowania, ale także we wszystkich programach dodatków, które mogły 

zostać napisane w ciągu kilku minut przez początkujących programistów, nie myśląc o bezpieczeństwie. 

Nawet jeśli nie instalujesz programów napisanych lokalnie, komercyjne rozszerzenia serwera WWW 

mają długą i mroczną historię problemów bezpieczeństwa. Łatwo jest napisać bezpieczny program, 

jeśli nigdy nie musi zapisywać danych. Trudno jest napisać bezpieczny program, który faktycznie 

pozwala użytkownikowi zmieniać rzeczy; staje się trudniejsze, jeśli użytkownik musi żonglować 

cennymi informacjami (na przykład, jeśli piszesz aplikację handlu elektronicznego, która zajmuje się 

danymi, które mają rzeczywisty wpływ na towary i pieniądze). Ocena bezpieczeństwa może być bardzo 

trudna, jeśli próbujesz zapewnić pełną elastyczność. Lista firm, które mają poważne problemy z 

bezpieczeństwem w swoich rozszerzeniach serwera WWW, nie czyta się jak kto jest kim z branży 

oprogramowania; w rzeczywistości jest to pełna lista firm udostępniających serwery lub rozszerzenia! 

Na przykład Microsoft, Sun, Netscape i Oracle miały problemy, często wielokrotnie. Aby nie pomyśleć, 

że jest to problem komercyjny, powinniśmy zauważyć, że zarówno serwer Apache, jak i serwer pamięci 

podręcznej Squid również miały swoje problemy. Często zobaczysz programy zewnętrzne używane z 

serwerami WWW zwane skryptami CGI, po Common Gateway Interface (CGI), który określa, w jaki 

sposób przeglądarki mogą przekazywać informacje do serwerów. Często zobaczysz także Active Server 

Pages (ASP), która jest technologią Microsoft do tworzenia dynamicznych stron. Nowe technologie 

rozszerzeń pojawiają się w szybkim tempie, ale wszystkie mają ten sam wpływ na bezpieczeństwo. 

Z tymi rozszerzeniami musisz się martwić: 

• Czy atakujący może nakłonić rozszerzenia do robienia czegoś, czego nie powinien? 

• Czy osoba atakująca może uruchamiać nieoczekiwane programy zewnętrzne? 

Trikowanie rozszerzeń 

Przeciętny serwer HTTP obsługuje dziesiątki programów zewnętrznych; często pochodzą z wielu źródeł 

i są napisane w wielu językach. Nie jest niczym niezwykłym, że jedna strona zawiera trzy lub cztery 

warstwy programów. Na przykład serwer WWW wywołuje zewnętrzny program napisany w języku 

Visual Basic, który używa Jet do uzyskania dostępu do serwera bazy danych. W wielu przypadkach 

osoby piszące strony internetowe korzystają z bibliotek i mogą nawet nie być świadome 

uruchamianych innych programów. Konfiguracja, w której proste zapytanie do serwera WWW 

obejmujące wiele programów  to koszmar bezpieczeństwa. W rzeczywistości każdy z tych programów 

zewnętrznych jest serwerem podłączonym do Internetu, co ma wpływ na bezpieczeństwo każdego 

innego serwera. Jeśli którykolwiek z nich ma problemy z bezpieczeństwem, cały system może być 

podatny; w poprzednim przykładzie jesteś narażony na problemy z serwerem WWW, programem 

zewnętrznym, interpreterem Visual Basic, Jetem i serwerem bazy danych. Zarówno interpreter języka 

Visual Basic, jak i Jet są niewidoczne w normalnych okolicznościach, ale wystąpiły problemy z 

bezpieczeństwem w Jet. W przypadku programu, który uzyskuje dostęp do serwera bazy danych, 

możesz nie wiedzieć dokładnie, jak to działa, ale przynajmniej wiesz, że program jest dla Ciebie ważny. 

Ale mogą istnieć problemy z bezpieczeństwem i mogą być ważne nawet w programach, które Twoim 



zdaniem są zbyt trywialne, aby się nimi martwić; na przykład wystąpiły problemy z bezpieczeństwem 

w programach liczących (które są używane do umieszczania małych znaków z napisem „Jesteś gościem 

numer 437”). Programy te wydają się dość nieszkodliwe; w końcu, nawet jeśli ludzie mogą 

manipulować odpowiedzią, którą zwracają, kogo to naprawdę obchodzi? Trudność polega na tym, że 

przechowują informacje w jakimś pliku, co oznacza, że potrafią zarówno odczytywać, jak i zapisywać 

pliki na komputerze. Niektóre programy liczące mogą zostać zmanipulowane do odczytu lub zapisu 

dowolnego pliku, do którego mają odpowiednie uprawnienia, a nadpisywanie dowolnych plików 

informacjami licznika może wyrządzić wiele szkód. Aby zminimalizować ryzyko związane z programami 

zewnętrznymi, traktuj je jak inne serwery. W szczególności: 

• Instaluj programy zewnętrzne dopiero po rozważeniu ich wpływu na bezpieczeństwo i 

przetestowaniu ich na chronionym komputerze. 

• Uruchom jak najmniej programów zewnętrznych. 

• Uruchom programy zewnętrzne z minimalnymi uprawnieniami. 

• Nie zakładaj, że programy będą dostępne ze stron lub formularzy CGI, które udostępniasz. 

• Opracuj specjalne konfiguracje hosta bastionu dla programów zewnętrznych, przeglądając i usuwając 

wszystkie niepotrzebne pliki oraz dwukrotnie sprawdzając wszystkie uprawnienia i rozmieszczenie 

plików, które są odczytywane i zapisywane. 

Najczęstsze błędy popełniane przez ludzi to: 

• Pobieranie narzędzia programistycznego lub pakietu serwera WWW i instalowanie go na komputerze 

produkcyjnym bez usuwania przykładowych programów lub innych funkcji programistycznych. Często 

są to narzędzia sprawdzające koncepcję lub narzędzia do debugowania, które zapewniają bardzo 

szeroki dostęp. 

• Uruchamianie programów zewnętrznych ze zbyt wieloma uprawnieniami, przy użyciu zbyt potężnego 

konta (na przykład root, w systemie Unix) lub tego samego konta dla wielu różnych programów 

zewnętrznych lub konta domyślnego dostarczonego przez dostawcę oprogramowania dla zwykłego 

użytkownika dostęp do całego systemu (takie konta często mają również znaną nazwę i hasło). 

Mówiąc bardziej koncepcyjnie, ludzie są zbyt ufni; instalują kombinacje komercyjnych lub 

zewnętrznych programów lub skryptów bez uwzględnienia ich konsekwencji. Bez odpowiedniego 

szkolenia niewielu programistów jest w stanie pisać bezpieczne programy, a wszystkie programy 

uruchamiane przez serwer WWW muszą być bezpieczne. Żaden zewnętrzny dostawca nie jest tak duży 

i sprytny, abyś mógł zainstalować swoje oprogramowanie bezpośrednio na produkcyjnym serwerze 

internetowym i mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Żaden dodatek do serwera WWW nie jest tak 

trywialny, że możesz pozwolić, aby początkujący programista napisał go i nie martwił się o jego 

bezpieczeństwo. Musisz traktować każdy dodatek do swojego serwera jako nowy serwer dostępny w 

Internecie i odpowiednio oceniać jego bezpieczeństwo. Musisz także zachować je wszystkie, śledzić 

nowo odkryte luki i wprowadzać odpowiednie modyfikacje. Umożliwienie ludziom, którzy nie są 

świadomi bezpieczeństwa, umieszczania programów wykonywalnych na serwerze WWW to przepis na 

katastrofę. 

Uruchamianie nieoczekiwanych programów zewnętrznych 

Drugi problem polega na tym, że osoby atakujące mogą być w stanie uruchamiać programy 

zewnętrzne, których nie zamierzasz udostępniać. W najgorszym przypadku przesyłają własne 



programy zewnętrzne i powodują ich uruchomienie przez serwer. Jak napastnicy mogą to zrobić? 

Załóżmy, że: 

• Twój serwer HTTP i anonimowy serwer FTP działają na tym samym komputerze. 

• Obaj mogą uzyskać dostęp do tych samych obszarów systemu plików. 

• Gdzieś w tych obszarach znajduje się zapisywalny katalog, aby klienci mogli przesyłać zrzuty awarii z 

twojego produktu za pośrednictwem FTP, na przykład w celu analizy przez programistów. 

W takim przypadku osoba atakująca może przesłać skrypt lub plik binarny do tego katalogu z 

możliwością zapisu za pomocą anonimowego FTP, a następnie spowodować uruchomienie go przez 

serwer HTTP. Jaka jest twoja obrona przed takimi rzeczami? Po raz kolejny najlepszym rozwiązaniem 

jest ograniczenie obszarów systemu plików, do których każdy serwer może uzyskać dostęp (na przykład 

używanie chroot pod Uniksem) i zapewnienie ograniczonego środowiska, w którym każdy serwer może 

działać. Należy pamiętać, że ten rodzaj luki nie ogranicza się w żaden sposób do FTP, ale występuje 

przy każdym przesłaniu plików. 

Zabezpieczenia klienta HTTP 

Problemy bezpieczeństwa klientów HTTP są równie złożone jak problemy serwerów HTTP. Istnieje kilka 

problemów: 

• Nieumyślne ujawnienie informacji 

• Luki w zabezpieczeniach zewnętrznych przeglądarek 

• Luki w systemach rozszerzeń 

Nieumyślne ujawnienie informacji 

Istnieje wiele sposobów, w jakie przeglądarki internetowe mogą przekazywać informacje, których nie 

zamierzałeś upubliczniać. Najczęstsze jest to, że nie chronią one haseł i nazw użytkowników w sposób, 

jakiego można się spodziewać. Wiele stron internetowych przekazuje nazwy użytkowników i hasła 

całkowicie bez ochrony; niektóre z nich nawet osadzają je w adresach URL, co ułatwia przypadkowe 

przechowanie ich w pliku zakładek lub wysłanie ich do znajomego wraz z lokalizacją interesującej 

strony internetowej. Domyślne uwierzytelnianie stron internetowych to tak zwane uwierzytelnianie 

podstawowe. Tak dzieje się, gdy poprosisz o stronę, a zamiast otwierania strony przeglądarka 

internetowa wyświetla standardowe okno dialogowe z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła. 

Nie ma szyfrowania chroniącego tę nazwę użytkownika i hasło; jest po prostu wysyłany do serwera w 

postaci czystego tekstu. Ponadto, jeśli poprosisz o kolejną stronę z tego samego serwera, nazwa 

użytkownika i hasło zostaną ponownie wysłane, bez ostrzeżenia, nadal niezaszyfrowane. Witryna 

internetowa może chronić nazwę użytkownika i hasło, informując przeglądarkę, aby nawiązała 

połączenie za pomocą HTTPS zamiast HTTP. (HTTPS omówiono w dalszej części). Zaszyfruje to całą 

komunikację, w tym informacje dotyczące uwierzytelnienia. Niestety zazwyczaj nie można stwierdzić, 

czy zrobiła to witryna internetowa; chociaż jest mała ikona kłódki informująca, kiedy strona, na którą 

patrzysz, jest zaszyfrowana, większość klientów jej nie wyświetla, ani żadnych innych wskazówek, że 

rzeczy zostały zabezpieczone, dopóki strona się nie załaduje, czyli po podałem już nazwę użytkownika 

i hasło. To nie jedyny sposób, w jaki trudno jest powiedzieć, co serwer internetowy zrobi z twoim 

hasłem. Możesz stwierdzić, czy serwer WWW robi coś wyjątkowo niepewnego, na przykład osadzając 

hasło w postaci czystego tekstu w adresie URL, ale nie możesz stwierdzić, czy przechowuje je 

poprawnie na drugim końcu. Dlatego, chociaż czasami możesz być pewien, że twoje hasło nie jest 

chronione, nigdy nie możesz być pewien, że tak jest, i powinieneś założyć, że tak nie jest. Nie używaj 



haseł wysłanych przez Internet, aby głęboko chronić wszystko, na czym ci zależy. Powinieneś używać 

różnych haseł na różnych stronach internetowych i nie powinny to być te same hasła, których używasz 

nigdzie indziej. Jeśli zamierzasz przesłać stronie internetowej ważne dane, powinieneś mieć pewność, 

że witryna podjęła prawnie wiążące zobowiązanie do odpowiedniej ochrony tych danych. Należy 

również upewnić się, że masz szyfrowane połączenie z witryną. 

Pliki cookie 

Pliki cookie to sposób, w jaki witryna może śledzić informacje o tobie. Mogą to być informacje, które 

trwają długo (na przykład informacje o tym, co chcesz zobaczyć, gdy wchodzisz na stronę) lub 

informacje o tym, co właśnie zrobiłeś (na przykład informacje o tym, jakie przedmioty chcesz kupić w 

bieżąca transakcja). Pliki cookie są ważne dla witryn internetowych, ponieważ poza tym niezwykle 

trudno jest śledzić cokolwiek na temat przeglądarki internetowej. Za każdym razem, gdy przeglądarka 

żąda strony, jest to nowa transakcja, bez możliwości sprawdzenia przez serwer, z jaką poprzednią 

transakcją może być związana. Pliki cookie umożliwiają serwerowi zapytanie przeglądarki internetowej 

o śledzenie i ewentualnie przechowywanie niektórych danych. Ciasteczko jest dość prostym 

przedmiotem; to niewielka ilość informacji do przechowywania, która jest powiązana z łańcuchem 

identyfikacyjnym, datą ważności i wzorcem adresu URL wskazującym, kiedy plik cookie powinien zostać 

wysłany z żądaniami HTTP. Za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową, przeglądarka 

sprawdza, czy jakieś nie wygasłe pliki cookie pasują do wzorca adresu URL, a jeśli tak, przeglądarka 

wysyła je wraz z żądaniem. 

Informacje zawarte w pliku cookie zwykle same w sobie nie są szczególnie interesujące. Pliki cookie 

zazwyczaj zawierają identyfikatory klientów lub zakodowane listy preferencji - co ma sens tylko w 

przypadku witryny, która je ustawiła. Jest to ważne, ponieważ pliki cookie są przesyłane w sieci 

niezaszyfrowane, a nie chcesz, aby zawierały w sobie coś niebezpiecznego. Z drugiej strony, gdy witryna 

otrzyma plik cookie, może zwrócić informacje, na których Ci zależy. Może na przykład użyć pliku cookie 

do wyszukania informacji o karcie kredytowej użytej przy ostatnim zamówieniu (w takim przypadku 

ktoś z tym plikiem cookie może zamówić rzeczy na karcie kredytowej). Jeśli o to chodzi, może po prostu 

spojrzeć w górę 

Twoje ostatnie zamówienie i wyświetl je wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Ponieważ pliki cookie 

są przekazywane w postaci niezaszyfrowanej i mogą zostać przechwycone w dowolnym momencie, nie 

jest dobrą praktyką wykorzystywanie ich do niczego krytycznego, ale niektóre strony internetowe tak 

robią. Ponadto wiele osób martwi się sytuacjami, w których pliki cookie można wykorzystać do 

śledzenia wzorców użytkowania. Gdy korzystasz z linku na stronie internetowej, witryna, do której 

wchodzisz, otrzymuje informacje na temat strony, do której prowadził link (nazywa się to polecającym). 

Jeśli witryna, na której odwiedzasz, ma również plik cookie, który Cię zidentyfikuje, może utworzyć 

historię miejsc, z których pochodzisz. Nie byłoby to bardzo interesujące w przypadku większości witryn, 

ale witryny, które wyświetlają reklamy banerowe, mają linki na tysiącach stron internetowych i mogą 

stworzyć dość dokładny obraz tego, skąd pochodzisz. Ponieważ informacje o polecających obejmują 

cały adres URL, będą one obejmować informacje o konkretnych żądaniach wyszukiwania, aw 

najgorszych przypadkach mogą zawierać informacje o haśle i nazwie użytkownika. Istnieją pewne 

elementy kontrolne dotyczące korzystania z plików cookie. Niektóre przeglądarki w ogóle nie obsługują 

plików cookie; inne pozwolą ci kontrolować sytuacje, w których rozdajesz pliki cookie, wybierając 

odrzucenie wszystkich plików cookie i uprzedzenie o akceptacji pliku cookie lub akceptując tylko 

niektóre pliki cookie. Na przykład pliki cookie mają być zwracane tylko na stronie, która je ustawiła, ale 

definicja „strony” jest niejasna. Plik cookie określa, do których nazw hostów powinien zostać zwrócony, 

i może nadać konkretną nazwę hosta lub szeroki zakres nazw hostów. Niektóre przeglądarki można 



skonfigurować tak, aby akceptowały tylko pliki cookie, które zostaną zwrócone do hosta, który 

pierwotnie je ustawił. 

Przeglądarki zewnętrzne 

Serwery HTTP mogą dostarczać dane w dowolnej liczbie formatów: pliki zwykłego tekstu, pliki HTML, 

dokumenty PostScript, pliki graficzne (PNG, JPEG i GIF), pliki filmowe (MPEG), pliki audio i tak dalej. 

Serwery używają MIME, omówionego pokrótce w rozdziale 16, do formatowania danych i określania 

ich typu. Klienci HTTP zazwyczaj nie próbują zrozumieć i przetworzyć tych wszystkich różnych 

formatów danych. Rozumieją niektóre typy (takie jak HTML, zwykły tekst, JPEG i GIF) i polegają na 

programach zewnętrznych, które zajmują się resztą. Te programy zewnętrzne będą wyświetlać, 

odtwarzać, wyświetlać podgląd, drukować lub robić wszystko, co jest odpowiednie dla formatu. Na 

przykład przeglądarki internetowe skonfrontowane z plikiem PDF zwykle wywołują program Adobe 

Acrobat Exchange lub Acrobat Reader, a przeglądarki internetowe skonfrontowane z plikiem 

skompresowanym zwykle wywołują program dekompresyjny. Użytkownik kontroluje (zazwyczaj za 

pomocą pliku konfiguracyjnego), jakie typy danych zna klient HTTP, jakie programy wywołać dla jakich 

typów danych i jakie argumenty przekazać do tych programów. Jeśli użytkownik nie dostarczył pliku 

konfiguracyjnego, klient HTTP zazwyczaj używa wbudowanej wartości domyślnej lub wartości 

domyślnej dla całego systemu. 

Te programy zewnętrzne mogą oczywiście być oddzielne od przeglądarki internetowej lub mogą być 

wtyczkami, programami, które nie są częścią przeglądarki, ale integrują się z nią bezproblemowo. 

Wtyczki są to po prostuprogramy zewnętrzne, które mogą być uruchamiane przez przeglądarkę i 

wyświetlają informacje w oknach kontrolowanych przez przeglądarkę. Istnieje więcej niż jeden rodzaj 

technologii wtyczek; Zarówno formanty ActiveX firmy Microsoft, jak i wtyczki Netscape mogą być 

używane do zapewnienia płynnej integracji z przeglądarką. Pomimo tego, że wyglądają jak części 

przeglądarki, mają takie same implikacje bezpieczeństwa, jak inne programy zewnętrzne. Wszystkie te 

programy zewnętrzne dotyczą dwóch problemów związanych z bezpieczeństwem: 

• Jakie są nieodłączne możliwości programów zewnętrznych, z których osoba atakująca może 

skorzystać? 

• Jakie nowe programy (lub nowe argumenty dla istniejących programów) osoba atakująca może 

przekonać użytkownika do dodania do konfiguracji lokalnej? 

Rozważmy na przykład, co klient HTTP zrobi z plikiem PostScript. PostScript to język do sterowania 

drukarkami. Chociaż jest przeznaczony przede wszystkim do tego celu, jest to pełny język 

programowania, wraz ze strukturami danych, przepływem operatorów sterujących i operatorami 

plików wejścia / wyjścia. Te operatory („czytaj plik”, „zapisz plik”, „utwórz plik”, „usuń plik” itp.) Są 

rzadko używane, z wyjątkiem drukarek z dyskami lokalnymi do przechowywania czcionek, ale są one 

częścią języka . Przeglądarki PostScript (takie jak GhostScript) zazwyczaj implementują te operatory dla 

kompletności. Załóżmy, że użytkownik korzysta z przeglądarki Internet Explorer, aby pobrać dokument 

PostScript. Internet Explorer wywołuje GhostScript i okazuje się, że w dokumencie znajdują się 

polecenia PostScript, które mówią „usuń wszystkie pliki w bieżącym katalogu”. Jeśli GhostScript 

wykonuje polecenia, kogo winić? Naprawdę nie można oczekiwać, że Internet Explorer skanuje 

PostScript w drodze, aby sprawdzić, czy jest niebezpieczny; to niemożliwe zadanie. Tak naprawdę nie 

mogę oczekiwać, że GhostScript nie zrobi tego, co jest napisane w prawidłowym kodzie PostScript. 

Naprawdę nie można oczekiwać, że użytkownicy nie pobiorą kodu PostScript ani nie zeskanują go sami. 

Obecne wersje GhostScript mają domyślnie bezpieczniejszy tryb. Ten tryb wyłącza „niebezpieczne” 

operatory, takie jak operatory wejścia / wyjścia pliku. A co z wszystkimi innymi interpreterami lub 

przeglądarkami PostScript? A co z aplikacjami do obsługi wszystkich innych typów danych? Jak są 



bezpieczne? Kto wie? Nawet jeśli masz bezpieczne wersje tych aplikacji pomocniczych, jak 

powstrzymać użytkowników przed zmianą ich plików konfiguracyjnych w celu dodania nowych 

aplikacji, uruchomienia różnych aplikacji lub przekazania różnych argumentów (na przykład, aby 

wyłączyć bezpieczniejszy tryb GhostScript) do istniejącego Aplikacje? Dlaczego użytkownik miałby to 

zrobić? Załóżmy, że użytkownik znalazł w sieci coś, co twierdziło, że jest naprawdę fajne - demo gry, 

plik graficzny, kopia najgorętszej nowej piosenki, cokolwiek. Przypuśćmy, że do tego pożądanego 

czegoś dołączono notatkę z napisem „Hej, zanim uzyskasz dostęp do tej naprawdę fajnej rzeczy, musisz 

zmodyfikować konfigurację przeglądarki, ponieważ standardowa konfiguracja nie wie, jak sobie z tym 

poradzić; oto co robić. . . ." Przypuśćmy, że instrukcje przypominały „usunąć flagę` - dSAFER 'z 

konfiguracji plików typu PostScript ”? Czy Twoi użytkownicy rozpoznają, że otrzymali polecenie 

zrobienia czegoś niebezpiecznego? Nawet jeśli to rozpoznają, czy i tak by to zrobili (mili, ufający 

ludziom, że są)? 

Systemy rozszerzeń 

Korzystanie z zewnętrznych przeglądarek nie jest jedynym sposobem na rozszerzenie możliwości 

przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek obsługuje również co najmniej jeden system, który 

pozwala stronom internetowym pobierać programy, które będą wykonywane przez przeglądarkę. 

Różne przeglądarki obsługują różne systemy rozszerzeń, które mają bardzo różne modele 

bezpieczeństwa i implikacje. Szczegóły dotyczące różnych systemów omówiono w rozdziale 15.4, w 

dalszej części tego rozdziału. Mimo że systemy różnią się między sobą, łączy je pewna liczba celów i 

implikacji dla bezpieczeństwa. Te systemy przedłużania są bardzo wygodne; często bardziej wydajne 

jest, aby przeglądarka sama wykonała pewne obliczenia niż wysyłanie danych do serwera HTTP, 

wykonanie obliczeń i uzyskanie odpowiedzi. Ponadto języki rozszerzeń pozwalają na znacznie bardziej 

wydajny i elastyczny interfejs między przeglądarką a pełnymi możliwościami komputera, niż można 

uzyskać za pomocą zewnętrznych przeglądarek. 

Na przykład, jeśli wypełniasz formularz, denerwujące jest przesłanie go na serwer i poczekanie, aż 

wróci i powie Ci, że pominąłeś wymaganą informację. Zaleca się, aby Twoja przeglądarka mogła 

natychmiast o tym powiedzieć. Podobnie, jeśli twoje szczęście zależy od tańczących pingwinów na 

ekranie, najskuteczniejszym sposobem uzyskania tego efektu będzie poinformowanie przeglądarki, jak 

narysować pingwina i gdzie go przenieść. Z drugiej strony wypełnianie formularzy i rysowanie 

tańczących pingwinów nie jest aż tak interesujące. Aby języki rozszerzeń mogły wykonywać ciekawe i 

przydatne zadania, muszą mieć więcej możliwości, ale im więcej dostępnych funkcji, tym bardziej 

niebezpieczny jest język. Oczywiście normalne języki programowania mają wiele możliwości, a zatem 

wiele niebezpieczeństw, ale ludzie zwykle nie uważają tego za niepokojące. Wynika to z faktu, że kiedy 

otrzymujesz program napisany w normalnym języku programowania, zazwyczaj decydujesz, że chcesz 

go mieć, wychodzisz go szukać, masz pewne informacje o tym, skąd pochodzi, i wyraźnie decydujesz 

się go uruchomić. Gdy otrzymasz program jako część strony internetowej, po prostu się wyświetla i 

uruchamia; możesz z radością obserwować tańczących pingwinów i nie wiedzieć, że dzieje się coś 

innego. W poniższych sekcjach omawiamy różne podejścia stosowane przez języki rozszerzeń, 

omawiając poszczególne języki. Wszyscy próbują zapewnić bezpieczeństwo, ale żaden z nich nie jest 

bezproblemowy. 

Co możesz zrobić? 

Nie ma prostej, niezawodnej obrony przed opisanymi rodzajami problemów. W tym momencie musisz 

polegać na kombinacji starannie zainstalowanych i skonfigurowanych programów klienckich i 

pomocniczych oraz na solidnej dawce edukacji użytkowników i szkoleń uświadamiających. Jest to 

obszar aktywnych badań i rozwoju, a zarówno zabezpieczenia, jak i ataki prawdopodobnie rozwiną się 



znacznie w ciągu najbliższych kilku lat. Zapory ogniowe uwzględniające zawartość, niezależnie od tego, 

czy są to filtry pakietów, czy proxy, mogą znacznie pomóc w zmniejszeniu podatności klienta. Zapora 

ogniowa, która zwraca uwagę na treść, może kontrolować, które języki rozszerzeń i typy plików są 

przekazywane; możliwe jest nawet skanowanie antywirusowe plików wykonywalnych. Niestety nie jest 

możliwe wykonanie naprawdę zadowalającej pracy w zakresie ochrony, nawet z zaporą uwzględniającą 

zawartość. Korzystając z filtrowania na podstawie treści, masz dwie opcje; możesz odfiltrować 

wszystko, co może być niebezpieczne, lub możesz odfiltrować tylko te rzeczy, które na pewno są 

niebezpieczne. W pierwszym przypadku po prostu odfiltrowujesz wszystkie języki skryptowe; w drugim 

przypadku odfiltrowujesz znane ataki. Zachowaj ostrożność w przypadku produktów, które twierdzą, 

że odfiltrowują cały nieprzyjazny kod i tylko nieprzyjazny kod. Dokładne określenie kodu, który jest 

wrogi, po prostu patrząc na kod jest niemożliwe w najbardziej konkretnym, logicznym i 

matematycznym znaczeniu tego terminu. W przypadku użytecznych języków skryptowych jest to 

równoważne z rozwiązaniem problemu zatrzymania Turinga (określeniem, czy dowolny fragment kodu 

przestaje działać), a dowód, że jest to niemożliwe, jest jednym z najbardziej znanych i fundamentalnych 

wyników w teoretycznej informatyce. Możliwe jest rozpoznanie określonych fragmentów wrogiego 

kodu, a czasem nawet rozpoznanie wzorów wspólnych dla wielu fragmentów wrogiego kodu. 

Większość systemów filtrowania opartych na zawartości polega na rozpoznawaniu znanych ataków. Za 

każdym razem, gdy ktoś wymyśli nowy atak, będziesz na niego narażony, dopóki filtr nie zostanie 

zaktualizowany, co oczywiście może nastąpić po tym, jak zostałeś zaatakowany. Wiele filtrów opartych 

na zawartości można łatwo oszukać przez trywialne zmiany w ataku. Filtry treści, które próbują usunąć 

tylko wrogie kody, zasadniczo wykorzystują tę samą technologię co wykrywacze wirusów. Ma to tę 

zaletę, że jest dobrze zrozumiałym problemem dla dostawców, którzy wiedzą o tworzeniu i dystrybucji 

podpisów. Wadą jest to, że jest to dobrze zrozumiany problem również dla atakujących, którzy mają 

do dyspozycji różnorodne programy pozwalające programom na zmianę podpisów. Korzystanie z 

filtrowania treści w celu usunięcia wszystkich języków skryptowych jest bezpieczniejsze. Niestety 

naprawdę musisz usunąć wszystkie języki skryptowe, ponieważ w przeciwnym razie możliwe jest 

przechodzenie przez programy JavaScript lub VBScript, które tworzą kod Java lub formanty ActiveX. 

Wiele stron internetowych jest trudnych lub niemożliwych w użyciu, jeśli odfiltrujesz wszystkie języki 

skryptowe (a znaczna ich część nie wykrywa problemu i jest po prostu tajemniczo pusta lub nie działa). 

Ponadto użycie filtrowania treści w celu usunięcia skryptów może zakłócać niektóre metody używane 

przez serwery do próby radzenia sobie z klientami, które nie obsługują języków skryptowych. Na 

przykład niektóre serwery próbują określić możliwości klienta na podstawie informacji dostarczonych 

przez klienta na temat wersji przeglądarki, która nie zawiera żadnych informacji o filtrze po środku. 

Niektóre strony mogą również próbować użyć JavaScript w celu ustalenia, czy Java jest dostępna. 

Oznacza to, że strony, które działają poprawnie, jeśli języki skryptowe są wyłączone w przeglądarce, 

mogą nadal zawieść, gdy filtr usuwa skrypty. Jak wspominamy później, filtrowanie treści jest 

niemożliwe na niektórych stronach internetowych; połączenia wykonane za pomocą HTTPS zamiast z 

HTTP są szyfrowane, a zapora nie może powiedzieć, co jest w nich do filtrowania treści. 

Internet Explorer i strefy bezpieczeństwa 

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa przeglądarki jest traktowanie różnych witryn  różnie. 

Na przykład rozsądne jest, aby wewnętrzna strona internetowa mogła wykonywać bardziej ryzykowne 

czynności niż na przykład zewnętrzna. Począwszy od przeglądarki Internet Explorer 4.0, Microsoft 

wprowadził pojęcie stref bezpieczeństwa, aby umożliwić Ci skonfigurowanie przeglądarki w tym celu. 

Eksplorator definiuje wiele stref bezpieczeństwa i ustawia dla nich różne domyślne zasady 

bezpieczeństwa. Na przykład istnieje strefa bezpieczeństwa dla intranetu, która domyślnie akceptuje 

wszystkie podpisane kontrolki ActiveX i pyta, czy chcesz zezwolić na każdą niepodpisaną kontrolę, i 

jedną dla Internetu, która przez domyślnie pyta, czy chcesz zaakceptować każdą podpisaną kontrolkę i 



odrzuca wszystkie niepodpisane kontrolki. (Formanty ActiveX i podpisy zostały omówione w dalszej 

części) Istnieje również strefa bezpieczeństwa, która dotyczy tylko danych pochodzących z komputera 

lokalnego (nie powinno to obejmować danych buforowanych, które zostały pierwotnie załadowane z 

Internetu). Strefa maszyn lokalnych jest strefą najbardziej zaufaną. W większości przypadków Internet 

Explorer używa części adresu URL hosta, aby określić strefę, w której znajduje się strona. Ponieważ 

różne strefy mają różne zasady bezpieczeństwa, ważne jest, aby Internet Explorer prawidłowo to 

zrobił. Pojawiło się jednak kilka problemów ze sposobem, w jaki robi to Internet Explorer, niektóre z 

nich naprawił Microsoft, a niektórych nie da się naprawić. W szczególności zakłada się, że każda nazwa 

hosta, która nie zawiera kropki, znajduje się w strefie intranetowej. Początkowo istniały różne sposoby 

odwoływania się do hostów internetowych według adresu IP, które mogą zmusić dowolny host 

internetowy do traktowania go jako hosta intranetowego. Problemy te zostały usunięte i nie ma 

obecnie znanego sposobu na napisanie łącza, które zmusiłoby Internet Explorera do uznania go za 

część strefy intranetowej. Istnieją jednak różne sposoby skonfigurowania się, aby hosty zewnętrzne 

były traktowane jako hosty intranetowe, a wpływ na bezpieczeństwo prawdopodobnie nie będzie dla 

nich jasny. Na przykład dodanie nazwy domeny do Kolejności wyszukiwania sufiksu domeny we 

właściwościach DNS spowoduje, że wszystkie hosty w tej domenie będą częścią strefy intranetowej; w 

celu uzyskania mniejszego efektu każdy host występujący w LMHOSTS lub HOSTS o krótkiej nazwie jest 

również częścią strefy intranetowej. Wewnętrzny serwer WWW, który będzie działał jako pośrednik i 

pobierał strony zewnętrzne, sprawi, że wszystkie te strony będą częścią strefy intranetowej. 

Najbardziej godną uwagi klasą programów, które robią takie rzeczy, są tłumacze, tacy jak Babelfish 

AltaVista (http://babelfish.altavista.com), który tłumaczy między innymi angielski na francuski, lub 

dialektizer RinkWorks (http: // www.rinkworks.com/dialect), która pokaże stronę tak, jakby była 

wypowiedziana przez postać z kreskówki Elmera Fudda, między innymi. 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol (HTTP) to protokół, na którym opiera się sieć. Sam protokół HTTP jest 

stosunkowo bezpiecznym protokołem i jest łatwy do przepuszczenia przez zapory ogniowe. 

Tunelowanie HTTP 

Sam HTTP jest prostym protokołem, ale może przenosić dość złożone dane. Ponieważ HTTP jest prosty 

i popularny, większość ludzi przepuszcza go przez swoje zapory ogniowe. Ponieważ może przenosić 

złożone dane, łatwo jest go używać do przenoszenia innych protokołów, które mogą być przydatne. Na 

przykład, jako opiekun zapory sieciowej, możesz preferować przesyłanie danych audio przez HTTP niż 

konfigurację większej liczby otwartych portów dla danych audio (użytkownicy mogą tego nie robić, 

ponieważ jakość może nie być bardzo dobra). Z drugiej strony tunelowanie może również pozwolić 

wewnętrznie niezabezpieczonym protokołom na przekroczenie zapory. Z tego powodu może być 

korzystne użycie rozwiązania zapory ogniowej, które sprawdza zawartość połączeń HTTP, aby 

uniemożliwić połączenia, które faktycznie tunelują inne protokoły. Może to być dość trudne. Różne 

programy używają różnych metod „tunelowania”. Obejmują one od zwykłego uruchomienia 

normalnego protokołu na porcie 80, poprzez włączenie obsługi proxy HTTP za pomocą metody 

„CONNECT” (omówione w dalszej części rozdziału o proxy proxy HTTP), aż po faktyczne użycie HTTP z 

typem danych, który specjalnie obsługuje klient 

Niektóre z nich są znacznie łatwiejsze do odfiltrowania niż inne. Na przykład prawie każde sprawdzanie 

zawartości, czy to inteligentny filtr pakietów, czy proxy obsługujące HTTP, pozbywa się osób 

korzystających z protokołów innych niż HTTP na porcie 80. Podobnie, większość serwerów proxy HTTP 

pozwala kontrolować, które miejsca docelowe mogą być używane z POŁĄCZ, a powinieneś je ostrożnie 

ograniczyć do tylko potrzebnych miejsc docelowych. Z drugiej strony tunelowanie, które faktycznie 



wykorzystuje HTTP, jest bardzo trudne do skutecznego odfiltrowania. Aby się go pozbyć, musisz 

wykonać filtrowanie treści w strumieniu HTTP i usunąć odpowiednie typy danych. Stosunkowo 

niewiele zapór ogniowych obsługuje tę funkcję i bardzo trudno jest z powodzeniem wykonać tę 

operację. Problem polega na tym, że jeśli usuniesz tylko te typy danych, o których wiesz, że są używane 

do tunelowania, konfigurujesz zasadę, która domyślnie zezwala na połączenia, co gwarantuje 

pozostawienie ciągłego strumienia nowych problemów. Z drugiej strony, jeśli zaakceptujesz tylko te 

typy danych, które uważasz za bezpieczne, będziesz mieć ciągły strumień nowych skarg od 

użytkowników, ponieważ wiele typów danych jest używanych w Internecie i szybko się zmieniają. Na 

szczęście zastosowania tunelowania, które faktycznie wykorzystują HTTP, są dość ograniczone. 

Protokół HTTP jest skonfigurowany do obsługi interakcji, które wyglądają jak normalne przeglądanie 

stron internetowych; klient wysyła zapytanie, a serwer wysyła odpowiedź. Klient nie może wysłać 

żadnych informacji oprócz zapytania wstępnego, które ma ograniczony rozmiar. Ten model działa 

dobrze do tunelowania niektórych innych protokołów (na przykład jest odpowiedni do tunelowania 

RealAudio), ale słabo do tunelowania protokołów wymagających długotrwałej interakcji między 

klientem a serwerem. Nie zapobiega to tunelowaniu przez użytkowników protokołu, który im się 

podoba przez HTTP, ale przynajmniej utrudnia i zmniejsza wydajność. 

Niestety nie ma dobrego rozwiązania ogólnego problemu tunelowanych protokołów. Używanie proxy 

do upewnienia się, że połączenia korzystają z HTTP i kontrolowanie użycia CONNECT, przynajmniej 

ograniczy twoją ekspozycję. 

Specjalne serwery HTTP 

Dyskutowaliśmy o serwerach internetowych, programach, które istnieją wyłącznie w celu dostarczania 

treści przez HTTP i powiązane protokoły. Ale HTTP jest prostym i szeroko wdrażanym protokołem, więc 

wiele rzeczy mówi HTTP nie w celu zapewnienia losowej zawartości, ale w jakimś specjalnym celu. 

Klasycznym przykładem jest interfejs administracyjny do normalnych serwerów HTTP. Jeśli 

administrujesz serwerem internetowym, prawdopodobnie masz pod ręką przeglądarkę, więc co jest 

bardziej naturalnego niż używanie przeglądarki do administrowania? Z wielu powodów nie chcesz, aby 

interfejs administracyjny był wbudowany w standardowy serwer (między innymi typowe zadania 

administracyjne obejmują zatrzymywanie i uruchamianie serwera - zatrzymanie go podczas rozmowy 

z nim to jedno, ale uruchomienie to znowu fajna sztuczka, jeśli nie ma się z nią rozmawiać). Dlatego 

często istnieje drugi serwer, który mówi protokół HTTP, ale nie zachowuje się dokładnie tak, jak 

normalny serwer WWW odczytujący informacje z plików. Obecnie inne programy, a nawet urządzenia 

sprzętowe mogą zapewniać interfejsy HTTP. Na przykład można kupić listwę zasilającą z wbudowanym 

serwerem internetowym, umożliwiając włączanie i wyłączanie gniazdek w przeglądarce internetowej. 

Serwery te nie zachowują się tak, jak serwery, o których rozmawialiśmy, a fakt, że mówią one 

protokołem HTTP, nie daje szczególnie dobrego pojęcia o ich zagrożeniach bezpieczeństwa. Będziesz 

musiał ocenić bezpieczeństwo każdego z tych serwerów osobno. Oto niektóre z pytań, które 

powinieneś zadać: 

• Jakie informacje może odczytać serwer WWW? Czy są jakieś pliki, które mogą nieoczekiwanie 

ujawnić? 

• W jaki sposób użytkownicy są uwierzytelniani? 

• Co można zrobić z urządzeniem za pośrednictwem serwera? 

Zasadniczo nie chcesz zezwalać połączeniom z tymi serwerami na przechodzenie przez zaporę. 

Charakterystyka filtrowania pakietów HTTP 



HTTP jest usługą opartą na TCP. Klienci używają losowych portów powyżej 1023. Większość serwerów 

używa portu 80, ale niektóre nie. Aby zrozumieć dlaczego, potrzebujesz trochę historii. Wiele usług 

dostępu do informacji (zwłaszcza HTTP, WAIS i Gopher) zostało zaprojektowanych tak, aby serwery nie 

musiały działać na stałym dobrze znanym porcie na wszystkich komputerach. Dla każdej z tych usług 

ustanowiono standardowy dobrze znany port, ale wszyscy klienci i serwery mogą również korzystać z 

portów alternatywnych. Odwołując się do jednego z tych serwerów, możesz dołączyć numer portu, na 

którym działa (zakładając, że nie jest to standardowy port dla tej usługi) oprócz nazwy komputera, na 

którym działa. Na przykład zakłada się, że adres URL HTTP w postaci http: 

//host.domain.example/file.html odnosi się do serwera na standardowym porcie HTTP (port 80); 

gdyby serwer był na alternatywnym porcie (na przykład port 8000), adres URL byłby zapisany http: 

//host.domain.example: 8000 / file.html. 

Projektanci protokołów mieli dwa ważne powody do zaprojektowania tych usług w ten sposób: 

• W ten sposób jedna maszyna może obsługiwać wiele serwerów dla wielu zestawów danych. Możesz 

na przykład uruchomić jeden serwer HTTP, który jest dostępny dla świata z danymi, które chcesz 

udostępnić publicznie, a drugi, który ma inne, niepubliczne dane na innym porcie, który jest 

ograniczony (poprzez filtrowanie pakietów lub uwierzytelnianie dostępne w na przykład serwer HTTP). 

• W ten sposób użytkownicy mogą uruchamiać własne serwery (co może być błogosławieństwem lub 

przekleństwem, w zależności od konkretnej polityki bezpieczeństwa). Ponieważ standardowe dobrze 

znane porty znajdują się w zakresie poniżej 1024, które są zarezerwowane do użytku tylko przez root 

na komputerach z systemem Unix, nieuprzywilejowani użytkownicy nie mogą uruchomić swoich 

serwerów na standardowych numerach portów. 

Możliwość świadczenia tych usług na niestandardowych portach ma swoje zastosowania, ale znacznie 

komplikuje to wszystko z punktu widzenia filtrowania pakietów. Jeśli użytkownicy chcą uzyskać dostęp 

do serwera działającego na niestandardowym porcie, masz kilka możliwości: 

• Możesz powiedzieć użytkownikom, że nie mogą tego zrobić; w zależności od środowiska może to być 

lub nie być do przyjęcia. 

• Możesz dodać specjalny wyjątek dla tej usługi do konfiguracji filtrowania pakietów. Jest to 

niekorzystne dla użytkowników, ponieważ oznacza, że muszą najpierw rozpoznać problem, a następnie 

poczekać, aż problem zostanie rozwiązany, i jest to złe dla Ciebie, ponieważ będziesz musiał ciągle 

dodawać wyjątki do listy filtrów. 

• Możesz spróbować przekonać właściciela serwera do przeniesienia serwera do standardowego 

portu. Zachęcanie ludzi do korzystania ze standardowych portów w jak największym stopniu jest 

dobrym rozwiązaniem długoterminowym, ale raczej nie przyniesie zysków 

natychmiastowe wyniki. 

• Możesz użyć jakiejś pośredniej wersji klienta. Wymaga to konfiguracji po Twojej stronie i może 

ograniczyć wybór klientów. Z drugiej strony zarówno Internet Explorer, jak i Netscape Navigator 

obsługują proxy i są zdecydowanie najpopularniejszymi klientami. 

• Jeśli możesz filtrować według bitu ACK, możesz zezwolić na wszystkie połączenia wychodzące, 

niezależnie od portu docelowego. Otwiera to szeroką gamę usług, w tym FTP w trybie pasywnym. Jest 

to także zauważalny wzrost twojej podatności. 

Dobrą wiadomością jest to, że zdecydowana większość tych serwerów (prawdopodobnie ponad 90 

procent z nich) korzysta ze standardowego portu, a im bardziej powszechnie używany i ważny jest 



serwer, tym bardziej prawdopodobne jest, że użyje standardowego portu. Wiele serwerów 

korzystających z niestandardowych portów korzysta z jednego z kilku łatwo rozpoznawalnych 

zamienników. Niektóre serwery używają również niestandardowych portów do uruchamiania 

serwerów pomocniczych. Tradycyjnie serwery proxy HTTP używają portu 8080, a serwery 

administracyjne używają portu o numerze jeden wyższego niż serwer, który kontrolują (81 do 

administrowania standardowym serwerem WWW i 8081 do administrowania serwerem proxy). 

Zapora prawdopodobnie uniemożliwi użytkownikom Twojej sieci wewnętrznej konfigurowanie 

własnych serwerów w niestandardowych portach (nie będziesz chciał zezwalać na połączenia 

przychodzące do dowolnych portów powyżej 1023). Możesz skonfigurować takie serwery na hoście 

bastionu, ale tam, gdzie to możliwe, lepiej jest, aby inne strony pozostawiły twoje serwery na 

standardowym porcie. 

Charakterystyka proxy w HTTP 

Różni klienci HTTP (np. Internet Explorer i Netscape Navigator) transparentnie obsługują różne 

schematy proxy. Niektórzy klienci obsługują SOCKS; inne obsługują przezroczyste dla użytkownika 

proxy za pośrednictwem specjalnych serwerów HTTP, a niektóre obsługują oba. Różne rodzaje proxy 

HTTP są niezwykle powszechne, a wiele z nich zawiera buforowanie, które może zapewnić znaczące 

korzyści w zakresie wydajności dla większości stron. (Buforujący serwer proxy to taki, który wykonuje 

kopię żądanych danych, więc jeśli ktoś zażąda tych samych danych, serwer proxy może spełnić żądanie 

kopii, zamiast wracać do oryginalnego serwera, aby ponownie zażądać danych.) W ponadto wiele 

witryn martwi się treściami, do których ludzie uzyskują dostęp za pośrednictwem protokołu HTTP i 

używają serwerów proxy do kontrolowania dostępności (na przykład, aby uniemożliwić dostęp do 

stron zawierających pornografię, ceny akcji lub wyniki sportowe, z których wszystkie są powszechne 

pozabiznesowe wykorzystanie sieci przez pracowników). Klienci rozmawiający z serwerami proxy HTTP 

używają HTTP, ale używają nieco innych poleceń niż te, których normalnie używają. Klient, który chce 

uzyskać dokument o nazwie „http: //amusinginformation.example/foodle” bez korzystania z serwera 

proxy, połączy się z hostem zabawnyinformation.example i wyśle polecenie podobne do „GET / foodle 

HTTP / 1.1”. Aby użyć serwera proxy HTTP, klient zamiast tego połączy się z serwerem proxy i wyda 

polecenie „GET http: //amusinginformation.example/foodle HTTP / 1.1”. Serwer proxy następnie 

połączy się z zabawną informacją. Przykład i wyśle „GET / foodle HTTP / 1.1” i zwróci wynikową stronę 

do klienta. Niektóre serwery proxy HTTP obsługują polecenia, których nie obsługują normalne serwery 

HTTP. Na przykład mogą zezwolić klientowi na wydawanie poleceń takich jak „FTP ftp: 

//amusinginformation.example/foodle” (aby serwer proxy przesłał nazwany plik przez FTP i zwrócił go 

klientowi) lub „POŁĄCZ zabawne informacje. Przykład: 873 "(aby serwer proxy nawiązał połączenie TCP 

z nazwanym portem i przekazywać informacje między nim a klientem). Nie ma standardu dla tych 

dodatkowych poleceń, chociaż FTP i CONNECT to dwa z najczęściej używanych. Większość przeglądarek 

internetowych będzie obsługiwać używanie serwera proxy HTTP do połączeń FTP i Gopher, a popularne 

serwery proxy (na przykład Microsoft Proxy Server) będą obsługiwać FTP i Gopher. Niektóre klienty, 

które nie są przeglądarkami internetowymi, umożliwiają korzystanie z serwera proxy HTTP dla 

protokołów innych niż HTTP, a większość z nich zależy od użycia CONNECT, co czyni serwer proxy HTTP 

ogólnym serwerem proxy. Na przykład zarówno klienci Lotus Notes, jak i rsync mogą korzystać z 

serwerów proxy HTTP, aby uzyskać dostęp do swoich serwerów za pośrednictwem CONNECT. 

Używanie serwera proxy HTTP jako ogólnego proxy w ten sposób jest wygodne, ale niezbyt bezpieczne. 

Niewiele serwerów proxy HTTP zapewnia interesującą kontrolę lub logowanie do protokołów 

używanych z CONNECT. Będziesz chciał być bardzo restrykcyjny w zakresie dozwolonych protokołów 

w ten sposób. Bardzo ważne jest, aby uniemożliwić użytkownikom zewnętrznym łączenie się z 

serwerami proxy HTTP. Jeśli Twój serwer proxy HTTP może nawiązywać połączenia przychodzące, 

użytkownicy zewnętrzni mogą go używać jako platformy do atakowania serwerów wewnętrznych, do 



których inaczej nie byliby w stanie się dostać (jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli mogą skorzystać 

z CONNECT w celu uzyskania dostępu do dowolnych usług). Nawet jeśli serwer proxy nie może być 

używany w ten sposób, może służyć do atakowania stron trzecich. Ludzie często aktywnie szukają 

otwartych serwerów proxy HTTP. Niektóre z tych osób są wrogo nastawione i chcą używać serwerów 

proxy jako platform atakujących, ale niektóre z nich chcą po prostu używać serwerów proxy do 

uzyskiwania dostępu do stron internetowych, które w innym przypadku byłyby dla nich niedostępne z 

powodu reguł filtrowania na ich stronie (lub w kilka przypadków, filtrowanie narzucone przez rządy 

krajowe). Tak czy inaczej, prawdopodobnie nie pozwala im używać Twojej strony. Bycie miłym dla ludzi 

za restrykcyjnymi filtrami jest kuszące, ale na dłuższą metę zużyje tylko przepustowość i doda Cię do 

listy filtrowanych witryn. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych HTTP 

HTTP nie wykorzystuje wbudowanych adresów IP jako funkcjonalnej części protokołu, więc translacja 

adresów sieciowych nie będzie zakłócać HTTP. Strony internetowe mogą zawierać adresy URL zapisane 

adresami IP zamiast nazw hostów, a te osadzone adresy IP nie będą tłumaczone. Dlatego należy 

zachować ostrożność przy zawartości stron internetowych na serwerach za translatorami adresów 

sieciowych. Ponadto klienci HTTP mogą przekazywać serwerom informacje o nazwach i / lub adresach 

IP, przeciekając informacje o wewnętrznej numeracji i schematach nazewnictwa. Klienci HTTP mogą 

udostępniać nagłówki „From:”, podając serwerowi adres e-mail użytkownika (tak jak to powiedział 

użytkownik w przeglądarce), a serwery proxy mogą dodawać nagłówki „Via:” wskazujące adresy IP 

serwerów proxy, które żądają (lub odpowiadają) przeszedł. 

Zabezpieczanie HTTP 

Możesz usłyszeć dyskusje na temat bezpiecznych wersji HTTP i zastanawiać się, jak odnoszą się one do 

zapór ogniowych i konfiguracji usług. Takie dyskusje koncentrują się głównie na kwestiach prywatności 

związanych z przekazywaniem informacji za pośrednictwem protokołu HTTP. Naprawdę nie pomagają 

rozwiązać problemów, które omawialiśmy w poprzednich sekcjach. Dwa zdefiniowane protokoły 

zapewniają prywatność przy użyciu szyfrowania i silnego uwierzytelniania dla HTTP. Ten, który wszyscy 

znają, nazywa się zwykle HTTPS i jest oznaczany za pomocą https w adresie URL. Drugi, prawie nieznany 

protokół, nazywa się Bezpieczny HTTP i jest oznaczany za pomocą shttp w adresie URL. Celem HTTPS 

jest ochrona kanału komunikacji podczas pobierania lub wysyłania danych. HTTPS obecnie używa do 

tego TLS i SSL. Celem Bezpiecznego HTTP jest ochrona pojedynczych obiektów, a nie kanału 

komunikacyjnego. Pozwala to na przykład na cyfrowe podpisywanie poszczególnych stron na serwerze 

sieciowym - klient WWW może sprawdzić podpis podczas pobierania strony. Jeśli ktoś zastąpi stronę 

bez ponownego podpisywania, sprawdzenie podpisu zakończy się niepowodzeniem, co spowoduje 

wyświetlenie ostrzeżenia. Podobnie bezpieczny formularz przesyłany do serwera WWW może być 

samodzielnym cyfrowo podpisanym obiektem. Oznacza to, że obiekt można zapisać i wykorzystać 

później do udowodnienia lub zakwestionowania transakcji. Zastosowanie bezpiecznego HTTP może 

mieć znaczące zalety dla konsumenta w świecie handlu elektronicznego. Jeśli firma twierdzi, że ma 

cyfrowo podpisany obiekt wskazujący na chęć zakupu 2000 gumowych kurczaków, ale podpis cyfrowy 

nie pasuje, możesz argumentować, że nie złożyłeś wniosku. Jeśli podpis pasuje, oznacza to tylko jedną 

z dwóch rzeczy; albo poprosiłeś o kurczaki, albo twój klucz prywatny został skradziony. Natomiast w 

przypadku korzystania z HTTPS twoja tożsamość nie jest związana z transakcją, ale z kanałem 

komunikacji. Oznacza to, że HTTPS nie może cię chronić przed kimś zamieniającym zamówienie z 

gumowych kurczaków na żywe, gdy już zostało wykonane, lub po prostu zamawiaj kurczaki w Twoim 

imieniu. 

Charakterystyka filtrowania pakietów HTTPS i Secure HTTP 



HTTPS korzysta z pojedynczego połączenia TCP na porcie 443. Bezpieczny HTTP został zaprojektowany 

do działania przez port 80 (patrz sekcja na HTTP). 

Charakterystyka proxy HTTPS i Secure HTTP 

Ponieważ HTTPS i Secure HTTP używają prostych połączeń TCP, są dość łatwe do proxy. Większość 

programów udostępniających proxy HTTP zapewnia także HTTPS i Secure HTTP proxy. Jednak zarówno 

HTTPS, jak i Bezpieczny HTTP używają kompleksowego szyfrowania między klientem a serwerem. 

Oznacza to, że strumień danych jest całkowicie nieprzejrzysty dla systemu proxy, który nie może 

wykonywać żadnych funkcji filtrowania ani buforowania, które wykonuje na normalnych połączeniach 

HTTP. 

Proxy dla HTTPS jest zwykle wykonywane przy użyciu operacji podstawowej CONNECT (omówionej 

wcześniej w sekcji dotyczącej proxy HTTP). Pozwala to prawdziwemu klientowi na wymianę informacji 

o certyfikacie z serwerem, ale służy również jako ogólny serwer proxy dla dowolnego protokołu 

działającego na portach, które serwer proxy zezwala na HTTPS. Ponieważ HTTPS jest szyfrowany, 

serwer proxy nie może dokonać żadnej weryfikacji zawartości połączenia. Należy zachować ostrożność 

w przypadku portów, które zezwalają na HTTPS. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych HTTPS i Secure HTTP 

Podobnie jak HTTP, HTTPS i Secure HTTP nie mają wbudowanych adresów IP i będą działać bez 

problemów dzięki systemowi translacji adresów sieciowych. Ze względu na szyfrowanie typu end-to-

end poprawianie adresów IP występujących w treści zabezpieczonych stron nie będzie możliwe, 

dlatego należy upewnić się, że strony te używają nazw hostów, a nie adresów IP. 

Podsumowanie rekomendacji dla HTTP 

• Jeśli zamierzasz uruchomić serwer HTTP, użyj dedykowanego hosta bastionu, jeśli to możliwe. 

• Jeśli zamierzasz uruchomić serwer HTTP, ostrożnie skonfiguruj serwer HTTP, aby kontrolować, do 

czego ma dostęp; w szczególności uważaj na sposoby, w jakie ktoś mógłby jakoś wgrać program do 

systemu (na przykład pocztą lub FTP), a następnie oszukać serwer HTTP, aby go uruchomił. 

• Ostrożnie kontroluj zewnętrzne programy, do których serwer HTTP ma dostęp. 

• Nie można zezwolić hostom wewnętrznym na dostęp do wszystkich serwerów HTTP bez 

umożliwienia im dostępu do wszystkich portów TCP, ponieważ niektóre serwery HTTP używają 

niestandardowych numerów portów. Jeśli nie masz nic przeciwko zezwoleniu użytkownikom na dostęp 

do wszystkich portów TCP, możesz użyć filtrowania pakietów, aby zbadać bit ACK, aby zezwolić na 

połączenia wychodzące do tych portów (ale nie połączenia przychodzące z tych portów). Jeśli masz nic 

przeciwko, ogranicz użytkowników do serwerów na standardowym porcie (80) lub skorzystaj z jakiejś 

formy proxy. 

• Serwer proxy HTTP jest łatwy, a buforujący serwer proxy oferuje korzyści związane z przepustowością 

sieci oraz korzyściami bezpieczeństwa. 

• Nie zezwalaj na zewnętrzne połączenia z serwerami proxy HTTP. 

• Ostrożnie konfiguruj klientów HTTP i ostrzegaj użytkowników, aby nie konfigurowali ich ponownie w 

oparciu o porady zewnętrzne. 

Kod mobilny i języki związane z Internetem 



Jak wspomniano wcześniej, większość przeglądarek internetowych obsługuje jeden lub więcej 

sposobów przyjmowania dowolnych programów z serwerów. Ogólnie rzecz biorąc, systemy 

przenoszące programy z jednej maszyny na drugą nazywane są systemami kodów mobilnych. Chociaż 

systemy te są powszechnie wdrażane w przeglądarkach internetowych, mogą być również używane w 

innych miejscach. Na przykład niektóre serwery WWW obsługują także uruchamianie ich na samym 

serwerze; Java i ActiveX są używane całkowicie niezależnie od sieci do tworzenia aplikacji; i wiele 

przeglądarek internetowych, które obsługują JavaScript i VBScript na stronach internetowych, 

interpretują je również w wiadomościach e-mail lub wiadomościach. Mobilne systemy kodowe 

przyjmują dwa podstawowe podejścia do problemu bezpieczeństwa. Większość z nich próbuje 

powstrzymać programy przed robieniem czegoś niebezpiecznego, a przynajmniej robieniem czegoś 

niebezpiecznego bez uprzedniego pytania o to. Na przykład JavaScript nie może zapisywać plików na 

dysku bez Twojej zgody; Java nie może otwierać połączeń sieciowych z żadnym innym serwerem niż 

ten, na którym było oryginalne połączenie. Takie podejście prowadzi do stron internetowych, które nie 

mogą robić dokładnie tego, co chcesz, ale wciąż mogą robić rzeczy, których nie chcesz. Aby uniknąć 

tego problemu, ActiveX przyjmuje drugie podejście i wykorzystuje podpisy cyfrowe, aby dać ci pojęcie, 

skąd pochodzi program, w nadziei, że powie ci to, czy możesz mu zaufać. Nie ma żadnych ograniczeń 

dotyczących działania formantu ActiveX. Takie podejście powoduje, że strony internetowe nie są 

pewne, czy można zaufać. Kim jest osoba, która to podpisała? Czy wierzysz, że ta osoba ma dobre 

intencje i umiejętność pisania programów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa? Jeśli program 

nie jest podpisany, czy to dlatego, że autor jest zły, czy dlatego, że autor jest leniwy, nie ma 

wykształcenia w zakresie podpisów cyfrowych lub kłóci się z autorytetem podpisu? Te dwa podejścia 

są łączone, dzięki czemu możesz dokładnie zdecydować, co program może zrobić na podstawie tego, 

co wiesz o tym, kto go napisał. Jest to wciąż niedoskonałe, ale jest to najbardziej obiecujące podejście, 

a zarówno Java, jak i ActiveX idą w tym kierunku. 

JavaScript 

JavaScript to język skryptowy, który jest całkowicie niezwiązany z Javą i jest używany jako język 

rozszerzeń dla przeglądarek internetowych. Implementacja JavaScript przez Microsoft nazywa się 

JScript; Microsoft może również odnosić się do języka jako ECMAScript, ponieważ został on 

znormalizowany przez Stowarzyszenie Producentów Wspólnot Europejskich (ECMA). JavaScript stara 

się zapewnić bezpieczeństwo poprzez ograniczenie tego, co można zrobić. Na przykład JavaScript nie 

ma poleceń do odczytu i zapisu plików. Ponadto programy napisane w JavaScript powinny mieć dostęp 

do ograniczonej ilości danych: informacji o preferencjach użytkownika, dostępnych wtyczkach i 

możliwościach przeglądarki, a także linków i formularzy w dokumencie zawierającym skrypt i okna 

utworzone przez ta strona internetowa. Programy JavaScript mogą komunikować się ze światem 

zewnętrznym tylko poprzez przesyłanie formularzy. Strona internetowa z programem JavaScript może 

zawierać coś, co technicznie jest formularzem, ale nie jest widoczna, a JavaScript może wypełnić ten 

formularz dowolnymi informacjami, które może uzyskać i przesłać go automatycznie. Jeśli Twoja 

przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby pytać o potwierdzenie przed przesłaniem formularzy, 

zobaczysz ostrzeżenie; jeśli nie, cała transakcja będzie cicha. Ponadto przesłanie formularza polega po 

prostu na wysłaniu informacji we wstępnie zdefiniowanym formacie na adres URL, który może określać 

dowolny adres IP i numer portu. Oznacza to, że przesyłanie formularzy skutecznie pozwala 

JavaScriptowi wysyłać dowolne informacje do każdego, kto uważa, że powinien je mieć, być może bez 

powiadomienia. Jest to jeden z powodów, dla których przeglądarki ostrzegają o przesyłaniu formularzy, 

i jest to dobry powód, aby pozostawić te ostrzeżenia na miejscu. Większość problemów związanych z 

bezpieczeństwem JavaScript można podzielić na dwie kategorie: ataki typu „odmowa usługi”, które 

zawieszają się lub zawieszają przeglądarkę (lub, jeśli naprawdę masz pecha, cały komputer) i błędy w 

ograniczeniach dostępu do danych, które pozwalają programom JavaScript na odczyt dowolnych 



plików i zwracanie danych do witryny, z której pochodzi strona. Ponadto sporadycznie występowały 

problemy z przepełnieniem bufora w implementacjach JavaScript. 

Ataki typu „odmowa usługi” są, jak zwykle, nieuniknione, ale nie są gorsze niż irytujące. Te, które 

faktycznie powodują awarię przeglądarki lub wpływają na maszynę, są prostymi błędami 

implementacyjnymi, a poprawki są zwykle szybko dostępne. Standardowym sposobem zawieszenia 

przeglądarki jest zakodowanie nieskończonej pętli. Chociaż programy JavaScript nie mogą 

bezpośrednio otwierać plików, mogą powodować, że przeglądarka internetowa je otworzy, podając 

lokalne adresy URL przeglądarki (na przykład plik: / etc / passwd). Gdy zabezpieczenia JavaScript są 

poprawnie zaimplementowane, nie stanowi to problemu, ponieważ JavaScript nadal nie może pobrać 

danych z nowo otwartych adresów URL. Wystąpiło jednak szereg błędów związanych z obsługą tego 

konkretnego ograniczenia, w których przeglądarka myli się co do prawidłowego kontekstu skryptów 

lub danych osadzonych w nieparzystych miejscach. Na przykład skrypty w tytułach stron mogą być 

wykonywane w trakcie odczytywania zakładek, a skrypty mogą wykonywać się w oknach, które 

powinny wyświetlać kod źródłowy. Było wiele błędów w obsłudze kontekstu, z których wszystkie mają 

z grubsza podobne efekty; skrypt zwraca dane, których nie powinien mieć, na serwer, na którym był. 

Dane te wahają się od informacji o ostatnio odwiedzanych witrynach do zawartości dowolnych plików 

na dysku. Problemy z przepełnieniem bufora, ściśle mówiąc, wcale nie są podatne na błędy JavaScript. 

Występują, gdy interpreter otrzymuje nieprawidłowy kod JavaScript, a sam tłumacz nie egzekwuje 

ograniczeń bufora. Znany jest problem z przepełnieniem bufora podczas niektórych wywołań 

JavaScript w niektórych wersjach programu Internet Explorer 4.0. JavaScript może używać ActiveX lub 

Java, jeśli są włączone, aby uzyskać dostęp do możliwości, których sam JavaScript nie miałby. Jeśli w 

przeglądarce jest włączony ActiveX lub Java, JavaScript może ich używać bez żadnych widocznych 

obiektów ActiveX lub Java. Oznacza to, że odfiltrowanie ActiveX i Java nie jest wystarczające do ochrony 

terenu. Musisz także odfiltrować języki skryptowe lub wyłączyć ActiveX i Java we wszystkich 

przeglądarkach. 

VBScript 

VBScript jest podzbiorem Visual Basic dostarczanym przez Microsoft jako język rozszerzenia dla 

przeglądarek internetowych i serwerów. VBScript zapewnia tę samą funkcjonalność, co JavaScript - w 

rzeczywistości Microsoft próbuje utrzymać go na tym samym poziomie. Podobnie jak JavaScript, 

VBScript został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez unikanie niebezpiecznych 

operacji. VBScript jest często używany w połączeniu z ActiveX, a zabezpieczenia VBScript są często 

mylone z zabezpieczeniami ActiveX, ale nie ma potrzeby włączania ActiveX w celu korzystania z 

VBScript (ani nie potrzebujesz VBScript w celu korzystania z ActiveX; możesz używać formantów 

ActiveX z JavaScript równie dobrze). Wydaje się, że nie ma żadnych problemów z bezpieczeństwem 

VBScript; nie oznacza to, że VBScript jest bezpieczny. Oznacza to, że JavaScript jest implementowany 

przez większą liczbę przeglądarek niż VBScript, podczas gdy ActiveX jest bardziej wydajny niż VBScript. 

Dlatego atakujący skoncentrują się na JavaScript i ActiveX, dopóki nie wyczerpią swoich oczywistych 

możliwości. Ponieważ VBScript zapewnia te same możliwości, co JavaScript, luki w VBScript 

prawdopodobnie należą do tego samego rodzaju kategorii, co luki w JavaScript, obejmujące głównie 

ataki typu „odmowa usługi” i sposoby odczytu danych. 

Java 

Java to pełnoprawny język programowania, który jest powszechnie używany jako język rozszerzeń dla 

przeglądarek internetowych. Java używa tak zwanego modelu bezpieczeństwa piaskownicy, który stara 

się zapewnić bezpieczeństwo poprzez ograniczenie funkcjonalności dostępnej dla programu. Ogólnie 

języki programowania są podzielone na języki interpretowane i języki skompilowane. Językiem 



interpretowanym, takim jak Perl lub Visual Basic, jest język, w którym piszesz program, a kiedy chcesz 

go uruchomić, oddajesz go tłumaczowi w takiej samej formie, w jakiej został napisany. Tłumacz, który 

jest uruchamiany za każdym razem, gdy uruchamiasz program w języku, jest odpowiedzialny za 

przekształcanie poleceń zrozumiałych dla człowieka w instrukcje, które komputer może wykonać. Język 

skompilowany, taki jak C, to taki, w którym piszesz program i raz uruchamiasz go przez kompilator, aby 

uzyskać plik wykonywalny. Następnie możesz uruchomić plik wykonywalny sam; nie potrzebujesz 

innego programu, aby go uruchomić. Języki interpretowane są niezależne od maszyny. Masz inny 

tłumacz dla każdego rodzaju komputera, ale uruchom te same programy. Z drugiej strony 

skompilowane języki zależą od maszyny; po skompilowaniu programu wynik będzie działał tylko na 

jednym rodzaju komputera. Z drugiej strony program uruchamiany przez interpreter jest wolniejszy niż 

skompilowany. Ponadto, gdy dasz komuś program w interpretowanym języku, łatwo jest go 

zmodyfikować i użyć ponownie, podczas gdy skompilowany program jest znacznie trudniejszy do 

zmiany. 

Java używa opcji pośredniej, czasami nazywanej kompilacją bajtów. Program napisany w Javie jest 

kompilowany w niezależny od maszyny kod bajtu Java, który jest następnie przekształcany w instrukcje 

komputerowe przez interpretera zwanego zwykle wirtualną maszyną Java. Daje to pewne zalety 

skompilowanego kodu (jest szybszy w działaniu niż język interpretowany, a kod nie jest w łatwej do 

modyfikacji formie) oraz niektóre zalety interpretowanego kodu (jest niezależny od maszyny). Daje to 

również wiele wad obu; jest wolniejszy niż skompilowany kod, musisz mieć tłumacza, aby cokolwiek z 

tym zrobić, i możesz mieć problemy z błędami w kompilatorze lub interpretera. Tak jak określona osoba 

może napisać program bezpośrednio w języku maszynowym, bez korzystania z tradycyjnego 

kompilatora, określona osoba może napisać program bezpośrednio w bajtowym kodzie Java, bez 

użycia kompilatora Java, a wynik może być akceptowalnym dla interpretera, nawet jeśli nie można go 

wygenerować z żadnego programu, który kompilator zaakceptuje. Istnieją funkcje bezpieczeństwa 

zarówno w kompilatorze kodu bajtowego Java, jak i interpretera środowiska wykonawczego Java. 

Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś myśleć o kompilatorze Java jako zapewniającym bezpieczeństwo 

programistom Java; pomaga ludziom pisać w Javie programy, które nie mogą być atakowane przez 

wrogich użytkowników. (Na przykład programy Java nie są podatne na problemy z przepełnieniem 

bufora.) Interpreter Java zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom Java; ma uchronić wrogie programy 

Java przed uszkodzeniem maszyn. Ponieważ ludzie mogą pisać kod bajtów Java bezpośrednio, nie 

można polegać na kompilatorze w celu ochrony przed złośliwymi programami. Zamiast tego polegasz 

na czymś zwanym menedżerem bezpieczeństwa, który jest częścią interpretera środowiska 

wykonawczego. Menedżer bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za określenie, co program może 

zrobić. Robi to, patrząc na każdą osobną akcję, którą program próbuje podjąć, i porównując ją z 

obowiązującą polityką bezpieczeństwa. Zwykle istnieją dwie możliwe zasady bezpieczeństwa: jedna, 

która obejmuje normalne programy, które nie nakłada żadnych ograniczeń i obejmuje programy 

pobrane z sieci, co ogranicza liczbę plików, które można odczytać i zapisać, ile pamięci i miejsca na 

dysku może użyć program oraz jakie połączenia sieciowe może nawiązać . 

Menedżer bezpieczeństwa nie kontroluje bezpośrednio operacji wykonywanych przez program. 

Zamiast tego kontroluje funkcje, które program może wywoływać. Na przykład niebezpiecznym 

programom zwykle nie wolno zapisywać na dysk, ale jeśli istnieje biblioteka, która powinna być 

bezpieczna w użyciu dla niezabezpieczonych programów, niezabezpieczony program może wywołać tę 

bibliotekę i zlecić jej zapis na dysk. W rzeczywistości jest to ten sam rodzaj ograniczenia, który pozwala 

dziecku jeść ciasteczka, ale tylko wtedy, gdy osoba dorosła je otrzyma; potrzebujesz transakcji, aby 

przejść przez teoretycznie wiarygodnego pośrednika, który nałoży na nie ograniczenia. Istnieją dwa 

główne zagrożenia dla tego modelu. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że menedżer bezpieczeństwa dopuści 

coś, czego powinien był zaprzeczyć. Po drugie, istnieje ryzyko, że teoretycznie bezpieczna biblioteka 



będzie zawierać niebezpieczne operacje. Java miała problemy z obydwoma, ale głównie z menedżerem 

bezpieczeństwa. Menedżer bezpieczeństwa ma bardzo złożone zadanie, a jego prawidłowe wdrożenie 

jest niezwykle trudne. Od czasu pierwotnej wersji Javy ludzie z pewną regularnością wykryli zarówno 

błędy w implementacji, jak i w projektowaniu. Mimo że w większości zostały one szybko naprawione, 

a stopa znacznie zwolniła, uzasadnione jest oczekiwanie, że nadal będą występować problemy. 

ActiveX 

ActiveX nie jest tak naprawdę językiem programowania, ale sposobem dystrybucji obiektów, które 

mogą być następnie używane przez wiele innych języków. W przeciwieństwie do innych omawianych 

systemów, dystrybuuje kod specyficzny dla maszyny. Program Java, JavaScript lub VBScript będzie 

działał na każdym komputerze obsługującym ten język; formant ActiveX jest programem 

wykonywalnym przeznaczonym dla określonego rodzaju procesora i na przykład nie będzie można 

uruchomić formantu ActiveX zbudowanego dla procesora Intel na procesorze Alpha. ActiveX jest 

rozszerzeniem i aktualizacją Microsoft Object Objecting and Embedding system (OLE). Formanty 

ActiveX mogą być napisane w jednym z wielu języków, w tym w C i Visual Basic, i można uzyskać do 

nich dostęp z jeszcze większej liczby języków. W kontekście sieci są zwykle używane z HTML, JavaScript 

lub VBScript, ale można ich również używać z Javy. Bez względu na język używany do uzyskania dostępu 

do formantu ActiveX, to model zabezpieczeń ActiveX ma zastosowanie do formantu, a nie języka 

wywołującego; jest to ważne, ponieważ oznacza, że formant ActiveX używany w programie Java nie 

będzie ograniczony przez piaskownicę Java. 

Zabezpieczenia ActiveX są zapewniane na dwa sposoby. Po pierwsze, istnieją ograniczenia, kiedy 

można wczytać formant ActiveX; po drugie, istnieją ograniczenia dotyczące tego, kiedy można wykonać 

istniejącą kontrolkę ActiveX. Ograniczenia te są częścią implementacji obecnych interpreterów 

ActiveX, a nie częścią projektu językowego, więc nie ma gwarancji, że przyszłe implementacje ActiveX 

będą miały te same cechy. Najbardziej znanym aspektem bezpieczeństwa ActiveX jest wykorzystanie 

podpisów cyfrowych, które są częścią systemu bezpieczeństwa do odczytu w kontrolkach ActiveX. 

Formant ActiveX może być podpisany podpisem cyfrowym, co teoretycznie pozwala zidentyfikować 

autora formantu i podjąć decyzję, czy zezwolić na załadowanie formantu. Formanty ActiveX nie muszą 

być podpisywane, ale formanty niepodpisane są zwykle traktowane inaczej niż formanty podpisane. 

(Więcej informacji na temat podpisów cyfrowych i ich znaczenia dla Ciebie znajduje się w Załączniku 

C). Domyślnie niepodpisane kontrolki z zewnętrznych stron internetowych są odrzucane, a podpisane 

kontrolki żądają potwierdzenia. Podpisy cyfrowe są sprawdzane podczas ładowania formantu, ale po 

załadowaniu formantu należy go użyć, aby cokolwiek się wydarzyło. Model ActiveX zapewnia również 

kontrolę nad tym, kiedy można uruchomić kontrolę. Możesz zezwolić na uruchamianie formantów, 

zabronić ich uruchamiania lub być pytanym za każdym razem, gdy coś próbuje uruchomić formant. 

Domyślnie kontrole mogą działać bez potwierdzenia. Ponadto formant może twierdzić, że jest 

bezpieczny w użyciu z niezaufanymi danymi i / lub bezpieczny w użyciu ze skryptów. Domyślnie 

kontrolka nie może być uruchomiona przez zewnętrzną stronę internetową, chyba że zastrzega sobie 

obie te właściwości. Kontrolka, która twierdzi, że obie te właściwości ma być tą, która nigdy nie zrobi 

nic złego, nawet jeśli jest używana nieprzyjaźnie. Programy takie jak Internet Explorer, które używają 

obiektów ActiveX, sprawdzają te właściwości, aby zdecydować, czy zezwolić na uruchomienie 

formantu. Oprócz tych ograniczeń, po załadowaniu formantu do dowolnego celu, jest on dostępny z 

dowolnego programu. Zauważ, że oznacza to, że jeśli formant znajduje się na dysku lokalnym i twierdzi, 

że jest bezpieczny w użyciu z niezaufanymi danymi i bezpieczny ze skryptów, każda strona internetowa 

może go uruchomić i przed nim nie zostanie wysłane żądanie potwierdzenia prowadzony jest. Może to 

prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek. Wielu dostawców wstępnie zainstalowało formanty 

ActiveX, które pozwolą na uruchamianie dowolnych poleceń i nieprawidłowo oznaczyły je jako 



bezpieczne dla skryptów. Nie tylko dostawcy zewnętrzni, tacy jak Compaq, dostarczali maszyny z 

niebezpiecznymi kontrolkami ActiveX, ale nawet Microsoft, w systemie Windows 98, zapewnił kontrolę 

oznaczoną jako bezpieczną dla skryptów, którą można wykorzystać do uruchamiania dowolnych 

programów. Oczywiście, to samo można zrobić z kontrolkami pobranymi ze stron internetowych. 

Możesz pobrać kontrolkę z jednej strony internetowej, która jest następnie aktywowana przez inną. 

Mniej oczywiste jest, że jeśli raz przejdziesz na stronę i pobierzesz formant, po ponownym odwiedzeniu 

strony spróbuje on ponownie pobrać formant. Jeśli nie zezwolisz mu na pobranie formantu, nadal 

będziesz mieć zainstalowaną oryginalną kopię formantu, a strona z przyjemnością będzie kontynuować 

uruchamianie tej kopii, co prawdopodobnie nie jest tym, o czym myślałeś (jeśli chcesz, aby uruchomiła 

kontrola, pozwoliłbyś jej pobrać kontrolę). Ludzie, którzy właśnie kliknęli „Nie” w oknie dialogowym 

pobierania, są zazwyczaj zaskoczeni i oburzeni, gdy kontrola jest uruchomiona, ponieważ różnica 

między pobieraniem a uruchomieniem nie jest zwykle widoczna dla użytkownika. 

Protokoły komunikacyjne pamięci podręcznej 

Omawiając proxy i HTTP, omawialiśmy także buforowanie, które jest jednym z podstawowych 

zastosowań proxy internetowego. Buforowanie jest bardzo ważne jako sposób na przyspieszenie 

transferów i zmniejszenie ilości danych przesyłanych przez zatłoczone łącza. Po skonfigurowaniu 

serwerów pamięci podręcznej następnym logicznym krokiem jest użycie wielu serwerów pamięci 

podręcznej i koordynacja operacji. Trwa wiele aktywnego rozwoju i wcale nie jest jasne, jaki protokół 

wygra na dłuższą metę. 

Internet Cache Protocol (ICP) 

ICP jest najstarszym z obecnie używanych protokołów zarządzania pamięcią podręczną i jest 

obsługiwany przez największą liczbę pamięci podręcznych, w tym Netscape Proxy, Harvest i Squid. 

Zasada ICP polega na tym, że serwery pamięci podręcznej działają niezależnie, ale gdy serwer pamięci 

podręcznej otrzyma żądanie dokumentu, którego nie buforował, prosi inne serwery pamięci 

podręcznej o dokument i pobiera dokument ze źródła tylko wtedy, gdy nie ma innej pamięci podręcznej 

serwer ma dokument. ICP ma wiele wad; wymaga znacznej ilości komunikacji między pamięciami 

podręcznymi, spowalnia pobieranie dokumentów, nie zapewnia bezpieczeństwa ani uwierzytelniania 

oraz przeszukuje pamięć podręczną tylko na podstawie adresu URL, a nie informacji nagłówka 

dokumentu, co może spowodować, że zwróci nieprawidłowe wersje dokumentów. Z drugiej strony ma 

zauważalną zaletę, ponieważ jest zarówno znormalizowany (jest to udokumentowane w dokumentach 

IETF RFC 2186 i 2187), jak i znajduje szerokie zastosowanie. 

Charakterystyka filtrowania pakietów ICP 

ICP zwykle używa UDP; numer portu można konfigurować, ale domyślnie jest to 3130. ICP można 

również uruchomić przez TCP, ponownie na dowolnym porcie. Pamięci podręczne wymieniają 

dokumenty przez HTTP. Ponownie portem używanym do HTTP jest konfigurowalny, ale domyślnie jest 

to 3128 

Charakterystyka zbliżająca ICP 

ICP, podobnie jak SMTP i NNTP, jest protokołem samo-proxy, umożliwiającym przekazywanie zapytań 

z serwera na serwer. Zasadniczo, jeśli konfigurujesz ICP w środowisku zapory, użyjesz tego narzędzia i 

ustawisz wszystkie wewnętrzne serwery pamięci podręcznej na peer z serwerem pamięci podręcznej, 

który jest częścią zapory i służy jako serwer proxy. Ponieważ ICP jest prostym protokołem opartym na 

protokole TCP, możliwe byłoby również jego proxy za pośrednictwem systemu proxy, takiego jak 

SOCKS; jedyną trudnością jest to, że skończyłbyś relacją jednokierunkową, ponieważ zewnętrzna 



pamięć podręczna nie byłaby w stanie wysyłać zapytań do wewnętrznej pamięci podręcznej. 

Spowolniłoby to wydajność bez zapewniania większego bezpieczeństwa niż samo-proxy, a żadne 

bieżące implementacje tego nie obsługują. 

Charakterystyki translacji adresów sieciowych ICP 

ICP zawiera osadzone adresy IP, ale tak naprawdę nie są używane do niczego. Będzie działał bez 

problemów za pośrednictwem systemów translacji adresów sieciowych, o ile skonfigurujesz 

tłumaczenie statyczne (aby umożliwić żądania od innych partnerów) i nie przejmuj się faktem, że adres 

wewnętrzny będzie widoczny dla każdego, kto ogląda ruch. 

Protokół routingu macierzy pamięci podręcznej (CARP) 

CARP stosuje zupełnie inne podejście. Zamiast komunikacji między pamięcią podręczną, CARP 

dokonuje równoważenia obciążenia między wieloma serwerami pamięci podręcznej, ponieważ klient 

lub serwer proxy używają różnych pamięci podręcznych dla różnych żądań, w zależności od żądanego 

adresu URL i opublikowanych informacji o serwerze pamięci podręcznej. Informacje o dostępnych 

serwerach pamięci podręcznej są dystrybuowane przez HTTP, więc CARP nie dodaje dodatkowej 

złożoności protokołu. Zarówno w przypadku filtrowania pakietów, jak i proxy, CARP jest identyczny z 

innymi zastosowaniami HTTP. CARP ma jednak trudności z tłumaczeniem adresów sieciowych, 

ponieważ gwarantuje, że używane przez niego dokumenty zawierają adresy IP (adresy serwerów 

pamięci podręcznej). Netscape i Microsoft obsługują zarówno CARP, jak i ICP. 

Protokół koordynacji pamięci podręcznej sieci (WCCP) 

WCCP to protokół opracowany przez Cisco, który przyjmuje trzecie zupełnie inne podejście. Aby 

korzystać z WCCP, potrzebny jest router, który może przechwytywać cały ruch HTTP, który powinien 

być obsługiwany przez serwery pamięci podręcznej. Router wykryje dowolny pakiet zaadresowany do 

portu TCP 80 w dowolnym miejscu docelowym i przekieruje pakiet do serwera pamięci podręcznej. 

Serwer pamięci podręcznej odpowiada następnie bezpośrednio do requestera, tak jakby żądanie 

zostało odebrane normalnie. WCCP służy do komunikacji między routerem a serwerami pamięci 

podręcznej, dzięki czemu router wie, jakie serwery pamięci podręcznej są obecnie uruchomione, pod 

jakim obciążeniem działa każdy z nich i jakie adresy URL powinny być kierowane na które serwery, i 

może odpowiednio zrównoważyć ruch. 

Charakterystyka filtrowania pakietów WCCP 

WCCP używa UDP na porcie 2048. Ponadto routery, które używają WCCP przekierowują ruch HTTP do 

serwerów pamięci podręcznej, zamykając go w pakietach GRE (GRE jest formą IP przez IP, omówioną 

w rozdziale 4). WCCP używa szesnastkowego typu protokołu GRE 883E. Zauważ, że ani UDP, ani GRE 

nie używają bitów ACK. 

Charakterystyka proxy w WCCP 

Ponieważ WCCP używa zarówno UDP, jak i GRE, proxy będzie trudne. Chociaż serwery proxy UDP stały 

się stosunkowo powszechne, GRE jest nadal nieznanym terytorium dla serwerów proxy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych WCCP 

Komunikacja WCCP obejmuje wbudowane adresy IP i nie będzie działać poprzez translację adresów 

sieciowych. Architektura WCCP zakłada, że router i serwery pamięci podręcznej znajdują się blisko 

siebie (pod względem sieci) w każdym przypadku. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących protokołów komunikacji z pamięcią podręczną 



• Zarządzanie pamięcią podręczną powinno być prywatne (między wewnętrznymi serwerami pamięci 

podręcznej) lub publiczne (między hostem bastionu używanym do uzyskiwania dostępu do świata 

zewnętrznego i zewnętrznych pamięci podręcznych). Protokoły zarządzania pamięcią podręczną mogą 

przechodzić przez części zapory ogniowej, aby dotrzeć do hosta bastionu, ale nie powinny przechodzić 

całkowicie przez zaporę między sieciami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Technologie push 

HTTP to system, w którym klienci proszą o informacje, których chcą (nazywa się to technologią 

ściągania, w której klient pobiera informacje). W niektórych sytuacjach pożądane jest, aby serwer 

wysyłał informacje bez pytania (jest to technologia push, w której serwer wypycha informacje). Na 

przykład, jeśli chcesz być informowany o jakimś wydarzeniu (zmianie ceny akcji, wyniku meczu 

baseballowego, wiadomości o obszarze zainteresowania), najskuteczniej jest poinformować serwer o 

swoich zainteresowaniach raz , a następnie niech prześle Ci informacje, kiedy staną się dostępne. W 

przypadku standardowego protokołu HTTP konieczne będzie wielokrotne żądanie informacji, aby 

sprawdzić, czy dotarła. Około 1997 roku technologie push były przewidywane jako kolejna wielka rzecz 

w Internecie, najbardziej ekscytująca rzecz, jaka wydarzyła się od czasu wprowadzenia telewizji. Muszą 

jeszcze uzyskać wiele akceptacji z wielu powodów. Po pierwsze, użytkownicy mają silne i uzasadnione 

podejrzenie, że głównym powodem, dla którego dostawcy chcą technologii push, jest to, że mogą oni 

przekazywać reklamy i inne informacje, których użytkownik nie zażądałby. Po drugie, względy 

bezpieczeństwa i przepustowości sieci powodują, że administratorzy witryn nie lubią pomysłów na 

otrzymywanie nieproszonych strumieni informacji. W tej chwili nie pojawiła się magiczna aplikacja, 

która skłoniłaby ludzi do akceptowania technologii wypychania, chociaż znaczna populacja uważa, że 

istniejące programy są naprawdę fajne. 

Wiele konkurujących programów nadal twierdzi, że są technologiami wypychanymi, chociaż w 

ostatnich latach liczba ta uległa zmniejszeniu. Obecnie popularne programy (zwłaszcza Pointcast i 

BackWeb) tak naprawdę nie muszą być oparte na push. Zamiast tego dają złudzenie, że są oparte na 

wypychaniu, używając specjalnych klientów HTTP, którzy regularnie wysyłają żądania aktualizacji do 

wyspecjalizowanych serwerów HTTP, które informują ich o zmianach w informacjach, które ogląda 

użytkownik. Ten proces odpytywania jest przezroczysty dla użytkownika, który widzi coś, co wygląda 

na oparte na push. Takie podejście usuwa wiele trudności związanych z prawdziwymi technologiami 

opartymi na push. Nie wymaga na przykład nowego protokołu ani połączeń przychodzących. Z drugiej 

strony wykorzystuje przepustowość, gdy klienci sprawdzają dostępność aktualizacji. Wyspecjalizowani 

klienci są ogólnie świadomi serwerów proxy, ale mogą nie obsługiwać wszystkich tych samych funkcji, 

które obsługują zwykłe przeglądarki internetowe (na przykład ogólnie nie obsługują automatycznej 

konfiguracji serwerów proxy lub schematów uwierzytelniania proxy). Wyspecjalizowani klienci nie 

mają zwykle takich samych implikacji bezpieczeństwa, jak tradycyjne przeglądarki internetowe (na 

przykład nie obsługują języków rozszerzeń ani zewnętrznych przeglądarek; wywołują zwykłe 

przeglądarki internetowe, aby radzić sobie ze złożonymi stronami). Mają one swoje implikacje 

związane z bezpieczeństwem (na przykład klienci dostarczają informacje do serwera w ramach 

zapytań, które zadają i przyjmują dane z serwera). Niektóre tradycyjne przeglądarki obsługują również 

rzeczy, które wyglądają jak technologia push (na przykład Explorer ma aktywne kanały, a Netscape ma 

Netcaster). Są one w rzeczywistości oparte na odpytywaniu przez zwykły HTTP, czasem z dodatkowymi 

informacjami w celu zoptymalizowania odpytywania. Zasadniczo ich wpływ na bezpieczeństwo jest 

identyczny jak w przypadku normalnego przeglądania stron internetowych. Pamiętaj, że jeśli pobierasz 

strony internetowe, które wymagają informacji uwierzytelniających, albo będziesz musiał podać te 

informacje na początku pobierania (tyle w przypadku automatycznej aktualizacji podczas snu), albo 

będziesz musiał zaufać programowi, aby bezpiecznie przechowuj informacje uwierzytelniające. 



Ponadto usługi te tworzą lokalne kopie stron internetowych i należy mieć pewność, że są one 

odpowiednio chronione. W użyciu są również oryginalne technologie push, a zarówno BackWeb, jak i 

PointCast będą działały jako autentyczne technologie push, gdy tylko będą mogły, wykorzystując 

własne protokoły. Nie jest jasne, jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa mają te protokoły, ponieważ 

są zastrzeżone. Jednak akceptują połączenia przychodzące, często zwracają dane i zwykle mają 

niewielkie uwierzytelnienie lub nie mają go wcale. Chociaż do tej pory nie było z nimi wielu problemów 

związanych z bezpieczeństwem, może to być po prostu dlatego, że nie są wystarczająco popularne, aby 

przyciągnąć wielu atakujących. Z pewnością wydaje się, że istnieje dobry powód, aby martwić się o ich 

bezpieczeństwo. Możliwe jest także połączenie tradycyjnej przeglądarki internetowej ze specjalnym 

klientem wypychanym za pomocą wtyczek, a PointCast zapewnia taką wtyczkę. Wtyczka ma takie same 

implikacje bezpieczeństwa, jak normalna usługa PointCast. 

Podsumowanie rekomendacji dla technologii push 

• Nie przepuszczaj technologii wypychania przez zaporę. 

• Zniechęcaj użytkowników do korzystania ze wyspecjalizowanych klientów, którzy naśladują 

technologie push za pomocą HTTP. 

RealAudio i RealVideo 

RealAudio i RealVideo są zastrzeżonymi protokołami opracowanymi przez RealNetworks w celu 

zapewnienia strumieniowego przesyłania danych audio i wideo w czasie rzeczywistym przez Internet. 

Chociaż odtwarzacze tych protokołów mogą działać jako niezależne aplikacje, najczęściej są one 

używane jako wtyczki do przeglądarek internetowych. W tym piśmie są to najpopularniejsze protokoły 

dystrybucji stosunkowo dużych ilości audio lub wideo. 

Zaleta korzystania z nich zamiast zwykłej dystrybucji plików audio lub wideo jest dwojaka. Po pierwsze, 

jeśli przeglądarka internetowa napotka plik audio lub wideo, musi pobrać cały plik przed 

odtworzeniem. Może to oznaczać długie i wyjątkowo nudne oczekiwanie, jeśli plik będzie w końcu 

odtwarzany przez więcej niż kilka sekund. Niewielu ludzi jest skłonnych kręcić się i oglądać ruch 

miernika postępu transferu przez 20 minut, aby obejrzeć 10-sekundowy film. Po drugie, ponieważ pliki 

są pobierane, użytkownicy nie tylko mogą tworzyć własne kopie, ale są do tego zachęcani; po 

odczekaniu 20 minut z pewnością nie zamierzają usunąć lokalnej kopii pliku! Jeśli chcesz śledzić, kto 

ogląda plik, i nie chcesz kopii unosząc się wokół, jest to bardzo niepożądane. Protokoły dystrybucji 

audio i wideo zwykle oparte są na UDP, ponieważ ludzie są bardziej tolerancyjni wobec utraty 

niewielkich ilości danych niż przerw. W przypadku protokołu TCP, jeśli pakiet zostanie utracony, nastąpi 

oczekiwanie na ponowną transmisję, co jest znacznie bardziej irytujące niż przejście do następnego 

pakietu. Protokoły audio i wideo również używają wielu portów w celu maksymalizacji wydajności. Z 

powodu tych cech protokoły te są zwykle trudne do obsługi przez zapory ogniowe. 

Ryzyko związane z RealServer 

Uruchamianie serwera RealAudio lub RealVideo nie jest z natury niebezpieczne; protokół jest 

stosunkowo bezpieczny dla serwera. Z drugiej strony RealNetworks miał pewne problemy z 

bezpieczeństwem, a zarówno Windows NT, jak i serwer Unix były dystrybuowane z bardzo 

ryzykownymi instalacjami. Upewnij się, że pliki konfiguracyjne nie są dostępne do zapisu na świecie, że 

utworzone konta mają odpowiednie uprawnienia i hasła oraz że programy nie działają z większą liczbą 

uprawnień, niż potrzebują. Ponieważ serwery w każdym przypadku stanowią znaczne obciążenie, 

możesz poświęcić im hostię bastionu; pomoże to również ograniczyć wszelkie problemy z 

bezpieczeństwem. 



Ryzyko związane z klientami RealAudio i RealVideo 

Klienci RealAudio i RealVideo mają stosunkowo ograniczone możliwości i nie mieli żadnych znanych 

problemów z bezpieczeństwem. Ze względu na sposób działania protokołów może być trudno pozwolić 

klientom na efektywne działanie bez otwierania dużych dziur w zaporze, co jest oczywiście ryzykowne. 

Jednak sami klienci są stosunkowo niskiego ryzyka, jeśli możesz bezpiecznie dostać dane do nich. 

Charakterystyka filtrowania pakietów RealAudio i RealVideo 

RealAudio i RealVideo domyślnie używają systemu, w którym połączenie TCP zainicjowane przez 

klienta jest używane do kontroli sesji, podczas gdy rzeczywiste dane są przesyłane za pomocą UDP. W 

tej samej sesji można użyć wielu portów UDP. Ponieważ ten system jest niezwykle trudny do 

przepuszczenia przez filtry pakietów bez tworzenia znaczących dodatkowych luk, możliwe jest 

skonfigurowanie klientów RealVideo i RealAudio do korzystania wyłącznie z protokołu TCP (na porcie 

7070) lub używania protokołu TCP wraz z pakietami UDP z jednego portu w zakresie 6970–7170, 

określone przez klienta. 

Charakterystyka proxy w RealAudio i RealVideo 

RealNetworks zapewnia przykładowy kod dla serwerów proxy RealAudio i RealVideo do użytku, jeśli 

chcesz mieć własny. Współpracowali również z wieloma dostawcami zapór ogniowych w celu 

włączenia kodu proxy do produktów. Korzystanie z proxy jest najlepszym rozwiązaniem, aby uzyskać 

rozsądną wydajność RealAudio i RealVideo przez zaporę ogniową, ponieważ sztuczki zastosowane w 

celu umożliwienia korzystania z filtrów pakietów znacznie obniżają wydajność. Jednak serwery proxy 

RealAudio i RealVideo mogą znacznie obciążyć maszynę. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych RealAudio i RealVideo 

RealAudio i RealVideo będą działać z tłumaczeniem sieci, jeśli są skonfigurowane do używania tylko 

TCP; tryby oparte na UDP używają wbudowanych adresów IP. Będziesz potrzebował tego systemu 

translacji adresów sieciowych który rozumie RealAudio i RealVideo, aby korzystać z UDP, ale dostępny 

jest odpowiedni moduł do maskowania IP Linuksa. 

Podsumowanie Zalecenia dla RealAudio i RealVideo 

• Jeśli nie potrzebujesz wysokiej wydajności, uruchom klientów RealAudio i RealVideo 

skonfigurowanych do korzystania wyłącznie z protokołu TCP i zezwalaj na wychodzące połączenia TCP 

na porcie 7070. 

• Jeśli potrzebujesz wysokiej wydajności na klientach RealAudio i RealVideo, użyj serwerów proxy 

RealNetworks. 

• Uruchom RealServer na dedykowanym hoście bastionu i skonfiguruj go ostrożnie. 

Gopher i WAIS 

Gopher to oparte na menu narzędzie tekstowe do przeglądania plików i katalogów w Internecie. Gdy 

użytkownik wybierze pozycję menu Gopher, Gopher pobiera określony plik i wyświetla go 

odpowiednio. Oznacza to, że jeśli plik zostanie skompresowany, Gopher automatycznie go rozpakuje; 

jeśli jest to obraz GIF, Gopher automatycznie uruchamia przeglądarkę GIF. Samodzielne klienty Gopher 

są teraz rzadkie, ale wiele przeglądarek internetowych obsługuje protokół Gopher, a serwery Gopher 

mogą być skutecznym sposobem zapewnienia dostępu do dokumentów innych niż HTML 

użytkownikom przeglądarek internetowych. Serwer Gopher jest dostarczany jako część Internetowego 

serwera informacyjnego Microsoft (IIS). WAIS indeksuje duże bazy danych tekstowych, aby można je 



było efektywnie przeszukiwać za pomocą prostych słów kluczowych lub bardziej skomplikowanych 

wyrażeń logicznych. Na przykład możesz poprosić o wszystkie dokumenty, które wspominają o 

„zaporach ogniowych” lub wszystkie dokumenty, które wspominają o „zaporach ogniowych”, ale nie 

wspominają o „strażnikach przeciwpożarowych”. (Możesz to zrobić, aby upewnić się, że nie 

otrzymujesz dokumentów o dosłownych zaporach ogniowych.) WAIS został pierwotnie opracowany w 

Thinking Machines jako prototypowa usługa informacyjna i przez pewien czas był szeroko stosowany 

w Internecie do takich celów, jak archiwa list mailingowych i katalogi różnych informacji tekstowych 

(na przykład katalogi kart bibliotecznych). Obecnie znacznie częściej ludzie udostępniają wyszukiwarki 

na stronach internetowych za pomocą CGI, zamiast używać WAIS bezpośrednio jako protokołu 

dostępu. Niektóre przeglądarki obsługują protokół WAIS, ale serwery WAIS są obecnie dość rzadkie. 

Jest mało prawdopodobne, że kiedykolwiek będziesz chciał uruchomić samodzielnego klienta Gopher 

lub WAIS. Korzystanie z obsługi tych protokołów wbudowanych w przeglądarkę internetową nie 

stwarza dodatkowego ryzyka dla zagrożeń, które już stanowi HTTP. Jest mało prawdopodobne, aby 

uruchomić serwer WAIS, ale możesz uruchomić serwer Gopher. Serwery Gopher mają takie same 

podstawowe obawy dotyczące bezpieczeństwa jak serwery dla wszystkich innych popularnych usług 

internetowych, takich jak FTP i HTTP: Czy osoby atakujące mogą korzystać z tego serwera, aby uzyskać 

dostęp do czegoś, czego nie powinny? Jest to szczególnie palący problem na serwerze Gopher 

zawartym w IIS, ponieważ wiele witryn nie przywiązuje do niego dużej uwagi i może przypadkowo 

pozostawić dane tam, gdzie serwer Gopher może je odczytać. Jeśli nie zamierzasz uruchamiać Gopher, 

wyłącz go; jeśli zamierzasz go uruchomić, upewnij się, że może odczytać tylko te informacje, które 

zamierzasz upublicznić. W przypadku serwerów musisz martwić się, w jaki sposób złośliwy klient może 

skłonić Cię do uruchomienia. Podobnie jak serwery HTTP, niektóre serwery Gopher używają 

programów pomocniczych do generowania stron Gopher w locie. Serwery Gopher są zatem podatne 

na te same problemy, co serwery HTTP: 

• Czy osoba atakująca może oszukać program pomocniczy? 

• Czy osoba atakująca może załadować nowy program pomocniczy i spowodować jego uruchomienie? 

Podobnie jak serwery HTTP, serwery Gopher czasami żyją na niestandardowych portach, więc te 

obawy są podobne do HTTP. Niektórzy klienci Gopher obsługują przezroczyste proxy (za 

pośrednictwem SOCKS lub innych mechanizmów), ale wielu nie. 

Charakterystyka filtrowania pakietów Gopher i WAIS 

Gopher to usługa oparta na TCP. Klienci Gopher używają portów powyżej 1023. Większość serwerów 

Gopher używa portów 70, ale niektóre nie. WAIS to usługa oparta na TCP. Klienci WAIS używają 

losowych portów powyżej 1023. Serwery WAIS zwykle używają portu 210, ale czasami nie; zobacz 

omówienie niestandardowych portów serwera wcześniej, w sekcji na temat HTTP. 

Charakterystyka zbliżająca Gopher i WAIS 

Jeśli korzystasz z przeglądarki proxy, takiej jak Netscape Navigator lub Internet Explorer, aby uzyskać 

dostęp do WAIS lub Gopher, automatycznie otrzymujesz wsparcie proxy za pomocą SOCKS i / lub proxy 

HTTP. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy chcesz użyć innego klienta Gopher, serwer proxy TIS 

FWTK http-gw może obsługiwać zarówno Gopher, jak i HTTP. SOCKS nie obejmuje zmodyfikowanego 

klienta Gopher, ale klienci Gopher zasadniczo nie są trudni do zmodyfikowania w celu korzystania z 

SOCKS; wielu klientów Gopher swobodnie dostępnych w Internecie obsługuje SOCKS jako opcję 

kompilacji lub wykonania. Jako prosty protokół pojedynczego połączenia z dużą ilością informacji 

określonych przez użytkownika, WAIS nadaje się zarówno do proxy zmodyfikowanego klienta, jak i 



zmodyfikowanej procedury. Obsługa SOCKS jest powszechnie dostępna w samodzielnych klientach 

WAIS 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych Gopher i WAIS 

Gopher i WAIS nie używają wbudowanych adresów IP i bez problemu będą pracować z translacją 

adresów sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla Gopher i WAIS 

• Jeśli zamierzasz uruchomić serwer Gopher, ostrożnie skonfiguruj serwer Gopher, aby kontrolować, 

do czego ma dostęp; w szczególności uważaj na sposoby, w jakie ktoś mógłby w jakiś sposób załadować 

program do systemu Gopher (na przykład pocztą lub FTP), a następnie uruchomić go za pośrednictwem 

serwera Gopher. 

• Ostrożnie kontroluj zewnętrzne programy, do których serwer Gopher może uzyskać dostęp. 

• Nie uruchamiaj serwera WAIS. 

• Używaj przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer lub Netscape Navigator, do swoich 

klientów Gopher i WAIS, zamiast używać dedykowanych klientów. 



Poczta elektroniczna i aktualności 

Z punktu widzenia użytkownika poczta elektroniczna jest jedną z najważniejszych usług internetowych. 

Poczta wraz z wiadomościami umożliwia ludziom prowadzenie dyskusji z innymi osobami, pojedynczo 

lub w grupach. W tym rozdziale omówiono kwestie bezpieczeństwa związane z pocztą elektroniczną i 

protokołami wiadomości, w tym SMTP, POP, IMAP, MIME i NNTP. 

Poczta elektroniczna 

Tradycyjnie system pocztowy składa się z trzech części, które mogą być implementowane przez różne 

programy lub przez ten sam program, w dowolnej kombinacji: 

Agent przesyłania poczty (MTA): Akceptuje pocztę od hostów zewnętrznych lub wysyła ją do hostów 

zewnętrznych 

Agent dostarczania poczty (MDA): umieszcza pocztę we właściwej skrzynce pocztowej na lokalnym 

hoście 

Mail user agent (MUA): Pozwala odbiorcy odczytać pocztę i utworzyć pocztę wychodzącą 

Każda z tych części jest wrażliwa z innego powodu: 

• Agent transferowy bezpośrednio przyjmuje polecenia (związane z transportowaniem poczty) z 

hostów zewnętrznych; z tego powodu, jeśli agent transferowy nie jest bezpieczny, może natychmiast 

dać atakującemu pełny dostęp. 

• Agent dostarczania wymaga specjalnych uprawnień, ponieważ musi mieć możliwość pisania do 

skrzynki pocztowej każdego użytkownika. Chociaż agent dostarczający nie musi rozmawiać ze światem 

zewnętrznym, jeśli można go jakoś obalić, intruz uzyskuje bardzo szeroki dostęp. 

• Agent użytkownika działa jako jeden użytkownik i nie rozmawia ze światem zewnętrznym, co 

ogranicza jego moc i dostępność; jednak często może uruchamiać dowolne inne programy w 

odpowiedzi na otrzymane dane. 

Duży nowoczesny system pocztowy może obejmować więcej niż trzy części. Na przykład klientem 

często jest klient mówiący POP lub IMAP, w którym to przypadku serwer POP lub IMAP znajduje się 

między agentem dostarczającym a agentem użytkownika. Sam agent dostarczania może obejmować 

transakcje bazy danych (a zatem serwer bazy danych). Podstawowe luki pozostają takie same. W 

przypadku każdej usługi, która przesyła dane, istnieją trzy główne zagrożenia: 

• Rozdawanie danych, które chcesz zachować w tajemnicy 

• Uzyskiwanie informacji, których nie chciałeś (czy to nielegalnych, zainfekowanych wirusem, czy po 

prostu wstrętnych) 

• Bezpośredni atak ludzi na części serwera 

Ostatnie ryzyko jest specyficzne dla poszczególnych serwerów i protokołów, z których korzystasz, a my 

zajmiemy się nim, gdy będziemy mówić o konkretnych protokołach. Pierwsze dwa mają jednak 

problemy, które różnią się w przypadku poczty elektronicznej niż w przypadku innych rodzajów 

przesyłania informacji, ale są takie same dla wszystkich serwerów pocztowych i omówimy je tutaj. 

Zachowanie tajemnicy poczty 

Większość protokołów przesyłających informacje wykorzystuje stosunkowo bezpośrednie połączenia; 

serwer i klient, którzy ze sobą rozmawiają, są zazwyczaj pierwotnym źródłem i miejscem docelowym 



transferu. Nie dotyczy to poczty, w której wiadomości zwykle przechodzą przez wiele serwerów między 

źródłem a miejscem docelowym. W tej sytuacji protokoły, które tworzą szyfrowane połączenia między 

klientem a serwerem, nie przynoszą wiele dobrego. W niektórych przypadkach szyfrowanie pomaga; 

jeśli wiesz, jaką drogą kierowana jest poczta, a tylko jedna jej część nie jest chroniona, a Ty kontrolujesz 

klientów i serwery na obu końcach tego łącza, możesz zaszyfrować tylko to łącze. Na przykład, jeśli 

próbujesz chronić wewnętrzną pocztę odczytywaną przez użytkownika w Internecie, to tylko ostatni 

link między użytkownikiem a serwerem poczty, o który się martwisz i możesz go zabezpieczyć. Jeśli 

próbujesz bezpiecznie przenieść pocztę między firmą a filią, możesz skonfigurować systemy pocztowe, 

aby mieć pewność, że poczta jest przesyłana bezpośrednio między ich serwerem a twoim, i szyfrować 

to połączenie. Jak zwykle możesz użyć szyfrowanego protokołu (na przykład ESMTP z STARTTLS lub 

Secure POP; oba są omówione w dalszej części tego rozdziału) lub wirtualnej sieci prywatnej w celu 

ochrony połączenia. Jeśli próbujesz chronić pocztę w sytuacji, gdy nie kontrolujesz serwerów, klientów 

i routingu poczty między nimi, tego rodzaju szyfrowanie nic ci nie da. Nie możesz zagwarantować, że 

wszystkie zaangażowane serwery będą z niego korzystać. Nie możesz nawet zagwarantować, że 

będziesz w stanie uwierzytelnić serwery, z którymi musisz wymieniać pocztę (możesz chcieć wymieniać 

pocztę z dowolnym serwerem w Internecie, a obecnie nie ma infrastruktury umożliwiającej 

uwierzytelnianie dowolnych serwerów ). Gdy próbujesz przekazać informacje wzdłuż ścieżki, której nie 

kontrolujesz, musisz zaszyfrować dane wiadomości, zamiast korzystać z szyfrowanych łączy. Jest na to 

wiele systemów; wiele programów pocztowych oferuje funkcje szyfrowania. Większość systemów 

wymaga, aby nadawca i odbiorca posiadali kompatybilne oprogramowanie oraz aby mieli sposób na 

wymianę kluczy poza pocztą elektroniczną. Systemy, które najlepiej rozwiązują te problemy, to S / 

MIME i OpenPGP, omówione później, które są implementowane przez wiele różnych programów 

klienckich i używają szyfrowania klucza publicznego. 

Ludzie czasami zalecają korzystanie z samodszyfrujących archiwów. Aby utworzyć samoszyfrujące się 

archiwum, weź plik, który chcesz zaszyfrować, i użyj programu, który osadza go w innym programie. 

Wysyłasz ten nowy program do korespondenta; po uruchomieniu pyta o hasło, a jeśli hasło jest 

poprawne, tworzy oryginalny plik. Eliminuje to potrzebę posiadania przez odbiorcę programu 

deszyfrującego (choć nie jest to potrzeba bezpiecznego przekazywania klucza). Niestety, odbiorca musi 

mieć komputer, na którym można uruchomić plik wykonywalny, i być gotowym na uruchomienie 

nieznanego pliku wykonywalnego otrzymanego za pomocą nieuwierzytelnionej poczty elektronicznej. 

Jak dyskutujemy później, ludzie nie powinni uruchamiać plików wykonywalnych, które otrzymują w 

poczcie elektronicznej. Ponadto dość trudno jest stworzyć bezpieczny program, który utworzy archiwa 

samoszyfrujące o rozsądnych rozmiarach. Ponieważ większość ekspertów ds. Bezpieczeństwa nie chce 

mieć nic wspólnego z archiwami samoodszyfrowującymi, uznając za nieetyczne zachęcanie ludzi do 

kojarzenia bezpieczeństwa z uruchamianiem losowych nieuwierzytelnionych plików wykonywalnych, 

uzasadnione jest założenie, że archiwa samodszyfrujące nie są złym pomysłem; są również niepewni. 

Niepożądana poczta 

Istnieją dwa główne rodzaje niepożądanej poczty: poczta, która jest po prostu irytująca, i poczta, która 

jest aktywnie wroga. 

Poczta śmieciowa 

Obecnie najczęstsze problemy z serwerami pocztowymi dotyczą czegoś nazywanego wieloma 

nazwami, w tym poważnego „niezamówionego komercyjnego adresu e-mail” (UCE) i frywolnego 

„spamu” (który nie jest akronimem komputerowym, ale odniesienie do skeczu Monty Python, w 

którym SPAM produktu mięsnego Hormel jest niepożądany, ale nieunikniony). Pod jakimkolwiek 

względem jest to niechciany e-mail - reklamy zalewają elektronicznie. Zjawisko to budzi wielką 



wrogość, a także powoduje znaczne obciążenie sieci, więc ludzie, którzy ją tworzą, mają tendencję do 

rozkładania zarówno obciążenia, jak i następstw, kierując go przez strony trzecie. Dlatego jeśli 

korzystasz z serwera pocztowego podłączonego do Internetu, masz trzy obawy dotyczące tego rodzaju 

poczty: 

• Zapobieganie korzystaniu z serwera poczty przez osoby postronne w celu denerwowania stron 

trzecich 

• Zapobieganie denerwowaniu użytkowników przez użytkowników 

• Zapobieganie denerwowaniu użytkowników przez inne osoby 

Do osiągnięcia tych celów stosuje się różnorodne techniki. Nie możemy tutaj omawiać ich wszystkich, 

ponieważ jest to złożony i zależny od implementacji temat, który wypełnia całe książki (na przykład 

Stopping Spam Alana Schwartza i Simsona Garfinkela, O'Reilly & Associates, 1998, które możesz chcieć 

konsultować). Zauważ, że te trzy cele, mimo że są powiązane, wymagają całkiem odmiennego 

podejścia. Oceniając serwery pocztowe, należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj ochrony one oferują; 

wiele funkcji „antyspamowych” jest w rzeczywistości funkcjami anty-przekazującymi, 

zaprojektowanymi w celu zapobiegania wykorzystywaniu twojego serwera pocztowego przez osoby z 

zewnątrz do przekazywania poczty innym osobom. Są to przydatne i ważne funkcje, ale nie przydadzą 

się one do natychmiastowego opróżnienia skrzynki pocztowej z reklamami piłek golfowych, zdjęć 

nagich ludzi i całkowicie legalnych sposobów zarobienia miliona dolarów bez wykonywania pracy. 

Wirusy i inne działania wojenne 

Podczas gdy śmieci są denerwujące, niektóre wiadomości idą dalej i faktycznie zawierają ataki na twoje 

maszyny. Może to być spowodowane tym, że osoba, z której pochodzi poczta, próbuje cię zaatakować, 

ale bardziej prawdopodobne jest, że to wina osoby trzeciej, która sfałszowała pocztę lub oszukała 

nadawcę poczty. Najważniejszym sposobem kontrolowania tych rzeczy jest unikanie sytuacji, w 

których kod wykonywany jest z wiadomości e-mail bez dobrego uwierzytelnienia (nie akceptuje 

programów od nieznajomych). Jest to o wiele trudniejsze niż to brzmi. Jest to względnie oczywiste, jeśli 

otrzymasz załącznik, który jest normalnym programem wykonywalnym. Może wcale nie być dla ciebie 

oczywiste, że pliki HTML mogą zawierać kod (w postaci formantów Java, JavaScript, VBScript lub 

ActiveX) lub że dokumenty Microsoft Word mogą być również programami (mogą zawierać makra 

Visual Basic, które mogą robienia czegokolwiek, co mogą zrobić inne programy). Ogólnie rzecz biorąc, 

nie otwieraj żadnego pliku, chyba że wiesz dokładnie, skąd pochodzi lub nie wiesz dokładnie, co może 

zrobić program, który go otwiera (i nie może wiele zrobić). Na przykład z pewnością nie chcesz otwierać 

dokumentów Microsoft Word za pomocą Microsoft Word, ale możesz chcieć je otworzyć za pomocą 

specjalnej przeglądarki Word Viewer, która nie może wykonywać makr. Co więcej, nie chcesz otwierać 

czegoś tylko dlatego, że wiesz, skąd pochodzi, nawet jeśli możesz uwierzytelnić pocztę. Niektóre 

programy replikują się, czytając książkę adresową zainfekowanego użytkownika i wysyłając się na 

adresy znajdujące się w niej. Pojawią się jako idealnie ważna poczta wysłana przez kogoś, kogo znasz. 

Co gorsza, może być konieczne specjalne skonfigurowanie czytnika poczty, aby automatycznie nie 

uruchamiał kodu. Jak omówiliśmy w rozdziale 15, niektóre czytniki poczty zintegrowane z 

przeglądarkami internetowymi będą uruchamiały kod w językach rozszerzeń internetowych, nawet 

jeśli są osadzone w wiadomościach pocztowych. Będziesz chciał wyłączyć tę funkcję. Wszystko to 

sprawia, że niezwykle trudna jest kontrola wrogiej poczty po stronie klienta. Lata edukacji nie zdołały 

zmusić ludzi do dwukrotnego zastanowienia się przed przesłaniem łańcuszków i nie odniosą sukcesu w 

znacznie trudniejszym zadaniu, polegającym na szkoleniu ludzi, aby nawet nie otwierali plików, aby je 

przeczytać. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest filtrowanie zawartości przychodzącej poczty 



elektronicznej w celu usunięcia znanego wrogiego kodu. Będziesz także musiał przeprowadzić 

szkolenie i filtrowanie po stronie klienta; filtrowanie zawartości na serwerze pocztowym nie ochroni 

cię przed wieloma innymi źródłami wrogiego kodu; serwer można łatwo oszukać, szyfrując lub 

zmieniając kod w inny sposób, i może wykrywać tylko znane ataki. Jednak zapewnia jeden punkt 

kontroli, w którym można pozbyć się bieżących problemów za pomocą jednej interwencji, co może 

mieć znaczenie w radzeniu sobie z kryzysami. Jeśli filtrujesz pocztę przychodzącą, rozsądnie i uprzejmie 

jest również filtrować pocztę wychodzącą. Oczywiście grzecznie jest unikać infekowania innych ludzi, 

ale jest to również przydatny sposób diagnozowania i pozbycia się wewnętrznych problemów; jeśli 

wysyłasz wrogie kody, masz zainfekowane maszyny lub wrogich użytkowników i chcesz się ich pozbyć, 

zanim wyrządzą ci szkodę. 

Konfigurowanie filtrowania będzie zależeć od szczegółów konfiguracji serwera pocztowego. Filtry 

antywirusowe są dostępne dla prawie wszystkich serwerów pocztowych, jako produkty komercyjne 

lub ogólnodostępne. Ogólnie rzecz biorąc, filtry antywirusowe są najskuteczniejsze, gdy działają na tej 

samej platformie, którą próbują chronić (to znaczy, że filtry oparte na Windows NT są lepsze niż filtry 

oparte na Uniksie pod względem ochrony maszyn Microsoft), ale możliwe jest zapewniają podstawowe 

zabezpieczenia dla dowolnego komputera z dowolnego serwera pocztowego. 

Rozszerzenia multimedialnej poczty internetowej (MIME) 

MIME to zestaw rozszerzeń podstawowego formatu wiadomości e-mail obsługujących Internet: 

• Zestawy znaków inne niż ASCII 

• Dane nietekstowe, takie jak zdjęcia i segmenty audio 

• Tak zwane wiadomości „sformatowane” (wiadomości zawierające sformatowany tekst, z różnymi 

czcionkami itp., A nie zwykły tekst niesformatowany z pojedynczą czcionką) 

• Wiadomości wieloczęściowe (wiadomości zawierające wiele elementów, każdy element w swoim 

własnym formacie) 

Obsługa MIME to głównie problem klienta; do serwerów pocztowych i systemów transportowych 

wiadomość MIME jest na ogół kolejną wiadomością. Pytanie brzmi, czy dany klient może generować 

wychodzące wiadomości MIME oraz czy może rozpoznawać przychodzące wiadomości MIME i radzić 

sobie z nimi. Standardy MIME definiują pewne podstawowe typy danych, takie jak zwykły tekst, tekst 

sformatowany, standardowy dźwięk i tak dalej. MIME ma być rozszerzalny, aby w razie potrzeby można 

było dodawać nowe typy danych. Klienci poczty obsługujący MIME zazwyczaj rozumieją określone typy 

danych (często tylko wiadomości wieloczęściowe i zwykły tekst) i polegają na innych programach do 

obsługi innych typów danych (na przykład programach graficznych do wyświetlania obrazów i 

programach dźwiękowych do odtwarzania klipów audio). Klienci mają zazwyczaj listę zewnętrznych 

programów do uruchamiania dla określonych typów danych; ta lista może zostać rozszerzona lub 

zmodyfikowana przez użytkownika. Problemy z klientami e-mail są bardzo podobne do problemów z 

przeglądarkami internetowymi, które zostały omówione w rozdziale 15. Ponieważ korzystasz z 

dodatkowych programów, jesteś narażony na problemy z bezpieczeństwem w tych programach, a 

także wszelkie problemy z bezpieczeństwem, które mogą występować w twój klient pocztowy. Jedną 

z różnic między obsługą MIME w klientach e-mail i przeglądarkach internetowych jest sposób 

uzyskiwania danych. Za pomocą przeglądarki internetowej użytkownik wybiera dane, do których ma 

uzyskać dostęp; za pomocą e-maila użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkiego, co ktoś wysyła. 

Teoretycznie klienci poczty e-mail są bardziej narażeni, ponieważ nie można kontrolować, co inni ludzie 

wysyłają do Ciebie pocztą e-mail. W praktyce jednak różnica nie jest tak ważna, ponieważ dość łatwo 



jest zachęcić użytkowników Internetu do uzyskania dostępu do wszystkiego, co chcesz. Tak czy inaczej, 

musisz dokładnie kontrolować, jakie typy danych rozumieją Twoi klienci i jak przetwarzają te dane. 

S / MIME i OpenPGP 

S / MIME i OpenPGP są rozszerzeniami MIME, które obsługują szyfrowanie i podpisy cyfrowe (do 

identyfikacji nadawcy wiadomości lub do ochrony przed nieautoryzowanymi modyfikacjami). Zarówno 

S / MIME, jak i OpenPGP są zaimplementowane jako specjalne typy danych MIME, które wykorzystują 

szyfrowanie kluczem publicznym do cyfrowego podpisywania i szyfrowania wiadomości. S / MIME 

może zawierać informacje o certyfikacie, aby pomóc nadawcom i odbiorcom nawiązać relacje zaufania. 

OpenPGP wykorzystuje model „sieci zaufania”, który wymaga niezależnego dostępu do informacji o 

certyfikacie. To znacznie zmniejsza narzut związany z wiadomościami. Więcej informacji na temat 

szyfrowania klucza publicznego i certyfikatów znajduje się w załączniku C. Istnieje kilka wersji S / MIME; 

te przed wersją 3 niekoniecznie zapewniają bardzo silne szyfrowanie. S / MIME wersja 3 i OpenPGP są 

opracowywane jako standardy internetowe i oba wymagają wdrożenia silnego szyfrowania. Żaden nie 

wymaga licencji na korzystanie z opatentowanej technologii szyfrowania w środowisku komercyjnym. 

Istnieje wiele implementacji zarówno S / MIME, jak i OpenPGP; produkty komercyjne zazwyczaj 

implementują S / MIME, a swobodnie dostępne oprogramowanie ma tendencję do wdrażania 

OpenPGP. 

Protokół Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 

W Internecie wymiana poczty elektronicznej między serwerami pocztowymi odbywa się za pomocą 

SMTP. Serwer SMTP hosta przyjmuje pocztę i sprawdza adres docelowy, aby zdecydować, czy 

dostarczyć pocztę lokalnie, czy przekazać ją na inny komputer. Jeśli zdecyduje się dostarczyć pocztę 

lokalnie, przekoduje nagłówki i adres dostawy w odpowiednią formę dla lokalnego programu 

dostarczania, a następnie przekaże pocztę do tego programu. Jeśli zdecyduje się przekazać pocztę na 

inny komputer, modyfikuje nagłówki i kontakty na tym komputerze (zwykle przez SMTP, ale czasami 

przez UUCP lub inny protokół) i przekazuje pocztę. 

SMTP jest systemem typu „przechowuj i przekaż”, a takie systemy dobrze nadają się do aplikacji zapory 

ogniowej, szczególnie tych korzystających z usług proxy. W rozdziale 9 rysunek 9.2 pokazuje, w jaki 

sposób poczta wysyłana jest od indywidualnego użytkownika 

stacja robocza jest początkowo kierowana do systemu bramy, zanim opuści własną sieć użytkownika. 

Poczta wchodząca do sieci trafia do systemu bramy w tej sieci, zanim zostaje rozprowadzona do 

poszczególnych użytkowników na innych hostach. 

Rozszerzony SMTP (ESMTP) 

Rozszerzony SMTP (ESMTP) to aktualizacja SMTP. Działa na tym samym porcie co zwykły SMTP, a 

klienci i serwery ESMTP są kompatybilne z klientami i serwerami SMTP. ESMTP nie jest tak naprawdę 

nowym protokołem, ale mechanizmem obsługi rozszerzeń SMTP. Różne serwery pocztowe 

implementują różne rozszerzenia; nie możesz powiedzieć, jakie funkcje ma mailer, wiedząc, że 

obsługuje ESMTP. W rzeczywistości, ponieważ wszystkie rozszerzenia ESMTP są opcjonalne, istnieją 

serwery pocztowe, które mówią po ESMTP bez implementacji nowych funkcji, które wpływają na 

obsługę poczty. Mechanizm ESMTP nie przedstawia żadnych korzyści ani problemów związanych z 

bezpieczeństwem innych niż te występujące w SMTP; ważne są poszczególne rozszerzenia. Z punktu 

widzenia bezpieczeństwa STARTTLS jest najciekawszym rozszerzeniem i zostało omówione w 

następnej sekcji. Możesz mieć serwer obsługujący ESMTP, który obsługuje rozszerzenia wydajności i 



administracyjne. W takim przypadku upewnij się, że wybrałeś serwer poczty dla swojego hosta 

bastionu, który obsługuje określone rozszerzenia, które Cię interesują. 

TLS / SSL, SSMTP i STARTTLS 

SMTP przekazuje cały ruch w sieci niezaszyfrowany. Jak już wspomniano wcześniej, różne systemy 

szyfrowania i cyfrowego podpisywania treści wiadomości działają bez zmiany samego protokołu SMTP. 

Te techniki nie chronią nagłówków wiadomości, które obejmują adresy e-mail nadawcy i odbiorców, 

czas i często temat wiadomości. Dlatego ludzie zasugerowali uruchomienie SMTP przez SSL lub TLS, 

które szyfrowałyby całe połączenie, w tym wszystkie nagłówki poczty, a także uwierzytelniałyby 

maszyny przekazujące pocztę. Zaproponowano kilka metod, w tym użycie osobnego portu TCP dla 

nowego protokołu SSMTP. Chociaż port został zarezerwowany do użytku przez SSMTP, bardzo niewiele 

serwerów pocztowych obsługuje go i nie jest to standard. Alternatywą proponowaną jako standard 

jest rozszerzenie ESMTP o nazwie STARTTLS. Gdy klient odkryje, że serwer ESMTP obsługuje 

rozszerzenie, wydaje polecenie STARTTLS i negocjuje sesję TLS. Klient i serwer rozpoczynają wtedy 

całkowicie nowe uwierzytelnione i szyfrowane okno dialogowe. STARTTLS jest obsługiwany przez 

niektóre obecne serwery pocztowe, ale nie wiele. Jak już omówiliśmy, szyfrowanie i uwierzytelnianie 

jednoskokowe nie są bardzo przydatne w przypadku poczty elektronicznej. SMTP nie jest wyjątkiem, a 

STARTTLS lub SSMTP będą przydatne tylko w sytuacjach, w których bezpośrednio przyjmujesz pocztę 

od znanych, zaufanych hostów (na przykład partnerów biznesowych lub własnych użytkowników). 

Charakterystyka filtrowania pakietów SMTP 

SMTP to usługa oparta na TCP. Odbiorniki SMTP używają portu 25. Nadawcy SMTP używają losowo 

wybranego portu powyżej 1023. Zwykle chcesz skonfigurować filtry pakietów, aby zezwalać na 

przychodzące i wychodzące SMTP tylko między hostami zewnętrznymi a hostem bastionu oraz między 

hostem bastionu a wewnętrznymi serwerami poczty . Nie zezwalaj hostom zewnętrznym na 

kontaktowanie się z losowymi hostami wewnętrznymi za pośrednictwem SMTP. Jak już omówiliśmy, 

tylko specjalnie skonfigurowane hosty mogą bezpiecznie akceptować połączenia SMTP. 

Jeśli nie możesz filtrować po bicie ACK, nie możesz bezpiecznie zezwalać na wychodzące połączenia 

SMTP bezpośrednio z losowych hostów wewnętrznych, jak pokazano w ostatnim przykładzie w 

rozdziale 8. Jeśli możesz filtrować bit ACK, możesz zezwolić hostom wewnętrznym na wysyłanie poczty 

do zewnętrznych hostów, ale nie jest to zalecane. Chociaż nie powinno to zwiększać podatności na 

bezpośrednie ataki z zewnątrz, znacznie zwiększa podatność na problemy wewnętrzne, w tym 

programy koni trojańskich, które użytkownicy mogą uruchamiać nieumyślnie. Ponieważ port 25 jest 

często dozwolony przez systemy filtrowania pakietów, jest to jeden z najpopularniejszych portów 

używanych przez konie trojańskie i inne próby obalenia zapór ogniowych. Zezwolenie na wychodzące 

SMTP ze wszystkich hostów wewnętrznych zwiększa również prawdopodobieństwo wysłania źle 

sformatowanej poczty, ponieważ (błędne) konfiguracje wszystkich komputerów będą widoczne dla 

świata zewnętrznego i szanse, że wszystkie komputery wewnętrzne zrobią wszystko właściwe rzeczy z 

nagłówkami poczty (szczególnie przy dodawaniu w pełni kwalifikowanych nazw domen do adresów i 

wierszy „Message-ID:”) są niskie. Wysyłanie poczty wychodzącej za pośrednictwem hosta bastionu 

pozwala gospodarzowi bastionu na wyczyszczenie nagłówków, zanim poczta zostanie wypuszczona na 

świat. Wreszcie, jeśli zezwolisz wszystkim hostom wewnętrznym na wysyłanie poczty na zewnątrz, 

tworzysz konfigurację, w której te same maszyny obsługują dostarczanie poczty wewnętrznej i 

zewnętrznej. 

Charakterystyka proxy w SMTP 



Ponieważ SMTP jest protokołem przechowywania i przesyłania, z natury nadaje się do proxy. Ponieważ 

każdy serwer SMTP może być serwerem proxy, rzadko ustawia się dla niego osobne proxy. Zamiast 

tego większość witryn kieruje połączenia SMTP do hosta bastionu z bezpiecznym serwerem SMTP, 

którym jest serwer proxy. Dedykowane produkty zapory ogniowej, które zapewniają proxy, mogą 

proxy SMTP (nie można zasadnie oczekiwać, że uruchomią pełny serwer SMTP). Jest to łatwe do 

skonfigurowania, ponieważ SMTP używa pojedynczego połączenia. W tej konfiguracji nie jest 

nierozsądne dalsze kierowanie serwerów proxy SMTP do jednego zabezpieczonego serwera SMTP na 

hoście bastionu, który działa jak drugi serwer proxy. Proxy chroni cię przed niechcianymi połączeniami, 

ale nie przed niewłaściwym wykorzystaniem połączeń; nie chcesz pozwolić zewnętrznym hostom 

komunikować się ze standardowym niezabezpieczonym serwerem SMTP, nawet przez proxy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych SMTP 

SMTP nie używa wbudowanych adresów IP, ale wychodzące połączenia SMTP będą zawierać 

wewnętrzną nazwę hosta jako powitanie na serwerze docelowym. Ponadto niektóre naiwne 

mechanizmy stosowane do zapobiegania przekazywaniu poczty odrzucają pocztę, chyba że adres IP 

pasuje do powitania hosta i nie przejdzie podwójnego wyszukiwania DNS. Problemów tych można 

uniknąć, wykorzystując niewielką liczbę serwerów do przekazywania całej poczty na zewnątrz, 

ustawiając dla nich tłumaczenia statyczne i reklamowanie tych nazw na zewnątrz za pomocą 

przetłumaczonych adresów. 

Konfigurowanie SMTP do pracy z zaporą ogniową 

Ponieważ chcesz wysłać całą pocztę przychodzącą za pośrednictwem hosta bastionu, musisz 

skonfigurować swój system pocztowy w specjalny sposób. Oto ważne kroki do naśladowania: 

1. Użyj rekordów DNS Mail Exchange (MX), aby określić, że cała przychodząca poczta powinna być 

kierowana do hosta (-ów) bastionu. 

2. Skonfiguruj program pocztowy na hoście bastionu, aby sprawdzał adres docelowy na otrzymywanej 

poczcie. Jeśli poczta jest wysyłana z hosta wewnętrznego do hosta zewnętrznego, host bastionowy 

powinien przetworzyć pocztę jak zwykle; jeśli poczta jest wysyłana do hosta wewnętrznego, host 

bastionowy powinien po prostu przekazać ją do wewnętrznego serwera pocztowego w celu 

przetworzenia, zamiast próbować dostarczyć samą pocztę. (Jeśli poczta jest z hosta zewnętrznego do 

hosta zewnętrznego, mailer powinien ją całkowicie odrzucić. 

3. Skonfiguruj systemy wewnętrzne, aby wysyłały całą wychodzącą pocztę do hosta bastionowego. 

Możesz także skonfigurować swój system pocztowy, aby poczta była wysyłana z centralnym adresem, 

a nie z nazwą pojedynczego hosta, jako adresem zwrotnym. Na przykład możesz chcieć, aby poczta od 

użytkowników pojawiała się jako person@bigcompany.example, a nie jako 

person@littlemachine.bigcompany.example. Ponieważ cała przychodząca poczta (odpowiedzi na 

powyższe adresy w poczcie wychodzącej) trafi do hosta bastionu w żadnym wypadku, nie usuwa to 

żadnych niezbędnych informacji. Pomaga to zagwarantować, że poczta trafi do hosta bastionowego 

poprawnie, nawet jeśli występują problemy z rekordami MX dla poszczególnych komputerów, i 

zapewnia bardziej spójne informacje adresatom wiadomości. Jeśli skonfigurujesz swoje serwery 

pocztowe z serwerem wewnętrznym i hostem bastionu, ważne jest, aby zachować wewnętrzną 

przesyłkę pocztową od hosta bastionowego. Najlepszym sposobem na to jest użycie podzielonego 

systemu DNS. Jeśli rekord MX, który kieruje hosty internetowe do hosta bastionu, jest również 

widoczny dla hostów wewnętrznych, mogą próbować tam dostarczyć pocztę. Jeśli jest to możliwe, jest 

to problem bezpieczeństwa (przekazuje potencjalnie poufne dane przez hosta bastionu przypadkowo). 



Jeśli nie jest to możliwe, oznacza to problem z użytecznością (poczta, która powinna być poprawna, 

nieoczekiwanie odbija się). Dlaczego warto oddzielić wewnętrzne i zewnętrzne serwery pocztowe? 

Przesyłając pocztę przychodzącą do jednego wewnętrznego serwera w celu przetworzenia, host 

bastionu odciąża się od śledzenia wewnętrznych aliasów i konfiguracji poczty wewnętrznej i nie trzeba 

aktualizować konfiguracji mailera na hoście bastionu prawie tak często. Jeśli host bastionu przekazuje 

pocztę przychodzącą do jednego serwera wewnętrznego lub małej listy serwerów wewnętrznych, 

system filtrowania może ograniczyć połączenia SMTP z hosta bastionu tylko do tego hosta lub hostów, 

zmniejszając liczbę wewnętrznych systemów, które mogą zostać zaatakowane przez SMTP z hosta 

bastionu, jeśli sam host bastionu zostanie naruszony. Ponadto, jeśli te same maszyny obsługują 

wewnętrzne i zewnętrzne dostarczanie poczty, osoba atakująca, która może sfałszować informacje 

DNS, może spowodować, że poczta przeznaczona dla wewnętrznych miejsc docelowych zostanie 

dostarczona do hosta zewnętrznego. Większość wiadomości e-mail jest adresowana za pomocą nazw 

hostów zamiast adresów IP, a serwer SMTP używa DNS do ustalenia pasującego adresu IP. Osoba 

atakująca, która może manipulować odpowiedziami DNS, może przekierowywać pocztę na serwer pod 

kontrolą osoby atakującej; ten serwer może następnie skopiować pocztę i zwrócić ją. Spowoduje to 

opóźnienia i zwykle pozostawi ślad w dziennikach lub nagłówkach wiadomości, ale żadne z tych zdarzeń 

zwykle nie będzie natrętne i raczej nie zauważysz ich natychmiast. Dlatego chcesz  uniknąć sytuacji, w 

których wewnętrzne i zewnętrzne dostarczanie poczty są obsługiwane na komputerze, a nazwy 

wewnętrzne są rozwiązywane przez DNS. Najczęstszą złą konfiguracją jest taka, w której wszystkie 

maszyny wysyłają pocztę bezpośrednio; najłatwiejsza dobra konfiguracja to taka, w której znajduje się 

zewnętrzny serwer pocztowy i wewnętrzny serwer pocztowy, a zewnętrzny serwer pocztowy ma adres 

IP wewnętrznego serwera pocztowego skonfigurowanego lokalnie (na przykład za pośrednictwem 

pliku hosts). 

Sendmail 

Mailerem najczęściej używanym w systemach Unix jest Sendmail. Sendmail jest bardzo potężny, ale 

ma też długą i niepokojącą historię poważnych i drobnych problemów bezpieczeństwa. Problemy 

bezpieczeństwa Sendmaila były szeroko dyskutowane, podczas gdy problemy innych mailerów były 

znacznie mniej uważane. Jednak brak publicznej dyskusji o innych mailerach nie powinien prowadzić 

do założenia, że są one bezpieczniejsze niż Sendmail. Te mailery po prostu nie są tak powszechnie 

używane jak Sendmail, dlatego mają mniej osób - zarówno z dobrymi intencjami, jak i złymi - które 

badają je pod kątem problemów z bezpieczeństwem. Sendmail to diabeł, który wszyscy znają, co jest 

zarówno zaletą, jak i wadą. Z jednej strony problemy można znaleźć w Sendmail, ponieważ tam wielu 

ludzi ich szuka (ponieważ wiele osób korzysta z Sendmaila). Z drugiej strony, znalezione problemy 

zostaną prawdopodobnie naprawione bardzo szybko (ponownie, ponieważ wiele osób korzysta z 

Sendmaila). Sendmail jest bardzo aktywnie wspierany w kwestiach bezpieczeństwa. Jednym z 

powodów problemów z bezpieczeństwem Sendmaila jest to, że jest to bardzo złożony i monolityczny 

program. Wykonuje kilka różnych funkcji i wymaga niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wszystkich tych funkcji. Sendmail potrzebuje uprawnień roota z wielu powodów; na przykład te 

uprawnienia pozwalają Sendmailowi na: 

• Nasłuchuj na porcie 25 (port uprzywilejowany) dla przychodzących połączeń SMTP 

• Działaj jako konkretny użytkownik, aby czytać pliki .forward i: zawierać: pliki aliasów należące do tego 

użytkownika oraz uruchamiać programy określone przez te pliki 

• Wykonywanie niektórych wywołań systemowych jądra, które (w niektórych wersjach Uniksa) są 

ograniczone do programów działających jako root (na przykład w celu określenia obciążenia systemu 

w celu podjęcia decyzji o pozostawieniu wystarczającej pojemności do przetwarzania poczty) 



• Chroń pliki w kolejce pocztowej (tj. Wiadomości przesyłane) przed szpiegowaniem przez 

nieuprzywilejowanych użytkowników 

Te uprawnienia roota mogą jednak stanowić odpowiedzialność, gdy Sendmail działa jak serwer SMTP; 

osoba atakująca, której uda się wykorzystać błąd w połączeniu SMTP, rozmawia teraz z procesem 

działającym jako root. Proces ten może zrobić zasadniczo wszystko na maszynie docelowej na zlecenie 

atakującego. Sendmail stara się zachować ostrożność, aby zrezygnować ze swoich przywilejów, gdy tak 

naprawdę ich nie potrzebuje, ale w ciągu ostatnich lat pojawiło się sporo błędów związanych z 

przywilejami. Na hoście bastionowym powinno być możliwe, aby Sendmail działał w trybie setuid do 

czegoś innego niż root. Możesz użyć alternatywnego serwera SMTP (omawiany później pakiet smap) 

do połączeń przychodzących SMTP, aby to zrobić Sendmail nie musi nasłuchiwać na porcie 25. Nie 

powinieneś mieć żadnych użytkowników odbierających pocztę na hoście bastionu, więc nie powinieneś 

potrzebować możliwości działania jako konkretni użytkownicy, aby czytać chronione pliki .forward i: 

include: files. Prawdopodobnie w twoim systemie nie ma uprzywilejowanych wywołań systemowych, 

które byłyby krytyczne dla działania Sendmaila (chociaż możesz stracić trochę funkcjonalności i / lub 

będziesz musiał ponownie skompilować Sendmaila ze źródła, aby uniemożliwić próbę użycia tych 

wywołań). Pozostaje Ci tylko utrzymanie spójności plików w kolejce poczty i powstrzymanie 

nieuprzywilejowanych użytkowników (których host bastionowy i tak nie powinien mieć) przed 

szpiegowaniem przesyłanych wiadomości. Utworzenie użytkownika tylko dla Sendmaila i uczynienie 

tego użytkownika właścicielem katalogu kolejek powinno rozwiązać ten problem. Każde z tych zadań 

można prawdopodobnie wykonać w bardziej bezpieczny sposób, ale wymagałoby to poważnego 

przeprojektowania i ponownego wdrożenia Sendmaila, a nikt jeszcze nie podjął się podjęcia tego 

wyzwania: między innymi z obawy, że zrobienie tego prawdopodobnie wprowadziłoby nowe 

problemy. Zamiast tego dostajemy łatkę po łatce dla problemu po problemie, więc „bieżąca łatka 

Sendmaila” stała się czymś w rodzaju żartu w społeczności bezpieczeństwa sieci. Sendmail wykazał 

wszystkie rodzaje ogólnych luk w zabezpieczeniach poczty, o których mówiliśmy wcześniej. Łatki 

wyeliminowały lub zmniejszyły większość z nich; na przykład łatwo było wykorzystywać błędy wiersza 

poleceń w Sendmailu jako nieuprzywilejowany użytkownik, ale współczesne wersje ściśle ograniczają 

opcje dostępne dla nieuprzywilejowanych użytkowników. Jednak, podobnie jak w przypadku 

wszystkich programów o dowolnej złożoności, z pewnością odkryje się więcej problemów. Ponadto 

poprawki starych problemów czasami wprowadzały nowe problemy. 

Inne swobodnie dostępne serwery SMTP dla Unix 

Wiele innych darmowych serwerów SMTP jest dostępnych dla Uniksa. Najbardziej znane alternatywne 

serwery SMTP dla Unix zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, łatwości 

konfiguracji i dobrej wydajności. Należą do nich smail, Postfix Wietse Venema i qmail Dana Bernsteina. 

Wszystkie zapewniają rozsądny poziom zgodności z Sendmail i oferują podobne (ale nie identyczne) 

funkcje w zakresie przekazywania, aliasingu i dostarczania skrzynek pocztowych. Wszystkie 

alternatywy SMTP są prawdopodobnie łatwiejsze do dostosowania niż Sendmail, a także obsługują 

domeny wirtualne, ochronę przed przekazywaniem i niechciane masowe zabezpieczenia poczty e-mail. 

Jeśli chcesz zastąpić Sendmail jedną z tych alternatyw SMTP, zdecydowanie zalecamy skonfigurowanie 

wersji próbnej na co najmniej miesiąc w celu zdobycia doświadczenia operacyjnego, chyba że znasz już 

tę zamianę. Użytkownicy fanatycznie nie wybaczają, jeśli chodzi o odsyłane wiadomości e-mail. Jednak 

bardziej dostępne serwery, zaprojektowane do różnych celów, są oczywiście dostępne dla Uniksa. 

Niewiele z nich zostało zaprojektowanych specjalnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Być może 

masz powody, by używać serwerów, które nie zostały wymienione tutaj, ale powinieneś uważnie 

ocenić bezpieczeństwo, które zapewniają. 

smail 



smail został zaprojektowany jako bezpieczny zamiennik Sendmaila. Został pierwotnie zaprojektowany 

i wdrożony przez Ronalda S. Karra i Landona Curt Noll, choć został teraz przekazany innym opiekunom. 

smail jest jednym z pierwszych zamienników Sendmaila; został wydany w 1987 roku. smail może być 

używany jako zamiennik wtyczki dla Sendmaila, ponieważ używa wielu takich samych przełączników 

wiersza poleceń. W rzeczywistości był używany jako program pocztowy SMTP dla kilku dystrybucji 

Linuksa. Wiele problemów związanych z bezpieczeństwem w Sendmail wynika z jego złożoności, a 

smail został zaprojektowany tak, aby zawierał tylko najczęściej używane funkcje Sendmaila. Jednak 

smail jest nadal programem monolitycznym i wymaga takich samych uprawnień bezpieczeństwa jak 

Sendmail. Ponadto dodanie nowych funkcji i różnych opiekunów spowodowało niewielką liczbę 

problemów związanych z bezpieczeństwem. Biorąc pod uwagę monolityczny charakter programu 

smail, nie możemy zalecać używania tego pakietu w środowisku hosta bastionowego. 

Postfiks 

Postfix został zaprojektowany i wdrożony przez Wietse Venema jako wysoce bezpieczny i podzielony 

na segmenty program pocztowy. Postfix nie jest pojedynczym programem, takim jak Sendmail, ale jest 

podzielony na osobne komponenty, z których każdy ma określone zadanie. Projekt Postfix eliminuje 

również problemy, które mogą wynikać z dziedziczenia procesów w systemie Unix; po zaakceptowaniu 

wiadomości przez Postfix jest ona przetwarzana przez komponenty, które nie są powiązane z 

pochodzeniem procesu uniksowego nadawcy. Każdy składnik wykonuje defensywne sprawdzanie 

danych i jest podejrzliwy w stosunku do wszystkich danych wejściowych, nawet jeśli został odczytany 

z innego składnika Postfix. Wszystkie programy powinny być napisane w ten sposób, ale rzadko robi 

się to z wystarczającą ostrożnością. Defensywne sprawdzanie danych znacznie zmniejsza ryzyko 

problemów z przepełnieniem bufora. Postfix można zainstalować tak, aby wysyłał pocztę, wysyłał i 

odbierał pocztę obok Sendmaila lub całkowicie zastępował Sendmaila. Konfiguracja Postfix jest dość 

łatwa. Kompatybilność z Sendmail jest dobra; to wspiera korzystanie z plików .forward użytkownika i 

można je również skonfigurować do korzystania z ogólnosystemowego niestandardowego lokalnego 

agenta dostarczania (takiego jak procmail). Postfix jest dostarczany z prostymi, prostymi i jasno 

napisanymi instrukcjami dotyczącymi kompilowania i instalowania Postfix oraz zastępowania 

Sendmaila. Postfix pozwala uniknąć większości nieodłącznych trudności związanych z projektowaniem 

Sendmaila. Jest to dokładne przeciwieństwo problemu monolitycznego i nie używa żadnego programu 

setuid. Wymaga to jednak katalogu do zapisu na całym świecie. Może to powodować problemy w 

systemie wieloużytkownikowym, ale można go wyeliminować za pomocą jednego programu, który 

używa grupowego odpowiednika setuid, zwanego setgid. Jeśli nie chcesz uruchamiać Sendmaila na 

serwerze poczty hosta bastionu, zalecamy użycie Postfix lub smap / smapd. 

Qmail 

Dan Bernstein napisał Qmail jako bezpieczny, niezawodny i wydajny zamiennik Sendmaila na typowych 

połączonych z Internetem hostach Unix. Qmail, podobnie jak Postfix, jest podzielonym na przedziały 

programem pocztowym z osobnymi programami do oddzielnych zadań. W przeciwieństwie do Postfix, 

przekazuje pewne informacje poprzez dziedziczenie procesu (jeden program uruchamia inny, który 

dziedziczy informacje od pierwszego). Zmniejsza to separację między programami. Qmail jest 

najmniejszym zamiennikiem SMTP kompatybilnym z Sendmail, choć z czasem staje się coraz bardziej 

kompatybilny. Ponieważ jest obecnie dystrybuowany, obsługuje przekazywanie i aliasing raczej inaczej. 

Aby całkowicie zastąpić Sendmaila i użyć zalecanego formatu skrzynki pocztowej, może być również 

konieczna wymiana lokalnego agenta dostarczania i ewentualnie agentów użytkowników poczty. 

Różne części Qmail działają jako różni użytkownicy, aby mieć pewność, że każdy ma tylko potrzebne 

uprawnienia. Tylko jeden z nich jest setuid i jest przeznaczony dla jednego ze specjalnych 

użytkowników Qmail, nie do rootowania. Dopóki uprawnienia i hasła dla wszystkich użytkowników 



Qmaila są prawidłowe, jest to bezpieczniejsze niż powszechne korzystanie z roota przez Sendmaila i 

smaila. 

Komercyjne serwery SMTP dla Uniksa 

Oprócz wspomnianych wcześniej darmowo dostępnych serwerów SMTP, istnieje również wiele 

komercyjnych serwerów SMTP dla Uniksa, w tym komercyjna wersja Sendmail, Intermail i serwer 

pocztowy Netscape. Produkty te są zaprojektowane głównie dla wolumenu, a nie dla bezpieczeństwa 

i, z wyjątkiem Sendmaila, należy traktować z takim samym sceptycyzmem, jak wobec każdego innego 

komercyjnego serwera sieciowego. Należy założyć, że są wrażliwe, dopóki nie zostanie udowodnione 

inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny serwerów, zobacz komentarze na temat 

wybierania programów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w rozdziale 13. Jak na ironię, z 

powodu głośnych problemów z Sendmailem, twórcy komercyjnej wersji Sendmaila są bardziej 

świadomi bezpieczeństwa niż jakikolwiek inny programista przesyłek komercyjnych. 

Poprawa bezpieczeństwa SMTP za pomocą smap i smapd 

Ważnym krokiem, jaki zapora może podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa, jest uniemożliwienie 

atakującym wysłania SMTP bezpośrednio do w pełni funkcjonalnego serwera, a zamiast tego użycie 

serwera zastępczego. Na szczęście jest to możliwe. SMTP oznacza „Simple Mail Transport Protocol” i 

jest naprawdę prosty. Serwer SMTP musi wdrożyć w protokole tylko około kilku poleceń, aby 

zaakceptować pocztę przychodzącą. Jeśli używasz Uniksa do obsługi poczty elektronicznej, możesz 

rozważyć użycie pakietu smap, który jest częścią TIS FWTK, jako „opakowania” dla twojego serwera 

SMTP (szczególnie jeśli korzystasz z Sendmaila). Pakiet zawiera parę programów o nazwie smap i 

smapd. smap to bardzo krótki, prosty program przeznaczony wyłącznie do obsługi przychodzących 

połączeń SMTP; w przeciwieństwie do Sendmaila, który zawiera około 30 000 linii kodu, smap zawiera 

tylko około 700 linii. Względna prostota smap oznacza, że w przeciwieństwie do Sendmaila, można go 

łatwo zbadać i rozpatrzyć w całości pod kątem problemów bezpieczeństwa. Co więcej, został 

zaprojektowany z myślą o jak najmniejszym uprzywilejowaniu i przedziałach. Program smap działa bez 

uprawnień roota. Jest uruchamiany przez inetd, który dba o powiązanie go z portem 25 przed 

uruchomieniem, aby smap nie musiał uruchamiać się jako root. Działa chrootowany do określonego 

katalogu kolejek, a zatem nie może uzyskać dostępu do niczego poza tym katalogiem. Wszystko, co 

robi, to przyjmowanie wiadomości przychodzących z Internetu za pośrednictwem SMTP. Odczytuje 

minimalny niezbędny zestaw poleceń SMTP i przechowuje każdą otrzymaną wiadomość w osobnym 

pliku w katalogu kolejki. Drugi program, smapd, pojawia się regularnie (zwykle raz na minutę), aby 

przetworzyć pliki umieszczone w kolejce w tym katalogu, zwykle przekazując je do Sendmaila w celu 

dostarczenia. W wyniku użycia tego zastępczego serwera SMTP atakujący nigdy nie ma bezpośredniego 

połączenia SMTP z Sendmail lub jakimkolwiek innym złożonym serwerem SMTP. Taki system nie chroni 

przed dziurami bezpieczeństwa opartymi na danych, ale takie dziury byłyby niezwykle trudne dla 

każdego systemu zapory ogniowej. Na szczęście dziury w danych w Sendmailu wydają się i tak bardzo 

rzadkie; do tej pory była tylko jedna instancja. Porzucasz pewne możliwości, używając pakietu smap, 

ponieważ smap całkiem celowo obsługuje tylko minimalny możliwy zestaw poleceń SMTP. W 

szczególności smap nie obsługuje żadnych funkcji ESMTP. Potencjalną wadą programu smap, który 

został włączony do kilku komercyjnych zapór ogniowych, jest to, że oryginalna wersja umożliwiała 

przekazywanie poczty. Chociaż przekazywanie poczty nie jest konkretnym problemem dotyczącym 

bezpieczeństwa, może łatwo doprowadzić do wyczerpania zasobów zapory. Jeśli używasz programu 

smap, upewnij się, że masz wersję uniemożliwiającą przekazywanie poczty. 

biff 



Wiele serwerów pocztowych SMTP dla systemu Unix implementuje usługę powiadamiania pocztą o 

nazwie biff.31 Jeśli użytkownik włączył biff, to za każdym razem, gdy przychodzi wiadomość, otrzymuje 

powiadomienie zawierające podsumowanie nagłówka wiadomości i kilka pierwszych wierszy 

wiadomości . Usługa powiadomień używa portu UDP 512 i jest powiązana z demonem sieci o nazwie 

comsat. Mimo że korzysta z portu UDP, nie ma być usługą dostępną w sieci; zwykle pobiera pakiety 

tylko z procesów działających na tym samym hoście. Tę usługę należy wyłączyć na wszystkich hostach 

bastionu, ponieważ nie muszą oni powiadamiać użytkowników pocztą (ani poczta, ani użytkownicy nie 

powinni być lokalni!). Podobnie serwery poczty bastionowej SMTP dla systemu Unix powinny być 

skonfigurowane tak, aby nie wysyłały pakietów UDP. Ponieważ biff nie jest w rzeczywistości usługą 

sieciową, nie ma powodu, aby próbować zapewnić ją przez zaporę ogniową. 

Obsługa SMTP w systemach pocztowych innych niż SMTP 

Kilka popularnych systemów pocztowych nie jest opartych na SMTP. Lotus Notes i Microsoft Exchange, 

na przykład, dostarczają usługi pocztowe i używają zastrzeżonych protokołów do komunikowania się z 

ich rodzimymi klientami. (Zostały one omówione w dalszej części tego rozdziału.) Zapewniają także 

obsługę SMTP w celu zapewnienia zgodności z Internetem. Zasadniczo systemy pocztowe inne niż 

SMTP nie są szczególnie bezpieczne jako serwery SMTP. Są to na początek duże systemy, 

zaprojektowane dla stosunkowo bezpiecznych środowisk, a następnie ulepszone do użytku w 

Internecie, co czyni je wrażliwymi. Dodanie do nich obsługi SMTP jedynie zwiększa problem. Ponadto 

ich implementacje SMTP są w najlepszym razie ekscentryczne i częściej po prostu niepoprawne w 

obsłudze trudnych warunków, co prowadzi do różnych problemów z interoperacyjnością. Jeśli to w 

ogóle możliwe, użyj dedykowanego programu SMTP do mówienia i słuchania Internetu (najlepiej 

Postfix, smap lub innego serwera zorientowanego na bezpieczeństwo). 

Serwery SMTP dla Windows NT 

Najczęściej używanymi serwerami SMTP dla Windows NT są Lotus Notes i Microsoft Exchange, które 

oprócz innych funkcji zapewniają serwery SMTP. Jednak dla Windows NT dostępnych jest wiele 

serwerów SMTP, które zostały zaprojektowane przede wszystkim jako serwery SMTP. Zasadniczo 

dedykowane serwery SMTP są zarówno bardziej niezawodne, jak i bezpieczniejsze niż usługi SMTP 

dodane do innych systemów pocztowych. W przypadku serwerów SMTP z systemem Windows NT 

niewiele jest faktycznie zaprojektowanych pod kątem bezpieczeństwa, a jeszcze mniej z obszerną 

historią, że serwery Unix SMTP  mają. Zasadniczo są to pełnoprawne systemy serwerów pocztowych, 

w tym serwery POP i / lub IMAP, zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej obsługi, a nie 

maksymalnego bezpieczeństwa. Jeśli masz mieszane środowisko, prawdopodobnie będziesz chciał 

uruchomić serwer SMTP z pierwszej linii na Uniksie. Jeżeli twoje środowisko opiera się głównie lub 

całkowicie na systemie Windows NT, korzystanie z serwera SMTP opartego na systemie Windows NT 

może być znaczące (oprócz zwykłych problemów administracyjnych). Użycie serwera opartego na 

systemie Windows NT umożliwia na przykład sprawdzenie antywirusowe na serwerze SMTP (jest to 

możliwe w przypadku serwerów Unix, ale programy antywirusowe zwykle pozostają w tyle za wersjami 

dostępnymi w systemie Windows NT). Systemy Windows NT, takie jak systemy uniksowe, powinny być 

skonfigurowane z serwerem dbającym o bezpieczeństwo jako serwerem Internetvisible, który 

następnie przekazuje pocztę do serwera z pełną funkcjonalnością. 

Podsumowanie zaleceń dla SMTP 

• Użyj zwykłych funkcji SMTP do wysyłania i wysyłania wszystkich wiadomości przychodzących i 

wychodzących za pośrednictwem hosta bastionu. 



• Użyj filtrowania pakietów, aby ograniczyć połączenia SMTP z hostów zewnętrznych do hosta bastionu 

używanego jako serwer poczty. 

• Użyj filtrowania pakietów, aby ograniczyć połączenia SMTP z hosta bastionu, którego używasz jako 

serwera poczty, do określonego serwera wewnętrznego lub zestawu serwerów. 

• Użyj Postfix lub smap zamiast Sendmail jako serwera SMTP na hoście bastionowym, którego używasz 

jako serwer pocztowy i prawdopodobnie również na wewnętrznym serwerze pocztowym. 

• Bądź na bieżąco z łatkami na agentach dostawczych i agentach użytkownika. 

• Poinformuj użytkowników o oszustwach opartych na poczcie, takich jak instrukcje uruchamiania 

określonych programów lub zmiany hasła na określony ciąg. 

Inne protokoły przesyłania poczty 

SMTP to standardowy protokół przesyłania poczty między serwerami w Internecie. Jednak kilka innych 

protokołów jest używanych do przesyłania serwer-serwer w innych systemach pocztowych. Na 

przykład zarówno Lotus Notes, jak i Microsoft Exchange, omówione w poniższych sekcjach, zapewniają 

między innymi usługi poczty e-mail. Każdy z tych systemów ma jeden zastrzeżony protokół, który jest 

używany do przesyłania poczty serwer-serwer i serwer-klient, a także innych funkcji. Jak wspomniano 

wcześniej, obaj są w stanie używać SMTP do komunikowania się z Internetem. 

Ponadto protokół pocztowy X.400 jest częścią zestawu protokołów Open Systems Interconnect (OSI). 

Niektóre systemy pocztowe nadal go używają, a zarówno Lotus Notes, jak i Microsoft Exchange mogą 

także używać X.400 do komunikowania się z innymi systemami pocztowymi. 

W sieciach TCP / IP X.400 jest uruchamiany przez port TCP 102. W rzeczywistości jest to port ogólnego 

przeznaczenia, który służy do dostarczania protokołu dostępu do usług transportowych OSI (TSAP) i 

może przenosić dowolny protokół OSI wyższego poziomu. X.400 i X.500 (usługi katalogowe) są 

jedynymi protokołami OSI wyższego poziomu, które są nadal używane w zauważalnym stopniu, ale 

otwarcie portu 102 naraża cię na wszystkie protokoły OSI, nie tylko na te. 

Microsoft Exchange 

Microsoft Exchange jest prawdopodobnie najlepiej znany jako serwer pocztowy, ale zapewnia także 

szereg innych usług, w tym wiadomości, obsługę kalendarza, zarządzanie kontaktami i wymianę 

dokumentów. Zarówno konwersacje klient-serwer Exchange, jak i administrator Exchange korzystają z 

Microsoft RPC, co omówiono w rozdziale 14. Ponadto, w zależności od konfiguracji, Exchange może 

używać SMTP, POP, IMAP, NNTP, LDAP, X.400 i / lub LDAP przez SSL. SMTP, POP, IMAP, X.400 przez 

TCP / IP i NNTP są omówione w tym rozdziale; LDAP i LDAP przez SSL są omówione w rozdziale 19. 

Microsoft RPC jest trudny do bezpiecznego przepuszczenia przez zaporę ogniową przy użyciu dowolnej 

technologii, ponieważ obejmuje połączenia na dowolnych portach i wbudowanych adresach IP. 

Filtrowanie pakietów jest trudne do zabezpieczenia i wymaga serwerów proxy obsługujących protokół 

lub systemów translacji adresów sieciowych, które nie są powszechnie dostępne. Dlatego należy unikać 

próby obsługi Exchange za pośrednictwem zapory ogniowej za pomocą Microsoft RPC. Prawie 

wszystkie inne protokoły obsługiwane przez Exchange są dość łatwe do zaakceptowania przez zaporę 

ogniową. Ich użycie spowoduje trzy rodzaje ograniczeń: 

• Nie będziesz mógł korzystać z Administratora Exchange. 

• Transakcje między serwerami (inne niż proste przesyłanie poczty) będą miały zmniejszoną 

wydajność. 



• Klienci będą mieli usługę pocztową, ale nie będą mieli dostępu do wszystkich funkcji Exchange. 

Można również skonfigurować program Exchange, aby udostępniał interfejs HTTP do funkcji 

zarządzania kalendarzem, aby klienci mogli korzystać z przeglądarki internetowej do planowania. Jest 

to wolniejsze niż używanie natywnych protokołów Exchange. Serwery Exchange, które rozmawiają z 

innymi serwerami, mogą wykonywać wszystkie operacje Exchange bez użycia Microsoft RPC, używając 

tak zwanych konektorów, które osadzają operacje w innych protokołach. W związku z tym można 

nawiązywać połączenia między serwerami za pośrednictwem SMTP bez utraty funkcjonalności, chociaż 

wydajność będzie nieco mniejsza . Ponieważ Exchange jest dużym i skomplikowanym systemem, 

stosunkowo ryzykowne jest zezwolenie na dostęp z Internetu do serwera Exchange, nawet jeśli 

korzystasz z bardziej kontrolowanych opcji. Jeśli potrzebujesz obsługi zdalnych użytkowników z 

dowolnego miejsca w Internecie, spróbuj ograniczyć ich do czytania poczty, najlepiej używając IMAP 

przez SSL. Jeśli zapewniasz dostęp HTTP, ogranicz go do ograniczonego zakresu adresów źródłowych. 

Administrowanie programem Exchange jest niezwykle złożonym tematem i nie możemy tutaj oddać 

sprawiedliwości. Możesz zajrzeć do książki na temat administracji Exchange. 

Podsumowanie rekomendacji dla Microsoft Exchange 

• Nie uruchamiaj programu Exchange na hoście bastionu. Zamiast tego użyj dedykowanego serwera 

SMTP i przekaż pocztę na wewnętrzny serwer Exchange. 

• Nie używaj Microsoft RPC przez zaporę ogniową. Jeśli lokalny serwer Exchange musi komunikować 

się ze zdalnym serwerem za pośrednictwem Internetu, użyj SMTP i przekaż pocztę za pośrednictwem 

hosta bastionu. 

• Jeśli klienci muszą korzystać z pełnej funkcjonalności Exchange, rozważ skonfigurowanie serwera 

Exchange, na którym będą mogli do niego dotrzeć bez przekraczania zapory i używania łączników 

serwer-serwer SMTP w celu przekroczenia zapory. 

Lotus Notes i Domino 

Podobnie jak Exchange, Lotus Notes to nie tylko system poczty elektronicznej; zapewnia dużą liczbę 

usług, w tym zarządzanie kalendarzami i udostępnianie dokumentów. Ponadto jest zintegrowany z 

serwerem WWW, umożliwiając mu dostarczanie formularzy i dokumentów do przeglądarek 

internetowych. Chociaż pierwotnie program Notes został zaprojektowany jako produkt do pracy 

grupowej, umożliwiający grupom lepszą współpracę, obecne wersje również korzystają z serwera 

internetowego w celu świadczenia usług użytkownikom Internetu. Nazwa „Domino” została 

wprowadzona w ramach tej zmiany i odnosi się do nowych wersji serwera (oprogramowanie klienckie 

jest nadal znane jako Lotus Notes). Gdy Domino jest używane jako serwer internetowy, należy go 

traktować jak każdy inny serwer internetowy; patrz Rozdział 15. Klienci Notes mogą używać Notes RPC 

do komunikowania się z serwerami, ale w najnowszych wersjach mogą także używać HTTP, SMTP i / 

lub POP3, aby rozmawiać z serwerami Notes / Domino lub innymi serwerami. Zapewnia to dodatkowe 

opcje obsługi klientów Notes przez Internet. Program Notes używa szyfrowania klucza publicznego do 

uwierzytelniania i nie wysyła haseł przez sieć. Domyślnie program Notes nie szyfruje innych informacji, 

ale można ustawić szyfrowanie dla całego ruchu sieciowego na danym porcie. Może to zostać 

wymuszone przez serwer; jeśli serwer jest skonfigurowany do korzystania z szyfrowania, klienci będą 

szyfrować, niezależnie od ustawień klienta. Ponadto użytkownicy i projektanci aplikacji mogą 

decydować o szyfrowaniu poszczególnych dokumentów, niezależnie od tego, czy cały ruch sieciowy 

jest szyfrowany, czy nie. Notatki mogą korzystać z wielu różnych algorytmów szyfrowania (RSA dla 

szyfrowania kluczem publicznym, DES, potrójne DES, RC2 i RC4 dla szyfrowania tajnego klucza) i wiele 

różnych długości kluczy w zależności od rodzaju używanego szyfrowania oraz lokalizacji serwerów i 



klientów.  Dokumenty programu Notes mogą zawierać kod osadzony w języku o nazwie „LotusScript”. 

LotusScript nie zapewnia żadnych kontroli bezpieczeństwa (może wywoływać programy zewnętrzne i 

robić wszystko, co może zrobić użytkownik programu Notes). Pierwotnie klienci Notes wykonywali 

programy LotusScript otrzymane pocztą bez powiadamiania lub kontroli bezpieczeństwa. Począwszy 

od wersji 4.5 program Notes zapewnia kontrolę nad tym, co mogą robić programy, na podstawie 

podpisu cyfrowego dokumentu zawierającego program. Konfiguracje można skonfigurować dla 

określonych podpisów, domyślnie dla podpisanych dokumentów z nieznanymi podpisami oraz dla 

niepodpisanych dokumentów. Wszystkich klientów Notes należy skonfigurować z maksymalnymi 

ograniczeniami dla dokumentów domyślnych i niepodpisanych. 

Charakterystyka filtrowania pakietów w Lotus Notes 

Natywne transakcje programu Notes są przeprowadzane za pomocą protokołu o nazwie Notes RPC 

przy użyciu protokołu TCP na porcie 1352. Połączenia między serwerami są zgodne z tym samym 

schematem, co połączenia klient / serwer. 

Charakterystyka proxy w Lotus Notes 

Od wersji 4.5 klienci Lotus Notes są obsługiwani przez SOCKS v4. Lotus ma również tak zwany serwer 

Passthru, który jest serwerem proxy obsługującym aplikacje; możesz użyć tego jako serwera proxy o 

zmodyfikowanej procedurze, łącząc klienta z serwerem Passthru według nazwy. Można również 

skonfigurować klienta Notes do tunelowania RPC programu Notes przy użyciu proxy HTTP, przy użyciu 

CONNECT lub specjalnego serwera Notes obsługującego HTTP. Niektóre komercyjne zapory ogniowe 

zawierają również serwery proxy programu Notes. Możesz także użyć ogólnego proxy, ale wymaga to 

modyfikacji konfiguracji klienta. Klienci Notes oczekują, że powitanie z serwera będzie zgodne z nazwą, 

z którą są skonfigurowani. Możesz obejść ten problem, używając dokumentu połączenia na kliencie, 

który określa, jakiej nazwy się spodziewać. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w programie Lotus Notes 

Program Lotus Notes RPC nie zawiera wbudowanych adresów IP i będzie działał bez modyfikacji za 

pośrednictwem systemu translacji adresów sieciowych. Zawiera osadzone nazwy hostów, które mogą 

uwalniać informacje, które powinny być ukryte przez system translacji adresów sieciowych. Tych 

osadzonych nazw hostów nie można jednak zmieniać, ponieważ są one używane w ramach 

uwierzytelniania serwera. 

Podsumowanie rekomendacji dla Lotus Notes 

• Jeśli chcesz przekazać Lotus Notes przez zaporę, użyj serwera proxy. 

• Jeśli używasz programu Notes RPC przez Internet, ustaw serwer tak, aby szyfrował cały ruch. 

• Konfiguruj klientów z maksymalnymi ograniczeniami dotyczącymi języka LotusScript w dokumentach 

niepodpisanych i dokumentach z nieznanymi podpisami. 

• Podczas konfigurowania programu Notes jako przeglądarki internetowej przestrzegaj normalnych 

zaleceń dla przeglądarek internetowych oraz normalnych zaleceń dla serwerów internetowych 

podczas konfigurowania produktu Domino jako serwera WWW. 

Protokół pocztowy (POP) 

SMTP służy do wymiany poczty między serwerami. Czasami użytkownicy uzyskują dostęp do swojej 

poczty jako pliku (bezpośrednio lub za pomocą NFS lub czegoś podobnego) na komputerze, na którym 

jest dostarczana; jednak często istnieją powody, aby używać oddzielnego protokołu do dystrybucji 



poczty z serwera do pojedynczego użytkownika. POP to protokół klient / serwer do obsługi 

elektronicznych skrzynek pocztowych użytkowników. W przypadku POP bufor poczty użytkownika 

(rzeczywisty plik, w którym przychodząca wiadomość e-mail jest przechowywana w celu późniejszego 

dostępu) jest przechowywany na serwerze, a nie na osobistej maszynie użytkownika. Serwer jest 

prawdopodobnie dostępny do przyjmowania poczty przychodzącej bardziej konsekwentnie niż 

komputer osobisty użytkownika (szczególnie jeśli „komputer osobisty” użytkownika jest urządzeniem 

przenośnym, które tylko czasami jest podłączone do sieci). Klienci tacy jak Eudora, Z-Mail lub Netscape 

używają protokołu POP do przesyłania poczty na komputer osobisty, gdy użytkownik tego chce. 

Korzystanie z POP przez Internet wiąże się z dwoma głównymi problemami bezpieczeństwa. Po 

pierwsze, pamiętaj, że standardowi klienci i serwery POP wysyłają hasło POP użytkownika przez 

Internet w sposób wyraźny, aby każdy szpiegujący połączenie mógł go przechwycić i wykorzystać 

później. W większości przypadków hasło POP jest takie samo, jak hasło logowania użytkownika, dzięki 

czemu osoba, która go węszy, może uzyskać wszystkie uprawnienia użytkownika - nie tylko pocztę 

elektroniczną użytkownika. Bardziej bezpieczne warianty POP obsługują protokół Kerberos (zwany 

KPOP) i system uwierzytelniania odpowiedzi na wyzwanie (zwany APOP), ale te bezpieczne warianty 

nie są powszechnie dostępne ani powszechnie obsługiwane. Możesz mieć problemy ze znalezieniem 

kombinacji klientów i serwerów, które obsługują te warianty i które działają w Twojej witrynie. Po 

drugie, niezależnie od problemów z uwierzytelnieniem, pamiętaj również o wrażliwości wiadomości e-

mail, do której użytkownicy będą uzyskiwać dostęp przez Internet za pośrednictwem protokołu POP. 

Jakikolwiek adres e-mail, do którego dostęp mają użytkownicy, będzie widoczny dla każdego, kto węszy 

podczas sesji POP; musisz pomyśleć o tym, jak wrażliwy e-mail może być w twoim środowisku. Wiele 

witryn decyduje, że niezależnie od problemów z uwierzytelnianiem wewnętrzna poczta e-mail 

użytkowników jest często zbyt wrażliwa, aby ryzykować, że ktoś ich podsłuchi monitoruje ich sesje POP. 

Strony te postanawiają zapewnić alternatywne metody dostępu, takie jak połączenia telefoniczne, 

które nie są tak podatne na szpiegowanie. Jeśli zapewnisz użytkownikom dostęp do sieci po 

wewnętrznej stronie zapory (na przykład za pomocą sieci VPN lub modemów i PPP), możesz dać im 

dostęp POP podczas podróży, nie pozwalając na podglądanie Internet. Dwa różne procesy są używane 

do zapewnienia ochrony POP. Obecnie niektóre serwery i klienci obsługują użycie POP przez SSL, 

szyfrując całe połączenie (czasami jest to nazywane SecurePOP). Jest to skuteczny środek 

ograniczający, ale wymaga użycia innego portu dla POP przez SSL. (SSL i TLS zostały omówione w 

rozdziale 14.) Istnieje również standard, który rozszerza protokół POP, aby umożliwić klientom i 

serwerom negocjowanie korzystania z TLS przy normalnym połączeniu POP. Jest to preferowana 

metoda zapewniania szyfrowania usług, ponieważ nie wymaga nowego portu, a podaż numerów 

portów jest ograniczona. Niestety standard nie jest jeszcze kompletny, a wsparcie dla niego nie jest 

rozpowszechnione. 

Charakterystyka filtrowania pakietów POP 

POP jest usługą opartą na TCP. Serwery POP dla bieżącej wersji protokołu POP (który jest znany jako 

POP3 i jest zdecydowanie najczęściej używaną wersją) używają portu 110. Serwery starszego protokołu 

POP2 używają portu 109. (POP1 nigdy nie był szeroko stosowany). Klienci POP używają portów powyżej 

1023. Serwery obsługujące POP3 przez SSL używają portu 995. Wychodzące połączenie POP pozwala 

użytkownikom pobierać pocztę z innych witryn. Nie jest to bardziej niebezpieczne niż zezwalanie na 

wychodzący Telnet i prawdopodobnie będziesz chciał zezwolić na takie połączenie POP, jeśli jest takie 

zapotrzebowanie. Połączenia przychodzące POP to takie, które pozwalają osobom w innych witrynach 

czytać pocztę dostarczoną dla nich w Twojej witrynie. Jak omówiono w poprzedniej sekcji, 

prawdopodobnie nie chcesz zezwalać na przychodzące POP. Jeśli tak, z pewnością powinieneś 

ograniczyć połączenia POP do serwera POP działającego na jednym hoście. Wystąpiło kilka problemów 

z przepełnieniem bufora na serwerach POP, a jeśli zostaną znalezione nowe, chciałbyś móc je załatać 



tylko na jednym hoście, nie martwiąc się o wszystkie hosty wewnętrzne. Jest to najłatwiejsze, jeśli 

uruchomisz POP na dedykowanym hoście bastionu. Konieczne będzie również upewnienie się, że 

serwery POP obsługujące połączenia przychodzące są skonfigurowane w taki sposób, że POP nie używa 

kont użytkowników do uwierzytelniania. Niektóre serwery POP używają zwykłych kont użytkowników 

do uwierzytelniania połączeń. Ponieważ serwer POP jest hostem bastionu, nie chcesz, aby użytkownicy 

mogli się na nim logować, szczególnie z Internetu. Powinieneś albo użyć serwera POP, który obsługuje 

alternatywne źródło uwierzytelnienia, albo wyłączyć logowanie na kontach, z których korzysta POP. 

Charakterystyka zastępcza POP 

Protokół POP jest prosty do serwera proxy, ponieważ wykorzystuje pojedyncze połączenie. Większość 

komercyjnych systemów proxy obejmuje obsługę POP. Wiele przeglądarek internetowych, które 

zapewniają również klienta poczty e-mail, obsługuje POP i używa SOCKS z POP. (Zarówno Netscape 

Communicator, jak i Microsoft Outlook obsługują POP za pośrednictwem SOCKS.) Starsze dedykowane 

klienty poczty e-mail rzadziej obsługują SOCKS. Dwa serwery proxy POP są dostępne jako dodatki do 

TIS-FWTK. pop-gw jest przychodzącym proxy dla POP3. pop3-gw wykona proxy przychodzące lub 

wychodzące. W przypadku przychodzącego serwera proxy można go skonfigurować tak, aby działał 

jako tranzyt, przekazując wszystkie połączenia do określonego serwera wewnętrznego. Do użytku 

wychodzącego wykorzystuje zmodyfikowane procedury; użytkownik określa użytkownik @ serwer [: 

port] jako swoją nazwę użytkownika i łączy się z serwerem proxy. Serwer proxy użyje APOP, aby 

porozmawiać z prawdziwym serwerem, jeśli jest on dostępny, i może być skonfigurowany do 

odrzucania połączeń, jeśli APOP nie jest dostępny; dzięki temu nie będziesz przekazywać haseł 

wielokrotnego użytku za pośrednictwem serwera proxy. Pamiętaj, że wszystkie dane będą nadal 

przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i będą mogły zostać przechwycone. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych POP 

Protokół POP nie korzysta z wbudowanych adresów IP i bez problemu będzie pracował z tłumaczeniem 

adresów sieciowych. 

Podsumowanie rekomendacji dla POP 

• Nie zezwalaj swoim użytkownikom na przesyłanie poczty z Twojej witryny przez Internet za 

pośrednictwem POP, chyba że możesz to zrobić bez ujawniania haseł wielokrotnego użytku i chyba, że 

nie martwisz się wrażliwością samej poczty lub masz zaszyfrowany kanał do przesyłania to koniec. 

• Jeśli masz użytkowników, którzy chcą przesyłać pocztę z innych witryn przez POP, zezwól na to 

poprzez filtrowanie pakietów lub za pomocą pop3-gw (ustaw, aby wymagać APOP z serwera). 

Internetowy protokół dostępu do wiadomości (IMAP) 

IMAP, podobnie jak POP, jest protokołem używanym przez agentów poczty do pobierania poczty dla 

określonego użytkownika z serwera. IMAP to nowszy protokół zapewniający większą elastyczność, w 

tym obsługę wielu skrzynek pocztowych dla każdego użytkownika. POP jest powszechnie używany do 

przesyłania wszystkich wiadomości z jednej skrzynki pocztowej do klienta z serwera; IMAP służy do 

przechowywania wiadomości na serwerze, umożliwiając ich kopiowanie i manipulowanie przez klienta. 

IMAP jest protokołem znacznie bardziej wydajnym niż POP i odpowiednio trudniej jest go bezpiecznie 

wdrożyć. W przeciwnym razie implikacje IMAP dla bezpieczeństwa są podobne do implikacji POP dla 

bezpieczeństwa. Protokół IMAP dopuszcza hasła, których nie można ponownie użyć, ale nie wszystkie 

serwery i klienci IMAP je obsługują. Podobnie ewoluuje standard internetowy, który pozwoli IMAP 

używać TLS do obsługi szyfrowania wiadomości przesyłanych między serwerem a klientem, ale obecnie 

niewiele serwerów i klientów obsługuje tę opcję. Istnieje również przypisany port IMAP przez SSL, który 



jest obsługiwany przez nieco większą liczbę klientów i serwerów. O ile nie kontrolujesz serwerów IMAP 

i nie skonfigurowałeś ich tak, aby wymagały haseł i szyfrowania danych, których nie można ponownie 

użyć, lub ograniczasz połączenia z IMAP przez SSL, powinieneś założyć, że IMAP przekazuje hasła 

wielokrotnego użytku i niezaszyfrowane dane. 

Charakterystyka filtrowania pakietów IMAP 

IMAP korzysta z prostych połączeń TCP z portem 143 i dlatego jest łatwy do przepuszczenia przez filtry 

pakietów. Protokół IMAP przez SSL korzysta obecnie z portu 993, ale wcześniejsza konwencja korzysta 

z portu 585. W użyciu jest kilka wariantów IMAP (możesz na przykład zobaczyć warianty opisane jako 

„v2” lub „rev4”), ale wszystkie wersje IMAP mają szerokie zastosowanie dystrybucyjne ten sam port. 

Charakterystyka proxy w IMAP 

IMAP jest prostym protokołem do proxy, ponieważ wykorzystuje pojedyncze połączenie TCP. Wydaje 

się, że w tej chwili nie są dostępne żadne proxy specyficzne dla IMAP, ale ogólne proxy będą działać z 

IMAP (bez żadnych silnych gwarancji bezpieczeństwa). 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych IMAP 

IMAP nie korzysta z wbudowanych adresów IP i bez problemu będzie współpracował z tłumaczeniem 

adresów sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla IMAP 

• Nie zezwalaj swoim użytkownikom na przesyłanie poczty z Twojej witryny przez Internet za 

pośrednictwem IMAP, chyba że skonfigurowałeś serwer IMAP tak, aby wymagał haseł i danych 

zaszyfrowanych. 

• Jeśli masz użytkowników, którzy chcą przesyłać pocztę z innych stron przez IMAP, zezwól na to 

poprzez filtrowanie pakietów, być może ograniczone do połączeń z określonych stron lub do 

określonych hostów po twojej stronie 

Microsoft Messaging API (MAPI) 

Interfejs API Microsoft Messaging (MAPI) jest, jak sama nazwa wskazuje, interfejsem programowania 

aplikacji (API), a nie protokołem sieciowym. Znajduje się tutaj, ponieważ z różnych powodów, w tym 

niesamowitego podobieństwa jego nazwy do „IMAP”, często jest mylony z protokołem pocztowym. 

MAPI jest używany w systemach operacyjnych Microsoft w aplikacjach do komunikacji z systemami 

przesyłania wiadomości. Jest wewnętrzną częścią pojedynczej maszyny; aplikacja korzysta z interfejsu 

MAPI do komunikacji ze sterownikami MAPI, które następnie komunikują się z pocztą i serwerami 

katalogów. Sterownik MAPI użyje dowolnego protokołu, który jest mu potrzebny do komunikacji z 

pocztą i serwerami katalogowymi. Oznacza to, że aplikacje zaprogramowane za pomocą MAPI mogą 

być używane z wieloma serwerami e-mail bez zmian, poprzez zmianę sterowników MAPI. Wiedza, że 

aplikacja korzysta z MAPI, nie pozwala przewidzieć, który protokół będzie używany do komunikacji 

między klientem a serwerem. Zamiast tego musisz wiedzieć, jakich protokołów używa sterownik MAPI; 

zwykle najłatwiejszym sposobem ustalenia tego jest określenie, jakiego rodzaju serwer jest używany. 

Prawdopodobnie największym użytkownikiem MAPI jest klient Microsoft Exchange, który jest 

wyposażony w sterowniki MAPI, które używają Microsoft RPC do komunikowania się z serwerami 

Microsoft Exchange. 

Protokół przesyłania wiadomości sieciowych (NNTP) 



NNTP to usługa powszechnie używana do przesyłania wiadomości Usenet przez Internet. Serwer grup 

dyskusyjnych to miejsce, w którym wiadomości Usenet wpływają do Twojej organizacji i poza nią, i do 

którego użytkownicy mają dostęp (za pośrednictwem klientów grup dyskusyjnych), aby czytać i 

publikować wiadomości. Serwery wiadomości zazwyczaj mówią między sobą NNTP, aby mogły 

przenosić wiadomości między witrynami. Ponadto większość klientów wiadomości korzysta z NNTP w 

celu uzyskania dostępu do serwerów wiadomości. (Tradycyjnie uniksowi klienci wiadomości czytają 

wiadomości z lokalnych plików, a niektóre strony mogą nadal korzystać ze starszych klientów, które to 

robią). Istnieje wiele darmowych serwerów wiadomości, w tym B-News, C-News i INN. Istnieje również 

wiele serwerów komercyjnych, które twierdzą, że mają lepszą wydajność. Obecnie nie wszystkie 

witryny oferują wiadomości. Jeśli nie masz własnego serwera grup dyskusyjnych, możesz zezwolić 

użytkownikom na kontakt z zewnętrznymi serwerami NNTP. Ryzyko jest stosunkowo niskie; chociaż 

NNTP był używany do atakowania serwerów grup dyskusyjnych, nie ma znanych poważnych 

problemów z protokołem NNTP dla klientów. NNTP zapewnia oczywiście inny sposób przepływu 

informacji do i z organizacji, w którym informacje przychodzące mogą obejmować niepożądane rzeczy, 

takie jak wirusy, nielegalne kopie informacji chronionych prawem autorskim oraz dane nielegalnie 

rozpowszechniane w niektórych jurysdykcjach (w tym nienawiść mowa i pornografia), a informacje 

wychodzące mogą zawierać tajemnice Twojej organizacji. Są to te same zagrożenia, które występują w 

protokołach takich jak HTTP i SMTP, a klient NNTP jest narażony na te same zagrożenia związane z 

danymi, co klient poczty elektronicznej, w tym ryzyko związane z obsługą wiadomości z ulepszoną 

obsługą MIME i HTML. Jeśli zdecydujesz się uruchomić własny serwer grup dyskusyjnych, najlepszym 

sposobem na skonfigurowanie go jest taki sam sposób, jak konfiguracja SMTP; skonfiguruj serwer na 

hoście bastionu, który komunikuje się z zewnętrznymi stronami, ewentualnie odkażając informacje w 

tym procesie i przekazując wiadomości do wewnętrznego serwera. Twoi wewnętrzni klienci 

wymieniają się wiadomościami z wewnętrznym serwerem. Serwer zewnętrzny wymaga jedynie 

minimalnej konfiguracji, ponieważ wiadomości będą przechowywane na serwerze wewnętrznym. Ta 

konfiguracja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i kontrolę, ale jest to znaczna część nakładów 

administracyjnych. Ponadto nawet minimalne serwery grup dyskusyjnych obciążają komputery i 

wskazane jest umieszczenie widocznego z zewnątrz serwera grup dyskusyjnych na dedykowanym 

hoście bastionu. Jeśli nie możesz użyć konfiguracji z dwoma serwerami wiadomości, następną 

najlepszą opcją jest użycie jednego serwera wiadomości na hoście bastionu. Jeśli to zrobisz, będziesz 

w stanie obsługiwać tylko czytniki wiadomości, które używają NNTP; starsi klienci uniksowi, którzy 

oczekują bezpośredniego odczytu plików, nie będą mieli dostępu do hosta bastionu. Ponadto nie 

należy tworzyć prywatnych grup dyskusyjnych, które mają być wewnętrzne dla organizacji, jeśli serwer 

wiadomości jest hostem bastionu. Prawdopodobieństwo wycieku grup dyskusyjnych do zewnętrznego 

wszechświata jest zdecydowanie zbyt wysokie. Wreszcie możesz użyć jednego serwera grup 

dyskusyjnych w sieci wewnętrznej i bardzo dokładnie kontrolować, którzy hosty mogą do niego 

dotrzeć. Jest to najbardziej niebezpieczna opcja, ponieważ pozwalasz zewnętrznym hostom 

nawiązywać połączenia bezpośrednio z siecią wewnętrzną. Możesz jednak ograniczyć połączenia z 

serwerami, z którymi wymieniasz wiadomości, a to rozwiązanie pozwoli ci mieć wewnętrzne grupy 

dyskusyjne i czytniki wiadomości nieobsługujące NNTP. W tej sytuacji powinieneś spróbować użyć 

serwerów i witryn kanałów, które obsługują uwierzytelnianie NNTP, aby mieć trochę uwierzytelnienia 

oprócz adresu źródłowego IP. Uwierzytelnianie NNTP nie jest standardowe, ale jest realizowane na 

wielu serwerach. 

Charakterystyka filtrowania pakietów NNTP 

NNTP to usługa oparta na protokole TCP. Serwery NNTP używają portu 119. Klienci NNTP (w tym 

serwery przesyłające wiadomości na inne serwery) używają portów powyżej 1023. Niektóre serwery 

wiadomości (w szczególności INN) pozwalają określić inne numery portów, które mają być używane w 



transakcjach serwer-serwer, co może być przydatne Z kilku powodów. W szczególności pozwala 

oddzielić transakcje serwer-serwer od transakcji serwer-czytnik i nałożyć na nie osobne ograniczenia. 

Może to być szczególnie przydatne na mocno obciążonych serwerach, które w przeciwnym razie mogą 

mieć trudności z otrzymywaniem wiadomości w godzinach szczytu. 

Charakterystyka zastępcza NNTP 

NNTP jest protokołem typu „zapisz i przekaż”, zdolnym do tworzenia własnego proxy. Łatwo jest także 

proxy jako prosty protokół pojedynczego połączenia. TIS FWTK zapewnia ogólny serwer proxy, plug-

gw, który jest często używany z NNTP, a także zmodyfikowane procedury użytkownika (połączenie 

NNTP jest kierowane do serwera proxy, który przekierowuje połączenie na podstawie adresu klienta). 

Łatwo byłoby zmodyfikować klientów, aby korzystali z ogólnego serwera proxy dla zmodyfikowanych 

klientów, takiego jak SOCKS. Ponadto klienci wyposażeni w przeglądarki internetowe (w tym Netscape 

Navigator i Internet Explorer) mogą używać SOCKS. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych NNTP 

NNTP nie używa wbudowanych adresów IP i będzie działać z systemami translacji adresów sieciowych. 

Jednak serwery NNTP mogą wykorzystywać źródłowy adres IP i port połączeń jako mechanizm 

uwierzytelniania. Ponadto artykuły z wiadomościami będą zawierać informacje o nazwie hosta, które 

mogą być albo nazwą dostarczoną przez klienta, który przesyła artykuł, albo nazwą uzyskaną przez 

rozstrzygnięcie źródłowego adresu IP, lub jednym i drugim. Może to ujawniać informacje, których nie 

chcesz upubliczniać. Ponadto uruchomienie NNTP przez translację adresów sieciowych może 

spowodować, że serwer NNTP zdecyduje, że kłamiesz na temat informacji o hoście (ponieważ nazwa 

podana przez klienta i nazwa uzyskana przez rozwiązanie źródłowego adresu IP nie są zgodne). 

Podsumowanie rekomendacji dla NNTP 

• Użyj dwóch serwerów NNTP - poproś użytkowników o przeczytanie wiadomości z wewnętrznego 

serwera NNTP oraz wymianę wiadomości z wewnętrznym serwerem NNTP z hostem bastionu, który 

rozmawia z witrynami zewnętrznymi. 

• Zezwalaj na zewnętrzne połączenia NNTP tylko z witryn, z którymi wymieniasz wiadomości. 



Przesyłanie, udostępnianie i drukowanie plików 

Chociaż pliki można przesyłać z jednego komputera na drugi za pomocą poczty elektronicznej, poczta 

e-mail jest zwykle nieefektywnym sposobem przesyłania danych, najlepiej nadającym się do 

stosunkowo małych dokumentów. Inne protokoły są lepsze do przenoszenia dużych plików. Protokoły 

te są dwojakiego rodzaju: protokoły przeznaczone do przesyłania plików oraz protokoły przeznaczone 

do udostępniania plików. Podczas przesyłania plików użytkownik kopiuje plik na lub z serwera, tak aby 

jeden plik znajdował się na serwerze, a inna kopia pliku na kliencie. Podczas udostępniania plików plik 

pozostaje na serwerze i jest modyfikowany przez klienta, dzięki czemu istnieje tylko jedna kopia pliku. 

Model udostępniania plików jest szczególnie użyteczny w sytuacjach, gdy wiele osób musi pracować 

nad plikiem. Podczas korzystania z komputerów przenośnych warto mieć hybrydę między tymi dwiema 

opcjami; komputer przenośny może nie być w stanie skontaktować się z serwerem plików, aby użyć 

pliku znajdującego się na serwerze, dlatego pożądane są kopie lokalne, ale jest mało prawdopodobne, 

aby kopia zapasowa urządzenia mobilnego była niezawodna i dostępna dla innych osób, więc na 

serwerze pliki są pożądane. Chociaż istnieją różne rozwiązania tej sytuacji, wszystkie wymagają użycia 

istniejących protokołów przeznaczonych do przesyłania plików lub udostępniania plików. 

Najpopularniejsze wersje to programy takie jak Aktówka Microsoft, które wykorzystują udostępnianie 

plików do synchronizacji plików między komputerem mobilnym a serwerem. FTP jest de facto 

standardem przesyłania plików w Internecie. Ponadto niektóre specjalistyczne protokoły są używane 

w aplikacjach, w których FTP nie jest odpowiedni. TFTP jest wykorzystywany przez dedykowane 

urządzenia do przesyłania plików konfiguracyjnych. NFS jest de facto standardem udostępniania plików 

w systemie Unix, chociaż AFS i DCE DFS są używane w niektórych witrynach. CIFS / SMB i NetWare są 

używane do udostępniania plików w sieciowych systemach operacyjnych Microsoft. AppleShare to 

protokół udostępniania plików dla Apple Macintoshes. Istnieje wiele różnych sposobów mieszania i 

dopasowywania tych protokołów (na przykład komputery z systemem Unix mogą obsługiwać SMB i 

NetWare, maszyny Microsoft i Apple może uruchamiać NFS, a serwery Microsoft mogą tłumaczyć 

NetWare i AppleShare na SMB). Drukowanie to w rzeczywistości specjalny przypadek przesyłania 

plików, w którym pliki są przesyłane do drukarki. Nie tylko drukowanie ma większość takich samych 

właściwości bezpieczeństwa jak przesyłanie plików, w rzeczywistości jest implementowane jako 

specjalny rodzaj przesyłania plików na wielu platformach, dlatego umieściliśmy go tutaj. 

Protokół przesyłania plików (FTP) 

FTP służy do przesyłania plików z jednego komputera na inny. Za pomocą FTP można przesyłać dowolny 

typ pliku, w tym wykonywalne pliki binarne, obrazy graficzne, tekst ASCII, PostScript, pliki dźwiękowe 

i wideo i inne. Dane dostarczone przez serwer FTP są uporządkowane hierarchicznie, a zawartość może 

być nawigowana interaktywnie za pomocą poleceń uniksopodobnych. Istnieją dwa rodzaje dostępu 

FTP: FTP użytkownika lub uwierzytelnionego i anonimowego FTP. FTP użytkownika wymaga konta na 

serwerze (ogólnie rzecz biorąc, jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy już mają konta na 

komputerze i umożliwia im dostęp do plików, do których mieliby dostęp, gdyby byli zalogowani). 

Anonimowy FTP jest przeznaczony dla osób, które nie mają konta i służy do zapewnienia dostępu do 

określonych plików na całym świecie. Anonimowy FTP jest zdecydowanie najczęstszym zastosowaniem 

FTP w Internecie. Anonimowe serwery FTP są standardowym mechanizmem dystrybucji kodu 

źródłowego, skompilowanych programów, informacji i innych plików, które witryny chcą udostępniać 

w Internecie. Jeśli witryna zapewnia anonimowy serwer FTP, każdy w Internecie może zainicjować 

połączenie FTP z witryną, powiedzieć serwerowi FTP, że jego nazwa logowania jest „anonimowa”, i 

uzyskać dostęp do plików, które właściciele serwera postanowili udostępnić w ograniczonym zakresie 

powierzchnia. Proces ten jest wykonywany automatycznie przez większość przeglądarek 



internetowych, gdy napotkają adres URL zaczynający się od „ftp:”, więc wiele osób korzysta z FTP, nie 

wiedząc o tym. 

Charakterystyka filtrowania pakietów FTP 

FTP wykorzystuje dwa oddzielne połączenia TCP: jedno do przenoszenia poleceń i wyników między 

klientem a serwerem (zwykle nazywane kanałem poleceń), a drugie do przenoszenia rzeczywistych 

przesłanych plików i list katalogów (kanał danych). Kanał poleceń używa portu 21 na końcu serwera i 

portu powyżej 1023 na kliencie. FTP ma dwa różne sposoby konfiguracji kanału danych, zwany trybem 

normalnym i pasywnym. (Tryb pasywny jest czasem zapisywany jako „tryb PASV” po poleceniu użytym 

do jego skonfigurowania). W trybie normalnym serwer używa portu 20 dla kanału danych, natomiast 

w trybie pasywnym używa portu powyżej 1023. klient zawsze używa portu kanału powyżej 1023. Aby 

rozpocząć sesję FTP w trybie normalnym, klient najpierw przydziela dla siebie dwa porty TCP, każdy o 

numerze portu powyżej 1024. Używa pierwszego do otwarcia połączenia kanału poleceń z serwerem, 

a następnie wydaje polecenie PORT FTP, aby powiedzieć serwer numer drugiego portu, którego klient 

chce użyć dla kanału danych. Serwer następnie otwiera połączenie z kanałem danych. To połączenie 

kanału danych jest odwrócone od większości protokołów, które otwierają połączenia od klienta do 

serwera. 

To otwarcie wstecz komplikuje sprawy dla witryn, które próbują filtrować pakiety na początku 

połączenia, aby upewnić się, że wszystkie połączenia TCP są inicjowane od wewnątrz, ponieważ 

zewnętrzne serwery FTP będą próbowały inicjować połączenia danych z klientami wewnętrznymi w 

odpowiedzi na połączenia poleceń otwarte od tych wewnętrznych klientów. Ponadto połączenia te 

będą kierowane do portów, o których wiadomo, że znajdują się w niebezpiecznym zasięgu. Aby 

rozpocząć połączenie w trybie pasywnym, klient FTP przydziela dwa porty TCP na własny użytek i używa 

pierwszego portu do nawiązania połączenia z serwerem FTP, podobnie jak w trybie normalnym. Jednak 

zamiast wydawać polecenie PORT w celu poinformowania serwera o drugim porcie klienta, klient 

wydaje polecenie PASV. To powoduje, że serwer przydziela drugi własny port dla kanału danych (ze 

względów architektonicznych serwery używają do tego losowych portów powyżej 1023, a nie portu 20 

jak w trybie normalnym; nie można mieć dwóch serwerów na tym samym komputerze jednocześnie 

nasłuchuje nadchodzących połączeń danych w trybie PASV na porcie 20) i informuje klienta o numerze 

tego portu. Następnie klient otwiera połączenie danych ze swojego portu do portu danych, o którym 

właśnie powiedział mu serwer. Tryb pasywny jest przydatny, ponieważ pozwala uniknąć problemów z 

filtrowaniem na początku połączenia. W trybie pasywnym wszystkie połączenia będą otwierane od 

wewnątrz przez klienta. Większość serwerów FTP w powszechnym użyciu obsługuje tryb pasywny, ale 

nie wszyscy klienci FTP tak. Jeśli dany klient obsługuje tryb pasywny, zwykle będzie wspomniany jako 

funkcja w dokumentacji lub opisie. Niektóre klienty obsługują zarówno tryb normalny, jak i pasywny i 

umożliwiają użytkownikowi określenie, którego trybu należy użyć. Jeśli masz problemy ze znalezieniem 

klientów w trybie pasywnym, warto wiedzieć, że wbudowani klienci FTP w większości przeglądarek 

internetowych (na przykład Netscape Navigator) używają trybu pasywnego. Możliwe, że Twoi 

użytkownicy i tak będą chcieli mieć te przeglądarki w celu uzyskania dostępu do sieci, i możesz pokazać 

im, jak korzystać z przeglądarek jako klientów FTP. Różne serwery FTP mają różne mocne i słabe strony. 

Może się okazać, że kombinacje serwerów i klientów, które działają dobrze z transferami w trybie 

normalnym, zawieszają się okresowo podczas wykonywania transferów w trybie pasywnym lub 

odwrotnie. Możesz również znaleźć niektóre serwery FTP, które mają problemy z przeglądarkami 

internetowymi jako klientami FTP, nawet jeśli obsługują one innych klientów w trybie pasywnym. Jeśli 

Twój klient FTP (lub jeden z serwerów FTP, z którymi chcesz się komunikować) nie obsługuje trybu 

pasywnego, a nadal chcesz zezwolić na FTP za pomocą filtrowania pakietów (a nie przez proxy), musisz 

umieścić specjalny przypadek wyjątek w regułach filtrowania pakietów, aby umożliwić serwerowi 



ponowne otwarcie kanału danych z powrotem do klienta. Jeśli to zrobisz, nadal będziesz podatny na 

ataki inicjujące połączenie z portu 20 po stronie atakującego (nominalnie kanał danych FTP, ale nie 

masz możliwości zagwarantowania, że na komputerze, którego nie kontrolujesz) do portu powyżej 

1023 na twoim końcu (np. Serwer X). Dlatego należy maksymalnie ograniczyć ten wyjątkowy przypadek 

- na przykład, wiążąc go z adresem konkretnego klienta lub serwera, który nie obsługuje trybu 

pasywnego. (Nawet wyjątek dla pojedynczego serwera naraża Cię na fałszywe połączenia z tego 

serwera). Większość implementacji dynamicznego filtrowania pakietów monitoruje polecenia 

wysyłane przez kanał poleceń FTP i zauważa polecenie PORT, które klient wysyła do serwera. To 

polecenie informuje serwer, na którym porcie klient nasłuchuje, aby serwer otworzył kanał danych. 

Implementacje te wprowadzają również tymczasowy (ograniczony czasowo) wyjątek w regułach 

filtrowania pakietów, aby umożliwić serwerowi otwarcie kanału danych z powrotem do klienta. 

Charakterystyka proxy w FTP 

Z powodu problemów z trybem pasywnym oraz z powodu komplikacji wprowadzonych w usłudze 

nazw, proxy jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla wychodzącego FTP. Korzystanie z klienta 

proxy w trybie normalnym umożliwia niezawodną komunikację z serwerami zewnętrznymi bez 

konieczności zezwalania na przychodzące połączenia TCP dla kanału danych z dowolnym hostem 

oprócz hosta bastionowego wykonującego proxy. Z tego powodu możesz zdecydować się na proxy FTP, 

nawet jeśli zezwalasz na większość innych protokołów bezpośrednio przez zaporę poprzez filtrowanie 

pakietów. Zarówno proxy zmodyfikowanego klienta, jak i zmodyfikowanej procedury są dostępne dla 

FTP. Pakiet SOCKS zawiera klienta FTP dla Uniksa, który został zmodyfikowany do używania SOCKS. Ze 

względu na wiele równoczesnych połączeń TCP związanych z FTP, samodzielna modyfikacja innych 

klientów FTP wymaga nieco pracy (więcej niż modyfikowanie klientów dla prostych protokołów 

pojedynczego połączenia, takich jak SMTP i POP). TIS FWTK zapewnia serwer proxy FTP, który działa ze 

zmodyfikowanymi klientami lub zmodyfikowanymi procedurami użytkownika. Zapewnia dodatkowe 

funkcje rejestrowania, odmowy operacji i uwierzytelniania użytkownika, zapewniając lepszą kontrolę, 

niż można to osiągnąć dzięki filtrom pakietów lub proxy SOCKS. Jeśli chcesz używać zmodyfikowanych 

klientów z serwerem proxy TIS FWTK FTP, musisz wykonać całą modyfikację samodzielnie; serwer 

proxy nie udostępnia zmodyfikowanego klienta ani nawet biblioteki klienta. Używanie 

zmodyfikowanych klientów z serwerem proxy TIS FWTK FTP również uniemożliwi uruchomienie 

standardowego serwera FTP na komputerze używanym jako serwer proxy. Niektóre wersje FWTK miały 

serwer FTP, który może działać jako serwer proxy i zwykły serwer FTP, ale wystąpiły z nim pewne 

problemy i nie jest jasne, czy będzie nadal dołączany do nowszych wersji zestawu narzędzi. Niektórzy 

klienci FTP nie są wystarczająco elastyczni, aby używać ich ze zmodyfikowanymi procedurami 

użytkownika obejmującymi serwer proxy FTP TIS FWTK. Niestandardowe procedury, których muszą 

przestrzegać użytkownicy, obejmują otwarcie połączenia FTP z komputerem, na którym działa serwer 

proxy, a następnie zalogowanie się do serwera proxy FTP jako anonimowy@host.some.net, określając 

nazwę hosta, z którym naprawdę chcą się połączyć jako część logowania. Niektórzy klienci FTP mają 

„anonimowy” po prostu zakodowany na stałe lub ograniczają długość pola logowania do czegoś, co 

jest zbyt krótkie, aby zawierać „anonimowy @” plus dość długą nazwę hosta. Wszelkie komercyjne 

pakiety proxy prawie na pewno obsługują wychodzące proxy FTP, ponieważ FTP jest tak często 

używanym protokołem w Internecie. Wiele witryn korzysta z rozwiązań proxy i filtrowania pakietów 

dla FTP. Czasami można zmniejszyć liczbę potrzebnych zmodyfikowanych klientów, używając proxy do 

obsługi połączeń w trybie normalnym i filtrowania pakietów w celu obsługi połączeń w trybie 

pasywnym. Możesz także użyć połączonego rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa, używając 

serwera proxy FTP, który używa trybu pasywnego do nawiązywania połączeń zewnętrznych, 

niezależnie od trybu, w którym rozmawia z hostami wewnętrznymi; powoduje to konwersję wszystkich 

połączeń przechodzących przez zaporę do trybu pasywnego i umożliwia zaostrzenie filtrów pakietów, 



które chronią hosta wykonującego proxy. Z drugiej strony uniemożliwi korzystanie z serwerów, które 

nie obsługują trybu pasywnego. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych FTP 

FTP używa wbudowanych adresów IP do skonfigurowania połączenia danych i nie będzie działać z 

translacją adresów sieciowych, chyba że tłumacz zmodyfikuje zawartość pakietów. Jednak prawie 

wszystkie systemy translacji adresów sieciowych obsługują protokół FTP i będą mogły wprowadzić tę 

zmianę. 

Zapewnienie anonimowej usługi FTP 

W przypadku anonimowego FTP użytkownik loguje się na serwerze FTP jako „anonimowy”. Następnie 

użytkownik jest proszony o podanie hasła i oczekuje się, że w odpowiedzi poda swój pełny adres e-

mail. W większości witryn żądanie to nie jest jednak egzekwowane, a użytkownicy mogą wprowadzać, 

co chcą, pod warunkiem, że jest to adres e-mail; nawet jeśli informacje są wprowadzane, zwykle są po 

prostu rejestrowane, nie weryfikowane w żaden sposób poza powierzchowną kontrolą wiarygodności 

(tj. czy zawierają znak „@”?). Wiele standardowych serwerów FTP, takich jak te dostarczane z 

większością wersji 

Unix, nawet nie rejestruj informacji. Istnieją trzy główne sposoby ograniczenia ryzyka związanego z 

udostępnianiem anonimowych usług FTP: 

• Ograniczanie dostępu tylko do informacji, które chcesz upublicznić 

• Zapobieganie używaniu twojego serwera FTP do rozpowszechniania swoich informacji 

• Zapobieganie używaniu twojego serwera FTP do atakowania innych maszyn 

Ograniczenie dostępu do informacji 

Podczas konfigurowania anonimowego FTP jednym ze środków ostrożności, które można podjąć, jest 

ograniczenie ilości innych informacji dostępnych na komputerze, który zapewnia anonimową usługę 

FTP. W ten sposób, nawet jeśli atakujący „wyjdą” z anonimowego obszaru FTP na komputerze, nic, co 

ich interesuje, nie znajduje się w innym miejscu na maszynie (lub jest osiągalne z komputera za 

pośrednictwem NFS lub innego mechanizmu). Większość uniksowych serwerów FTP wykonuje chroot 

w anonimowym obszarze FTP, zanim serwer FTP rozpocznie przetwarzanie polecenia anonimowego 

użytkownika. Chociaż system Windows NT nie ma mechanizmu chroot, serwery FTP systemu Windows 

NT zapewniają również „wirtualny katalog główny”, który ma ograniczać dostęp do anonimowych 

użytkowników. Jednak do obsługi zarówno anonimowego, jak i FTP użytkownika, serwery FTP 

potrzebują dostępu do wszystkich plików. Oznacza to, że chroot, który jest zwykle uważany za 

wyjątkowo bezpieczny, nie gwarantuje tyle samo dla serwera FTP, ponieważ serwer nie zawsze działa 

w środowisku chrootowanym. W systemie Windows NT podane są ograniczenia całkowicie przez 

serwer FTP (a nie system operacyjny), co jest jeszcze słabszą gwarancją (i rzeczywiście, wiele serwerów 

FTP z systemem Windows NT miało problemy z osobami używającymi ścieżek zawierających „..”, aby 

uciec z ograniczonego obszaru). Aby poradzić sobie z tym problemem w Uniksie, możesz zmodyfikować 

konfigurację inetd, aby zamiast bezpośrednio uruchamiać serwer FTP, chroots (używając czegoś 

takiego jak program chrootuid opisany w Załączniku B), a następnie uruchamia serwer FTP. Zwykle FTP 

działa z ograniczonym dostępem tylko dla anonimowych użytkowników, a użytkownicy nieanonimowi 

mają swoje normalne uprawnienia dostępu. Wykonanie chroot przed uruchomieniem serwera FTP 

oznacza, że nieanonimowi użytkownicy również będą ograniczeni; jeśli nie masz żadnych 

nieanonimowych użytkowników swojego serwera FTP (i prawdopodobnie nie powinieneś), nie ma to 



znaczenia. W systemie Windows NT system operacyjny nie może wymusić tego rodzaju ograniczenia. 

Należy upewnić się, że wszystkie systemy plików na serwerze FTP to NTFS i korzystać z uprawnień 

systemu plików NTFS, aby konto używane do anonimowego dostępu nie miało dostępu do plików, 

których nie powinien móc odczytać. Na serwerze FTP firmy Microsoft, który jest częścią Internetowej 

usługi informacyjnej i jest dostarczany z systemem Windows NT Server; konto to nosi nazwę 

IUSR_nazwa_komputera i zwykle wchodzi w skład grupy Goście, która domyślnie ma prawie 

uniwersalne uprawnienia do odczytu. Powinieneś wyraźnie dać gościom „Brak dostępu” do 

wszystkiego poza anonimowymi katalogami FTP. Szczegóły konfiguracji anonimowego systemu FTP 

różnią się w zależności od systemu operacyjnego i konkretnego używanego kodu demona FTP. Zacznij 

od instrukcji (jeśli istnieją) na stronach podręcznika dotyczących Twojego  demona FTP ; to powinno 

pomóc ci przejść przez większość kroków specyficznych dla dostawcy. Następnie, po wykonaniu 

wszystkich kroków, jeśli korzystasz z Uniksa, uzyskaj i postępuj zgodnie z poradnikiem CERT-CC 93:10 

(informacje na temat uzyskiwania porad CERT-CC, patrz Załącznik A), które dotyczą konfigurowania 

anonimowych serwerów FTP aby zamknąć otwory pozostawione przez większość instrukcji dostawcy. 

(Wydaje się, że nie ma równoważnego źródła informacji dla serwerów FTP Windows NT). Niestety, 

jednym z najczęstszych sposobów, w jaki anonimowi użytkownicy uzyskują dostęp do plików, których 

nie powinni widzieć, jest to, że użytkownik wewnętrzny niewinnie wystawia pliki na anonimowy FTP, 

zakładając, że jest to w jakiś sposób bezpieczne. Zwykle użytkownik wewnętrzny polega na 

bezpieczeństwie poprzez zaciemnienie, zakładając, że nikt nie zauważy plików. To nie działa dobrze. 

Ludzie zauważają, zwłaszcza jeśli nazwy nowych plików są znaczące. Na popularnych stronach FTP 

ciekawscy ludzie chodzą losowo i niemal natychmiast zauważają nowe pliki i mogą je przenieść z czystej 

ciekawości. W mniej odwiedzanych witrynach FTP pliki mogą pozostać niezauważone, dopóki niektóre 

usługi ich nie zindeksują. O ile nie postanowiłeś, że Twoja witryna FTP zostanie pominięta, powinieneś 

założyć, że jest ona indeksowana. Najlepiej jest unikać umieszczania plików na anonimowym FTP, jeśli 

nie chcesz, aby cały świat je czytał. Posługiwać się innymi metodami przesyłania plików, jeśli to 

możliwe. Jeśli nie, możesz użyć zmodyfikowanego serwera FTP, takiego jak serwer wuarchive, który 

pozwala na dostęp semianonimiczny, który wymaga od anonimowego użytkownika podania 

dodatkowego hasła w celu uzyskania dostępu do niektórych katalogów. (Wydaje się, że taki serwer nie 

istnieje w systemie Windows NT.) Można także umieszczać pliki w katalogach, które pozwalają ludziom 

czytać pliki bez możliwości wykonania listy katalogów; w systemie Unix dajesz uprawnienia do 

wykonywania, ale nie uprawniasz do odczytu katalogu, natomiast w systemie Windows NT dajesz 

uprawnienia do odczytu, ale nie uprawnienia do listy. Dzięki temu ludzie znający nazwy będą mogli 

przesyłać pliki, ale nie pozwolą, aby ludzie zobaczyli, jakie pliki istnieją. Niezależnie od wybranej 

metody upewnij się, że wszyscy w Twojej witrynie, którzy mogą umieszczać pliki w anonimowych 

katalogach FTP, wiedzą, że nie będą umieszczać poufnych plików w miejscach, w których można je 

odczytać na całym świecie. Łatwym sposobem na to jest uniemożliwienie użytkownikom wewnętrznym 

pisania w anonimowych katalogach FTP i zażądanie od administratora systemu udostępnienia pliku. 

Zapobieganie korzystaniu z serwera przez serwer w celu rozpowszechniania jego danych 

Jeśli masz anonimowy serwer FTP, możesz chcieć go użyć do pobierania danych, a także do ich 

dystrybucji. Na przykład możesz chcieć pozwolić klientom przesyłać pliki zrzutu awaryjnego (które są 

zbyt duże, aby wygodnie przesyłać je pocztą e-mail), abyś mógł przeprowadzić na nich analizę awarii 

lub możesz pozwolić, aby ludzie dali ci oprogramowanie, które napisali. Jednym ze sposobów na to jest 

zapewnienie obszaru do zapisu na anonimowym serwerze FTP. Obszary do zapisu mogą być bardzo 

przydatne, ale mają ciemną stronę. Takie zapisywalne katalogi (zauważmy, że nie powiedzieliśmy, że 

mogą) zostaną znalezione i wykorzystane przez „podziemie” w Internecie jako miejsce do 

przechowywania i dystrybucji nielegalnych materiałów; ogólnie oznacza to pirackie pakiety 

oprogramowania lub pliki muzyczne i pornograficzne. Ludzie, którzy to robią, mogą być niezwykle 



dobrze zorganizowani i trudni do wyśledzenia. Mają swoje własne mechanizmy komunikacji, które 

mówią sobie nawzajem o nowych witrynach - miejscach, w których znaleźli miejsce do 

przechowywania swoich rzeczy - bez ujawniania, kim są. Kiedy znajdują nową stronę, zwykle tworzą 

ukryty podkatalog, w którym przechowują swoje pliki i obrazy. Nadają podkatalogowi nieszkodliwą 

nazwę, taką jak „..” (to jest „spacja kropka-kropka”). Kiedy swobodnie rozglądasz się po anonimowym 

obszarze FTP, prawdopodobnie nie zauważysz takiej nazwy. Szczególnie łatwo jest go przeoczyć w 

systemach Unix, ponieważ nazwy plików i katalogów zaczynające się od „.” są ignorowane przez 

komendę Unix ls, chyba że podasz komendzie specjalny argument lub nie uruchomisz go jako root. Na 

niektórych stronach, na których intruzi grają w tę grę, możesz zobaczyć ekonomię handlu wymiennego. 

Ktoś zostawia notatkę z informacją, że szuka określonej paczki lub pliku i wymienia to, co ma do 

zaoferowania w zamian. Niedługo potem pojawia się ktoś inny, przesyła żądane pliki i zostawia kolejną 

notatkę z informacją dla oryginalnego plakatu, czego chcą w zamian. Co jest złego w tym niewłaściwym 

wykorzystaniu anonimowych obszarów FTP? Istnieje kilka problemów: 

• Zużywa twoje zasoby, takie jak miejsce na dysku i przepustowość sieci (szczególnie w połączeniu z 

Internetem) i przeszkadza w legalnym wykorzystaniu tych zasobów: jest to atak typu „odmowa usługi”. 

• Potencjalnie naraża twoją stronę na działania prawne za pomoc (nawet nieświadomą) w 

naruszeniach praw autorskich, piractwie oprogramowania lub molestowaniu seksualnym, a nawet 

seksualnym wykorzystywaniu nieletnich. Nawet jeśli takie działania raczej się nie powiodą, prawnicy 

prawdopodobnie powiedzą ci, że wolą uniknąć problemu i nie muszą walczyć w bitwie. 

• Nawet jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki prawne, taki incydent może spowodować znaczny 

negatywny rozgłos i zawstydzenie dla Twojej witryny lub organizacji. Gdy twoje imię zostanie w 

jakikolwiek sposób powiązane z piractwem komputerowym lub pornografią dziecięcą, będziesz miał 

poważne kłopoty, niezależnie od tego, jak niewinne było twoje zaangażowanie. 

Jak chronić swoje anonimowe obszary FTP przed takim niewłaściwym użyciem? Pierwsze pytanie, jakie 

należy sobie zadać, brzmi: czy naprawdę musisz zapewnić miejsce do zapisywania w swoim 

anonimowym obszarze FTP? Istnieją często inne dopuszczalne sposoby (na przykład poczta 

elektroniczna), aby ludzie mogli przesyłać Ci pliki. Jeśli zdecydujesz, że musisz zapewnić miejsce do 

zapisu w anonimowym obszarze FTP, możesz ograniczyć swoją podatność na wiele sposobów, jak 

opisano w poniższych sekcjach. 

Uczynienie przychodzącego katalogu tylko do zapisu 

Najbardziej oczywistym podejściem jest uczynienie katalogu „przychodzącego” tylko do zapisu. W 

Uniksie są to uprawnienia do katalogu 773 lub 733 - to znaczy „rwxrwx-wx” lub „rwx-wx-wx”. Upewnij 

się, że katalog jest własnością innego użytkownika niż „ftp” (lub cokolwiek, na czym działa Twój 

anonimowy serwer FTP podczas wykonywania anonimowego FTP). Jeśli tryb to 773 zamiast 733, 

upewnij się również, że grupa katalogu jest czymś innym niż domyślna grupa logowania „ftp”. W 

systemie Windows NT ustaw katalog tak, aby użytkownik używał anonimowego FTP ma uprawnienia 

do dodawania do katalogu i uprawnienia do zapisu do plików utworzonych w katalogu. To pokazuje się 

w oknie dialogowym Uprawnienia jako „(WX) (W)” i można to zrobić, udzielając uprawnienia Dodaj, a 

następnie przechodząc do Specjalnych uprawnień do plików i dając uprawnienia do zapisu. Problem z 

tym podejściem w Uniksie polega na tym, że wszystko, co robisz, to uniemożliwia ludziom zobaczenie, 

co znajduje się w katalogu najwyższego poziomu. Nadal mogą zobaczyć, co jest w podkatalogach, i 

nadal mogą uzyskiwać dostęp do plików i katalogów, które tworzą w katalogu najwyższego poziomu, 

jeśli przesyłają między sobą dokładne nazwy plików (i mogą to robić za pośrednictwem swoich list 

mailingowych i innych kanałów komunikacji). W systemie Windows NT, ponieważ możesz określić 

uprawnienia, z którymi tworzone są pliki, nie masz tego problemu. Z drugiej strony system plików 



pozwoli twórcy zmienić te uprawnienia; polegasz na tym, że anonimowy użytkownik FTP nie może z 

niego skorzystać. Serwer FTP Microsoft nie pozwala użytkownikom zmieniać uprawnień, więc nie ma 

automatycznego problemu 

Jeśli jednak anonimowy użytkownik ma jakikolwiek dalszy dostęp (na przykład błąd pozwala mu na 

wykonanie przez serwer FTP dowolnego kodu, nawet przy normalnych uprawnieniach użytkownika 

anonimowego użytkownika), możliwe jest, aby pliki były czytelne. 

Wyłączanie anonimowego czytania i anonimowego zapisu 

Jednym ze sposobów, aby ludzie nie używali twojego serwera jako punktu dystrybucji, jest zabronienie 

użytkownikowi „anonimowego” czytania dowolnego pliku utworzonego przez użytkownika 

„anonimowego”, niezależnie od uprawnień systemu plików. Nie zakłóci to normalnej pracy serwera; 

użytkownicy nadal mogą czytać pliki, które próbujesz dystrybuować i przesyłać je do ciebie, ale nie 

mogą używać cię jako usługi dystrybucji innych firm. Ta funkcja niestety nie jest dostępna w większości 

implementacji FTP, chociaż kod implementujący ją w demonie FTP pochodzącym z BSD ma tylko kilka 

wierszy. 

Wyłączanie tworzenia katalogów i niektórych plików 

Innym podejściem jest wyłączenie tworzenia katalogów i plików o śmiesznych nazwach (na przykład 

plików rozpoczynających się od „.”) Na anonimowym serwerze FTP. W zależności od serwera możesz 

to zrobić za pomocą pliku konfiguracyjnego (na przykład serwer wuarchive pozwala ograniczyć 

anonimowym użytkownikom usuwanie, zastępowanie lub tworzenie określonych typów plików), lub 

może być konieczne zmodyfikowanie źródła serwera kod. (Jest to nietrywialna modyfikacja, która 

wymaga rozsądnie kompetentnego programisty C.) Serwer FTP Microsoftu nie zapewnia tej możliwości 

wyłączenia. Takie podejście nie powstrzymuje ludzi przed przesyłaniem rzeczy do zapisywalnego 

katalogu, który udostępniasz; po prostu sprawia trudniej jest im ukryć te rzeczy, aby nie dotarły do 

ciebie. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał codziennie patrzeć na zapisywalny obszar (i patrzeć na 

zawartość plików, a nie tylko nazwy), aby upewnić się, że wszystko jest tam coś, co należy. 

Przesyłanie według uzgodnienia 

Inne podejście jest często stosowane w witrynach, które chcą, aby ludzie mogli przesyłać pliki, ale tylko 

po wcześniejszym uzgodnieniu. Strony te pobierają stronę z własnej książki podziemia, tworząc ukryte, 

zapisywalne podkatalogi, do których można uzyskać dostęp tylko wtedy, gdy wiesz, że tam są. 

Atakujący ich nie widzą; nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje tam „towar”. Oto co robisz: 

1. Utwórz katalog „przychodzący”. 

2. Stwórz tam podkatalog z „tajną” nazwą, wybraną w taki sam sposób, w jaki wybierzesz hasło - to 

znaczy, coś niewyobrażalnego. 

3. Ustaw podkatalog z tajną nazwą na możliwość zapisu. 

4. Ustaw tryb katalogu nadrzędnego (katalog przychodzący) tylko w trybie wykonywania (w systemie 

Unix, w trybie 111 - to znaczy - -x- -x- -x; w systemie Windows NT anonimowy użytkownik FTP powinien 

mieć tylko uprawnienie do wykonywania na katalog i brak uprawnień do plików w nim 

reprezentowanych jako „(X) (brak)”). 

Użytkownicy mogą teraz przesyłać pliki do zapisywalnego katalogu tylko wtedy, gdy znają 

(prawdopodobnie dlatego, że im powiedziałeś) jego tajną, podobną do hasła nazwę. Możesz utworzyć 

tyle tajnych podkatalogów, ile to konieczne, i zmieniać je lub usuwać tak często, jak to konieczne. Jeśli 



witryna tworzy indeks najwyższego poziomu obszaru FTP (taki jak plik zawierający dane wyjściowe „ls 

-lr ~ ftp”), musisz upewnić się, że ukryte katalogi nie pojawiają się w indeksie. Najłatwiej to zrobić, 

uruchamiając polecenie indeksowania jako użytkownik „ftp”, aby mieć takie same uprawnienia, jakie 

miałby ktoś korzystający z anonimowego FTP. Uważaj, że niektórzy klienci FTP z graficznymi 

interfejsami użytkownika pozwolą użytkownikowi uzyskać dostęp tylko do katalogu, który widzi klient 

FTP; nie zapewniają one użytkownikowi możliwości ślepego przejścia do katalogu, który nie pojawia 

się na liście katalogów. Tacy klienci nie będą pracować z tym schematem, ponieważ z założenia klient 

nie widzi nazw podkatalogów zawierających rzeczywiste dane. Zwykle nie stanowi to problemu dla 

osób przychodzących z maszyn uniksowych, a dla większości platform, które nie mają tego problemu, 

są publicznie dostępni klienci, więc możesz obejść to ograniczenie. 

Usuwanie plików 

Możesz zastosować inne podejście do Uniksa, szczególnie jeśli okaże się, że Twój anonimowy obszar 

FTP jest już wykorzystywany i jesteś ciekawy, co ludzie tam przesyłają. Zasadniczo uruchamiasz 

program raz na minutę jako zadanie crona, które przenosi pliki z zapisywalnego katalogu 

przychodzącego do innego katalogu poza anonimowym obszarem FTP. Zapewni to, że intruzi nie będą 

mogli zobaczyć, co zostało przesłane. Może być konieczna zmiana nazwy plików podczas ich 

przenoszenia, aby uniknąć zastąpienia plików o tej samej nazwie. Ponieważ nie ma tam plików do 

przeglądania, ludzie mogą łatwo nieumyślnie tworzyć konflikty nazw (szczególnie, jeśli wysyłają zrzuty 

awarii, które prawdopodobnie wszystkie zaczynają mieć tę samą nazwę). 

Upewnij się, że nowy katalog znajduje się w tym samym systemie plików, aby system operacyjny nie 

musiał kopiować danych. Ze względu na sposób, w jaki działa system plików Unix, to podejście działa 

nawet wtedy, gdy plik jest nadal zapisywany podczas „przenoszenia”, pod warunkiem, że katalog, do 

którego go przenosisz, znajduje się w tym samym systemie plików, co katalog oryginalny ( 

„przeniesienie” pliku w takim przypadku tak naprawdę nie przenosi danych, a jedynie zmienia nazwę 

pliku). Powinieneś także zachować ostrożność, jak postępować z oryginalną nazwą pliku. Ludzie mogą 

tworzyć pliki za pomocą imion zawierając spacje, znaki nowej linii i inne interesujące postacie, które 

sieją spustoszenie w niedbale napisanych skryptach powłoki. Takie podejście nie pozwala uniknąć 

ataków typu „odmowa usługi”; ludzie nadal mogą zapełnić miejsce na dysku. W rzeczywistości mogą 

próbować przesyłać wiele razy (ponieważ pliki wciąż tajemniczo znikają) i przypadkowo wypełnić twoje 

dyski. To podejście nie działa tak dobrze w systemie Windows NT, ponieważ serwer FTP otwiera pliki 

w trybie, który nie pozwala na dostęp do nich żadnemu innemu procesowi. Dlatego nie można 

przenosić plików podczas ich zapisywania. Z drugiej strony ludzie nie mogą ich czytać podczas pisania, 

więc nie tracisz dużo, przenosząc tylko kompletne pliki. 

Zapobieganie używaniu twojego serwera do atakowania innych maszyn 

Jak już wspomniano wcześniej, połączenie FTP w trybie normalnym wymaga otwarcia przez serwer 

połączenia z klientem. W tym celu wykorzystuje informacje dostarczone przez klienta (adres IP i numer 

portu). Specjalnie zmodyfikowany klient FTP może wysłać serwerowi dowolny adres IP i numer portu, 

który mu się podoba, a serwer FTP spróbuje połączyć się z tym adresem i numerem portu, a także 

zwróci klientowi informacje o tym, czy próba działa. Pozwala to klientom używać serwera FTP jako 

swego rodzaju skanera portów. Serwer FTP Microsoftu domyślnie wymaga, aby adres IP był taki sam 

jak adres źródłowy w kanale danych i pozwala klientowi określić tylko standardowy port danych FTP 

lub numer portu powyżej 1023. Niewiele serwerów Unix zapewnia taką funkcjonalność. Jeśli korzystasz 

z serwera, który nie implementuje limitów, powinieneś być pewien, że filtry pakietów zapobiegają 

działaniu urządzenia jako przydatnego skanera portów. Nie powinno być możliwe tworzenie 

dowolnych połączeń z innymi komputerami. W niektórych przypadkach inteligentne filtry pakietów są 



również podatne na tego rodzaju ataki. Jeśli osoba atakująca połączy się z serwerem FTP i wyda 

polecenie Port, filtr pakietów zwykle otworzy dziurę dla żądanego połączenia. Ta dziura będzie istniała 

niezależnie od tego, czy serwer FTP faktycznie wykona polecenie. 

Korzystanie z demona wuarchive FTP 

Wiele witryn internetowych - zarówno dużych, jak i mniejszych - które zapewniają anonimowy FTP, 

obsługuje wuarchive wersję uniksowego serwera FTP, opracowaną na Washington University („wu” w 

nazwie) w St. Louis w stanie Missouri. Ten serwer zapewnia szereg funkcji, które są szczególnie 

przydatne w przypadku anonimowych serwerów FTP. Należą do nich następujące funkcje i wiele 

innych: 

• Lepsze i pełniejsze rejestrowanie. Może rejestrować przesłane, pobrane lub każde wysłane do niego 

polecenie; może również śledzić liczbę dostępów według klas użytkowników (np. anonimowych 

użytkowników). 

• Pliki wiadomości dla katalogu; są one wyświetlane użytkownikowi, który odwiedza ten katalog, w 

celu dostarczenia odpowiednich informacji o zawartości katalogu (na przykład „Ta wersja jest już 

nieaktualna”). 

• Zdolność do definiowania klas użytkowników; na podstawie konta, na którym logują się na serwerze 

i / lub na hoście, z którego uzyskują dostęp, możesz określić, do jakich plików mają dostęp i kiedy mogą 

się zalogować. 

• Ograniczenia niektórych klas użytkowników. Na przykład wuarchive może ograniczyć liczbę 

jednoczesnych anonimowych użytkowników uzyskujących dostęp do serwera; limit może się różnić w 

zależności od pory dnia i dnia tygodnia. Korzystając z tych ograniczeń, kontrolujesz obciążenie 

generowane przez serwer FTP. 

• Możliwość kompresji, tarowania i innego rodzaju automatycznej manipulacji plikami podczas ich 

przesyłania. 

• Chrootowany nieanonimowy dostęp dla użytkowników, którzy potrzebują jedynie ograniczonego 

dostępu do twoich maszyn. Pozwala to na udzielenie określonego konta dostępu do plików, które nie 

są dostępne dla „anonimowych”, bez umożliwienia kontowi rozejrzenia się po wszystkim na dyskach. 

Aby uzyskać informacje o uzyskiwaniu demona wuarchive FTP, zobacz Dodatek B. Upewnij się, że 

instalujesz oryginalną, najnowszą wersję. Ten program był w przeszłości dystrybuowany przez 

atakujących z dodanymi drzwiami pułapkowymi, a starsze wersje mogą mieć problemy z 

bezpieczeństwem, które zostały naprawione 

Należy pamiętać, że jeden koszt dodatkowej mocy i złożoności oferowanej przez wuarchive stanowi 

większy potencjał problemów bezpieczeństwa. Im większy i bardziej złożony program, tym większe 

prawdopodobieństwo, że zawiera błędy. Jeśli program ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa 

(podobnie jak serwer FTP), wiele z tych błędów może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Niektóre funkcje 

serwera wuarchive mogą również źle oddziaływać z niektórymi klientami (w szczególności niektórzy 

źle zaimplementowani klienci nie radzą sobie dobrze z wyświetlanymi komunikatami i się zawieszają). 

Obejścia są dostępne, ale jeśli znaczny procent użytkowników ma tych klientów, możesz uniknąć 

wuarchive. 

Podsumowanie rekomendacji dla FTP 



• Jeśli masz klientów FTP, które prawidłowo obsługują tryb pasywny, pozwól wewnętrznym hostom na 

kontakt z zewnętrznymi serwerami FTP za pomocą filtrowania pakietów. Jest to bezpieczne tylko 

wtedy, gdy można filtrować bit TCP ACK, aby to zrobić możesz zezwolić tylko na wychodzące połączenia 

TCP z portów powyżej 1023 na porty powyżej 1023. 

• Jeśli masz klientów FTP, którzy nie obsługują trybu pasywnego, użyj serwera proxy FTP, takiego jak 

ten z TIS Internet Firewall Toolkit. 

• Zachęcaj użytkowników do używania przeglądarek internetowych jako klientów FTP w celu uzyskania 

aktualnych funkcji FTP i obsługi proxy bez konieczności dystrybucji dodatkowych klientów FTP. 

• Zastanów się nad zapewnieniem dostępu FTP zarówno za pomocą filtrowania pakietów, jak i 

serwerów proxy, obsługując tryb pasywny poprzez filtrowanie pakietów i tryb normalny za 

pośrednictwem serwerów proxy. 

• Jeśli chcesz zezwolić na przychodzący FTP, użyj filtrów pakietów, aby zezwolić na przychodzący FTP 

tylko do twojego hosta bastionu. 

• Jeśli zezwalasz na przychodzące FTP (anonimowe lub użytkownika), użyj aktualnego serwera FTP. 

• Jeśli zezwalasz anonimowym użytkownikom FTP na zapisywanie plików, chroń obszar do zapisu, aby 

nie można go było używać do przesyłania plików między stronami trzecimi. 

• Uważaj na to, kto w Twojej organizacji może umieszczać pliki na anonimowy FTP i upewnij się, że 

rozumieją, co robią. 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

TFTP to uproszczony protokół przesyłania plików. Jest prostszy niż FTP i jest przeznaczony do 

implementacji w pamięci ROM w celu uruchamiania systemów bezdyskowych, takich jak terminale X, 

bezdyskowe stacje robocze i routery. Nie ma uwierzytelnienia za pomocą TFTP; klient TFTP po prostu 

łączy się z serwerem i prosi o plik, nie mówiąc, dla kogo jest przeznaczony. Jeśli plik jest tym, do którego 

serwer może uzyskać dostęp, serwer przekazuje klientowi plik. Z tego powodu musisz bardzo uważać 

na to, do czego może uzyskać dostęp twój serwer TFTP (jeśli taki masz) i do jakich klientów mogą 

uzyskać dostęp do serwera. Zasadniczo nie ma powodu, aby zezwalać na TFTP w zaporze, nawet jeśli 

używasz go wewnętrznie. Nie chcesz uruchamiać systemów bezdyskowych przez Internet, a ludzie nie 

przesyłają plików za pomocą TFTP. 

Charakterystyka filtrowania pakietów TFTP 

TFTP jest protokołem opartym na UDP. Serwery nasłuchują na porcie 69 pierwszego pakietu klient-

serwer w celu ustanowienia sesji TFTP, a następnie używają portu powyżej 1023 dla wszystkich 

dalszych pakietów podczas tej sesji. Klienci używają portów powyżej 1023. Inteligentne filtry pakietów 

mogą mieć trudności z obsługą TFTP, ponieważ odpowiedzi nie spełniają normalnych kryteriów 

odpowiedzi. Zasadniczo pakiet jest uważany za odpowiedź tylko wtedy, gdy jego źródło i miejsce 

docelowe są odwrócone od ostatnio odebranego pakietu. W TFTP pakiet odpowiedzi ma miejsce 

docelowe, które pasuje do ostatniego źródła, ale źródło jest nowe. Aby to obsłużyć, filtr pakietów musi 

mieć specjalne reguły dla TFTP, zamiast używać normalnych reguł do obsługi protokołów opartych na 

UDP. 

Charakterystyka zastępcza TFTP 

TFTP nie nadaje się dobrze do pośredniczenia. Ponieważ klienci TFTP są często implementowani 

sprzętowo, bez udziału użytkowników, ani zmodyfikowani klienci, ani zmodyfikowane procedury 



użytkownika nie są generalnie możliwe do wdrożenia. Przezroczysty serwer proxy może z łatwością 

obsługiwać TFTP, zapewniając taką samą, bardzo minimalną, możliwą do uzyskania ochronę, jeśli 

zezwolisz na TFTP przez filtry pakietów. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych TFTP 

TFTP nie wykorzystuje wbudowanych adresów IP i może współpracować z systemami translacji 

adresów sieciowych. Istnieją dwa możliwe problemy. Po pierwsze, odpowiedzi TFTP pochodzą z innego 

portu niż ten, na który wysyłane jest pierwotne żądanie. Niektóre systemy uznają to za nową interakcję 

i mogą nie wykonać odpowiedniego tłumaczenia w celu dopasowania do pierwotnego żądania. Po 

drugie, klienci i serwery TFTP zwracają uwagę na źródłowy port danych. Jeśli port źródłowy mapuje 

zmiany podczas interakcji, przesyłanie zostanie przerwane. 

Podsumowanie zaleceń dla TFTP 

• Nie zezwalaj na TFTP w zaporze. 

Sieciowy system plików (NFS) 

Protokół NFS umożliwia systemom dostęp do plików w sieci w systemie zdalnym, tak wygodnie, jakby 

pliki znajdowały się na bezpośrednio podłączonych dyskach. Sam protokół NFS został zaprojektowany 

tak, aby był bezstanowy zarówno pod względem prostoty implementacji serwera, jak i niezawodności. 

Bezstanowy protokół to taki, w którym każda transakcja jest obsługiwana osobno; serwer nie musi 

przechowywać informacji o tym, co zrobili wcześniej klienci. Bezstanowość pozwala serwerowi NFS na 

ponowne uruchomienie w czasie, gdy klienci wysyłają żądania, a po powrocie do usługi kontynuują 

serwowanie plików klientom, jakby nic się nie wydarzyło. To może wydawać się dość prostą koncepcją, 

ale dość trudno jest uczynić protokół bezstanowym, gdy zajmuje się dostępem do plików. Wiele 

ważnych funkcji większości systemów plików jest z natury opartych na stanie. Na przykład utrzymanie 

blokady pliku wymaga śledzenia procesu, który zablokował plik. Ta decyzja projektowa miała duży 

wpływ na bezpieczeństwo i rozprzestrzenianie się żartów administratora systemu na podstawie 

komunikatu jądra „Serwer NFS nie odpowiada”. Komputerami mogą być serwery NFS (eksportujące 

dyski w celu uzyskania dostępu przez inne maszyny), klienci NFS (uzyskujący dostęp do dysków 

eksportowanych przez serwery NFS) lub oba. Prawie każda implementacja Uniksa wykorzystuje NFS 

jako główny sposób udostępniania plików, a aplikacje klienckie NFS są dostępne dla większości innych 

popularnych systemów operacyjnych. (Aplikacje serwerowe NFS dla maszyn nieunixowych są rzadsze). 

Dwie wersje NFS są obecnie w powszechnym użyciu. NFS w wersji 2 to protokół, do którego ludzie 

zwykle się odnoszą, kiedy tylko wspominają termin NFS. Zwykle jest uruchamiany przez UDP (chociaż 

specyfikacja pozwala na korzystanie z TCP, większość implementacji go nie implementuje). NFS w 

wersji 3, często zapisywany jako NFSv3, jest nowszą wersją z kilkoma ulepszeniami, w tym obsługą 

większych plików, a prawie każda implementacja pozwala na uruchomienie go zarówno przez TCP, jak 

i UDP. Z punktu widzenia bezpieczeństwa niewiele jest rozróżnienia między dwiema wersjami, dlatego 

używamy terminu NFS w odniesieniu do obu wersji, chyba że zaznaczono inaczej. Sam protokół NFS 

jest dość prostym protokołem RPC, a wszystkie implementacje i wersje używają stałego numeru portu 

(zwykle port 2049). Stały numer portu jest używany, aby klient NFS nie musiał wykonywać zapytania 

portmapper po zrestartowaniu serwera NFS. Jednak w celu poprawnego działania NFS korzysta z 

szeregu innych usług w zakresie początkowego montowania systemu plików, blokowania plików i 

odzyskiwania po awarii systemu. Te dodatkowe usługi są również oparte na RPC, ale nie zawsze 

używają tych samych numerów portów. Oznacza to, że do zlokalizowania usług potrzebne są żądania 

portmapper. Niektórzy dostawcy obsługują również wersję NFS opartą na Bezpiecznym RPC, która 

rozwiązuje wiele problemów z uwierzytelnianiem, zapewniając lepsze uwierzytelnianie zarówno 



komputera klienta, jak i użytkownika. Bezpieczne RPC ma kilka problemów, które dotyczą również NFS 

zaimplementowanego na nim: 

• Nie jest szeroko wspierany; jest dostępny prawie wyłącznie w Słońcach. 

• Proces wymiany kluczy między maszynami jest trudny. 

• Nie działa tak dobrze, jak standardowe RPC. (NFS jest szczególnie wrażliwy na wydajność). 

• Rozmiary kluczy publicznych są zbyt małe. Bezpieczne RPC jest omówione dalej w rozdziale 14. 

Uwierzytelnianie NFS 

NFS został pierwotnie zaprojektowany do użytku w sieciach lokalnych do udostępniania plików i 

chociaż można go dostroić do pracy w sieci, która ma opóźnienia, nie jest bezpieczne zezwalanie na 

zaporę ogniową z różnych powodów. Główne problemy bezpieczeństwa NFS to: 

• Serwer NFS polega na adresie IP do uwierzytelniania hostów klientów, co czyni go podatnym na 

fałszowanie adresów. 

• Serwer NFS polega na uwierzytelnieniu użytkownika przez klienta, co czyni go podatnym na atak 

każdego użytkownika, który naruszył komputer klienta. 

• Serwer NFS nie sprawdza ponownie uwierzytelnienia klienta przy każdym żądaniu. Serwer zakłada, 

że jeśli klient używa poprawnego uchwytu pliku, klient jest uprawniony do dostępu do tego systemu 

plików. Osoba atakująca z sfałszowanym lub przechwyconym uchwytem pliku może uzyskać dostęp do 

systemu plików tak łatwo, jak legalny klient. Podstawowym problemem związanym z NFS jest słabe 

uwierzytelnianie żądań. Dostęp do danego systemu plików eksportowanego przez NFS to wszystko 

albo nic; albo dany komputer kliencki ma zaufanie do systemu plików, albo tak nie jest. Jeśli serwer ufa 

danemu komputerowi klienckiemu, wierzy w to, co klient mu powie o tym, kto próbuje uzyskać dostęp 

do plików. Następnie wykorzystuje te informacje do autoryzacji zgodnie ze standardowymi 

mechanizmami ochrony plików Uniksa (tj. Uprawnieniami użytkownika, grupy i innymi). Zaufanie 

serwera do klienta jest ustalane, gdy klient montuje system plików z serwera. Aby zamontować system 

plików, klient wysyła żądanie podłączenia zawierające nazwę systemu plików do zamontowanej usługi 

RPC na serwerze i prosi o pozwolenie na zamontowanie go. Zainstalowana usługa sprawdza, czy klient 

może uzyskać dostęp do tego systemu plików, używając źródłowego adresu IP żądania w celu 

identyfikacji klienta. Jeśli dostęp jest dozwolony, usługa montowana daje klientowi uchwyt pliku (w 

zasadzie magiczny zestaw poświadczeń dla klienta), którego następnie używa klient do całego dostępu 

do systemu plików. Po tym, jak klient zamontuje system plików (i otrzyma uchwyt pliku z serwera), 

klient wysyła żądanie za pomocą protokołu NFS do serwera za każdym razem, gdy chce działać na pliku 

w tym systemie plików. Żądanie opisuje akcję, którą klient chce podjąć, i zawiera uchwyt pliku uzyskany 

z serwera, więc serwer zakłada, że klient jest upoważniony do żądania tej akcji. Niektóre serwery NFS 

rejestrują komunikaty o błędach, gdy żądania są odbierane z nieprawidłowymi uchwytami plików, ale 

wiele z nich po prostu je ignoruje, co pomaga atakującym, którzy próbują odgadnąć uchwyty plików. 

Jeśli masz wybór, wybierz serwer NFS, który będzie rejestrował żądania z nieprawidłowymi uchwytami 

plików (może to nie być domyślna konfiguracja nawet na serwerach obsługujących rejestrowanie; 

sprawdź, aby upewnić się, że nie tylko masz taką możliwość, ale ją włączyłeś ). Ten system ma co 

najmniej trzy problemy. Po pierwsze, występują trudności z początkowym uwierzytelnieniem. Oprócz 

zwykłych problemów z używaniem do uwierzytelnienia źródłowych adresów IP, istnieje możliwość 

innego sposobu nielegalnego uwierzytelnienia. Usługa lokalizacji portu RPC oferuje usługę 

przekierowania, w której klient może wysłać żądanie do usługi za pośrednictwem serwera lokalizacji. 

To żądanie zostanie wyświetlone jako zamontowane, jakby zostało wydane przez usługę lokalizacyjną 



działającą na serwerze. Jeśli mountd pozwala serwerowi na montowanie własnych systemów plików, 

osoba atakująca może wysłać żądanie montowania za pomocą funkcji przekazywania w celu uzyskania 

prawidłowego uchwytu pliku. Aby sobie z tym poradzić, albo serwer powinien odmówić sobie dostępu, 

albo funkcja przekazywania usługi lokalizacji portów powinna być wyłączona (a najlepszą opcją jest 

zrobienie obu tych rzeczy). Drugi problem z zamontowanym uwierzytelnianiem dotyczy wykorzystania 

uchwytu pliku jako tokena uwierzytelniającego. Jeśli osoba atakująca może ustalić poprawny uchwyt 

pliku bez pomocy polecenia mountd, może go użyć bez dalszego uwierzytelniania. Po prostu losowe 

zgadywanie nie zadziała; NFS w wersji 2 używa 32-bajtowych uchwytów plików, a NFS w wersji 3 używa 

uchwytów plików o zmiennej długości do 64 bajtów. Jednak osoby atakujące nie muszą zgadywać 

losowo, ponieważ implementacje NFS zazwyczaj narzucają strukturę uchwytom plików. Tylko składnik 

danych uchwytu pliku jest losowy i to jedyna część, którą atakujący musi odgadnąć. Wdrożenia różnią 

się w zależności od ilości losowych danych; wczesne implementacje są w tym szczególnie złe, używając 

uchwytów plików opartych na czasie utworzenia systemu plików, co często jest łatwe do odgadnięcia. 

Nowoczesne implementacje NFS rozwiązały ten problem, a łaty są dostępne dla wielu starszych 

implementacji. Jeśli uruchamiasz NFS w systemie, w którym bezpieczeństwo jest ważne, powinieneś 

zapoznać się z dokumentacją dostawcy, aby upewnić się, że masz serwer NFS z odpowiednią 

losowością w generowaniu uchwytów plików i że postępowałeś zgodnie ze specjalnymi instrukcjami 

dotyczącymi konfigurowania systemów plików (niektóre schematy generowania uchwytów plików 

wymagają specjalnej inicjalizacji systemów plików w celu zapewnienia niemożliwych do opanowania 

uchwytów plików). Trzecim problemem związanym z uchwytami plików jest to, że trudno się ich 

pozbyć. Serwer NFS musi być bezstanowy; wszystko, co może zrobić, to spojrzeć na uchwyt pliku i 

ustalić, czy ten uchwyt pliku jest dobry, czy nie. W większości implementacji, gdy klient ma uchwyt 

pliku, jedynym sposobem na powstrzymanie go przed użyciem przez klienta jest zmiana metody 

generowania uchwytów plików, tak aby wszystkie poprzednie uchwyty plików były nieprawidłowe, co 

wymagało klient do ponownego zamontowania systemu plików i prawdopodobnie generujący masową 

traumę. Dobrze zachowani klienci nie zapisują uchwytów plików i będą kontaktować się z mountd w 

celu uzyskania nowego uchwytu pliku za każdym razem, gdy montują system plików. Nadal oznacza to, 

że dobrze zachowujący się klient, który ma już zainstalowany system plików, może go nadal używać, 

jeśli zmienisz jego uprawnienia dostępu, ale da ci to pewną kontrolę. W końcu klient będzie musiał 

ponownie zainstalować system plików (i możesz być w stanie zmusić go do tego, jeśli masz do niego 

jakiś dostęp). Nic nie wymaga od atakującego tak dobrego zachowania; wrogi klient może po prostu 

zapisać uchwyt pliku i użyć go ponownie bez potrzeby montowania. Zasadniczo jedynym sposobem 

zmiany ważności uchwytów plików i zapobieżenia temu jest zmiana systemu plików na serwerze (na 

przykład poprzez zmianę miejsca, w którym jest on zamontowany na serwerze). Dokumentacja 

dostawcy zazwyczaj informuje, jakie operacje zmieniają uchwyty plików (głównie w celu zapobiegania 

przypadkowej zmianie uchwytów plików i przerywania operacji na klientach). 

NFS i root 

W systemie plików NFS root może być traktowany inaczej niż zwykli użytkownicy. Niektóre serwery 

uniksowe NFS zawsze traktują roota w taki sam sposób, jak traktują zwykłych użytkowników: 

użytkownik root klienta uzyskuje taki sam dostęp, jaki miałby użytkownik root serwera. Niektóre z nich 

zawsze tłumaczą użytkownika root klienta na identyfikator użytkownika znany jako „nikt”, który nigdy 

nie jest używany jako zwykły użytkownik; dlatego ten użytkownik będzie miał tylko uprawnienia 

przyznane światu. Ten „nikt” UID może być albo najwyższym możliwym UID, albo UID, który tłumaczy 

się na -1 (który może być zapisany jako -1 lub jako najwyższy możliwy UID plus 1). Dla dodatkowej 

komplikacji „nikt” czasami nie jest -2 zamiast -1, a z nieznanego powodu System V wydanie 4 definiuje 

najwyższy możliwy identyfikator UID na 60 000. Na niektórych komputerach z Uniksem więcej niż jedna 



z tych liczb (-1, -2, 60000, 60001, 65535 i 65536) jest wymieniona w pliku haseł jako „nikt”. Większość 

serwerów uniksowych NFS pozwala wybrać, czy chcesz zezwolić na dostęp do konta root, czy 

przetłumaczyć go na „nikt” za pomocą opcji w pliku / etc / export. Serwery inne niż Unix zwykle traktują 

roota jak innego użytkownika, ale ponieważ jest mało prawdopodobne, aby ten użytkownik miał 

specjalne uprawnienia na serwerze, nie stanowi to problemu. Tłumaczenie roota na „nikt” jest 

niezwykle niewielką poprawą bezpieczeństwa. Każdy, kto może być rootem na kliencie, może udawać 

dowolnego użytkownika na kliencie, a zatem może zobaczyć i zrobić wszystko, co może zrobić każdy 

użytkownik. Tłumaczenie ukrywa tylko te pliki na serwerze, do których dostęp może uzyskać sam root. 

Prawdopodobnie nadal będziesz chciał używać tłumaczenia wszędzie tam, gdzie to możliwe, dla 

minimalnej ochrony, jaką zapewnia, ale nie powinieneś uważać, że pozwala to bezpiecznie 

eksportować systemy plików do potencjalnie wrogich klientów. Lepsza ochrona serwera jest dostępna 

poprzez eksport systemu plików tylko do odczytu. Jeśli system plików jest eksportowany wyłącznie do 

odczytu (żaden host nie może go zapisać), można mieć pewność, że danych nie można modyfikować 

za pośrednictwem NFS. Jeśli zezwolisz dowolnemu hostowi na napisanie go, jesteś podatny na 

fałszowanie. 

Luki w zabezpieczeniach klienta NFS 

Klienci NFS mogą być również zagrożeni przez serwery NFS. Na przykład system plików zamontowany 

w systemie plików NFS może zawierać programy setuid; użytkownicy na kliencie mogliby używać tych 

programów do rootowania. Wpisy urządzeń na partycji zamontowanej w systemie plików NFS są 

uważane za mające zastosowanie do urządzeń klienta, a nie urządzeń serwera. Ktoś z kontem na 

kliencie NFS i uprawnieniami root na serwerze NFS może to wykorzystać, aby uzyskać nieograniczony, 

choć niewygodny, dostęp do odczytu i zapisu do wszystkich danych na kliencie. Niektóre klienty NFS 

zapewniają opcje montowania, których można użyć do wyłączenia urządzeń i ustawienia setuid / setgid 

w zamontowanych systemach plików. Jeśli mount nie jest dostępny dla użytkowników innych niż root 

lub jeśli zawsze używa tych opcji dla użytkowników innych niż root, ochroni to klienta przed serwerem 

Jeśli te opcje nie są dostępne, nawet jeśli tylko root może montować systemy plików, należy rozważyć 

zamontowanie systemu plików NFS jako równoważne z udzieleniem klientowi dostępu do roota na 

serwerze. Klienci NFS mogą być również podatni na mniej oczywiste formy ataku z serwerów NFS. 

Montowanie systemu plików jest operacją uprzywilejowaną, więc klienci NFS działają jako root. Wrogi 

serwer może być w stanie wykorzystać błędy przepełnienia bufora w kliencie NFS, powodując 

uruchomienie dowolnych programów. Zasadniczo nie jest to przejrzyste dla użytkownika (koliduje z 

możliwością korzystania z dowolnego systemu plików, do którego próbował uzyskać dostęp klient) i 

wymaga atakującego o wysokim poziomie kontroli nad maszyną serwerową. W tradycyjnych stałych 

środowiskach serwerów NFS nie stanowi to większego zagrożenia. Z drugiej strony użycie 

automounterów, które omówiono w dalszej części, może sprawić, że będzie to skuteczny atak. 

Blokowanie plików za pomocą NFS 

Blokowanie plików pozwala jednemu procesowi uniemożliwić innym procesom dostęp do pliku w 

określony sposób. Najczęściej jest używany do powstrzymywania wielu procesów przed zapisywaniem 

nakładających się zmian w pliku, ale może być również wykorzystywany z innych powodów (na przykład 

może być wskazane, aby inne procesy nawet nie odczytywały pliku podczas jego zmiany). NFS zapewnia 

dobrowolny mechanizm blokowania plików. Domyślnie z plikiem nie są powiązane żadne blokady, a 

każdy proces może z nim zrobić wszystko. Proces, który chce blokady, musi wyraźnie o to poprosić. 

Blokady plików są formą stanu; kiedy żądasz blokady pliku, zmieniasz stan pliku, a stan ten musi być 

śledzony zarówno przez serwer (aby mógł wymusić blokadę), jak i klienta (aby mógł zwolnić blokadę 

kiedy nie jest już potrzebny). Jest to problematyczne dla NFS, ponieważ jest to protokół bezstanowy. 



Istnieją zatem dwie części problemu implementacji blokowania w NFS. Najpierw musisz dodać 

możliwość utrzymywania dowolnego stanu na restartach serwera i klienta, a następnie samodzielnie 

śledzić blokady. Jest to dość łatwe dla każdego programu, aby utrzymać stan wewnętrznie; serwer nie 

jest nawet taki trudny do zapisania tego stanu, aby po ponownym uruchomieniu serwer mógł zacząć 

od miejsca, w którym został przerwany. Jednak to nie wystarcza do blokowania NFS, ponieważ ważny 

stan obejmuje również programy, które zażądały blokady, a klienci NFS prawie nigdy nie odzyskają tego 

stanu po ponownym uruchomieniu. Jeśli komputer ulegnie awarii podczas edytowania pliku, edytor 

prawdopodobnie nie wznowi pracy w miejscu, w którym został przerwany. Jeśli edytor miał blokadę 

pliku który edytowałeś, coś musi zwolnić tę blokadę, abyś mógł ponownie rozpocząć sesję edytowania. 

Jeśli sam edytor ulega awarii, to zadanie jest obsługiwane przez inne programy na komputerze. Jeśli 

jednak cała maszyna ulegnie awarii, musi istnieć jakiś inny mechanizm, który poradzi sobie z sytuacją. 

Problem radzenia sobie z ponownymi uruchomieniami został rozwiązany za pomocą protokołu 

pomocniczego o nazwie statd, który jest odpowiedzialny za śledzenie i zgłaszanie restartów w imieniu 

innych protokołów. statd obsługuje dwa typy żądań: programy na komputerze lokalnym mogą prosić 

statd o powiadomienie ich o ponownym uruchomieniu określonych maszyn zdalnych, a komputery 

zdalne mogą poprosić statd o powiadomienie ich przy ponownym uruchomieniu komputera lokalnego. 

Możliwe jest również anulowanie tych żądań i kiedy wszystko zostanie zamknięte, anulują wszystkie 

zaległe żądania. statd śledzi żądania w plikach, dzięki czemu jego stan jest zachowywany po ponownym 

uruchomieniu. statd jest dobrowolny, ponieważ polega na zdalnych systemach, aby honorować 

żądania powiadomienia po ponownym uruchomieniu - ze względu na skalowalność statd nie sprawdza 

statusu. Po uruchomieniu statd sprawdza swoje pliki i powiadamia wszystkie zdalne maszyny, które 

zażądały powiadomienia. statd jest zbudowany na bazie RPC i wykorzystuje UDP. Jest to szczególnie 

problematyczne w przypadku zapór ogniowych, ponieważ obejmuje ruch inicjowany przez serwer. 

Klienci NFS będą żądać powiadomienia o ponownym uruchomieniu od serwerów NFS. Pierwotne 

żądanie powiadomienia zostanie przesłane od klienta do serwera, ale jeśli serwer uruchomi się 

ponownie, powiadomienie przyjdzie z serwera do klienta i zwykle nie będzie dozwolone. Samo 

blokowanie jest realizowane za pomocą lockd. lockd z kolei w dużej mierze opiera się na statd, aby 

przywrócić blokowanie po restarcie, ponieważ nie przechowuje żadnego trwałego stanu. Kiedy klient 

chce zablokować plik w systemie plików NFS, kontaktuje się ze zdalnym lockd w celu zablokowania 

pliku i prosi o własne statystyki monitorowania serwera. Po otrzymaniu odpowiedzi lockd i statd klient 

przyjmuje, że plik jest zablokowany. Po otrzymaniu żądania blokady serwer prosi statd serwera o 

monitorowanie klienta. W tym momencie może wystąpić jedna z następujących sytuacji: 

• Klient zwalnia blokadę. 

• Serwer uruchomi się ponownie. 

• Klient uruchomi się ponownie. 

Kiedy klient zwalnia blokadę, wysyła żądanie odblokowania do zablokowanego serwera. 

Po ponownym uruchomieniu serwera statystyki serwera powiadamiają wszystkich zdalnych klientów 

o zablokowaniu zdarzenia, co powoduje, że ponownie przesyłają wszystkie żądania blokady. Może to 

mieć nieoczekiwane wyniki, jeśli więcej niż jeden klient próbował zablokować ten sam plik. Po 

ponownym uruchomieniu serwera możesz stracić blokadę. Jeśli celem blokady było uniemożliwienie 

innemu systemowi dokonania zmian podczas krytycznej aktualizacji, zwykle spowoduje to utratę 

danych lub uszkodzenie pliku. Bardziej poprawna semantyka blokowania sugerowałaby, że oryginalny 

klient powinien odzyskać blokadę, aby mógł kontynuować krytyczną aktualizację. Jest to jeden z 

powodów, dla których nie można polegać na blokowaniu plików NFS. Po ponownym uruchomieniu 

klienta statd powiadamia wszystkie serwery o zdarzeniu. Powoduje to, że natychmiast zwalniają 



wszelkie blokady, które klient mógł przytrzymać przed ponownym uruchomieniem. Jeśli celem blokady 

było uniemożliwienie innemu systemowi dokonania zmian podczas krytycznej aktualizacji, zwykle 

spowoduje to utratę danych lub uszkodzenie pliku. Bardziej poprawna semantyka blokowania 

pozostawiłaby plik zablokowany, aby proces czyszczenia mógł sprawdzić spójność pliku przed 

zezwoleniem innemu klientowi na dokonanie zmian. To kolejny powód, dla którego nie można polegać 

na blokowaniu plików NFS. lockd, podobnie jak statd, jest zbudowany na bazie RPC i wykorzystuje UDP, 

co sprawia, że niezwykle trudno jest bezpiecznie przejść przez zaporę ogniową. Niektóre stanowe i 

proxy zapory mogą obsługiwać RPC, więc może być możliwe zastosowanie blokowania plików NFS w 

tym typie zapory. Musisz być bardzo ostrożny; niektóre systemy zezwalają na wszystko oprócz 

powiadomień o ponownym uruchomieniu serwer-klient, w takim przypadku blokowanie wydaje się 

działać, ale spójność blokady zostanie utracona po ponownym uruchomieniu serwera. Jeśli blokowanie 

plików nie jest potrzebne, możliwe jest uruchomienie niektórych systemów bez statd lub lockd. Jednak 

wszystkie aplikacje, które próbują używać blokowania plików 

Systemy plików NFS najprawdopodobniej zawiodą w zły sposób, który może wiązać się z utratą lub 

uszkodzeniem danych (co prawdopodobnie nie nastąpiłoby w mało prawdopodobnym przypadku, gdy 

lockd i statd działały poprawnie). 

Automounting 

Początkowo systemy plików NFS były montowane przez maszyny podczas rozruchu, co ma pewne 

istotne wady. Oznacza to, że w czasie uruchamiania komputer musi zdecydować, z którego serwera 

będzie pobierać określone pliki, a jedynym sposobem na zmianę tej decyzji jest ponowne 

uruchomienie. Musi także zamontować wszystkie systemy plików, których może potrzebować. W 

systemie z wieloma użytkownikami, w którym różni użytkownicy chcą różnych plików, powoduje to 

wiele marnowanej komunikacji, ponieważ maszyny montują systemy plików, których w rzeczywistości 

nie potrzebują. Może to również powodować poważne irytacje, ponieważ maszyny czekają na 

uszkodzone serwery plików, czasami bez sensu. 

Rozwiązaniem tego problemu jest użycie automountera, programu, który montuje systemy plików, gdy 

istnieje jakiś powód, i odmontowuje je, gdy nie są już używane. Większość automatów rachunkowych 

pozwala również na konfigurację, aby dany system plików był dostępny na wielu komputerach, a klienci 

używają najbardziej odpowiedniej kopii. Intuicyjnie automountery wydają się być wolne od luk w sieci. 

W końcu świadczą usługi tylko lokalnemu hostowi. Powinny mieć tylko luki, które mają inni klienci NFS, 

i są one względnie minimalne. Niestety tak nie jest. Automountery mają dwa dodatkowe rodzaje luk w 

zabezpieczeniach. Po pierwsze i, co oczywiste, automountery często używają innych usług, aby uzyskać 

listy serwerów NFS. (Na przykład wiele z nich będzie używać do tego celu map NIS). Będą miały 

wszystkie luki związane z tymi usługami, a jeśli usługi te będą niepewne, atakujący może łatwo 

skierować system automountera na wrogi serwer . Możliwe jest również zaatakowanie automountera 

bezpośrednio informacjami o tym, z których serwerów należy korzystać; na przykład, jeśli sam 

automounter ma problemy z przepełnieniem bufora, podanie mu zbyt długiej nazwy serwera może dać 

atakującemu możliwość uruchamiania dowolnych poleceń. Najważniejsze źródło luk w 

zabezpieczeniach pochodzi ze sposobu wdrażania automatów liczących. Ze względów technicznych 

najskuteczniejszym sposobem działania automountera jest twierdzenie, że jest serwerem NFS. 

Programy klienckie, które chcą uzyskać dostęp do systemów plików, rozmawiają z tym fałszywym 

serwerem, który następnie działa jako klient oryginalnych serwerów. Ten fałszywy serwer musi 

akceptować żądania tylko od klientów na komputerze lokalnym, ale fakt, że jest to serwer NFS, otwiera 

go na szereg ataków. Na przykład atak polegający na przekazywaniu żądań za pośrednictwem usługi 

lokalizacji portu jest szczególnie skuteczny przeciwko automatom rachunkowym, które muszą 

akceptować żądania lokalne. 



Jeśli korzystasz z automountera na kliencie, powinieneś mieć świadomość, że może on być podatny na 

usterki serwera NFS, serwera RPC i innych aplikacji sieciowych. 

Charakterystyka filtrowania pakietów NFS 

NFS to usługa oparta na RPC. Jak wspomniano w Części 8, bardzo trudno jest obsługiwać usługi oparte 

na RPC za pomocą systemu filtrowania pakietów, ponieważ serwery zwykle nie używają 

przewidywalnych numerów portów. NFS jest jednak wyjątkiem od tej reguły. Chociaż jest oparty na 

RPC, niezawodnie korzysta z portu 2049, a od NFS3 ten standard jest oficjalny34. W celu wymuszenia 

niewielkiej ilości uwierzytelnienia wiele, ale nie wszystkie implementacje NFS używają 

uprzywilejowanych portów jako portów źródłowych klienta . NFS jest udostępniany zarówno przez TCP, 

jak i UDP. Niektórzy klienci i serwery wolą TCP, a inni wolą UDP. NFS oparty na TCP jest stosunkowo 

nowy i nie wszyscy klienci lub serwery go obsługują. Te, które często zachowują się inaczej w TCP niż 

w UDP. Jeśli dana kombinacja klient-serwer zachowuje się źle w przypadku jednego protokołu, 

wypróbuj ją ponownie inny. Aby korzystać z NFS przez zaporę, musisz także udostępnić portmapper i 

mountd; portmapper znajduje się na porcie 111. mountd to protokół RPC na losowo wybranym 

numerze portu zarządzanym przez portmapper. Jak wspomniano wcześniej, możesz potrzebować 

również lockd i statd, w takim przypadku musisz zezwolić na statystyki w obu kierunkach. lockd i statd 

są również protokołami RPC na losowo wybranym porcie liczby zarządzane przez portmapper.  

Charakterystyka zastępcza NFS 

Protokoły oparte na RPC są prawie tak nieprzyjemne dla proxy, jak na to pozwalają filtrowanie 

pakietów; nie można ich odpowiednio traktować za pomocą ogólnych serwerów proxy. NFS jest 

szczególnie trudny ze względu na dużą liczbę protokołów i transakcje inicjowane przez serwer, które 

są wymagane do obsługi blokowania. Niektóre przejrzyste systemy proxy obsługujące RPC obsługują 

NFS, ale byłoby to nierozsądne aby używać ich do krytycznych lub dużych ilości aplikacji. NFS jest 

szczególnie problematyczny dla proxy, ponieważ wymaga intensywnej wymiany danych , duże ilości 

danych w sytuacjach, w których opóźnienie jest bardzo zauważalne dla użytkownika. Host wykonujący 

proxy NFS będzie musiał poradzić sobie z wieloma połączeniami przesyłającymi duże pakiety z dużą 

prędkością. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych NFS 

Chociaż sam protokół NFS nie zawiera osadzonych adresów IP i może działać z translacją adresów, 

będziesz mieć problemy z montowaniem, ponieważ używa adresów IP do uwierzytelniania. Niektóre 

implementacje NFS używają montowania, które wydaje różne uchwyty plików NFS dla każdego klienta, 

a serwer NFS sprawdza zarówno spójność adresu IP, jak i uchwytu pliku; może się to nie powieść, jeśli 

korzystasz z translacji adresów. Jeśli musisz uruchomić NFS przez system tłumaczący, użyj protokołu 

TCP, aby w miarę możliwości zmniejszyć obciążenie systemu tłumaczącego. 

Udostępnianie plików dla sieci Microsoft Networks 

Udostępnianie plików w sieciach Microsoft wiąże się z szeregiem protokołów i usłyszysz znaczną liczbę 

nazw. Najnowszym i najbardziej standardowym jest Common Internet File System (CIFS), który jest 

oparty na bloku komunikatów serwera (SMB). Oficjalnie CIFS jest standardem opartym na SMB, który 

rozszerza obecną praktykę Microsoft w zakresie korzystania z SMB; w praktyce jest to po prostu nowa 

nazwa SMB. Zobaczysz także, że ludzie określają udostępnianie plików w sieciach Microsoft jako SMB 

lub SMB. Pomimo słowa „plik” w nazwie, CIFS, podobnie jak SMB, zapewnia szeroką gamę funkcji, nie 

ograniczając się do udostępniania plików. Zobaczysz także osoby używające terminów takich jak 

„NetBEUI”, „NetBIOS”, „NetBT” lub „LanManager” tak, jakby były protokołami udostępniania plików. 



NetBEUI to protokół sieciowy używany w sieciach lokalnych; działa na tym samym poziomie, co IP. 

NetBIOS to protokół sieciowy wyższego poziomu, pierwotnie uruchamiany na NetBEUI. NetBT to 

implementacja TCP / IP NetBIOS; program korzystający z NetBIOS może używać normalnego NetBIOS 

przez NetBEUI lub NetBT przez TCP / IP, bez potrzeby wiedzieć, co się dzieje. LanManager to starszy 

pakiet protokołów Microsoft, nadal obsługiwany przez udostępnianie plików SMB i CIFS w trybach 

zgodności. Wszystkie te protokoły zwykle się łączą; normalnie, jeśli uruchomisz SMB, uruchomisz także 

NetBIOS (w takim przypadku musisz uruchomić NetBEUI lub NetBT), a jeśli uruchomisz NetBIOS, 

również uruchomisz SMB, i dlatego jest tak wiele zamieszania co do tego, co robi. Obecnie 

stowarzyszenie się rozluźnia (w szczególności obsługa CIFS bezpośrednio przez TCP / IP jest 

obsługiwana w Windows 2000). Udostępnianie plików CIFS jest zwykle używane z innymi członkami 

dużej rodziny protokołów i często jest w stanie korzystać z wielu różnych metod osiągnięcia 

określonego celu.Prawie niemożliwe jest oddzielenie udostępniania plików od innych usług 

obsługiwanych przez SMB. CIFS nie jest tak naprawdę nowym protokołem, ale po prostu nową nazwą 

sposobu korzystania z SMB. Jako taki, zapewnia wszystkie możliwości SMB, w tym szereg funkcji, które 

zwykle nie są uważane za część systemu plików, w tym obsługę wiadomości, usługę drukowania i wiele 

metod wykonywania transakcji ogólnego przeznaczenia. To sprawia, że jest to znacznie bardziej 

ryzykowne niż dedykowane protokoły udostępniania plików. Warto zauważyć, że chociaż dodatkowe 

funkcje w CIFS sprawiają, że jest to bardziej ryzykowne niż NFS, to przynajmniej zapewnia lepsze 

uwierzytelnianie. Transakcje w systemie plików CIFS wymagają uwierzytelnienia użytkownika, zamiast 

polegać na hoście klienta w celu zapewnienia identyfikacji użytkownika, tak jak robi to większość 

serwerów NFS. CIFS może również zapewnić uwierzytelnianie wiadomości w celu ochrony przed 

przejęciem. Jednak nie zapewnia szyfrowania danych. 

Samba 

Najpopularniejszym programem, który zapewnia usługi SMB na komputerach z systemem Unix, jest 

Samba, która jest najbardziej znana z obsługi usług plików. Jest to program typu open source, wdrażany 

bez współpracy Microsoftu. Ponieważ Microsoft nie publikuje szczegółów wszystkich swoich 

protokołów, Samba jest źródłem najbardziej szczegółowych informacji o tym, jak faktycznie działa SMB 

i powiązane usługi, a także jako jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych do integracji Unix-NT. 

Historycznie Microsoft polegał na kontroli nad klientami SMB w zakresie niektórych swoich 

zabezpieczeń, a serwery SMB były bardzo podatne na klientów źle wychowanych (niezależnie od tego, 

czy byli aktywnie wrogo nastawieni, czy tylko popełniali błędy). Doprowadziło to do potępienia przez 

Microsoft Samby, pierwszego powszechnie dostępnego klienta, którego Microsoft nie kontrolował, 

jako „narzędzia hakerskiego”, ponieważ ujawniło słabości, które wcześniej nie były ważne. W 

rzeczywistości nie jest to ani cel, dla którego Samba została zaprojektowana, ani jego najczęstsze 

zastosowanie (chociaż prawdą jest, że niektórzy ludzie zmodyfikowali kod źródłowy Samby, aby używał 

go do atakowania systemów). Warto jednak zauważyć, że odkąd Samba stała się powszechna, 

Microsoft znacznie poprawił bezpieczeństwo swoich serwerów SMB. Podstawą Samby jest serwer 

plików; w celu skutecznego świadczenia usług plików z komputera z systemem Unix bez struktury 

wsparcia Microsoft, obejmuje on również serwer WINS i serwer przeglądarki i może działać jako 

kontroler domeny w celu uwierzytelnienia użytkownika. Klienci SMB są dostępni dla Linuksa i 

niektórych systemów operacyjnych Unix i chociaż tak naprawdę nie są częścią Samby, często są 

dystrybuowani wraz z Sambą. Samba jest zarówno bardziej niezawodna, jak i bezpieczniejsza niż 

większość serwerów plików SMB. Trzeba przyznać, że znaczna część jego bezpieczeństwa wynika z 

faktu, że nie oferuje on wszystkich usług, które można uzyskać z równoważnego serwera w systemie 

operacyjnym Microsoft (na przykład nie trzeba się martwić, że ludzie używają serwera Samby do 

zdalnego dostępu Monitor wydajności lub Menedżer użytkowników). Większość problemów z 

bezpieczeństwem w Sambie wynika z faktu, że łączy ona świat Unix i Microsoft i często jest zarządzana 



przez osoby, które są naiwne wobec jednego z nich. Samba zapewnia uwierzytelnianie i obsługę plików 

i może przekazać wszystkie informacje i pliki uwierzytelniające, jeśli skonfigurujesz je niepoprawnie, 

podobnie jak każdy inny program, który zapewnia te usługi. Jeśli źle go skonfigurujesz, nie będziesz 

chroniony tylko dlatego, że używa protokołów Microsoft, które powinny mieć dobrze zachowujących 

się klientów, i nie powinieneś winić za nieszczęśliwe wyniki Samby lub Microsoft. 

Rozproszony system plików (Dfs) 

Microsoft udostępnia system o nazwie Distributed File System (Dfs), który zapewnia klientom 

zunifikowany interfejs do wielu serwerów plików. Serwer Dfs eksportuje coś, co wydaje się być 

standardową strukturą katalogów, ale które może zawierać pliki z wielu serwerów plików. Dfs pozwala 

także na posiadanie wielu serwerów z replikami plików, a także na równoważenie klientów między 

serwerami i przekierowywanie, jeśli serwer zawiedzie. Dfs jest dostępny od jakiegoś czasu, ale najpierw 

staje się standardową częścią instalacji w Windows 2000. Dfs nie jest tak naprawdę odrębnym 

protokołem udostępniania plików. Zamiast tego używa standardowych protokołów udostępniania 

plików do faktycznego dostępu do plików (zwykle oznacza to CIFS, ale klient może korzystać z 

dowolnego dostępnego protokołu udostępniania plików). Klienci Dfs używają RPC do uzyskania 

informacji z serwera Dfs o tym, gdzie szukać rzeczywistych plików. 

Charakterystyka filtrowania pakietów, proxy i translacji adresów sieciowych podczas udostępniania 

plików Microsoft 

Udostępnianie plików Microsoft opiera się na CIFS, a filtrowanie pakietów, proxy i charakterystyka 

translacji adresów sieciowych CIFS są omówione w Części 14. Dfs opiera się na CIFS i RPC . W zależności 

od sieci i potrzeb pełne środowisko udostępniania plików może również wymagać dowolnego lub 

wszystkich WINS, przeglądarki i uwierzytelnienia domeny. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących udostępniania plików 

• Nie zezwalaj na udostępnianie plików w zaporze przez NFS lub CIFS. Użyj wirtualnej sieci prywatnej 

lub protokołu bardziej odpowiedniego do bezpiecznej transmisji danych w sieciach rozległych. 

Protokoły drukowania 

Jedną ze wyspecjalizowanych form przesyłania plików jest drukowanie, w którym pliki są wysyłane do 

drukarki zamiast do innego komputera ogólnego przeznaczenia. Chociaż ludzie myślą, że drukowanie 

jest stosunkowo bezpieczne, w rzeczywistości wiąże się ono z większością takich samych zagrożeń jak 

inne protokoły przesyłania plików, a drukarki mają większość możliwości innych urządzeń 

komputerowych. 

Musisz zdać sobie sprawę, że wiele nowoczesnych sieciowych urządzeń drukujących reaguje na 

protokoły inne niż omówione tutaj dedykowane protokoły drukowania. Na przykład mogą mieć 

interfejsy administracyjne korzystające z Telnet lub HTTP; mogą automatycznie konfigurować 

interfejsy z DHCP; mogą akceptować transfery plików przez FTP; i na pewno odpowiedzą, niekoniecznie 

poprawnie, przynajmniej na niektóre ICMP. Te dodatkowe protokoły mogą wprowadzać zupełnie nowe 

klasy podatności. Na przykład jeden ploter ma interfejs sieciowy, który nie tylko pozwala  telnet do 

plotera, ale następnie umożliwia telnet z plotera do innych hostów. (Najwyraźniej najprostszym 

sposobem na uzyskanie inteligentnego interfejsu było po prostu zabranie go, zablokowanie, zapasy i 

beczkę, z koncentratora sieciowego wykonanego przez tę samą firmę - z tym wyjątkiem, że można 

oczekiwać, że koncentrator sieciowy zrobi coś takiego, podczas gdy niewiele osób podejrzewa, że 

ploter ma również funkcje zarządzania siecią i logowanie gościa.) Przed umieszczeniem ich w 

niechronionych sieciach należy dokładnie sprawdzić możliwości sieciowe i zabezpieczenia urządzeń 



drukujących. Ponieważ nowoczesne drukarki PostScript mogą być inteligentnymi urządzeniami 

Ethernet z własnymi dyskami, teoretycznie możliwe jest, że nieuczciwe zadanie drukowania zamieni je 

w sieciowe urządzenie do podsłuchu. W praktyce jest to barokowo złożone podejście; napastnicy raczej 

nie odniosą sukcesu. Jednak bardziej przyziemne ataki typu „odmowa usługi” na drukarki są wyjątkowo 

możliwe i wiadomo, że tak się dzieje. Niektóre są po prostu irytujące, takie jak po prostu drukowanie 

strony po stronie śmieci (lub jeszcze lepiej czegoś obraźliwego dla ofiary lub współpracowników ofiary), 

dopóki w drukarce nie zabraknie papieru. Ale niektóre z nich są poważne, a najgorsze z nich są 

włączane przez funkcję bezpieczeństwa w PostScript. PostScript został zaprojektowany w celu ochrony 

niektórych niebezpiecznych poleceń, wymagając hasła przed ich wykonaniem. Hasło to jest 

przechowywane w układzie EEPROM w drukarce i jest fabrycznie ustawione na „0” dla każdej marki 

drukarki PostScript. Zawsze jest tak samo, ponieważ zawsze musi być taki sam. Niektóre polecenia 

uważane przez projektantów PostScript za niebezpieczne są rutynowo używane przez standardowe 

sterowniki PostScript, a jeśli zmienisz hasło, sterowniki te przestaną działać. Ponieważ, aby go 

zresetować, potrzebne jest stare hasło lub metoda sprzętowa w celu zastąpienia pamięci EEPROM, 

program, który używa dobrze znanego hasła „0” w celu zresetowania hasła do czegoś nieznanego, 

może sprawić, że drukarki nie będą mogły zostać skutecznie wykorzystane do czasu, gdy nowe pamięci 

EEPROM są wysyłane z fabryki. (Niektóre drukarki będą działać bez EEPROM, z efektywnym hasłem 0.) 

Usunięcie lub wymiana EEPROM resetuje nie tylko hasło, ale także identyfikator drukarki i liczbę stron; 

jeśli masz czcionki licencjonowane dla drukarki, będą musiały zostać ponownie licencjonowane. Od 

ostatniej fali takich ataków licencjonowanie czcionek na poszczególnych drukarkach stało się 

rzadkością, zmniejszając popularność ataku. Z drugiej strony w przyszłości prawdopodobnie pojawią 

się inne, równie irytujące ataki PostScript. 

Inteligencja i podatność urządzeń PostScript sprawia, że ochrona drukarek przed dostępem do 

Internetu ma duże znaczenie. Upewnij się, że zablokowałeś wszystkie protokoły zdalnego drukowania, 

których używają twoje urządzenia i drukarki. Będziesz musiał sprawdzić każdy typ drukarki i każdy typ 

urządzenia osobno. 

lpr i lp 

System drukowania BSD lpr jest bardzo podobny do poleceń BSD „r” (rsh, rlogin, rcp, rdump) 

omówionych w rozdziale 18. W przeciwieństwie do poleceń „r”, lpr autoryzuje hosty, a nie 

poszczególnych użytkowników, i będzie przyjmować zadania z hosty w /etc/printers.equiv, jak również 

/etc/hosts.equiv. Wystąpiło wiele problemów bezpieczeństwa z lpr i powiązanymi z nim poleceniami 

drukowania. Niektóre z nich są nierozerwalnie związane z projektem lpr, który nie zapewnia 

uwierzytelnienia użytkownika ani ochrony danych. Większość z nich to jednak problemy z 

implementacją, w tym przepełnienie bufora, drukarki i systemy buforowania, które ulegają awarii przy 

nieprawidłowym lub wątpliwym danych wejściowych, oraz sposoby korzystania z uprawnień 

administratora systemu drukarki do drukowania, zastępowania lub usuwania plików, które w innym 

przypadku byłyby niedostępne . Kilka problemów z lpr daje atakującym zdalnym możliwość 

uruchomienia dowolnego polecenia jako root. 

Powinieneś ostrożnie ograniczyć dostęp do serwerów wydruku lpr i uruchomić bieżące wersje systemu 

drukowania. System drukowania System V lp tak naprawdę nie ma komponentu drukowania zdalnego. 

Kiedy zdalnie drukowanie, zwykle robi to przez przekazanie zadania do systemu drukowania BSD lpr 

lub za pomocą polecenia BSD rsh (które często nazywane jest remsh w systemach System V, ponieważ 

takie systemy mają inny program o nazwie rsh, który robi coś zupełnie innego). Kiedy zadania są 

faktycznie drukowane przez lp lub lpr, zwykle są uruchamiane przez filtry specyficzne dla drukarki, 

które tłumaczą dane czytelne dla użytkownika na format, który drukarka zaakceptuje. Nawet gdy sam 

system drukowania jest bezpieczny, filtr drukarki może wprowadzać nowe problemy bezpieczeństwa. 



Jeśli akceptujesz zadania drukowania z potencjalnie wrogich źródeł, powinieneś bardzo uważać na 

uruchamiane filtry drukarki i posiadane przez nich uprawnienia. 

LPRng 

Darmowy system drukowania o nazwie LPRng (dla „lpr następnej generacji”), pierwotnie 

zaprojektowany przez Patricka Powella, rozwiązuje szereg problemów z lpr. Dodaje obsługę zarówno 

uwierzytelniania, jak i szyfrowania zadań drukowania, jednocześnie zapewniając zgodność wsteczną z 

lpr. Używa tych samych portów co lpr. 

Charakterystyka filtrowania pakietów lpr 

lpr jest oparty na TCP. Serwery używają portu 515. Klienci używają losowych portów poniżej 1024, 

podobnie jak polecenia BSD „r”. Ze względów historycznych niektórzy klienci używają portów tylko 

między 721 a 731 (takie zachowanie jest udokumentowane w RFC omawiającym lpr, ale w praktyce 

wymaga tego niewiele serwerów). 

Charakterystyka proxy lpr 

lpr jest protokołem „zapisz i przekaż”, który może być skonfigurowany do tworzenia własnego proxy. 

Możesz po prostu uruchomić standardową konfigurację lpr na serwerze proxy i skonfigurować ją do 

sterowania dowolnymi drukarkami lub przekazywania zadań na inny serwer. Nie zapewnia to poprawy 

bezpieczeństwa w porównaniu z bezpośrednim lpr, ale pozwoli mu przejść przez host bez trasy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych lpr 

lpr nie używa wbudowanych adresów IP i bez problemów będzie współpracować z systemami translacji 

adresów sieciowych. Jednak zadania drukowania zwykle zawierają informacje o wewnętrznych 

nazwach hostów. 

Filtrowanie pakietów i charakterystyka proxy lp 

Sam LP nie zapewnia obsługi zdalnego drukowania. Obsługuje drukowanie w sieci za pomocą rsh, który 

jest objęty innymi poleceniami BSD „r”, lub lpr. Aby określić, jakiej konfiguracji używa Twoja drukarka, 

skonfiguruj drukarkę zdalną i przeczytaj jej plik interfejsu (który zwykle jest przechowywany w / usr / 

spool / lp / interfaces / printername). Niektórzy dostawcy zapewniają również nowatorskie systemy 

zdalnego drukowania do użytku z LP; w celu uzyskania informacji zapoznaj się z dokumentacją 

dostawcy. 

Drukowanie w systemie Windows 

Systemy operacyjne Windows używają trzech głównych rodzajów protokołów drukowania sieciowego. 

Windows NT może wykorzystywać lpr jako protokół drukowania sieciowego. Ponadto dwa protokoły 

drukowania sieciowego Windowsnative są oparte na SMB, wersji LanMan (która wykorzystuje 

wyspecjalizowane wywołania drukowania) i wersji CIFS (która używa nazwanego potoku do systemu 

buforowania i ogólnych wywołań transakcji). Te protokoły mają pewne szczególne implikacje dla 

bezpieczeństwa oprócz ogólnych problemów z SMB. Większość klientów jest ustawiona tak, że jeśli 

serwer druku twierdzi, że ma uaktualnioną wersję sterownika drukarki, klient zaakceptuje i uruchomi 

nowe oprogramowanie. Jest to jeden z niewielu przypadków, w których serwer może zmusić klienta 

do pobrania i uruchomienia dowolnego kodu za pośrednictwem SMB, bez świadomego pytania 

użytkownika o wykonanie. Podczas gdy lpr  wychodzący (z wewnętrznego klienta na zewnętrzny serwer 

wydruku) jest stosunkowo bezpieczny, wychodzące drukowanie SMB jest jeszcze mniej bezpieczne niż 

przychodzące drukowanie SMB. 



Inne systemy drukowania 

Biorąc pod uwagę niedociągnięcia zarówno lp, jak i lpr, wielu dostawców Uniksa wdraża własne 

rozwiązania do zdalnego drukowania. Inne platformy mogą obsługiwać lp, lpr, osobny protokół lub 

niektóre kombinacje. Ponieważ ma swój własny protokół, który jest nieco łatwiejszy do wdrożenia niż 

rsh, lpr jest bardziej popularny niż lp w systemach innych niż Unix, ale wiele z nich ma własne protokoły. 

Niektóre drukarki są odrębnymi urządzeniami sieciowymi, czasami mówiąc bezpośrednio lp lub lpr, a 

czasami (szczególnie starsze drukarki) mówią protokół opracowany przez producenta drukarki. W 

przeważającej części szeroka gama innych protokołów drukowania sieciowego, które są tam dostępne, 

mają wspólną cechę; nie są bardziej bezpieczne niż lpr. Większość z nich nie jest nawet tak bezpieczna 

jak lpr (jeśli możesz dotrzeć do systemu z żądaniem wydruku w odpowiednim protokole, wydrukuje 

to). IETF pracuje nad protokołem o nazwie Internet Printing Protocol (IPP), który jest przeznaczony do 

stosowania w Internecie. 

 



Zdalny dostęp do hostów 

Czasami chcesz użyć sieci do uruchamiania programów na komputerze innym niż ten, przed którym 

siedzisz. Możesz uruchomić program na znacznie szybszym komputerze, komputerze z urządzeniem 

sprzętowym, którego nie masz (np. Nagrywarka CD), lub na komputerze z systemem operacyjnym, 

którego nie lubisz na swoim komputerze biurko, ale ma jakieś ważne oprogramowanie. Może być 

również konieczne administrowanie komputerami, do których fizycznie jest niewygodne lub 

niemożliwe. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Na przykład, jeśli komputer zdalny obsługuje 

terminale, możesz połączyć się z nim przez sieć tak, jakbyś łączył się z nim przez terminal. Możliwe jest 

również wysłanie jednego polecenia do komputera zdalnego w celu jego wykonania (wykonanie 

zdalne). Wreszcie możesz uzyskać połączenie zawierające grafikę. W tym rozdziale omówiono 

protokoły używane dla tych różnego rodzaju połączeń. Usługa zdalnego dostępu firmy Microsoft (RAS) 

zapewnia zdalny dostęp do sieci, a nie do pojedynczego hosta, i nie jest omawiane tu. 

Dostęp do terminala (Telnet) 

Telnet pozwala użytkownikowi na zdalny dostęp do powłoki poleceń na innym komputerze. Telnet jest 

obsługiwany przez większość platform internetowych, w tym nie tylko Unix i Windows NT 36, ale nawet 

niektóre systemy MS-DOS i Microsoft Windows (które zapewniają dostęp do powłoki DOS za 

pośrednictwem serwera Telnet). Głównym wyjątkiem jest system operacyjny Macintosh, który nie ma 

powłoki zorientowanej na wiersze poleceń, aby zapewnić użytkownikom dostęp, niezależnie od tego, 

czy są lokalni (chyba że zainstalujesz środowisko programistyczne w stylu Unix, co daje ci jedno i drugie 

powłoka i serwer Telnet). Chociaż zdalny dostęp do terminala jest najczęstszym zastosowaniem Telnet, 

większość klientów Telnet obsługuje specyfikację dowolnych numerów portów, aby uzyskać dostęp do 

tekstowych usług TCP na innych portach. Jest to przydatne, jeśli masz usługę, dla której nie chcesz 

dystrybuować dedykowanego klienta; na przykład często służy do udostępniania MUD-ów (Domeny 

dla wielu użytkowników) i MOO-ów (Domeny dla wielu użytkowników, obiektowe), które są 

przeznaczone dla wielu użytkowników środowiska gier, środowiska pracy oparte na współpracy lub 

obszary czatu. Klienci Telnet są również dość często wykorzystywani do protokołów debugowania, do 

których zwykle mają dostęp klienci dedykowani. Na przykład ludzie sprawdzą serwery SMTP lub 

zweryfikują nazwy użytkowników za pomocą nazwy hosta Telnet 25, aby połączyć się z serwerem SMTP 

bezpośrednio na porcie 25 i wpisać do niego polecenia SMTP. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż 

do tych celów używasz programu o nazwie telnet, wystarczy, że otworzysz proste połączenie TCP z 

określonym numerem portu. Program telnet nie inicjuje protokołu Telnet (który zapewnia takie rzeczy, 

jak negocjacje opcji między klientem a serwerem, tryby linii po linii i tryb znak po czasie itd.), Chyba że 

rozmawia z serwer na standardowym porcie Telnet (port 23) . W tej sekcji omówiono tylko korzystanie 

z klientów Telnet aby uzyskać dostęp do serwerów Telnet. Przychodzące i wychodzące usługi Telnet 

mają bardzo różne implikacje dla bezpieczeństwa. Większość witryn chce zezwalać swoim 

użytkownikom na dostęp do wychodzącej usługi Telnet, dzięki czemu ich użytkownicy mogą uzyskać 

dostęp do powłok poleceń i usług informacyjnych świadczonych przez Telnet na zdalnych systemach 

w Internecie. Z drugiej strony większość stron nie chce (lub chce, ale bardzo ściśle kontroluje) 

przychodzący dostęp Telnet do swojej witryny. Niezależnie od tego, czy dostęp jest przychodzący czy 

wychodzący, Telnet jest protokołem czystego tekstu (podobnie jak większość innych). Wszelkie 

informacje, do których użytkownicy uzyskują dostęp lub które przekazują za pośrednictwem sesji 

Telnet (na przykład dostęp do poufnych danych lub podanie hasła do innych systemów) będą widoczne 

dla osoby szpiegującej połączenie Telnet. Dostępne są szyfrowane wersje usługi Telnet, ale żadna z 

nich nie jest szeroko rozpowszechniona. Większość witryn wymagających szyfrowanego dostępu do 

terminali korzysta z SSH. Należy ostrzec użytkowników, aby używali innych haseł na hostach 

zewnętrznych niż tych, które używają na hostach. Gdy wykonują wychodzące połączenia Telnet, ich 



hasła mogą być wąchane. (Zobacz Rozdział 21, aby uzyskać więcej informacji na temat haseł i wąchania 

haseł). 

Charakterystyka filtrowania pakietów usługi Telnet 

Telnet to usługa oparta na protokole TCP. Serwery Telnet zwykle używają portu 23 (można je ustawić 

na użycie dowolnego numeru portu, ale bardzo rzadko korzystają z dowolnego portu oprócz 23). Klienci 

Telnet używają portów powyżej 1023. 

Charakterystyka proxy usługi Telnet 

Telnet jest dobrze obsługiwany przez proxy. SOCKS zapewnia zmodyfikowanego klienta Unix Telnet; 

modyfikowanie klientów na innych platformach jest stosunkowo trywialne. TIS FWTK zapewnia serwer 

proxy Telnet, który wymaga zmodyfikowanej procedury  użytkownika . 

procedury. Serwery proxy SOCKS powinny umożliwiać połączenie z portami innymi niż standardowy 

port Telnet, jeśli takie połączenia są prawidłowe zgodnie z plikiem konfiguracyjnym serwera SOCKS. 

Prawie każdy komercyjny pakiet proxy zapewni zapewne proxy Telnet, ponieważ Telnet jest tak często 

używanym protokołem w Internecie. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych Telnet 

Telnet nie korzysta z wbudowanych adresów IP i funkcji bez translacji adresów sieciowych. 

Podsumowanie rekomendacji dla Telnet 

• W miarę możliwości ograniczać przychodzący Telnet; większość stron nie ma takiej potrzeby lub jej 

nie potrzebuje. 

• Wychodzący Telnet może być bezpiecznie dozwolony poprzez filtrowanie pakietów lub proxy. 

• Jeśli martwisz się wrażliwością danych uzyskiwanych podczas sesji Telnet, rozważ użycie szyfrowanej 

wersji Telnet lub użyj zamiast tego ssh. 

Zdalne wykonanie polecenia 

Istnieje wiele różnych protokołów, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie poleceń na 

zdalnych systemach. W tej sekcji opisano polecenia „r” BSD, rexec i rex. 

Polecenia BSD „r” 

Polecenia BSD „r” (rsh, rlogin, rcp, rdump, rrestore i rdist) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 

wygodnego zdalnego dostępu, bez konieczności wpisywania hasła, do usług takich jak zdalne 

wykonywanie poleceń (rsh), zdalne logowanie (rlogin) i zdalne kopiowanie plików (rcp i rdist). 

Programy te są niezwykle użyteczne, ale jak omówimy w dalszej części tego rozdziału, można z nich 

bezpiecznie korzystać tylko w środowisku, w którym wszystkie maszyny są mniej lub bardziej zaufane, 

aby grać według reguł. Chociaż korzystanie z tych usług w sieci lokalnej może być właściwe, prawie 

nigdy nie jest właściwe korzystanie z nich przez Internet. Po prostu zbyt łatwo jest komuś przekonać te 

usługi, że są w porządku i że usługa powinna wykonać to, o co prosili. Trudność związana z tymi 

poleceniami polega na tym, że korzystają one z uwierzytelniania opartego na adresach. Serwer 

sprawdza adres źródłowy żądania i decyduje, czy ufa zdalnemu hostowi, że powie mu, kim jest 

użytkownik (jest to kontrolowane przez pliki /etc/hosts.equiv i .rhosts w systemach Unix). Osoba 

atakująca, która przekonuje jeden z tych serwerów, że połączenie pochodzi z „zaufanej” maszyny, 

może zasadniczo uzyskać pełny i nieograniczony dostęp do systemu. Można tego dokonać podszywając 

się pod zaufany komputer i używając jego adresu IP, myląc DNS, tak aby DNS myślał, że adres IP 



atakującego jest odwzorowany na nazwę zaufanego komputera, lub dowolną z wielu innych metod. 

Jeśli opisany wcześniej test zaufanego hosta nie powiedzie się (to znaczy, jeśli użytkownik nie pochodzi 

z zaufanego hosta), większość z tych usług po prostu odrzuca żądanie klienta i rozłącza się. Jednak 

serwer rlogind poprosi klienta o hasło, jeśli sprawdzanie zaufanego hosta się nie powiedzie. 

Wprowadzone hasło jest przesyłane jawnie przez sieć, tak jak w przypadku Telnet, więc musisz się 

martwić, że atakujący przechwycą hasła z sesji rlogin, tak jak mogą to zrobić sesje Telnet. W rozdziale 

21 omówiono sposoby radzenia sobie z atakami polegającymi na sniffowaniu hasła. 

W niektórych systemach można wyłączyć sprawdzanie zaufanego hosta za pomocą argumentu wiersza 

polecenia skierowanego do serwerów; nawet jeśli twój serwer nie zapewnia wygodnego przełącznika 

do wyłączania kontroli, jeśli masz (lub możesz) kod źródłowy dla serwerów, jest to zwykle stosunkowo 

prosta poprawka. Jednak bez mechanizmu zaufanego hosta serwer rshd jest całkowicie bezcelowy, 

ponieważ nie zapewnia możliwości żądania hasła lub innego wystawcy uwierzytelnienia, jeśli 

sprawdzanie zaufanego hosta się nie powiedzie. Serwer rlogind jest nadal nieco przydatny bez 

sprawdzania zaufanego hosta, ponieważ może poprosić o hasło, ale nie jest dużo bardziej przydatny 

niż Telnet. 

Polecenia BSD „r” w systemie Windows NT 

Windows NT 4 zapewnia klientów dla rcp i rsh, a zestaw Windows NT 4 Server Resource Kit zapewnia 

serwery dla wszystkich poleceń oprócz rlogin, które wymagają oddzielnego serwera od reszty. Chociaż 

klienci Windows NT używają nieco innej składni niż współczesni klienci Unix, mają te same implikacje 

bezpieczeństwa. Implikacje bezpieczeństwa dla serwera są nieco gorsze w Windows NT niż w Uniksie. 

Podstawowy problem jest taki sam; serwer polega na informacjach klienta o użytkowniku. Większość 

klientów nie ma najmniej godnego zaufania (istnieje kilka sposobów, aby ktoś, kto ma kontrolę nad 

klientem, przyjął dowolną tożsamość). Ponadto, ponieważ klient jest identyfikowany tylko przez 

sprawdzenie źródłowego adresu IP, serwer jest podatny na fałszowanie adresu IP, nawet jeśli ufa tylko 

starannie wybranym klientom. Co gorsza, istnieje niezgodność między rsh a modelem bezpieczeństwa 

Windows NT. W systemie NT program nie może po prostu założyć tożsamości użytkownika bez hasła. 

rsh nie jest jednak w stanie podać hasła. Serwer rsh musi znaleźć sposób na uzupełnienie tej luki. 

Niektóre serwery przyjmują proste i całkowicie niepewne podejście, nawet nie próbując założyć 

tożsamości użytkownika i uruchomić wszystko z uprawnieniami serwera. Inni przechowują mapowanie 

między użytkownikami rsh i użytkownikami systemu Windows NT, w tym hasło systemu Windows NT. 

Zapewnia to większe bezpieczeństwo, gdy serwer jest używany, ale osoba atakująca, która uzyska 

dostęp do danych mapowania, ma informacje o użytkowniku i haśle. 

Charakterystyka filtrowania pakietów poleceń BSD „r” 

Polecenia „r” są usługami opartymi na protokole TCP. W przypadku serwera używają dobrze znanego 

portu 513 (rlogin) lub 514 (rsh, rcp, rdump, rrestore i rdist; są to po prostu różni klienci dla tego samego 

serwera). Są nieco nietypowe, ponieważ używają losowych portów poniżej 1024 do końca klienta. 

Korzystanie z portów poniżej 1024 dla klienta to próba schematu bezpieczeństwa, który umożliwia 

dostęp do tych usług bez hasła, o ile żądania pochodzą od zaufanego hosta i użytkownika, jak 

omówiono wcześniej. Chodzi o to, że jeśli żądanie pochodzi z portu poniżej 1024 po stronie klienta, to 

żądanie musi być OK z rootem na komputerze klienta; gdyby tak nie było, klient nigdy nie byłby w stanie 

uzyskać portu poniżej 1024 na potrzeby żądania. Ta koncepcja jest całkowicie niepoprawna w 

systemach operacyjnych Windows, w których każdy użytkownik może korzystać z dowolnego 

nieużywanego portu. Ponadto niektórzy klienci serwera na porcie 514 (na przykład rsh) używają 

drugiego połączenia TCP do raportowania błędów. To drugie połączenie TCP jest otwierane z losowego 



portu poniżej 1024 na serwerze do losowego portu poniżej 1024 na kliencie; to znaczy, wychodzące 

polecenie rsh obejmuje przychodzące połączenie TCP dla kanału błędów. 

Charakterystyka proxy poleceń BSD „r” 

Jedynym jednym z poleceń „r”, które są powszechnie używane w Internecie, jest rlogin. TIS FWTK 

zapewnia serwer proxy rlogin, który używa zmodyfikowanych procedur użytkownika w celu 

zapewnienia wychodzącego rlogin. Pozostałe polecenia całkowicie polegają na uwierzytelnianiu 

opartym na adresie i w ogóle nie pozwalają użytkownikowi określić hasła. Są tak rzadko używane w 

Internecie, że proxy dla nich nie są powszechnie dostępne. Wszystkie z nich pozwalają użytkownikowi 

określić wystarczającą ilość danych, które są przekazywane do serwera, aby można było zapisać 

zmodyfikowane procedury proxy dla nich. Modyfikacja rcmd () i powiązanych funkcji w standardowej 

bibliotece Unix pozwala tworzyć klientów korzystających z ogólnego serwera proxy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych poleceń BSD „r”  

Przeważnie polecenia BSD „r” będą działać bez problemów z tłumaczeniem adresów sieciowych. Kanał 

błędu rsh jest jednak konfigurowany z serwera do klienta, a serwer pobiera adres IP klienta z protokołu 

rsh. Większość systemów translacji adresów sieciowych nie tłumaczy tego osadzonego adresu i 

utworzenie kanału błędu zakończy się niepowodzeniem, co spowoduje błąd rsh. Systemy translacji 

adresów sieciowych, które zmieniają numery portów, mogą również powodować awarie połączeń, jeśli 

przeniosą port klienta powyżej 1023. 

Podsumowanie zaleceń dla polecenia BSD „r” 

• Nie zezwalaj na żadne z poleceń „r” w zaporze, z wyjątkiem wychodzących przez proxy; są 

niebezpieczne. Użyj protokołu SSH lub alternatywnych protokołów, takich jak Telnet, FTP itd., Które 

mogą być bezpieczniejsze. 

• Nie ma sposobu, aby bezpiecznie zapewnić wychodzącą usługę rsh przy użyciu filtrów pakietów, 

ponieważ aby to zrobić, należy zezwolić na przychodzące połączenia TCP do losowych portów poniżej 

1024 dla kanałów błędów. 

• Z powodu niedopasowania modeli zabezpieczeń serwer rsh jest szczególnie niebezpieczny w 

systemie Windows NT; chociaż klienci rsh oparte na Windows NT są dość bezpieczne, serwery rsh 

oparte na Windows NT są znacznie bardziej niebezpieczne niż serwery rsh oparte na Uniksie. 

• Jeśli absolutnie musisz zezwolić na polecenia „r”, upewnij się, że mechanizmy zaufanego hosta są 

ściśle kontrolowane (najlepiej poprzez wyłączenie tego kodu na serwerze, co może wymagać wiersza 

polecenia opcje lub modyfikacja kodu źródłowego). 

• Uważaj na ujawnianie haseł wielokrotnego użytku podczas korzystania z rlogin, tak jak podczas 

korzystania z Telnet. 

rexec 

rexec to powszechnie używany, ale rzadko używany serwer. Jest rzadko używany, ponieważ prawie 

żaden system operacyjny nie zapewnia zarówno klienta, jak i serwera. Nie jest dla nas jasne, dlaczego 

jest szeroko uruchamiany, ale prawie każdy system uniksowy jest dostarczany z włączoną funkcją 

rexecd w pliku /etc/inetd.conf, najwyraźniej na wypadek, gdyby ktoś został zmuszony do napisania dla 

niego lokalnego klienta. Z kolei maszyny z systemem Windows NT 4 są dostarczane z klientem rexec, 

ale bez demona (na przykład, jeśli używasz maszyn z systemem Unix?). Jedynymi znanymi systemami, 

które zwykle są dostarczane zarówno z klientem, jak i serwerem, są maszyny Silicon Graphics z 



systemem IRIX, które używają rexec jako protokołu podstawowego dla programu instalacyjnego 

oprogramowania inst. rexec jest zwykle połączony z poleceniami BSD „r”, ale w rzeczywistości ma nieco 

bardziej bezpieczny projekt niż inne. Zamiast zapewniać uwierzytelnianie adresu źródłowego, zawsze 

wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Ta przewaga jest równoważona przez fakt, że przekazuje 

je przez sieć w wyraźny sposób, więc nie ma na przykład przewagi bezpieczeństwa nad Telnet. Co 

gorsza, większość demonów rexec nie zapewnia żadnego logowania. To sprawia, że rexec jest 

ulubionym punktem ataku, ponieważ jest mało prawdopodobne, abyś zauważył atakujących w 

dowolnym momencie - gdy próbują się włamać lub nawet po tym, jak się dostali. 

Charakterystyka filtrowania pakietów rexec 

rexec to usługa oparta na TCP. Serwer używa portu 512. Klient używa losowego portu powyżej 1023 

Charakterystyczne właściwości rexec 

Ponieważ bardzo niewiele platform jest powszechnie dostępnych zarówno dla klientów, jak i serwerów 

dla rexec, nie są dla niego powszechnie dostępne proxy. Jeśli masz klienta korzystającego z rexec, 

zmodyfikowanie go tak, aby korzystało z ogólnego serwera proxy, takiego jak SOCKS, nie byłoby trudne. 

Jeśli klienci rexec na danym komputerze zawsze uzyskują dostęp do tego samego serwera, można 

również użyć ogólnego serwera proxy, takiego jak program plug-gw w TIS FWTK. Pisanie 

dedykowanego serwera proxy, który korzystałby ze zmodyfikowanych procedur użytkownika, byłoby 

nieco trudniejsze, ale w żadnym wypadku niemożliwe. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych rexec 

rexec nie korzysta z wbudowanych adresów IP i bez problemu będzie działał z translacją adresów 

sieciowych. 

Podsumowanie rekomendacji dla rexec 

• Nie zezwalaj na rexec w twojej zaporze ogniowej. 

• Wyłącz rexecd na wszystkich komputerach, które nie potrzebują go do dostarczania pakietów 

oprogramowania przez inst. 

rex 

rex to usługa RPC do zdalnego wykonywania poleceń. Aby zrozumieć problemy, jakie usługi oparte na 

RPC stanowią dla zapór ogniowych, zobacz dyskusję na temat usług opartych na RPC w Rozdziale 14. 

Istnieją jednak gorsze problemy z rex; w szczególności umieszcza wszystkie swoje kontrole 

bezpieczeństwa w kliencie (który jest programem o nazwie) i każdy może użyć zmodyfikowanego 

klienta, który omija te kontrole. rex to usługa TCP Sun RPC; Więcej informacji na temat filtrowania 

pakietów, proxy i właściwości translacji adresów sieciowych usług RPC można znaleźć w rozdziale 14. 

Podsumowanie rekomendacji dla rex 

• Nie zezwalaj na rex w twojej zaporze ogniowej; jeszcze lepiej, nie pozwalaj na to w ogóle, ponieważ 

jest całkowicie niepewny nawet w środowisku LAN. 

Polecenia zdalne systemu Windows NT 

W przypadku systemu Windows NT 4 zestaw Windows NT Resource Kit zawiera również trzy usługi 

specyficzne dla systemu Windows NT, które umożliwiają zdalne wykonywanie poleceń. Oni są: 

• Zdalna linia poleceń lub ZDALNIE 



• Zdalne sterowanie lub RCMD 

• Zdalna konsola lub RCONSOLE 

Pomimo bardzo podobnych nazw, usługi te wykonują zupełnie inne rzeczy. RCMD to dość standardowa 

usługa zdalnego wykonywania; uruchamiasz serwer, a klienci, którzy się z nim łączą, mogą następnie 

wykonać dowolne polecenie. ZDALNY jest bardziej ograniczony; polecenie uruchamia się w tym samym 

czasie, co serwer, a klient może kontrolować tylko polecenie, które uruchomiłeś. Polecenia 

wykorzystujące grafikę lub skomplikowane metody wprowadzania i wyprowadzania nie będą działać z 

żadną usługą (obejmuje to wiele standardowych programów, których możesz chcieć używać z wiersza 

poleceń, w tym w szczególności edycję). Żadna z usług nie szyfruje informacji. 

Remote Console zapewnia więcej możliwości niż RCMD lub REMOTE. Daje ci konsolę na zdalnym 

komputerze dokładnie tak, jakbyś był fizycznie zalogowany na komputerze i poprosił o wiersz 

polecenia. Przejmuje wideo i wszystkie wejścia i wyjścia, dzięki czemu każdy program, który normalnie 

działa w oknie konsoli, będzie działał poprawnie. Zdalna konsola obsługuje szyfrowanie. Domyślnie 

szyfruje informacje uwierzytelniające. Ponadto klienci mogą zażądać zaszyfrowania całego połączenia 

(serwer nie może tego wymagać). Informacje uwierzytelniające są szyfrowane za pomocą DES. 

Szczegóły innych systemów szyfrowania nie są udokumentowane. Usługi korzystają również z różnych 

modeli zabezpieczeń. RCMD wykorzystuje normalne uwierzytelnianie Windows NT. Użytkownik, który 

uruchamia klienta, musi mieć uprawnienia do interaktywnego logowania do serwera, a polecenia będą 

uruchamiane z uprawnieniami tego użytkownika. (Niektóre wczesne wersje RCMD faktycznie nie 

uruchamiają poprawnie komend z uprawnieniami użytkownika; należy upewnić się, że uruchomiona 

jest najnowsza wersja). PILOT domyślnie nie dokonuje żadnej autoryzacji, a komenda jest uruchamiana 

z uprawnieniami użytkownik, który uruchomił serwer. Po uruchomieniu serwera ZDALNEGO można 

ograniczyć dostęp do określonej grupy lub użytkownika. Konsola zdalna korzysta z własnego 

uwierzytelnienia. Domyślnie tylko członkowie grupy Administratorzy mogą korzystać z konsoli zdalnej. 

Można dać tę możliwość innym użytkownikom, czyniąc ich członkami grupy „RConsoleUsers”; jeśli to 

zrobisz, użytkownicy będą mieli automatycznie uprawnienie „Zaloguj się jako plik wsadowy”. Gdy ci 

użytkownicy używają konsoli zdalnej, otrzymają konsolę działającą z normalnymi uprawnieniami, tak 

jakby byli fizycznie zalogowani w konsoli (z tym wyjątkiem, że konsola zdalna nie sprawdza, czy ma 

uprawnienie „Zaloguj się lokalnie”, które niech to zrobią). ZDALNE ma ograniczoną użyteczność i jest 

bardzo niepewne. RCMD jest bardziej użyteczny, ale wciąż niezbyt bezpieczny. Jeśli potrzebujesz 

okazjonalnego dostępu z linii poleceń do zdalnych komputerów w stosunkowo bezpiecznej sieci, 

Zdalna konsola jest rozsądnym sposobem na zapewnienie tego. Jeśli potrzebujesz pełnej administracji 

zdalnie, będziesz potrzebować mocniejszego rozwiązania dostępu zdalnego; jeśli musisz przejść przez 

niezabezpieczoną sieć, będziesz potrzebował lepiej chronionej. W jakimkolwiek przypadku, jeśli 

pracujesz zdalnie między komputerami NT, konsola zdalna jest lepsza niż rsh, ponieważ konsola zdalna 

używa uwierzytelnienia użytkownika Windows NT, które jest bezpieczniejsze niż uwierzytelnianie 

adresu źródłowego rsh.  

Podsumowanie zaleceń dla poleceń zdalnych 

• Nie zezwalaj na konsolę zdalną, RCMD ani inne usługi oparte na SMB w zaporze. 

• W ogóle nie uruchamiaj PILOTA. 

Bezpieczna powłoka (SSH) 

Bezpieczna powłoka (SSH) wywodzi swoją nazwę od jednego z poleceń w oryginalnej implementacji, 

napisanego przez Tatu Ylonen w 1995 r. SSH może być używany jako bezpieczny zamiennik poleceń „r” 



BSD, ponieważ zapewnia wszystkie ich funkcjonalność, ale wykorzystuje silne uwierzytelnianie i 

szyfrowanie. W systemie Unix zapewnia logowanie (slogin), zdalną powłokę (ssh) i zdalne kopiowanie 

(scp). Ponadto SSH zapewnia wbudowany mechanizm proxy, który rozwiązuje problemy związane ze 

korzystaniem ze zdalnych klientów X Windows (X Windows omówiono bardziej szczegółowo w dalszej 

części tego rozdziału). SSH może również wykonywać dowolne „przekierowywanie portów”, kierując 

ruchem odbieranym z jednego portu na jednym komputerze do innego portu na innym komputerze. 

Ponieważ używa szyfrowania SSH , mechanizm przekierowania portów może być wykorzystywany jako 

bardzo ograniczona możliwość VPN. Serwery SSH są szeroko dostępne dla systemów Unix i Windows 

NT i mogą być dostępne dla innych platform, które zapewniają interfejsy wiersza poleceń. Klienci SSH 

są dostępni dla prawie wszystkich platform. Istnieje spore zamieszanie dotyczące nazwy „SSH”. 

Początkowo istniał jeden program o nazwie ssh, ale z czasem wyrosło kilka innych podmiotów. Istnieje 

pakiet, w tym program ssh i inne, które zwykle nazywane są SSH; istnieje protokół komunikacji 

sieciowej, na którym oparty jest program ssh (i inne), który zwykle jest również nazywany SSH; i jest 

firma o nazwie SSH Communications Security, która ma inne produkty, które używają nazwy SSH. 

Obecnie istnieją dwie wersje protokołu SSH, SSH wersja 1 i SSH wersja 2. SSH wersja 1 jest oryginalna. 

Wersja 2 ma wiele nowych funkcji, w tym obsługę protokołu TLS, co omówiono dalej w rozdziale 14. 

Ten protokół (w chwili pisania) nie jest jeszcze standardem IETF, a zatem wersja 2 SSH jest nadal 

działaniem w trakcie. Wersja 2 SSH również staje się standardem IETF. Oryginalna implementacja, która 

jest dystrybuowana głównie w formie kodu źródłowego, ma hojną licencję, dzięki czemu jest dostępna 

bezpłatnie do większości niekomercyjnych celów. Referencyjna implementacja SSH wersja 2 przez SSH 

Communications Security jest obsługiwana i sprzedawana komercyjnie (chociaż jest dostępna 

bezpłatnie dla bardzo ograniczonych zastosowań). Inne programy opracowują wiele programów 

opartych na protokołach SSH, niektóre komercyjne, a niektóre ogólnodostępne. Ze względu na wiele 

wdrożeń oraz różne ograniczenia licencyjne i prawne, obie wersje są w powszechnym użyciu i oczekuje 

się, że tak będzie przez pewien czas. O ile nie zaznaczono inaczej, ta dyskusja dotyczy obu wersji pakietu 

zabezpieczeń komunikacji SSH. Prawidłowo stosowany SSH zapewnia ochronę przed wieloma 

zagrożeniami. Ponieważ wykorzystuje szyfrowane połączenie przez całą rozmowę, w tym 

uwierzytelnianie użytkownika, chroni przed podsłuchującymi, niezależnie od tego, czy szukają hasła, 

czy danych. Używany mechanizm integralności zapobiega przejęciu sesji; osoba atakująca nie może 

przejąć istniejącego połączenia, ponieważ osoba atakująca nie będzie w stanie poprawnie 

wygenerować sum kontrolnych integralności. SSH jest bardzo popularnym narzędziem dla osób, które 

włamują się na strony, a także dla administratorów i z wielu tych samych powodów. Ponieważ SSH 

zapewnia szyfrowane połączenia, administratorzy nie mogą powiedzieć, jakie informacje są przesyłane 

przez połączenie SSH. Ponadto SSH zapewnia funkcje przekierowania portów (omówione później), 

które pozwalają na uruchamianie wszelkiego rodzaju innych protokołów przez połączenie SSH, bez 

żadnej kontroli administracyjnej. Ponieważ SSH jest często używany do zdalnej administracji, jest to 

również bardzo przydatne polecenie dla atakujących, aby złapać pułapkę. Atakujący często instalują 

wersje SSH, które działają normalnie, ale wysyłają atakującemu wszystkie informacje 

uwierzytelniające, a także informacje potrzebne do odszyfrowania połączenia (umożliwiając im snoop 

na nim lub przejęcie go). Powinieneś zachować ostrożną kontrolę nad tym, jakie maszyny mogą 

obsługiwać SSH, i powinny być chronione hosty bastionowe, w których wykryjesz zmiany. 

Co sprawia, że SSH jest bezpieczny? 

Bezpieczeństwo SSH nie wynika wyłącznie z faktu, że używa on określonego algorytmu szyfrowania, 

skrótu kryptograficznego lub kryptografii klucza publicznego, ale ze sposobu, w jaki algorytmy są 

używane. Ważne cechy bezpiecznej prywatnej sesji komunikacyjnej omówiono w załączniku C. 

Zarówno wersja 1, jak i 2 SSH spełniają cechy bezpiecznej prywatnej sesji komunikacyjnej, ponieważ: 



• Klient i serwer negocjują algorytmy szyfrowania (w przypadku SSH w wersji 2 negocjacje określają 

również, który mechanizm wymiany kluczy i sumy kontrolne integralności są używane). 

• Tożsamość serwera, z którym łączy się klient, jest zawsze weryfikowana, a ta kontrola tożsamości jest 

przeprowadzana przed wysłaniem jakichkolwiek informacji uwierzytelniających użytkownika klienta.  

• Zastosowane algorytmy wymiany kluczy zapobiegają atakom typu man-in-the-middle. 

• Pod koniec wymiany klucza wymiana sumy kontrolnej wykryje wszelkie próby naruszenia algorytmu. 

• Serwer sprawdza tożsamość klienta na wiele sposobów; mechanizmy te zostały omówione w dalszej 

części rozdziału na temat uwierzytelniania Clien. 

• Wszystkie wymieniane pakiety danych obejmują sprawdzanie integralności wiadomości. Błąd 

sprawdzania integralności powoduje zamknięcie połączenia. 

• Serwer SSH korzysta z tymczasowych parametrów uwierzytelniania, które są odrzucane po upływie 

konfigurowalnego okresu (zwykle jednej godziny), aby zapobiec odszyfrowaniu nagranych sesji w 

późniejszym czasie. 

Uwierzytelnianie serwera SSH 

Jak wspomniano wcześniej, klienci SSH zawsze weryfikują tożsamość serwera SSH przed wysłaniem 

jakichkolwiek informacji uwierzytelniających użytkownika - zamówienie tutaj jest krytyczne, ponieważ 

zapobiega podszywaniu się przez prawdziwy serwer i przechwytywaniu informacji uwierzytelniających 

przez fałszywy serwer. Mechanizm uwierzytelniania serwera nie polega na usłudze nazw ani 

uwierzytelnianiu adresu IP. Jeśli łączysz się z maszyną za pośrednictwem Telnetu, polegasz na swojej 

nazwie usługi, aby podać poprawne informacje o adresie IP; jeśli atakujący może podać ci dane usługi 

o złej nazwie, zostaniesz połączony z maszyną atakującego i z przyjemnością podasz swoją nazwę 

użytkownika i hasło. W obu wersjach SSH kryptografia klucza publicznego służy do potwierdzenia 

tożsamości serwera. Pierwszą częścią sprawdzania tożsamości jest sprawdzenie, czy masz prawidłowy 

klucz publiczny dla serwera, z którym chcesz się połączyć. W momencie opracowywania wersji 1 SSH 

był to bardzo trudny problem, ponieważ nie istniała standardowa interoperacyjna globalna 

infrastruktura do dystrybucji i weryfikacji kluczy publicznych. Ta sytuacja powoli się poprawia, a SSH w 

wersji 2 może korzystać z urzędu certyfikacji w celu weryfikacji klucza publicznego. SSH w wersji 2 

obsługuje również mechanizm opracowany dla SSH w wersji 1. Rozwiązanie zastosowane w SSH w 

wersji 1 jest nowatorskie; klient pobiera klucz publiczny z samego serwera, sprawdza, czy zna już klucz 

dla serwera o tej nazwie, i porównuje klucze. Niedopasowanie kluczy powoduje wydrukowanie 

ostrzeżenia. Gdy klient nie ma jeszcze klucza, drukuje również ostrzeżenie i opcjonalnie przechowuje 

klucz publiczny do następnego połączenia z serwerem. Ten system sprawia, że klient wrażliwy na wrogi 

serwer przy pierwszym połączeniu, ale zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo niż narażenie 

klienta na wrogi serwer przy każdym połączeniu. Możliwe jest także udostępnienie lokalnej 

systemowej bazy danych kluczy dla serwerów, z którymi użytkownicy mogą chcieć się połączyć. Chroni 

to klientów przed wrogim serwerem, ale kosztem utrzymania lokalnej bazy danych. Posiadanie lokalnej 

bazy danych jest skuteczne tylko wtedy, gdy można z góry wiedzieć, z którymi serwerami będą się 

łączyć klienci. Po sprawdzeniu ważności klucza SSH sprawdza tożsamość serwera, wysyłając wiadomość 

zaszyfrowaną przy użyciu klucza publicznego. Gdy serwer udowodni, że pomyślnie odszyfrował 

wiadomość, a zatem zna prywatną część klucza publicznego, klient uważa, że rozmawia z właściwym 

serwerem. 

Uwierzytelnianie klienta SSH 



Protokół SSH obsługuje wiele mechanizmów uwierzytelniania klienta: 

rhosts: Mechanizm uwierzytelniania rhosts jest dokładnie taki sam, jak w przypadku poleceń „r” BSD. 

Jeśli klient korzysta z uprzywilejowanego portu, a plik .rhosts zezwala na logowanie, jest to dozwolone. 

Ten mechanizm nie jest domyślnie włączony i nie jest zalecany, ponieważ nie jest bezpieczny. Ten 

mechanizm wymaga zainstalowania SSH, aby mógł korzystać z uprzywilejowanego portu. 

 rhosts z uwierzytelnianiem RSA hosta klienta: To podejście łączy .rhosts z kryptografią klucza 

publicznego. Serwer najpierw sprawdza tożsamość hosta klienta. Jeśli klucz publiczny RSA dla hosta 

klienta jest znany serwerowi, a klient może udowodnić, że zna klucz prywatny hosta, wówczas 

przeprowadzane jest uwierzytelnianie .rhosts. Zezwolenie na ten mechanizm jest najprostszym 

sposobem zastąpienia poleceń BSD „r” bez zmuszania użytkowników do konfigurowania nowych 

plików. Ten mechanizm wymaga również zainstalowania SSH, aby mógł korzystać z uprzywilejowanego 

portu i móc odczytać klucz prywatny hosta klienta. Uwierzytelnianie Kerberos v5 i serwer 

uwierzytelniania TIS: Tryby te działają tak samo, jak inne aplikacje korzystające z tych systemów 

Uwierzytelnianie użytkownika przez RSA: w tym podejściu wykorzystuje się tylko kryptografię z 

kluczem publicznym. Klient najpierw wysyła klucz publiczny użytkownika do serwera. Jeśli serwer chce 

zaakceptować klucz, odpowiada wyzwaniem, aby klient mógł udowodnić, że zna klucz prywatny 

użytkownika. Ten mechanizm odczytuje tylko pliki użytkownika i nie wymaga SSH do korzystania z 

uprzywilejowanego portu. SSH może również używać „agenta” do przechowywania kluczy prywatnych 

użytkownika. Klienci SSH, gdy muszą użyć klucza prywatnego, kontaktują się z agentem SSH, aby 

wykonywać operacje kryptograficzne w ich imieniu. Domyślnie klienci SSH automatycznie skonfigurują 

przekazywanie do Twojego agenta SSH, jeśli taki masz. Oznacza to, że możesz łączyć wiele połączeń 

SSH przez kilka systemów bez konieczności kopiowania klucza prywatnego do wielu systemów. 

Hasła: Ostatnim i awaryjnym trybem uwierzytelniania dla SSH jest monitowanie o normalne hasło 

logowania użytkownika. Jest to to samo uwierzytelnienie, którego używają programy takie jak Telnet; 

zaletą jest to, że w momencie, gdy SSH prosi o hasło, nawiązało już szyfrowane połączenie, więc hasło 

nie jest przekazywane w postaci jawnego tekstu, tak jak to ma miejsce w przypadku Telnet lub rlogin. 

Dodatkowe opcje SSH do kontroli klienta 

Serwer SSH może zaakceptować lub odrzucić połączenie na podstawie szeregu warunków oprócz 

uwierzytelnienia klienta i użytkownika, w tym: 

• Źródłowy adres IP połączenia 

• Nazwa hosta, z którego nadchodzi połączenie 

• Grupy, których członkiem jest użytkownik 

Ochrona przed przejęciem sesji SSH 

Jedną z ważnych cech SSH jest to, że zapobiega przejęciu sesji. Obie wersje SSH używają mechanizmu 

integralności wiadomości, aby zapobiec przejęciu. Utrudnia to stronie trzeciej przejęcie otwartego 

połączenia i korzystanie z niego, ponieważ strona trzecia musi wygenerować pakiety, które oba końce 

zaakceptują. Wersje 1 i 2 wykorzystują różne mechanizmy i uważa się, że praktycznie uniemożliwiają 

porwanie sesji - nigdy nie zgłoszono żadnych udanych porwań. Jednak techniki kryptograficzne 

stosowane w SSH w wersji 2 (ponieważ używa TLS) są uważane za lepsze. 

Przekierowanie portów 



SSH ma funkcję o nazwie przekierowanie portów, która pozwala na uruchamianie innych protokołów 

przez połączenie SSH. Istnieją dwa sposoby przekierowania portów: „lokalny” i „zdalny” (patrz rysunek 

18.2). Oba rodzaje przekazywania są konfigurowane, gdy klient SSH łączy się z serwerem, i oba 

pozwalają na nawiązanie połączenia na jednym końcu połączenia SSH na drugi koniec, a następnie 

kontynuowanie stamtąd, być może na zupełnie innym hoście. Przekazywanie portów zatrzymuje się po 

zamknięciu sesji SSH na serwerze. W przypadku lokalnego przekazywania klient SSH akceptuje 

połączenia i wysyła dane do serwera SSH, który przesyła je do miejsca docelowego. W zdalnym 

przekierowaniu portów serwer akceptuje połączenia i wysyła dane do klienta. W obu przypadkach za 

każdym razem, gdy zostanie nawiązane połączenie z portem nasłuchującym, nowe połączenie TCP jest 

nawiązywane z systemem docelowym. Obsługiwanych jest wiele jednoczesnych połączeń. Ani 

połączenie z portem nasłuchującym, ani połączenie z tunelu SSH do miejsca docelowego nie jest 

szyfrowane ani uwierzytelniane. Z tunelu mogą korzystać inni ludzie, a nie tylko osoba, która go 

utworzyła; w zależności od tego, w jaki sposób tunel jest tworzony, może być dostępny dla każdego 

użytkownika na tym samym komputerze, na którym port nasłuchiwania jest włączony, lub może być 

dostępny dla dowolnego hosta, który może osiągnąć port nasłuchiwania. Przekazywanie portów jest 

zarówno przydatną, jak i bardzo niebezpieczną funkcją. Jest to przydatne, na przykład, jeśli chcesz 

utworzyć prostą wirtualną prywatną sieć między dwoma kontrolowanymi serwerami. Zezwolenie SSH 

na przekierowanie portów może być skutecznym sposobem ochrony protokołów takich jak POP i IMAP, 

które normalnie wymieniają niezaszyfrowane dane. Przekazywanie portów jest niebezpieczne, 

ponieważ można je skonfigurować tak, aby przekierowywało połączenia zewnętrzne do usługi 

wewnętrznej, skutecznie omijając zaporę. W takim przypadku trudno będzie je wykryć, sprawdzając 

ruch sieciowy, ponieważ połączenia będą szyfrowane. Z tego powodu należy zezwalać tylko na 

przychodzące połączenia SSH na kontrolowane przez siebie serwery i rozważyć wyłączenie ogólnych 

funkcji przekierowania portów dla połączeń przychodzących. Podobnie należy ograniczyć wychodzące 

połączenia SSH do korzystania z kontrolowanych klientów SSH, najlepiej z wyłączonym 

przekierowaniem portów. Zdalne przekierowanie portów pozwoli pozornie wychodzić połączenia do 

przenoszenia ruchu przychodzącego. Przekierowanie portów wymaga pewnej wiedzy na temat 

działania protokołów i używanych numerów portów. Dlatego nie jest użyteczny dla większości 

użytkowników. Jeśli otrzymasz prośby o skorzystanie z funkcji przekierowania portów, możesz 

rozważyć wdrożenie prawdziwej wirtualnej sieci prywatnej. Informacje na temat wirtualnej sieci 

prywatnej można znaleźć w rozdziale 5. Zarówno klient, jak i serwer zapewniają sposoby na trwałe 

wyłączenie przekierowania portów; możesz je skompilować bez funkcji przekierowania portów lub 

użyć pliku konfiguracji systemu, aby go wyłączyć. Nie uniemożliwi to jednak użytkownikom korzystania 

z własnych klientów (co może zignorować plik konfiguracji systemu). Przekazywanie portów 

przychodzących jest konfigurowane na początku sesji SSH. SSH może skonfigurować przekazywanie dla 

kilku różnych portów jednocześnie. Jednak osoba atakująca może wykorzystać tylko porty 

skonfigurowane na początku sesji; dodatkowe porty można atakować tylko po uruchomieniu nowych 

sesji SSH. Na przykład, jeśli skonfigurujesz przekierowanie portów do serwera IMAP, może to narazić 

serwer IMAP na ataki, ale nie pozwoli na dostęp do innych usług. Możliwe jest umieszczenie domyślnej 

informacji o przekazywaniu w pliku konfiguracyjnym dla użytkownika. Spowoduje to automatyczne 

przekierowanie portów przy każdym uruchomieniu sesji SSH. Możesz wyłączyć przekierowanie portów 

przychodzących na serwerze SSH, aby uniemożliwić użytkownikom otwieranie portów wewnętrznych 

przed atakującymi za pomocą tej funkcji. 

Jeśli jednak osoba atakująca może przekierować port na serwer proxy, a serwer proxy może 

komunikować się z siecią wewnętrzną, przekierowanie pojedynczego portu może zmienić się w bardzo 

ogólny dostęp. Na przykład, jeśli port jest przekazywany z zewnątrz do serwera proxy sieci Web, osoba 

atakująca ma wówczas dostęp do wszystkiego, co serwer proxy sieci może uzyskać. Z różnych 



powodów, od lenistwa po chęć dostosowania się do złych konfiguracji przeglądarki, administratorzy 

często konfigurują swoje zewnętrzne systemy proxy, aby mogły uzyskać dostęp do serwerów 

wewnętrznych. W tej konfiguracji jeden pojedynczy port do przodu może zapewnić atakującemu 

bezpośredni dostęp do całej wewnętrznej sieci oraz wszystkich informacji i znajdujących się na niej 

wrażliwych serwerów. Serwer proxy SOCKS może zapewnić jeszcze bardziej bezpośredni i powszechny 

dostęp. Jeśli zezwalasz na przychodzące połączenia SSH i przekierowywanie portów, upewnij się, że 

wszelkie usługi proxy zapory ogniowej odmawiają i rejestrują próby połączenia z tych systemów. 

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli korzystasz z usług proxy zapory ogniowej, powinieneś skonfigurować je tak, 

aby nie zezwalały na połączenia z systemami wewnętrznymi. Chroni to użytkowników przed 

korzystaniem z przekierowania portów na przychodzącym serwerze SSH i korzystaniem z serwerów 

proxy w celu uzyskania dostępu do zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Zdalna obsługa systemu okien X11 

SSH ma bardzo przydatną funkcję, która pozwala na uruchamianie zdalnych aplikacji X11 Window 

System. Jest to szczególny przypadek przekierowania portów, który również w przejrzysty sposób 

obsługuje pliki cookie uwierzytelniania X11. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu okien X11, 

zobacz sekcję X11 w dalszej części tego rozdziału. Zalecamy włączenie funkcji X11 tylko dla systemów, 

na których będziesz go używać. Domyślne ustawienie można zwykle wprowadzić globalnie lub przy 

użyciu indywidualnych plików konfiguracyjnych użytkownika. Dokumentacja używanej wersji SSH 

powinna zawierać instrukcje, jak to zrobić. 

Charakterystyka filtrowania pakietów SSH 

Serwery SSH znajdują się na porcie TCP 22; Klienci SSH muszą używać portu 1024 poniżej podczas 

korzystania z metod uwierzytelniania opartych na .rhost, ale używają portu powyżej 1023, gdy nie są. 

Charakterystyka proxy SSH 

Serwer proxy SSH jest prosty, ponieważ wykorzystuje pojedyncze połączenie TCP od klienta do 

serwera. Gdy nie używasz uwierzytelniania .rhosts, nie polega on na użyciu portu poniżej 1024 i 

adresów IP do uwierzytelnienia. Serwer proxy nie może wykonywać żadnych kontroli treści z powodu 

zastosowania szyfrowania w SSH. W Unixie SSH ma wsparcie dla SOCKS v4 lub SOCKS v5. Niektórzy 

klienci dla innych platform obsługują również SOCKS. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych SSH 

SSH nie korzysta z wbudowanych adresów IP i będzie działał transparentnie z translacją adresów 

sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla SSH 

• Jeśli musisz zezwolić na połączenia przychodzące, SSH jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów. 

• Unikaj używania metod uwierzytelniania opartych na .rhosts. 

• Zezwalaj tylko na przychodzące połączenia SSH z serwerami, które kontrolujesz. 

• Rozważ wyłączenie przekierowania portów. 

• Włącz zdalną obsługę X11 tylko wtedy, gdy jej potrzebujesz. 

• Rozważ zablokowanie wychodzących połączeń SSH, ponieważ można ich użyć do tunelowania 

połączeń przychodzących i trudno jest na nich narzucić ograniczenia przekierowania portów. 



Zdalne interfejsy graficzne 

Programy omówione w poprzednich sekcjach zapewniają tekstowy dostęp do komputera, ale w 

dzisiejszych czasach prawdopodobnie będziesz również chciał uzyskać dostęp do grafiki. To inny i 

znacznie nowszy problem z różnymi rozwiązaniami. 

System okien X11 

System okien X11 stwarza szereg problemów dla systemu zapory ogniowej. Pierwszy problem z X11 

polega na tym, że relacja klient / serwer jest odwrotna od większości innych protokołów. „Serwer” X11 

to jednostka wyświetlacza / myszy / klawiatury, a „klienci” to aplikacje sterujące oknami lub wchodzące 

w interakcje z myszą i klawiaturą na tym serwerze. W związku z tym serwer zwykle znajduje się w 

zaporze (siedzi na biurku użytkownika), a klienci są na zewnątrz (działają na wszystkich komputerach 

zdalnych, do których użytkownik uzyskał dostęp). Rysunek 18.3 pokazuje serwer X i klienta. Serwery 

X11 mają pewne możliwości, które czynią je bardzo kuszącym celem dla atakujących. Atakujący może 

uzyskać dostęp do serwera X11 na wiele sposobów, w tym: 

Pobieranie zrzutów ekranu: Uzyskanie kopii dowolnej informacji wyświetlanej na ekranie w danym 

momencie. 

Odczytywanie naciśnięć klawiszy: Na przykład odczytywanie hasła użytkownika wpisywanego na 

klawiaturze. 

Wprowadzanie naciśnięć klawiszy tak, jakby zostały wpisane przez użytkownika: potencjalnie pozwala 

to osobie atakującej na wykonywanie wszelkiego rodzaju podłych i nieprzyjemnych rzeczy, szczególnie 

w oknie, w którym użytkownik uruchamia powłokę root. 

Klienci mogą robić wszystkie te rzeczy bez robienia czegokolwiek, co jest widoczne dla użytkownika, co 

utrudnia wykrycie, czy taki klient jest podłączony. 

Większość systemów okien dostarczanych przez dostawców Unixa jest oparta lub bardzo podobna do 

X11 - z punktu widzenia zapory ogniowej większość rozważań jest taka sama - więc ta dyskusja na 

temat X11 dotyczy również innych systemów okien. 

X11 ma dwa mechanizmy bezpieczeństwa; pierwszy i oryginalny nazywa się mechanizmem xhost. Ten 

mechanizm pozwala użytkownikowi powiedzieć serwerowi, z których zdalnych adresów IP serwer 

powinien akceptować połączenia. Użytkownicy powinni autoryzować tylko określone hosty, na których 

zamierzają uruchamiać klientów X11. Są z tym dwa problemy: 

• Użytkownicy zwykle zapominają o preautoryzacji hosta przed uruchomieniem klientów, którym 

następnie odmawia się dostępu. Po kilku takich zdarzeniach wielu użytkowników całkowicie wyłącza 

kontrolę. Na przykład wydają polecenie xhost +, aby zezwalać na połączenia z dowolnego i wszystkich 

hostów w imię wygody (aby mogli z łatwością uruchamiać programy na systemach zdalnych), nie 

zastanawiając się nad konsekwencjami swoich działań dla bezpieczeństwa. 

• Mechanizm xhost nie ma możliwości ustalenia, czy dane połączenie z jednej z tych maszyn jest 

prawidłowe; każdy użytkownik na jednej z dozwolonych maszyn może uruchomić klienta X11 i połączyć 

się z serwerem X11. 

Druga forma uwierzytelnienia, zwana potocznie mechanizmem bezpieczeństwa magicznych plików 

cookie, opiera się na tajemnicy współdzielonej przez serwer i legalnych klientów; klienci mają dostęp 

do serwera tylko wtedy, gdy mogą udowodnić, że znają sekret. Wymagane ciasteczko jest generowane 

podczas uruchamiania serwera X. Jest nieprzewidywalny i różni się za każdym razem, gdy rozpoczyna 



się sesja serwera lub użytkownika zarządzanego. Pliki cookie dla każdego serwera, do którego 

użytkownik ma dostęp, są przechowywane w pliku i można nimi manipulować za pomocą programu 

xauth; w systemie operacyjnym Unix plik będzie znajdować się w katalogu osobistym użytkownika pod 

nazwą „.Xauthority”. Istnieją dwa problemy bezpieczeństwa z normalną wersją uwierzytelniania 

plików cookie (która jest znana jako „MITMAGIC-COOKIE-1”). Po pierwsze, plik cookie jest 

przekazywany bez ochrony od klienta do serwera. Każdy, kto węszy w sieci, może przechwycić plik 

cookie i użyć go do nawiązania nowych połączeń. Po drugie, nie ma mechanizmu dostarczania 

ciasteczka do komputera klienckiego ani zabezpieczania go, kiedy już tam dotrze. Często zdarza się, że 

strony współużytkują plik cookie (umyślnie lub nieumyślnie) między komputerami z NFS. To ponownie 

przenosi go w postaci czystego tekstu. Pierwszy problem można rozwiązać za pomocą mechanizmu o 

nazwie „XDM-AUTHORIZATION-1”, który wykorzystuje magiczny plik cookie jako klucz do szyfrowania 

innych danych i przekazuje te dane zamiast samego pliku cookie przez sieć. Niestety nadal nie 

rozwiązuje to problemu bezpiecznego pobierania pliku cookie zarówno na kliencie, jak i na serwerze. 

Ponadto nie wszystkie serwery i klienci X obsługują ten mechanizm. Niewielka liczba serwerów i 

klientów obsługuje inne mechanizmy uwierzytelniania. Na przykład niektóre z nich używają 

Bezpiecznego RPC lub Kerberos do identyfikacji użytkowników. Mechanizmy te pozwalają uniknąć 

problemów z plikami cookie. Tunelowanie SSH w X pozwala uniknąć niektórych problemów związanych 

z używaniem plików cookie ze specjalną obsługą uwierzytelniającego pliku cookie. Klient SSH generuje 

nowy plik cookie uwierzytelniania i wysyła go do serwera SSH. Serwer SSH korzysta z tego pliku cookie 

i udaje, że jest serwerem X, ustawiając odpowiednią zmienną DISPLAY przed uruchomieniem 

jakichkolwiek poleceń. Gdy klient X łączy się z fałszywym serwerem X, połączenie jest przekazywane z 

powrotem do klienta SSH, który zastępuje prawdziwy plik cookie uwierzytelniania i nawiązuje 

połączenie z prawdziwym serwerem X. Oznacza to, że rzeczywisty plik cookie uwierzytelniania serwera 

X nigdy nie jest kopiowany i pozostawiany w systemie zdalnym. Ponieważ plik cookie przesłany na 

serwer SSH nie jest prawdziwym plikiem cookie, zdalne aplikacje X można uruchomić tylko na czas sesji 

SSH. Zalecamy włączenie tej funkcji klienta SSH tylko wtedy, gdy będziesz musiał uruchomić zdalne 

aplikacje X. Domyślne ustawienie tej funkcji można zwykle wprowadzić globalnie lub przy użyciu 

indywidualnych plików konfiguracyjnych użytkownika. Dokumentacja używanej wersji SSH będzie 

zawierać instrukcje, jak to zrobić. 

Dodatkowe serwery 

Kilka dodatkowych protokołów jest często uruchamianych w połączeniu z X11, w tym X Display 

Manager Control Protocol (XDMCP) i serwer czcionek X (który nie ma akronimu). Niektóre hosty X są 

zaprojektowane lub skonfigurowane do działania jako nowoczesny odpowiednik głupich terminali w 

systemach współdzielenia czasu. Te hosty o ograniczonej funkcji (zwykle nazywane wyświetlaczami X 

lub terminalami X) nie są pełnoprawnymi stacjami roboczymi, które zapewniają usługi (takie jak 

logowanie) i uruchamiają aplikacje lokalnie; są to po prostu urządzenia wejścia / wyjścia dla usług 

świadczonych przez inne systemy w sieci. XDMCP zapewnia standardowy sposób dla tych terminali X 

do wyszukiwania i korzystania z usług logowania świadczonych przez serwery gdzie indziej w sieci 

lokalnej. Po uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu terminal X próbuje znaleźć serwer XDMCP za 

pomocą emisji lub wysyłania pakietów emisji pojedynczej na wstępnie skonfigurowaną listę serwerów. 

Jeden lub więcej serwerów XDMCP odpowie na to żądanie, informując terminal X, który serwer lub 

serwery mogą świadczyć usługi logowania dla tego terminalu X.  

Serwer XDMCP może generować żądania emisji w imieniu terminala X i zwracać listę serwerów 

odpowiadających. Protokół XDMCP jest zwykle implementowany w systemie Unix przez usługę o 

nazwie xdm (menedżer wyświetlania X), która zapewni albo graficzny ekran logowania, albo uruchomi 

selektor, który pozwala wybrać jedną z list hostów. Kontrola dostępu odbywa się za pomocą nazw 



hostów lub adresów IP. xdm jest często używany do zarządzania procesem logowania na komputerach, 

które nie świadczą usług dla zdalnych wyświetlaczy i mogą być obecne i chętnie przyjmować połączenia 

sieciowe na dowolnym komputerze z X. XDMCP ma wiele luk w zabezpieczeniach. Po pierwsze, 

wymienia informacje uwierzytelniające i może zostać użyty do zaatakowania hosta X serwera. Po 

drugie, generuje ruch rozgłoszeniowy na podstawie żądań i może być wykorzystywany do powiększania 

ruchu przychodzącego w celu ataków typu „odmowa usługi”. Ponadto wystąpiły problemy z 

przepełnieniem bufora w xdm. XDMCP nigdy nie powinien być dopuszczany przez zaporę ogniową. Jeśli 

dla hosta bastionu wymagany jest wyświetlacz graficzny oparty na X, usługę menedżera wyświetlania 

należy skonfigurować tak, aby odrzucała połączenia zewnętrzne i zarządzała tylko wyświetlaniem 

lokalnym. Serwer czcionek X został zaprojektowany w celu zapewnienia scentralizowanej usługi 

przechowywania czcionek dla wyświetlaczy X. (Czcionki mogą zajmować dużą ilość miejsca na dysku, 

która może nie być dostępna na wszystkich urządzeniach X.) Protokół serwera czcionek X pozwala 

serwerowi wskazać alternatywne serwery czcionek, jeśli jest zbyt zajęty. Ta funkcja przekierowywania 

może określać dowolne numery portów, umożliwiając wrogiemu serwerowi przekierowanie klienta do 

dowolnej kombinacji hosta i portu. Protokół serwera czcionek X nigdy nie powinien być dopuszczany 

przez zaporę ogniową. Jeśli dla hosta bastionu potrzebny jest wyświetlacz graficzny oparty na X, to 

czcionki powinny być zainstalowane bezpośrednio, a serwer czcionek X powinien być wyłączony. 

Charakterystyka filtrowania pakietów X11 

X11 używa portu TCP 6000 dla pierwszego serwera na komputerze. Ten wybór portów stanowi kolejny 

problem dla systemów filtrowania pakietów: porty X11 znajdują się w połowie zakresu portów 

„powyżej 1023”, które większość aplikacji wykorzystuje do losowych portów po stronie klienta. Dlatego 

każdy schemat filtrowania pakietów, który dopuszcza w pakietach do portów powyżej 1023 (w celu 

umożliwienia pakietom z serwerów zdalnych do lokalnych klientów), musi bardzo uważać, aby nie 

dopuścić do połączeń z serwerami X11. Może to zrobić albo całkowicie blokując dostęp do zakresu 

portów używanych przez te serwery (co może być trudną propozycją ze względu na możliwość wielu 

serwerów na maszynę, jak omawiamy w dalszej części), lub przez zastosowanie początku- filtrowanie 

połączeń (patrząc na bit ACK TCP) do nie zezwalaj na przychodzące połączenia TCP do żadnych portów. 

Niektóre komputery obsługują wiele serwerów X11. Pierwszy serwer znajduje się na porcie 6000, drugi 

na 6001 i tak dalej. W systemie Unix zmienna środowiskowa DISPLAY informuje klientów, z którym 

serwerem X11 ma się skontaktować. Ta zmienna ma postać nazwa hosta: n, która informuje klientów, 

aby skontaktowali się z serwerem na porcie 6000 + n na nazwie hosta komputera. Czasami takie 

maszyny faktycznie mają wiele konfiguracji wyświetlania / klawiatury / myszy, ale częściej wiele 

serwerów to serwery wirtualne. Istnieje kilka powodów, dla których maszyna może uruchomić 

wirtualny serwer X11. Na przykład X11 to bardzo szczegółowy protokół o dużej przepustowości; nie 

działa dobrze na łączach telefonicznych. Jednym z rozwiązań, które zostało przyjęte (na przykład przez 

pakiet XRemote NCD) jest uruchomienie wirtualnego serwera X11 na dobrze połączonej maszynie (na 

przykład połączonej przez Ethernet z maszynami, na których działają programy klienckie), a następnie 

mówienie jakiś inny, bardziej oszczędny protokół przez wolne łącze między tym wirtualnym serwerem 

a prawdziwym terminalem X. SSH używa również wirtualnego serwera X11 do tunelowania X11. 

Mechanizm ten zilustrowano na rysunku 18.4 (wirtualny serwer XH SSH ma zwykle 6011, aby umożliwić 

maszynie uruchamianie wielu wyświetlaczy przy niższych liczbach). Każda maszyna z systemem X11 

będzie miała serwer na porcie 6000. Niektóre będą miały serwery na 6000 i 6001 lub 6011. Tylko 

bardzo niewiele maszyn (głównie te z serwerami wirtualnymi) będzie miało więcej. Tak więc, aby 

zablokować dostęp do wszystkich tych serwerów, zakładając, że nie można filtrować na początku 

połączenia, należy zablokować dostęp do portów od 6000 do 6000 + n, gdzie n jest pewną nieokreśloną 

liczbą. Porty od 6000 do 6063 są oficjalnie zarejestrowane dla X Windows, więc jest to rozsądne 

przypuszczenie dla n, chociaż w większości witryn jest to większy blok, niż naprawdę potrzebujesz. 



Innym możliwym domysłem jest ten używany przez SSH, gdy szuka wolnego portu, na którym mógłby 

umieścić fałszywy serwer; przeskakuje 6000-6010, zakładając, że w ten sposób ominie większość 

prawdziwych serwerów (jednak pesymistycznie przeszuka do 6999, aby znaleźć wolny port, więc 

możesz spojrzeć na to jako ustawienie n na 10 lub na 999). Nie chcesz, aby n był zbyt mały, ponieważ 

może to narazić niektóre wirtualne serwery X11 na atak. Z drugiej strony, nie chcesz, aby był zbyt duży, 

ponieważ blokujesz porty w zakresie losowych portów, które mogłyby być używane przez innych 

klientów aplikacji 

Nie chcesz, aby klient innego protokołu (np. Telnet lub FTP) nie działał po prostu dlatego, że wybrał go 

jako losowy port klient, port zablokowany, aby uniemożliwić dostęp do X11. Masz jedną rzecz: sposób, 

w jaki większość systemów operacyjnych przydziela takie losowe porty. Zasadniczo, gdy aplikacja 

kliencka prosi system operacyjny o przydzielenie losowego portu do jego użycia, jądro przydziela 

następny dostępny port po ostatnim przydzielonym porcie (w razie potrzeby zawija się na początku 

obszaru numerów portów). Jeśli klient złapie port zablokowany z powodu X11, klient zawiedzie. Jeśli 

użytkownik spróbuje ponownie uruchomić klienta kilka razy, za każdym razem otrzyma nowy port i 

ostatecznie odniesie sukces, gdy przydzielony port znajdzie się poza zablokowanym zakresem. 

Powszechnym podejściem (ponownie, zakładając, że nie można filtrować na początku połączenia w 

celu zablokowania połączeń zewnętrznych z serwerami wewnętrznymi) jest blokowanie, powiedzmy, 

czterech portów (porty od 6000 do 6003) na wszystkich hostach i więcej portów na hostach gdzie wiesz 

lub podejrzewasz, że ludzie będą uruchamiać wiele wirtualnych serwerów X11 (np. hosty, do których 

ludzie dzwonią ze swoich terminali X w domu). Bardziej bezpośrednim podejściem jest użycie proxy do 

bezpośredniego połączenia z hostem bastionu, na którym nie działa system okien. Może nawiązywać 

połączenia wychodzące na dowolnym porcie bez obawy o trafienie w zablokowany zasięg, ponieważ 

nie potrzebuje zablokowanego zasięgu. 

Niektórzy dostawcy zapewniają zmodyfikowane lub ulepszone serwery X11 o nieco innych 

właściwościach; na przykład serwer OpenWindows firmy Sun nasłuchuje zarówno na porcie 6000 (dla 

X11), jak i na porcie 2000 (dla starszego protokołu systemu Sun NeWS dla systemu Windows), z drugim 

serwerem na portach 6001 i 2001 i tak dalej. XDMCP korzysta z portu 177 UDP, a jeśli usługa jest 

skonfigurowana do tego, będzie odpowiadać na żądania emisji. Serwer czcionek X używa portu TCP 

7100. 

Charakterystyka proxy X11 

X11 nie działa dobrze z ogólnymi systemami proxy, ponieważ wymaga wysokiej wydajności i sprawia, 

że połączenia przychodzące zamiast wychodzące. Dostępne są dedykowane serwery proxy X11, z 

których większość ma na celu zapewnienie dodatkowych funkcji zamiast bezpieczeństwa. 

Najskuteczniejszym sposobem na proxy X11 jest użycie tunelowania SSH, co pozwala na połączenie 

wychodzące oraz zapewnia szyfrowanie i uwierzytelnianie. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych X11 

Sam X11 nie korzysta z wbudowanych adresów IP i będzie działał bez trudności z systemami translacji 

adresów sieciowych. Jednak odwrócony charakter X11 oznacza, że połączenia będą zwykle 

wykonywane od zewnątrz do wewnątrz. Ponieważ system translacji adresów sieciowych nie może 

automatycznie skonfigurować translacji w tej sytuacji, będziesz musiał mieć jakieś predefiniowane 

tłumaczenie, aby korzystać z X11 za pośrednictwem systemu translacji adresów sieciowych. Ponadto 

dane używane w mechanizmie uwierzytelniania XDM-AUTHORIZATION-1 zwykle obejmują adres IP 

klienta. Jeśli używasz tej formy uwierzytelnienia za pośrednictwem systemu translacji adresów 

sieciowych, musisz specjalnie skonfigurować klienta i serwer, aby używał nazw hostów zamiast 

adresów. 



Podsumowanie zaleceń dla XII 

• Nie zezwalaj klientom w Internecie na łączenie się z serwerami X11 w sieci wewnętrznej. 

• Użyj SSH, aby zezwolić klientom w Internecie na łączenie się z twoim lokalnym wyświetlaczem. 

• Jeśli nie możesz użyć SSH, użyj serwera proxy X11 (takiego jak w TIS FWTK) działającego na hoście 

bastionu. 

• Nie uruchamiaj nieograniczonego serwera XDMCP na hoście bastionu. 

• Nie zezwalaj XDMCP przez zaporę ogniową. 

• Nie uruchamiaj usługi czcionek X na hoście bastionu. Jeśli potrzebujesz X, zainstaluj czcionki lokalnie. 

Zdalne interfejsy graficzne dla systemów operacyjnych Microsoft 

Szeroka gama programów zapewnia zdalny dostęp do komputerów z systemem operacyjnym Windows 

(aby wymienić kilka losowo, LapLink, Zdalnie możliwe i pcANYWHERE). Chociaż większość z tych 

programów była pierwotnie zaprojektowana do pracy z modemami, wiele z nich działa teraz również 

w sieciach, a te, które prawie zawsze obsługują TCP / IP. Większość z nich korzysta z zastrzeżonych 

protokołów; Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z portów przez takie programy, 

musisz skontaktować się ze sprzedawcą konkretnego programu, którego chcesz używać. Obawy 

dotyczące bezpieczeństwa wszystkich tych programów są takie same i można je podzielić na 

następujące kategorie: 

• Czy zdalni i lokalni użytkownicy urządzenia są oddzieleni? Czy użytkownik lokalny może kontrolować, 

co mogą zrobić zdalni użytkownicy, i czy użytkownicy zdalni są chronieni przed ingerencją ze strony 

lokalnych użytkowników znajdujących się w pobliżu?  

• Czy istnieje bezpieczne i silne uwierzytelnienie zdalnego użytkownika? 

• Czy dane podlegają przechwyceniu między użytkownikiem zdalnym a urządzeniem? 

• Jakie możliwości ma użytkownik zdalny? Czy zdalny użytkownik może ponownie uruchomić komputer 

lub przesłać z niego pliki? 

Użytkownik zdalny będzie miał taki sam dostęp do sieci, jak komputer, do którego jest podłączony. W 

związku z tym możesz dokonać kompromisu między bezpieczeństwem używanego protokołu a 

możliwościami komputera, do którego ludzie mają do niego dostęp; im bardziej bezpieczny jest 

protokół, tym większy dostęp można uzyskać od urządzenia. Jednak wiele z tych programów używa 

jednego hasła wielokrotnego użytku i niezaszyfrowanego połączenia, aby zapewnić zdalnemu 

użytkownikowi pełny dostęp do komputera; przepuszczenie go przez zaporę jest w rzeczywistości 

równoznaczne z podłączeniem komputera do Internetu i jest bardzo mało prawdopodobne, aby była 

to akceptowalna opcja. Programy zdalnego sterowania są jednym z najczęstszych problemów 

bezpieczeństwa w sieciach opartych na Microsoft. Nie ma znaczenia, jak dobre jest bezpieczeństwo 

komputera, jeśli umieścisz na nim niezabezpieczony program zdalnego sterowania. W najlepszym 

wypadku program zdalnego sterowania zapewni zdalnemu użytkownikowi pełną kontrolę, którą ma 

użytkownik lokalny; w najgorszym przypadku może dać zdalnemu użytkownikowi kontrolę 

administracyjną z większymi możliwościami niż zwykły użytkownik lokalny. Jest to o wiele bardziej 

niebezpieczne niż jakakolwiek inna usługa, którą prawdopodobnie będziesz uruchamiać i powinna być 

odpowiednio chroniona. Powinieneś dokładnie ocenić roszczenia bezpieczeństwa zgłoszone przez te 

programy. W szczególności wiele z nich zapewnia zwiększone bezpieczeństwo uwierzytelniania lub 

strumienia danych, ale nie oba. Jest to w zasadzie bezcelowe; atakujący, który może się uwierzytelnić, 



nie musi podsłuchiwać i na odwrót. Ponadto niektóre z ich „ulepszeń bezpieczeństwa” w zakresie 

uwierzytelniania są niezwykle minimalne. Na przykład wiele pakietów twierdzi, że korzystanie z 

normalnego uwierzytelniania domeny Windows to poprawa bezpieczeństwa. Z pewnością sprawia, że 

administracja jest wygodniejsza i może nieco zwiększyć bezpieczeństwo (ponieważ administrator może 

wymusić stosowanie stosunkowo dobrych haseł), ale nie jest to znaczący postęp w zakresie 

bezpieczeństwa sieci w porównaniu z posiadaniem hasła lokalnego o równoważnej długości. Może nie 

być żadnego postępu, ponieważ uwierzytelnianie domeny będzie miało miejsce w sieci lokalnej, między 

komputerem a jego kontrolerem domeny; informacje o haśle i nazwie użytkownika muszą dostać się 

do komputera za pomocą dowolnego protokołu używanego przez program zdalnego dostępu, który 

może być wielokrotnego użytku lub nawet nieszyfrowany. Pamiętaj, że nawet jeśli hasła są 

przekazywane przez sieć w formie nienadającej się do ponownego użycia, mogą być po prostu 

zgadywalne - jeśli zdecydujesz się na taki dostęp, upewnij się, że używasz silnych haseł i że program 

rejestruje awarie, abyś mógł potrafi wykryć ataki polegające na odgadywaniu hasła. 

Niezależna architektura obliczeniowa (ICA) 

ICA39 to opracowany przez Citrix protokół do zdalnego wyświetlania klientów Windows. Jest to 

najbardziej rozpowszechniony z protokołów zdalnego dostępu do systemu Windows, a klienci są 

dostępni na wiele platform, w tym Unix i Macintoshes. Istnieje również klient oparty na Javie, który 

pozwoli dowolnemu urządzeniu Java (na przykład większości przeglądarek internetowych) być 

wyświetlaczem ICA. ICA jest dostępna dla szerokiej gamy protokołów niższego poziomu, nie tylko TCP 

/ IP (jest to jedna z jej zalet w porównaniu z protokołami konkurującymi). W tej sekcji omówimy tylko 

implementację TCP / IP. ICA używa ukrytego połączenia do uwierzytelnienia użytkownika. Chociaż 

hasła są ukryte, nie są silnie chronione; programy odczytujące hasła z negocjacji uwierzytelniania ICA 

są łatwo dostępne. Wariant o nazwie Bezpieczna ICA faktycznie używa szyfrowania do uwierzytelniania 

i może również używać szyfrowanego połączenia dla strumienia danych. Wykorzystuje szyfrowanie 

RC5 z wymianą kluczy Diffie-Hellmana, przy użyciu 128-bitowego klucza do uwierzytelnienia. (Aby 

uzyskać więcej informacji na temat algorytmów szyfrowania i implikacji długości klucza, patrz Dodatek 

C.) Z powodu wcześniejszych ograniczeń eksportu USA, wersje spoza USA używają słabszego 40-

bitowego klucza w strumieniu danych; Wersje amerykańskie mogą wykorzystywać szyfrowanie 40-

bitowe, 56-bitowe lub 128-bitowe w strumieniu danych. (Zmiany w ograniczeniach eksportu USA 

prawdopodobnie usuną to rozróżnienie w przyszłych wersjach.) Pakiety z serwera do klienta składają 

się z częściowych aktualizacji ekranu, które są przydatne tylko wtedy, gdy masz cały strumień danych. 

Dane przesyłane od klienta do serwera zawierają informacje o naciśnięciu klawisza, które można 

stosunkowo łatwo złożyć w użyteczną formę. Jednak zrobienie tego nadal wymagałoby czasu i wysiłku, 

aby złamać 40-bitową kluczową wersję eksportową USA i prawdopodobnie byłoby opłacalne tylko dla 

zdecydowanego lub silnie zmotywowanego napastnika. Wiele problemów związanych z 

bezpieczeństwem zdalnego dostępu jest poza kontrolą samego protokołu. Na przykład, chociaż ICA 

używa szyfrowanego połączenia do uwierzytelnienia, to do konkretnego oprogramowania serwera  

Charakterystyka filtrowania pakietów ICA 

Istnieją dwa protokoły ICA: jeden dla połączeń klienckich i jeden do przeglądania (szukanie serwerów 

ICA). W TCP / IP połączenia klientów są oparte na porcie TCP 1494; przeglądanie odbywa się za 

pośrednictwem emisji UDP do portu 1604. Przeglądanie nie jest krytyczne dla funkcjonowania ICA. Jeśli 

jest wyłączona, użytkownicy będą musieli wpisywać nazwy komputerów zamiast wybierać je z listy 

(lista, jeśli jest dostępna, czasami zawiera przydatne informacje o względnym obciążeniu serwerów). 

Charakterystyka zbliżająca ICA 



W chwili pisania tego artykułu Citrix nie wiedział o żadnych dostępnych dedykowanych serwerach 

proxy dla ICA. Jednak ważną częścią ICA jest proste połączenie TCP, które może być z łatwością proxy 

przez dowolny ogólny system proxy. Wiele komercyjnych systemów proxy udostępnia instrukcje 

dotyczące proxy ICA. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych przez ICA 

ICA nie korzysta z wbudowanych adresów IP i będzie działać w sposób przejrzysty za pośrednictwem 

systemu translacji adresów sieciowych. Jednak system przeglądania spróbuje przekazać adresy IP. Na 

najnowszych klientach i serwerach powinieneś być w stanie skonfigurować mapowanie statyczne, 

skonfigurować serwer tak, aby wiedział o mapowaniu jako adres alternatywny, i skonfigurować klienta 

tak, aby używał tego adresu do połączeń. 

Serwer terminali Microsoft i usługi terminalowe 

Serwer terminali Microsoft to osobna edycja systemu Windows NT 4, ale jest to po prostu usługa w 

systemie Windows. Odzwierciedla to zmiany w podstawowym systemie operacyjnym w celu obsługi 

operacji wielu użytkowników. Zmiany te zostały częściowo opracowane przez Citrix, ale teraz są częścią 

rozwoju systemu operacyjnego Microsoft (ta historia znajduje odzwierciedlenie w częstych plotkach o 

Citrix, Microsoft, Terminal Server i ICA, wiele z nich jest niepoprawnych). Domyślnie Usługi 

terminalowe korzystają z opracowanego przez Microsoft protokołu o nazwie Remote Desktop Protocol 

(RDP), który jest rozszerzeniem standardu International Telecommunications Union T.120. (T.120 

omówiono dalej w rozdziale 19.) Można również kupić wsparcie ICA od Citrix i dodać je do serwera 

terminali. Obsługa ICA zapewnia kilka przydatnych funkcji, których nie zapewnia RDP; przede 

wszystkim obsługa protokołu RDP jest dostępna tylko na platformach Windows, a ICA jest dostępna 

dla szerokiej gamy systemów operacyjnych. RDP zapewnia trzy poziomy szyfrowania: niski, średni i 

wysoki. Szyfrowanie „niskie” szyfruje tylko dane wysyłane od klienta do serwera za pomocą 40-

bitowego RC4. Obejmuje to dane uwierzytelniające. Szyfrowanie „średnie” szyfruje wszystkie dane, ale 

używa 40-bitowego RC4; „wysokie” szyfrowanie szyfruje wszystkie dane przy użyciu 128-bitowego RC4. 

Charakterystyka RDP filtrowania pakietów 

RDP używa bezpośredniego połączenia TCP na porcie 3389. 

Charakterystyka proxy PROW 

Nie znamy żadnych dostępnych dedykowanych serwerów proxy dla PROW. Jednak protokół RDP 

korzysta z bezpośredniego połączenia TCP, które może być z łatwością proxy przez dowolny ogólny 

system proxy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w RDP 

Protokół RDP nie korzysta z wbudowanych adresów IP i będzie działać w sposób przejrzysty za 

pośrednictwem systemu translacji adresów sieciowych. 

BO2K 

BO2K to kontrowersyjne narzędzie do zdalnego dostępu. Na jego korzyść jest to bezpłatne narzędzie z 

różnorodnymi dostępnymi rozszerzeniami, w tym szeroką gamą metod szyfrowania i komunikacji, 

które pozwalają mu bezpiecznie pracować w Internecie. Jest jednak napisany i dystrybuowany przez 

osoby, które włamują się do komputerów, i często jest instalowany za pomocą konia trojańskiego. Jest 

przeznaczony do ukrycia przed użytkownikiem lokalnym, nawet osobą z uprawnieniami administratora 

na komputerze lokalnym (jest to zaleta zarówno dla atakujących próbujących ukryć się przed 



administratorami systemu, jak i administratorów systemu próbujących ukryć się przed atakującymi). 

Ponieważ BO2K zapewnia system dodawania rozszerzeń, trudno jest podać absolutne stwierdzenia na 

temat jego możliwości; ludzie często dodają nowe możliwości. BO2K zapewnia zdalnemu 

użytkownikowi pełny dostęp administratora do maszyny i nie można go skonfigurować w celu 

zapewnienia bardziej ograniczonego dostępu. To sprawia, że jest to wątpliwy wybór jako narzędzie 

zdalnego dostępu ogólnego przeznaczenia dla użytkowników. Z drugiej strony zapewnia pewne 

uwierzytelnienie zdalnego użytkownika. Serwer BO2K, który działa na kontrolowanym komputerze, ma 

wbudowane hasło szyfrowania i musisz znać to hasło, aby móc je kontrolować. Hasło można odzyskać 

z serwera, jeśli masz dostęp do pliku binarnego serwera, dlatego powinieneś chronić plik binarny 

serwera w taki sam sposób, jak chronisz inne pliki, które mogą zapewnić atakującym dostęp 

administratora. 

Charakterystyka filtrowania pakietów BO2K 

BO2K obsługuje komunikację UDP lub TCP, a dostępna jest wtyczka do obsługi komunikacji przez ICMP. 

Może używać dowolnego numeru portu. Domyślnie używa protokołu UDP przez port 31337, ale jego 

konfiguracja jest niezwykle łatwa. Ogólnie rzecz biorąc, nierozsądne jest przyjmowanie jakichkolwiek 

założeń dotyczących portów, z których będzie korzystać BO2K. Jeśli instalujesz go na własny użytek, 

możesz oczywiście wybrać porty i protokoły, które Ci odpowiadają. 

Charakterystyka proxy BO2K 

Nie ma wtyczek obsługujących proxy dla BO2K. Ponieważ serwer BO2K działa na kontrolowanym 

komputerze, połączenia są często nawiązywane z serwerem wewnątrz zapory i klientem na zewnątrz; 

jest to kierunek, w którym serwery proxy nie są zwykle używane. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych BO2K 

BO2K nie korzysta z wbudowanych adresów IP i powinien bezproblemowo pracować przez systemy 

translacji adresów sieciowych. Z drugiej strony serwer działa na kontrolowanym komputerze. Jeśli ta 

maszyna znajduje się w systemie translacji adresów sieciowych, musisz skonfigurować dla niej 

translację statyczną. Transakcje będą inicjowane od klienta, a ruch przychodzący nie może 

skonfigurować tłumaczenia dynamicznego. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących zdalnego dostępu do systemu Windows 

• Ogólnie rzecz biorąc, te protokoły są bardzo niepewne. Umożliwienie im przejścia przez zaporę 

skutecznie otwiera maszyny z serwerami do Internetu (i uruchamianie ich za pomocą modemu 

skutecznie otwiera maszynę dla każdego, kto zdoła zadzwonić pod numer telefonu). Zamiast tego 

rozważ zastosowanie wirtualnej sieci prywatnej lub telefonicznej jako metody dostępu zdalnego 

(więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć w rozdziale 20). 



Usługi konferencyjne w czasie rzeczywistym 

Usługi takie jak Internet, poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne pozwalają ludziom wysyłać sobie 

nawzajem wiadomości, które będą czytane w późniejszym czasie, ale co jeśli chcesz wysłać 

natychmiastową wiadomość lub zamiast tego przeprowadzić dyskusję? Kilka usług dostępnych w 

Internecie umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym w Internecie, od „pokojów czatowych”, w 

których ludzie mogą wysyłać wiadomości tekstowe do programów telekonferencyjnych z urządzeniami 

wideo, audio i tablicami. 

Internet Relay Chat (IRC) 

IRC to oparty na tekście system konferencji w czasie rzeczywistym dla wielu użytkowników. 

Użytkownicy uruchamiają programy klienckie IRC, aby łączyć się z serwerami IRC. Serwery IRC mogą 

być ustawione w drzewie opinającym i rozmawiać ze sobą, aby przekazywać wiadomości do wszystkich 

klientów; obecnie wiele serwerów IRC jest niezależnych i nie bierze udziału w drzewie. Klienci mogą 

łączyć się z dowolnym z tych serwerów. Większość problemów bezpieczeństwa związanych z IRC 

dotyczy tego, kto go używa i jak, a nie sam protokół. Jak wspomnieliśmy , wielu klientów pozwala 

serwerom na znacznie większy dostęp do zasobów lokalnych (plików, procesów, programów itp.) niż 

powinien, a złośliwy serwer może siać spustoszenie w przypadku słabego lub źle skonfigurowanego 

klienta. Co więcej, niektórzy z częstych użytkowników IRC mają nieprzyjemny nawyk przekonywania 

nowych użytkowników do naiwnego wykonywania poleceń, które według tych użytkowników będą 

robić porządne rzeczy w ich systemach, ale zamiast tego niszczą te systemy. Wielu dobrze 

poinformowanych użytkowników IRC po prostu naiwnie podchodzi do bezpieczeństwa. Na przykład 

uważają, że naprawdę fajnie jest rozpowszechniać oprogramowanie, umieszczając mały serwer na 

swoim komputerze i doradzając ludziom, aby „telnet myhost myport | sh” zainstalowali dla nich 

oprogramowanie, co pozwala użytkownikom zewnętrznym na zainstalowanie oprogramowania bez 

interakcji z użytkownik, ale pozwoliłby mu także uruchamiać dowolne polecenie na hoście użytkownika 

wewnętrznego jako ten użytkownik. Niemożliwe jest odróżnienie wrogich ludzi od naiwnych, a 

użytkownikom należy doradzić, aby nigdy nie wydawali żadnych poleceń, w swoim lub poza swoim 

klientem IRC, tylko dlatego, że ktoś doradził im, aby przerosli IRC. Chociaż problemy te są szeroko 

rozpowszechnione na IRC, IRC jest również użytecznym i popularnym sposobem rozmawiania ze sobą. 

Przydatna może być komunikacja tekstowa z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym; ma wiele 

zalet telekonferencji za znacznie niższą cenę. Podczas gdy klienci IRC stanowią ryzyko, serwery IRC są 

stosunkowo bezpieczne. Powinieneś być w stanie bezpiecznie uruchomić serwer IRC w ograniczonym 

(chrootowanym) środowisku na hoście bastionu, ale byłoby trochę dziwne, aby uruchomić serwer bez 

klientów lokalnych, którzy mieliby do niego dostęp, oraz serwer, który mógłby uzyskać dostęp do 

Internetu prawdopodobnie nie byłoby bezpieczne dla klientów do rozmowy. Możesz chcieć uruchomić 

jeden w swojej zaporze ogniowej na prywatne konferencje IRC. Wielu klientów IRC obsługuje coś, co 

nazywa się Direct Client Connections (DCC). DCC pozwala dwóm klientom IRC na negocjowanie i 

ustanowienie bezpośredniego połączenia TCP między nimi, z pominięciem wszystkich serwerów oprócz 

wstępnej negocjacji. Większość serwerów IRC spróbuje użyć protokołu Auth, aby uzyskać informacje o 

użytkowniku. Niektóre serwery IRC nie przyjmują połączeń, jeśli Auth nie działa.  

Charakterystyka filtrowania pakietów IRC 

IRC to usługa oparta na TCP. Serwery zazwyczaj nasłuchują połączeń przychodzących (zarówno od 

klientów, jak i innych serwerów) na porcie 6667, chociaż niektóre serwery używają innych numerów 

portów. Klienci (i serwery łączące się z innymi serwerami) używają portów powyżej 1023. Klienci 

używają portów powyżej 1023, aby rozmawiać z innymi klientami korzystającymi z DCC. Aby rozpocząć, 

wywołujący klient przekazuje zaproszenie do wywoływanego klienta przez normalne kanały serwera 



IRC. Zaproszenie zawiera numer portu TCP, na którym dzwoniący klient nasłuchuje połączenia 

przychodzącego. Wywoływany klient, jeśli zdecyduje się przyjąć zaproszenie, otwiera połączenie TCP z 

tym portem. 

Charakterystyka proxy w IRC 

Gdy wszystkie serwery IRC były częścią tego samego drzewa opinającego, każdy serwer IRC mógł służyć 

jako serwer proxy. Obecnie serwery IRC wydają się być niezależne, a użytkownicy prawdopodobnie 

będą chcieli kontaktować się z wieloma różnymi  serwerami. Dlatego konieczne jest posiadanie 

prawdziwych serwerów proxy. Klient IRC obsługujący SOCKS, mIRC, jest dostępny dla większości 

wariantów Uniksa; podobnie jest dedykowany IRC serwer proxy o nazwie tircproxy. Połączenia DCC nie 

będą działać z mIRC przez SOCKS, ale z tircproxy, który przechwytuje je i przepisuje. tircproxy może 

również przechwytywać, odrzucać lub dezynfekować DCC i inne niebezpieczne żądania, ograniczając 

liczbę możliwych ataków. Zapewnia również uwierzytelnianie użytkowników w przypadku 

wychodzących żądań, w formie autentycznego uwierzytelnienia poszczególnych użytkowników za 

pomocą informacji o nazwie użytkownika / haśle (przekazywanych w postaci jawnego tekstu) lub w 

formie pytań quizowych, które mają na celu przepuszczenie wszystkich ludzi, jednocześnie 

uniemożliwiając korzystanie z botów , programy biorące udział w IRC. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych IRC 

Normalne połączenia IRC nie zawierają wbudowanych adresów IP i działają bez problemów dzięki 

translacji adresów sieciowych. Niektóre serwery będą wymagały dostępu do serwera uwierzytelniania 

o tym samym pozornym adresie IP, dlatego konieczne będzie zapewnienie odwzorowania, które 

pozwoli na pomyślne uwierzytelnienie przychodzące. Połączenia DCC są bardziej skomplikowane, 

ponieważ wymagają przekazania adresów IP i numerów portów oraz umożliwienia połączeń 

przychodzących. Aby zezwolić na DCC, system translacji adresów sieciowych będzie musiał zrozumieć 

protokół IRC, poprawnie zmodyfikować adresy IP i numery portów w komendach DCC oraz 

zaakceptować związane z nimi połączenia przychodzące. Alternatywnie możesz użyć tircproxy w 

połączeniu z translacją adresów sieciowych i zapewnić statyczne tłumaczenie dla hosta z 

uruchomionym tircproxy. tircproxy zajmie się przechwytywaniem poleceń DCC. 

Podsumowanie zaleceń dla IRC 

• Chociaż teoretycznie możliwe jest zastępowanie IRC lub przepuszczanie IRC przez filtry, 

prawdopodobnie nie jest to dobry pomysł ze względu na słabości klientów. Najlepszym sposobem na 

umożliwienie IRC jest umieszczenie niezaufanego komputera ofiary bez poufnych danych w sieci 

obwodowej i umożliwienie użytkownikom zalogowania się na tym komputerze w celu uruchomienia 

IRC. 

• Jeśli prowadzisz wewnętrzny serwer IRC, upewnij się, że nie jest on częścią drzewa zewnętrznych 

serwerów IRC; w przeciwnym razie będzie skutecznie zastępować klientów IRC i ataki na nich z 

zewnątrz. 

ICQ 

ICQ to protokół konferencyjny opracowany przez Mirabilis i uruchamiany w połączeniu z konferencjami 

dostępnymi na ich serwerach. Chociaż ICQ jest usługą zastrzeżoną, jest jedną z bardziej popularnych 

internetowych usług czatowych. Podobnie jak IRC, ICQ jest popularnym miejscem, w którym atakujący 

szukają celów, w tym komputerów, które mogą być podatne na ataki, oraz osób, którym można 

manipulować za pomocą inżynierii społecznej. Wiele osób zgłasza, że zauważa większą liczbę osób, 

które sondują swoją witrynę podczas korzystania z ICQ. Oprócz znaczących problemów pośrednich 



związanych z ICQ wystąpiły proste problemy bezpieczeństwa z samym klientem ICQ. Są to głównie 

ataki typu „odmowa usługi”, w których ludzie mogą zawiesić lub zawiesić komputer z uruchomionym 

klientem, ale niektóre z nich to problemy z przepełnieniem bufora, które mogą pozwolić osobie 

atakującej na wykonanie dowolnych poleceń. Ponadto jedna wersja klienta skonfigurowała serwer 

WWW, a także klienta ICQ. Jest to nieprzyjemne z punktu widzenia bezpieczeństwa, bez względu na 

to, jaki to serwer sieciowy (podatności serwera WWW są nieco większe niż w przypadku klienta czatu), 

a pogorszyło to fakt, że określony serwer sieciowy udostępniony przez Mirabilis zezwalał na dowolny 

plik na maszyna do przeniesienia. Chociaż problemy te zostały szybko naprawione przez Mirabilis, 

historia powtarzających się problemów jest powodem do niepokoju. 

Charakterystyka filtrowania pakietów ICQ 

ICQ komunikuje się przez UDP na porcie 4000 z serwerem na icq.mirabilis.com i przez TCP na porcie 

powyżej 1024 od klienta do serwera lub między klientami. Klient można skonfigurować do 

kontrolowania używanych portów; zwykle wybiera porty od 3989 do 4000. 

Charakterystyka zastępcza ICQ 

Klient ICQ obsługuje SOCKS i będzie rozmawiał z serwerami SOCKS4 lub SOCKS5. Ponieważ jednak ICQ 

używa zarówno TCP, jak i UDP, a SOCKS4 nie obsługuje proxy UDP, używanie SOCKS4 nie jest 

kompletnym rozwiązaniem; musisz także zezwolić UDP na port 4000. ICQ pozwoli ci skierować pakiety 

UDP do zapory ogniowej, aby ułatwić korzystanie z odtwarzacza UDP lub obsługi SOCKS5 UDP. Zwykle 

klienci ICQ będą próbować wysyłać wiadomości bezpośrednio do siebie. Jeśli korzystasz z serwera 

proxy , połączenia przychodzące prawdopodobnie nie będą działać, nawet jeśli połączenia wychodzące 

zakończą się powodzeniem, ponieważ klient inicjujący nie wie, że powinien skontaktować się z 

serwerem proxy. Dlatego jeśli powiesz klientowi ICQ, że używasz serwera proxy, przekieruje on 

rozmowy przez serwer ICQ (przez serwer proxy) zamiast bezpośrednio do innego klienta. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych ICQ 

ICQ korzysta z informacji o numerze portu, aby skonfigurować bezpośrednią komunikację klient-klient. 

Zasadniczo nie będzie to działało poprzez translację adresów sieciowych, a klienci stojący za systemem 

translacji adresów sieciowych będą mogli kontaktować się z serwerami Mirabilis i wysyłać 

bezpośrednie wiadomości między klientami, ale ich nie odbierać. Jeśli jednak skonfigurujesz statyczne 

odwzorowanie ruchu przychodzącego dla numerów portów używanych przez ICQ, możliwa będzie 

bezpośrednia komunikacja klient-klient. 

Podsumowanie zaleceń dla ICQ 

• Nie zezwalaj ICQ przez zaporę. 

• Jeśli musisz uruchomić ICQ, rozważ użycie zaatakowanej maszyny, aby to zrobić. 

talk 

talk to tekstowy dwuosobowy system konferencyjny w czasie rzeczywistym; pozwala dwóm osobom 

nawiązać ze sobą sesję „czatu”. Każdy z ekranów jest podzielony na dwie sekcje; jakie typy jednej osoby 

pojawiają się w jednej sekcji; jakie typy innych osób pojawiają się w drugiej sekcji. dyskusja jest bardzo 

skomplikowana, ponieważ używa protokołu UDP do negocjowania połączeń między dwoma stronami, 

a następnie używa protokołu TCP do faktycznego przenoszenia danych w obie strony między 

uczestnikami. UDP jest używany między klientem wywołującym a serwerem odpowiadającym i 

ponownie między klientem odbierającym a serwerem wywołującym; Następnie używany jest protokół 

TCP między dwoma klientami. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, istnieją dwie 



niekompatybilne wersje protokołu rozmowy, powszechnie zwane albo talk i ntalk (dla „nowej 

rozmowy”) lub otalk (dla „starej rozmowy”) i rozmowy, w zależności od tego, kogo zapytasz. 

Wcześniejsza wersja polegała na tym, że bajty znajdowały się w określonej kolejności w pamięci i 

działały niezawodnie tylko między maszynami tego samego typu procesora. Późniejsza wersja 

rozwiązuje ten problem, ale jest niezgodna z wcześniejszą wersją. Dzwoniący klient kontaktuje się z 

serwerem odpowiadającym przez UDP, aby ogłosić połączenie. Serwer odpowiadający informuje 

dzwoniącego użytkownika, że ktoś prosi o sesję rozmowy oraz o tym, jak użytkownik powinien 

odpowiedzieć, aby zaakceptować połączenie. Czekając na odpowiedź użytkownika, klient wywołujący 

kontaktuje się również z serwerem wywołującym, aby powiedzieć, że oczekuje połączenia 

przychodzącego, i określa port TCP, którego chce używać dla tego połączenia (w pewnym sensie 

dzwoniąc do swojego sekretarza, aby powiedzieć, że oczekujesz oddzwonienia od kogoś i że należy go 

przełączyć na numer wewnętrzny, na którym jesteś obecnie). Gdy użytkownik odpowiadający 

zaakceptuje, klient tego użytkownika (klient odpowiadający) kontaktuje się z serwerem wywołującym 

za pośrednictwem UDP w celu ustalenia portu, na który czeka klient wywołujący; klient odpowiadający 

następnie kontaktuje się z klientem wywołującym na tym porcie TCP. Rysunek 19.2 pokazuje, jak działa 

rozmowa. Z powodu niekompatybilnych protokołów rozmów rozmowa stosunkowo często kończy się 

niepowodzeniem nawet między witrynami, które nie filtrują pakietów, lub między maszynami różnych 

typów w tej samej witrynie. klienci i serwery rozmów są zazwyczaj dostarczane tylko na komputerach 

z systemem Unix. 

Filtrowanie pakietów .Charakterystyka talk 

serwery talk (które pośredniczą w połączeniach między klientami talk, a następnie znikają z drogi) 

używają portu UDP 517 (dla starszych wersji talk) lub portu UDP 518 (dla nowszych wersji). Klienci Talk 

używają portów UDP powyżej 1023 do interakcji z serwerami Talk. Klienci Talk używają również portów 

TCP powyżej 1023 do interakcji ze sobą. Oznacza to, że aby umożliwić komunikację przez zaporę, 

musisz zezwolić na połączenia TCP, w których oba końce używają dowolnych portów powyżej 1023; 

nie jest to bezpieczne ze względu na podatności, takie jak serwery X11, które używają portów powyżej 

1023. 

Proxying. Charakterystyka talk 

Brak dostępnych serwerów proxy dla talk. Teoretycznie byłoby możliwe napisanie jednego. Ponieważ 

rozmowa dotyczy jednocześnie klientów wewnętrznych i zewnętrznych, prawie musiałby to być serwer 

proxy o zmodyfikowanej procedurze. (W każdym razie żaden zwykły serwer nie poradziłby sobie z tym, 

ponieważ dotyczy zarówno TCP, jak i UDP). Biorąc pod uwagę znaczną trudność napisania proxy proxy 

i ekstremalną kruchość procesu, jest mało prawdopodobne, że zostanie on udostępniony. rozmowa 

została prawie całkowicie porzucona na rozmowy między internetem, na rzecz takich rzeczy jak IRC i 

ICQ, jak opisano wcześniej. 

Tłumaczenie adresu sieciowego Charakterystyka talk 

Ze względu na sposób, w jaki talk negocjuje numery portów i otwiera połączenia, potrzebny byłby 

system translacji adresów sieciowych, który był świadomy rozmowy, aby działała. System translacji 

adresów sieciowych musi zwracać uwagę na negocjacje numeru portu, aby skonfigurować 

odpowiednie tłumaczenie dla połączeń przychodzących. 

Podsumowanie rekomendacji dla talk 

• Nie można bezpiecznie zezwalać na talk przez filtry ani na proxy, więc nie można zezwalać na talk 

między Internetem a komputerami wewnętrznymi. Jeśli z jakiegoś powodu absolutnie musisz zezwalać 



na talk, musisz umieścić w swojej sieci obwodowej maszynę będącą ofiarą, która jest niezaufana i nie 

ma żadnych poufnych danych, a także pozwolić użytkownikom na zalogowanie się i rozpoczęcie 

rozmowy. 

Protokoły multimedialne 

Do tej pory omawialiśmy metody wymiany wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Istnieją 

również systemy przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, które umożliwiają wymianę innych 

rodzajów danych; obejmują one Internet , telefony, systemy wideokonferencyjne i systemy 

udostępniania aplikacji. Tego rodzaju dane wymagają znacznie większej przepustowości niż zwykły 

tekst i często mają większy wpływ na bezpieczeństwo. Protokoły multimedialne mają zwykle kilka 

wspólnych cech. Po pierwsze, zwykle używają więcej niż jednego portu. Używają wielu strumieni 

danych, aby oddzielić dane o różnych cechach i w celu zmaksymalizowania wydajności, z jaką korzystają 

z zasobów sieciowych. W ten sposób zwykle oddzielają dane audio od danych wideo i używają różnych 

kanałów dla danych idących w różnych kierunkach. Oddzielają również rzeczywiste dane od poleceń 

administracyjnych, dzięki czemu port używany do wysyłania wideo nie jest taki sam, jak port używany 

do powiedzenia „Przestań wysyłać mi wideo, nie mogę już tego wziąć”; maksymalizuje to szanse, że 

faktycznie przejdą polecenia administracyjne. Funkcje administracyjne są zwykle znane jako kontrola 

połączeń. Większość protokołów multimedialnych używa różnych protokołów niższego poziomu dla 

danych i do kontroli połączeń. Dane są prawie zawsze wysyłane przez UDP, podczas gdy kontrola 

połączeń jest prawie zawsze wysyłana przez TCP. Wynika to z faktu, że dane wymagają maksymalnej 

prędkości. Nie ma znaczenia, że niektóre pakiety zostaną utracone, o ile wszystkie pakiety, które 

przechodzą, zostaną wykorzystane natychmiast po ich otrzymaniu. Z drugiej strony kontrola połączeń 

zdarza się rzadziej, ale nie może się zgubić; warto zwiększyć obciążenie TCP, aby mieć pewność, że 

polecenia nadejdą. Protokoły multimedialne są bardzo trudne do odpowiedniej ochrony za pomocą 

zapór ogniowych. Trudno byłoby obsłużyć dowolny protokół, który wymagałby dużej liczby kanałów, 

poruszających się w obu kierunkach i wykorzystujących zarówno protokoły zorientowane na 

połączenie, jak i bezpołączeniowe, ale protokoły multimedialne dodatkowo komplikują obraz, 

wymagając bardzo wysokiej wydajności. 

T.120 i H.323 

T.120 i H.32340 są standardami Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) do prowadzenia 

konferencji. T.120 obejmuje przesyłanie plików, czat, tablicę i udostępnianie aplikacji; H.323 obejmuje 

konferencje audio i wideo. Są to zarówno standardy wyższego poziomu, które wykorzystują wiele 

protokołów niższego poziomu do różnych celów, a od czasu do czasu można usłyszeć, jak ludzie 

rozmawiają o Q.931, G.711, H.245, H.261 i H.263 jako części H.323 oraz od T.122 do T.127 jako części 

T.120. W większości przypadków nie musisz się martwić o protokoły niższego poziomu, które są 

używane w połączeniu z protokołami wyższego poziomu. Ani H.323, ani standard T.120 nie wymagają 

od implementatorów zapewnienia bezpieczeństwa. H.323 jest używany do przenoszenia danych audio 

i wideo, które zostaną przedstawione użytkownikowi. Chociaż stwarza to ryzyko wycieku informacji, 

nie jest bezpośrednio niebezpieczne dla klienta, chyba że wszystkie protokoły są niebezpieczne dla 

klientów. 

Ponieważ H.323 konfiguruje dużą liczbę przychodzących kanałów danych, zarówno UDP, jak i TCP, 

istnieje znaczne ryzyko, że zezwolenie na H.323 pozwoli ludziom atakować inne, bardziej wrażliwe 

usługi. Z drugiej strony T.120 jest z natury niebezpieczny. Zarówno przesyłanie plików, jak i 

udostępnianie aplikacji są aplikacjami, które można bezpośrednio przypisać. 

Charakterystyka filtrowania pakietów w T.120 



Podczas pracy przez TCP / IP, T.120 używa bezpośredniego połączenia TCP na porcie 1503. (Jest to 

faktycznie określone przez T.123, który jest standardem transportu powiązanym z T.120.) 

Charakterystyka proxy T.120 

Ponieważ T.120 używa pojedynczego połączenia TCP na dobrze zdefiniowanym porcie, dość łatwo jest 

zezwolić przez proxy. Ponieważ jednak T.120 zezwala zarówno na względnie bezpieczne zastosowania 

(czat i tablica), jak i niebezpieczne (transfer plików i udostępnianie aplikacji), rozsądnie byłoby mieć 

serwer proxy obsługujący T.120, aby wymusić pewne zabezpieczenia. Takie proxy nie wydają się 

jeszcze dostępne. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w T.120  

T.120 będzie działała transparentnie z translacją adresów sieciowych. 

Charakterystyka filtrowania pakietów w H.323 

H.323 wykorzystuje co najmniej trzy porty na połączenie. Połączenie TCP na porcie 1720 jest używane 

do konfiguracji połączeń. Ponadto każdy strumień danych wymaga jednego dynamicznie 

przydzielanego portu TCP (do kontroli połączeń) i jednego dynamicznie przydzielanego portu UDP (do 

danych). Dźwięk i dane są przesyłane osobno, a strumienie danych są jednokierunkowe; oznacza to, że 

normalna konferencja wideo będzie wymagała co najmniej ośmiu dynamicznie przydzielanych portów 

(port kontrolny TCP i port danych UDP dla wychodzącego wideo, kolejna para dla wychodzącego audio, 

inna para dla przychodzącego wideo i ostatnia para dla przychodzącego dźwięku). Zauważ, że cztery 

dynamicznie przydzielane porty zostaną ustanowione z zewnątrz do wewnątrz (niezależnie od tego, 

która strona zainicjowała rozmowę). 

Szerokie zastosowanie dynamicznie przydzielanych portów sprawia, że H.323 jest bardzo trudny w 

obsłudze przez filtrowanie pakietów; w rzeczywistości instrukcje Microsoftu dotyczące NetMeeting 

(oparte na H.323 i wspomniane później) sugerują zezwalanie na wszystkie połączenia UDP i TCP w obu 

kierunkach, gdzie oba końce są powyżej 1024. Ta konfiguracja jest bardzo niepewna i nie zalecamy jej. 

Jest to jednak jedyny sposób na przepuszczenie H.323 przez niestabilną zaporę filtrującą pakiety. 

Stanowy filtr pakietów, który może monitorować negocjacje portów H.323, byłby w stanie zezwolić 

tylko na potrzebne porty danych. Należy pamiętać, że proste sztuczki, takie jak zezwalanie tylko na 

odpowiedzi UDP, nie będą działać dla H.323, ponieważ przychodzące strumienie danych ze zdalnego 

hosta nie będą spełniać normalnych kryteriów, aby uznać je za odpowiedź; filtrowanie pakietów musi 

obsługiwać H.323. Niestety, H.323 nie jest szczególnie łatwy do przeanalizowania, więc filtry pakietów 

obsługujące H.323 są rzadkie, chociaż oferują je wysokiej klasy systemy filtrowania pakietów. Ponieważ 

H.323 nie ma wbudowanego uwierzytelnienia, przepuszczanie H.323 przez filtr pakietów nie jest 

bardzo bezpieczne, nawet jeśli używasz dynamicznego systemu filtrowania pakietów, który rozumie 

H.323. Jeśli obawiasz się o przesyłanie poufnych danych lub bezpieczeństwo swoich klientów, lepiej 

byłoby użyć serwera proxy zapewniającego funkcje uwierzytelniania. 

Charakterystyka zbliżająca do H.323 

H.323 ma prawie wszystkie cechy, które sprawiają, że protokół jest trudny do proxy; wykorzystuje 

zarówno TCP, jak i UDP, wykorzystuje wiele portów, wykorzystuje dynamicznie przydzielane porty, 

tworzy połączenia w obu kierunkach i osadza informacje adresowe w pakietach. Jedyną dobrą 

wiadomością jest to, że protokół zapewnia przestrzeń, w której klienci mogą określić pożądane miejsce 

docelowe, dzięki czemu serwer proxy może łatwo ustalić, gdzie należy kierować połączenia. Jednym ze 

sposobów na obejście problemów z serwerem proxy H.323 jest użycie tego, co standard nazywa 

Wielopunktową Jednostką Kontroli (MCU) i umieszczenie go w publicznie dostępnej części sieci. 



Systemy te są zaprojektowane przede wszystkim do kontrolowania połączeń wiele do wielu, ale robią 

to, łącząc się z każdą osobą na konferencji. Oznacza to, że jeśli umieścisz jedną w sieci bastion-host, 

możesz zezwolić zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym dzwoniącym na łączenie się z nią, i tylko z 

nią, i prowadzenie konferencji. Jeśli to urządzenie jest dobrze skonfigurowane, jest względnie 

bezpieczne. Nie jest to jednak prawdziwy serwer proxy. Użytkownicy zewnętrzni muszą mieć 

możliwość bezpośredniego połączenia z wielopunktową jednostką sterującą; jedna wielopunktowa 

jednostka sterująca nie łączy się z drugą. W rezultacie dwie witryny korzystające z tego obejścia nie 

mogą ze sobą rozmawiać. Działa tylko wtedy, gdy używa go dokładnie jedna strona w rozmowie. 

Dostępnych jest kilka systemów zapewniających tę funkcjonalność pod różnymi nazwami. Możliwe jest 

również uzyskanie prawdziwych serwerów proxy H.323, które zwykle zapewniają również kontrolę 

wielopunktową i zabezpieczenia. Zasadniczo są to produkty specjalnego przeznaczenia, 

nieuwzględnione w ogólnych pakietach proxy. Jak już wskazaliśmy, przybliżenie H.323 jest sporą pracą; 

nie jest to niewielka modyfikacja normalnego serwera proxy. Jednak dostawcy tacy jak Cisco i 

Microsoft, którzy oferują szeroką gamę produktów, oferują proxy H.323 jako część specjalistycznych 

produktów do wideokonferencji. 

Charakterystyki translacji adresów sieciowych w H.323 

Ponieważ H.323 używa wbudowanych adresów IP do konfigurowania połączeń serwer-klient, nie 

będzie działać z prostą translacją adresów sieciowych. Będziesz potrzebował translatora adresów 

sieciowych, który obsługuje H.323. Tacy tłumacze są rzadkie, ponieważ adres IP nie jest osadzony w 

stałej lokalizacji; translator adresów sieciowych musi faktycznie parsować pakiety, aby móc wykonać 

tłumaczenie. Ta funkcja jest zawarta w niektórych serwerach proxy H.323. 

Podsumowanie zaleceń dla T.120 i H.323 

• Nie pozwól T.120 przez zaporę. 

• Użyj specjalnego serwera proxy H.323, który zapewnia funkcje zabezpieczeń umożliwiające obsługę 

H.323. 

Protokół transportu w czasie rzeczywistym (RTP) i protokół kontroli RTP (RTCP) 

RTP to standard IETF do przesyłania danych w czasie rzeczywistym (w szczególności audio i wideo). 

Najczęstszym zastosowaniem RTP jest protokół dolnego poziomu w połączeniu z H.323. Standard RTP 

wyszczególnia parę protokołów; RTP przesyła dane, a RTCP jest protokołem kontrolnym. Niektóre 

produkty, które mówią o RTP, oznaczają RTP w połączeniu z RTCP, podczas gdy inne naprawdę 

oznaczają, że używają tylko RTP, używając innego protokołu do kontroli. 

Charakterystyka filtrowania pakietów RTP i RTCP 

RTP i RTCP mogą korzystać z dowolnego protokołu bazowego. W implementacjach TCP / IP są one 

zwykle oparte na UDP; mogą używać dowolnej pary portów UDP, ale RTP powinien używać portu o 

parzystej liczbie z RTCP przy następnym wyższym numerze portu. Jeśli RTP znajduje się na nieparzystym 

porcie, RTCP użyje zamiast tego następnego niższego numeru portu, tak aby zawsze znajdowały się na 

dwóch kolejnych portach, przy czym dolny jest parzysty. RTP ma przypisany numer portu 5004 i RTCP 

5005, ale często używają również 24032 i 24033. 

Charakterystyka zbliżająca RTP i RTCP 

RTP i RTCP to proste protokoły oparte na UDP. Ogólny system proxy, który obsługiwał UDP, nie byłby 

szczególnie trudny, ale dedykowane dla nich proxy nie są powszechnie dostępne. 



Tłumaczenie adresów sieciowych RTP i RTCP 

RTCP może zawierać osadzone nazwy hostów i / lub adresy IP jako część opisu nadawcy. Nie służy to 

do konfigurowania połączenia, ale może ujawnić informacje, które chcesz ukryć. Poza tym translacja 

adresów sieciowych nie stanowi problemu dla RTP lub RTCP. 

Podsumowanie zaleceń dla RTP i RTCP 

• Jest mało prawdopodobne, aby RTP i RTCP były używane samodzielnie; są zwykle używane w 

połączeniu z innymi protokołami jako część większego pakietu. Nie są z natury straszne i niebezpieczne, 

więc twoje podejście do nich będzie zależeć od twojego podejścia do reszty pakietu. 

NetMeeting 

NetMeeting to program konferencyjny Microsoft. Umożliwia połączenie wielu osób w celu przesyłania 

plików, czatu, tablicy i udostępniania aplikacji, lub dwóch osób w celu przeprowadzenia konferencji 

audio / wideo. 

NetMeeting oparty jest na T.120 i H.323, ale wykorzystuje pewne dodatkowe protokoły; Rysunek 19.4 

pokazuje w pełni funkcjonalną konferencję NetMeeting. 

Oprócz normalnych implikacji bezpieczeństwa dla T.120 i H.323, NetMeeting miał problemy z 

implementacją, w tym błędy przepełnienia bufora. Jednak większość problemów związanych z 

bezpieczeństwem w NetMeeting wiąże się z możliwościami zapewnianymi przez T.120 i H.323. W 

miarę ewolucji NetMeeting dodawało coraz więcej funkcji, aby umożliwić klientom ograniczanie tego, 

co można zrobić. Na przykład możliwe jest teraz, aby klient zezwalał na konferencje audio / wideo bez 

zezwolenia na przesyłanie plików lub udostępnianie aplikacji, i może wymagać uwierzytelnienia. Z 

drugiej strony administratorowi niezwykle trudno jest wymusić te kontrole na klientach. Administrator 

nie ma dobrego sposobu, aby upewnić się, że klienci w zaporze są zabezpieczeni przed atakiem za 

pośrednictwem NetMeeting 

Charakterystyka filtrowania pakietów NetMeeting 

NetMeeting używa T.120 i H.323, ale oprócz ich normalnych portów, wykorzystuje dodatkowe 

połączenie kontroli połączeń audio na porcie TCP 1731, usługę lokalizacyjną opartą na LDAP o nazwie 

Internet Locator Service (ILS) na porcie TCP 389, oraz zastrzeżoną usługę lokalizatora o nazwie User 

Location Service (ULS) na porcie TCP 522. Związane z tym połączenia pokazano na rysunku 19.4; tabela 

pokazuje tylko porty, które są specjalne dla NetMeeting. 

Charakterystyka proxy w NetMeeting 

Protokoły używane przez NetMeeting oprócz T.120 i H.323 są stosunkowo proste, więc NetMeeting 

może być obsługiwany przez dowolny system, który może obsługiwać proxy H.323 (jak omówiliśmy 

wcześniej, takich systemów jest niewiele). 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w NetMeeting 

Ponieważ NetMeeting opiera się na H.323, wymaga serwera proxy obsługującego H.323 do obsługi 

osadzonych adresów IP używanych do połączeń serwer-klient. Zobacz informacje wcześniej o H.323. 

Podsumowanie rekomendacji dla NetMeeting 

• Nie zezwalaj na NetMeeting w twojej zaporze ogniowej. 

Multicast and the Multicast Backbone (MBONE) 



Jak omówiliśmy w rozdziale 4, IP obsługuje trzy rodzaje pakietów; emisji pojedynczej (adresowanej do 

jednego hosta), emisji (adresowanej do wszystkich hostów) i multiemisji (adresowanej do grupy 

hostów). Pakiety IP multiemisji wyglądają jak zwykłe pakiety IP z adresami docelowymi z zakresu od 

224.0.0.0 do 239.255.255.255. Indywidualny adres w tym zakresie (na przykład 224.0.1.1) jest 

nazywany grupą multiemisji (ponieważ dotyczy grupy hostów). Ze względu na naturę multiemisji 

sensowne są tylko protokoły IP multiemisji, które nie są zorientowane na sesję. Jeden host nie może z 

powodzeniem skonfigurować pojedynczej sesji z wieloma innymi hostami. Ponieważ protokół TCP jest 

zorientowany na sesję, pakiet TCP nigdy nie powinien mieć adresu docelowego multiemisji. Obecnie 

jedynymi protokołami IP, które są zwykle widoczne z adresami docelowymi multiemisji, są UDP, IGMP 

i OSPF. Podobnie adresy multiemisji są ważne tylko jako adresy docelowe, a nie jako adresy źródłowe 

(pakiet nie może pochodzić z grupy hostów). Multiemisja jest szczególnie przydatna, gdy masz do 

czynienia z aplikacjami odpornymi na utratę dużej przepustowości, takimi jak konferencje audio i 

wideo. Dzięki takim aplikacjom możesz mieć wiele stacji odbierających ten sam strumień pakietów, a 

strumień może zużywać znaczną część dostępnej przepustowości sieci. Jeśli dany strumień zużywa 10 

procent dostępnej przepustowości sieci (co nie jest rzadkością), nie chciałbyś emisji pojedynczej do 

każdego zainteresowanego hosta, ponieważ każda z tych emisji zużywałaby kolejne 10 procent 

przepustowości, ograniczając Cię do 10 uczestniczących hosty, a to zakłada, że nic nie zrobiłeś z siecią. 

Nie chciałbyś także transmitować go do wszystkich hostów, chyba że wszyscy (lub prawie wszyscy) z 

twoich hostów byliby faktycznie zainteresowani strumieniem, ponieważ kładzie on znaczne obciążenie 

na każdym z hostów w celu przetworzenia pakietu rozgłoszeniowego, a następnie decyduje się go 

zignorować. Grupy multiemisji przypominają kanały telewizji kablowej. Dostępne są różne kanały 

(grupy multiemisji), takie jak HBO, CNN, ESPN i MTV, ale większość domów (hostów) subskrybuje tylko 

kilka z dostępnych kanałów Niektóre grupy multiemisji są stałe; to znaczy, niektóre adresy są 

zarezerwowane do określonych zastosowań, takich jak NTP, wideokonferencje podczas spotkań 

Zespołu Inżynierii Internetowej (IETF), kanały wideo NASA Select (za każdym razem, gdy prom 

kosmiczny znajduje się na orbicie) i tak dalej. Inne grupy multiemisji są przejściowe: konfigurowane do 

określonego celu lub zdarzenia, a następnie zamykane, gdy nie są już potrzebne, do ponownego 

wykorzystania do czegoś innego. Multiemisja jest dziś wykorzystywana w Internecie przede wszystkim 

do usług konferencyjnych w czasie rzeczywistym, w tym do usług wideo, audio i elektronicznych tablic. 

Zaczyna być wykorzystywany do innych usług, takich jak efektywne przesyłanie wiadomości Usenet do 

szerokiego grona odbiorców. Nie wszystkie sieci będą przekazywać ruch multiemisji. Niektóre sieci 

odmawiają przekazania multiemisji w celu zachowania przepustowości sieci, a inne używają sprzętu do 

routingu, który nie rozumie multiemisji. W obu przypadkach jest możliwe użycie multiemisji, przy 

jednoczesnym kontrolowaniu przekazywanego ruchu, za pomocą tuneli multiemisji. Powszechne 

podejście do łączenia dwóch sieci obsługujących multiemisję (takich jak Ethernety) za pośrednictwem 

tylko emisji pojedynczej sieci (taka jak linia dzierżawiona T1) ma utworzyć tunel w sieci emisji 

pojedynczej, z routerami multiemisji (często nazywanymi mrouters) na obu końcach tunelu. Ci 

mroutery biorą pakiety IP multiemisji, hermetyzują je w pakiety IP emisji pojedynczej i wysyłają je (za 

pomocą zwykłej emisji pojedynczej IP) do mrouter na drugim końcu, który dekapsuluje je, aby zamienić 

je z powrotem w pakiety IP multiemisji. Tworząc sieć mrouterów i tuneli, możesz stworzyć wirtualną 

sieć multiemisji na szczycie szkieletu emisji pojedynczej. MBONE to ad hoc Multicast Backbone w 

Internecie i jest właśnie taką siecią mrouterów i tuneli. Jego uczestnikami są strony zainteresowane 

wykorzystaniem multiemisji IP do różnych usług w Internecie. Multiemisja IP powoduje szereg 

problemów z zaporą. Jeśli strona korzysta z tunelowania, aby wziąć udział w MBONE, jak wyglądają 

pakiety dla tuneli? Co można wysłać przez tunele? Jeśli witryna nie korzysta z tuneli, ale bezpośrednio 

korzysta z multiemisji IP, jak system filtrowania pakietów w witrynie sobie z tym poradzi? Czy osoby 

nieupoważnione (takie jak SMTP i NFS) mogą uzyskać dostęp do atakujących za pośrednictwem 

multiemisji, niezależnie od tego, czy są tunelowane? Tunelowanie multiemisji IP odbywa się obecnie z 



enkapsulacją IP-w-IP, co zostało omówione dalej w rozdziale 4. Tunele multiemisji IP były kiedyś 

wykonywane z pakietami IP kierowanymi przez źródło, ale ta praktyka spowodowała szereg 

problemów (z których najmniej denerwowało ludzi, którzy mieli zapory ogniowe) i nie jest to już 

zalecane. Aby zapobiec używaniu tunelu multiemisji jako tylnych drzwi do lub z sieci, aktualny 

publicznie dostępny kod mrouter zaakceptuje tylko pakiety multiemisji przez tunel; nie zaakceptuje 

pakietów emisji pojedynczej przepchniętych przez tunel, próbując ominąć zaporę ogniową. Jeśli 

korzystasz z komercyjnego routera multiemisji, a nie z publicznie dostępnego kodu z Internetu, 

powinieneś sprawdzić, czy będzie on działał w podobny sposób. 

Jeśli masz routery i topologię sieci, które bezpośrednio obsługują multiemisję, bez tuneli, nadal musisz 

się martwić, jak poradzi sobie z tym dowolny system filtrowania pakietów. Nie powinno to być jednak 

zbyt trudne, ponieważ z punktu widzenia filtrowania pakietów pakiety multiemisji wyglądają jak zwykłe 

pakiety z nieco nietypowymi adresami docelowymi (adresy w zakresie od 224.0.0.0 do 

239.255.255.255). Traktuj je tak, jak wszystko inne: domyślnie zablokuj je wszystkie i pozwól tym, 

których rozumiesz i które chcesz wspierać. Należy pamiętać, że każdy z tych adresów multiemisji będzie 

stosowany na wielu wewnętrznych komputerach i że jeśli przyjmujesz pakiety multiemisji ze świata 

zewnętrznego, wszystkie wewnętrzne maszyny, które akceptują te pakiety, będą musiały być 

chronione przed atakiem ze świata zewnętrznego - tak jakbyś przyjmował inne pakiety bezpośrednio 

ze świata zewnętrznego. Routing multiemisji jest obsługiwany przez specjalny protokół o nazwie IGMP 

.Przez długi czas multiemisja była używana prawie wyłącznie do multimediów, ale obecnie jest coraz 

więcej zastosowań multiemisji dla protokołów administracyjnych. To spowodowało, że akceptacja 

multiemisji jest o wiele bardziej ryzykowna, ponieważ istnieją teraz wrażliwe usługi (NIS w Unixie, 

replikacja WINS w Windows NT), które obsługują multiemisję. Nawet jeśli twój tunel jest ograniczony 

tylko do pakietów multiemisji lub jeśli używasz multiemisji bezpośrednio bez tunelowania, a masz 

chronione ryzykowne serwery, które obsługują multiemisję, nadal pozostaje pytanie, w jaki sposób 

Twoje hosty będą reagować na pakiety multiemisji adresowane do zwykłych portów , takie jak porty 

SMTP i NFS. Zachowanie różni się w zależności od systemu operacyjnego, a nawet w zależności od 

wersji w tym samym systemie operacyjnym. Jeśli kod systemu operacyjnego jest oparty na wersji 3.3 

lub nowszej „Rozszerzeń multiemisji IP dla systemów uniksowych pochodzących od BSD” od Xerox 

PARC i University of Delaware, twój system powinien być bezpieczny przed tego rodzaju atakami. Jeśli 

nie zainstalowałeś samodzielnie rozszerzeń multiemisji, możesz mieć bardzo trudny czas z określeniem, 

na czym opiera się kod multiemisji systemu operacyjnego. (Najlepiej jest zapytać sprzedawcę, ale nie 

zdziw się, jeśli trudno będzie znaleźć kogoś, kto wie.) 

Podsumowanie zaleceń dla multiemisji 

• Blokuj cały ruch za pomocą adresów źródłowych multiemisji. 

• Blokuj cały ruch multiemisji z wyjątkiem protokołów, które zamierzasz obsługiwać (zwykle tylko UDP). 

• Jeśli tunelujesz ruch multiemisji, użyj oprogramowania tunelowego, które akceptuje tylko 

multiemisję. 



Nazewnictwo i usługi katalogowe 

Tu omówimy usługi rozpowszechniania informacji o komputerach, osobach i adresach sieciowych. 

Obejmuje to usługi nazewnictwa, które tłumaczą nazwy hostów na adresy IP (i odwrotnie) oraz bardziej 

ogólne usługi katalogowe. Standardem internetowym dla usługi nazewnictwa jest Domain Name 

System (DNS), ale inne protokoły, w tym Network Information Service (NIS) i Windows Internet Name 

Service (WINS), są wykorzystywane do rozpowszechniania tych informacji w poszczególnych sieciach. 

Ponadto w tym rozdziale omówiono przeglądarkę Windows, która jest również używana przez ludzi do 

wyszukiwania maszyn; Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), który jest wykorzystywany do 

szerokiego zakresu informacji o katalogach; program palcowy, który dostarcza informacji o ludziach; 

oraz program whois, który dostarcza informacji o własności sieci. 

System nazw domen (DNS) 

System nazw domen (DNS) to internetowy system rozpoznawania nazw hostów i adresów IP. 

Zobaczysz go również pod nazwą Usługa nazw domen. Niestety dla zdrowia psychicznego domeny i 

system Microsoft Windows to różne rzeczy. Komputery z systemem Microsoft Windows mogą używać 

DNS, ale domena Windows jest zasadniczo jednostką władzy, która może kontrolować nazwę 

komputera. DNS to rozproszony system bazy danych, który tłumaczy nazwy hostów na adresy IP i 

adresy IP na nazwy hostów (na przykład może tłumaczyć nazwa hosta miles.somewhere.example to 

adres IP 192.168.244.34). DNS jest również standardowym mechanizmem internetowym do 

przechowywania i uzyskiwania dostępu do kilku innych rodzajów informacji o hostach; dostarcza 

informacji o danym hoście całemu światu. Na przykład, jeśli host nie może bezpośrednio odbierać 

poczty, ale inny komputer odbierze za nią pocztę i przekaże ją dalej, informacja ta zostanie przekazana 

z rekordem MX w DNS. Klienci DNS obejmują dowolny program, który musi wykonać jedną z 

następujących czynności: 

• Przetłumacz nazwę hosta na adres IP 

• Przetłumacz adres IP na nazwę hosta 

• Uzyskaj inne opublikowane informacje o hoście (takie jak jego rekord MX) 

Zasadniczo każdy program korzystający z nazw hostów może być klientem DNS. Dotyczy to zasadniczo 

każdego programu, który ma cokolwiek wspólnego z siecią, w tym programów klienckich i 

serwerowych dla Telnet, SMTP, FTP i prawie każdej innej usługi sieciowej. DNS jest zatem podstawową 

usługą sieciową, na której polegają inne usługi sieciowe. Usługa DNS to skomplikowany temat, o 

którym nie możemy tutaj w pełni dyskutować. Aby uzyskać więcej informacji na temat DNS, zapoznaj 

się z odnośnikiem DNS. Inne protokoły mogą być użyte do dostarczenia tego rodzaju informacji. Na 

przykład NIS i WINS są używane do dostarczania informacji o hoście w sieci. Jednak DNS jest usługą 

używaną do tego celu przez Internet, a klienci potrzebujący dostępu do hostów internetowych będą 

musieli korzystać z DNS bezpośrednio lub pośrednio. W sieciach, które używają WINS, NIS lub innych 

metod wewnętrznie, serwer dla drugiego protokołu zwykle działa jako serwer proxy DNS dla klienta. 

Wielu klientów można również skonfigurować do korzystania z wielu usług, dzięki czemu w przypadku 

niepowodzenia wyszukiwania hosta spróbuje ponownie użyć innej metody. Dlatego może zacząć od 

wyszukiwania w NIS, który pokaże tylko lokalnych hostów, ale jeśli DNS się nie powiedzie, spróbuj DNS, 

lub może zacząć od DNS, a następnie spróbować pliku na własnym dysku, jeśli to się nie powiedzie 

(abyś mógł na przykład osobiste imiona i nazwiska). Omówimy to w dalszej części tego rozdziału. 

(Jednym z narzędzi do debugowania, które jest bardzo przydatne w tej sytuacji, jest nslookup, który 

jest czystym klientem DNS. Jeśli informacje otrzymane z nslookup nie są takie same jak informacje, 

które otrzymujesz, gdy próbujesz rozwiązać nazwę hosta w innym programie, wiesz że drugi program 



nie otrzymuje informacji z DNS.) W systemie Unix DNS jest implementowany przez Berkeley Internet 

Name Domain (BIND). Po stronie klienta znajduje się resolver, biblioteka procedur wywoływanych 

przez procesy sieciowe. Po stronie serwera znajduje się demon o nazwie named (w niektórych 

systemach znany również jako in.named). W systemie Microsoft Windows biblioteki po stronie klienta 

są mniej zlokalizowane ze względu na złożone możliwości mieszania natywnych protokołów Microsoft 

w celu rozpoznawania nazw z DNS. Po stronie serwera jest serwer o nazwie Microsoft DNS Server, 

który został zaprojektowany tak, aby był wysoce interoperacyjny z BIND. BIND i Microsoft DNS Server 

nigdy nie są w pełni interoperacyjne - każdy z nich ma swoje specjalne funkcje i interpretacje 

standardów, które są zmieniane w każdym wydaniu - ale mają duże nakładanie się i rzadko są w 

rzeczywistości niezgodne. DNS został zaprojektowany do przekazywania zapytań i odpowiedzi między 

klientami a serwerami, aby serwery mogły działać w imieniu klientów lub innych serwerów. Ta funkcja 

jest bardzo ważna dla Twojej zdolności do zbudowania zapory ogniowej, która bezpiecznie obsługuje 

usługi DNS. 

Jak działa DNS? Zasadniczo najczęstsza procedura wygląda następująco: gdy klient potrzebuje 

określonej informacji (np. Adresu IP hosta ftp.somewhere.example), pyta o to lokalny serwer DNS. 

Lokalny serwer DNS najpierw sprawdza swoją pamięć podręczną, aby sprawdzić, czy zna już odpowiedź 

na zapytanie klienta. Jeśli nie, lokalny serwer DNS prosi z kolei inne serwery DNS o znalezienie 

odpowiedzi na zapytanie klienta. Gdy lokalny serwer DNS otrzyma odpowiedź (lub z jakiegoś powodu 

zdecyduje, że nie może), buforuje wszelkie otrzymane informacje41 i odpowiada klientowi. Na 

przykład, aby znaleźć adres IP ftp.somewhere.example, lokalny serwer DNS najpierw pyta jeden z 

publicznych głównych serwerów nazw, które maszyny są serwerami nazw dla przykładowej domeny. 

Następnie pyta jeden z tych przykładowych serwerów nazw, które maszyny są serwerami nazw dla 

domeny gdzieś. Przykład, a następnie pyta jeden z tych serwerów nazw o adres IP 

ftp.somewhere.example. To pytanie i odpowiedź są przejrzyste dla klienta. Jeśli chodzi o klienta, 

komunikował się on tylko z serwerem lokalnym. Nie wie ani nie obchodzi, że serwer lokalny mógł 

skontaktować się z kilkoma innymi serwerami w trakcie udzielania odpowiedzi na pierwotne pytanie. 

Protokół DNS nie wymaga, aby serwery działały w ten sposób. Serwery nie muszą utrzymywać 

lokalnych pamięci podręcznych i nie muszą przekazywać zapytań do innych serwerów (zamiast tego 

mogą skierować klienta na inny serwer). W praktyce jednak wszystkie powszechnie stosowane serwery 

nazw zapewniają zarówno buforowanie, jak i rekurencję (co jest terminem używanym w kręgach DNS 

w odniesieniu do procesu, w którym serwer pyta inne serwery, jeśli nie może znaleźć odpowiedzi). 

Charakterystyka filtrowania pakietów DNS 

Istnieją dwa rodzaje aktywności sieci DNS: wyszukiwania i transfery stref. Wyszukiwanie ma miejsce, 

gdy klient DNS (lub serwer DNS działający w imieniu klienta) wysyła zapytanie do serwera DNS w celu 

uzyskania informacji - na przykład adres IP dla danej nazwy hosta, nazwa hosta dla danego adresu IP, 

serwer nazw dla danego domena lub wymiennik poczty dla danego hosta. Transfery stref mają miejsce, 

gdy serwer DNS (serwer pomocniczy) żąda od innego serwera DNS (serwer główny) wszystkiego, co 

serwer główny wie o danym elemencie drzewa nazw DNS (strefa). Transfery stref odbywają się tylko 

między serwerami, które powinny dostarczać te same informacje; serwer nie będzie próbował 

wykonać transferu strefy z losowego innego serwera w normalnych okolicznościach. Czasami możesz 

zobaczyć losowe żądania transferu strefy, ponieważ ludzie czasami wykonują transfery stref w celu 

zebrania informacji (co jest OK, gdy obliczają najpopularniejszą nazwę hosta w Internecie, ale źle, gdy 

próbują dowiedzieć się, którzy hosty do ataku na twoją stronę). Serwery DNS pozwalają listom kontroli 

dostępu ograniczyć, które hosty mogą wykonywać transfery stref. Dodanie listy kontroli dostępu tak 

naprawdę nie daje wiele korzyści; może zapewnić ci pewną ochronę przed błędami w implementacji 

transferów stref lub może utrudnić atakującemu użycie skryptu. Informacje te można jednak nadal 



uzyskać, wykonując wiele indywidualnych wyszukiwań DNS. Ze względu na wydajność wyszukiwania 

DNS są zwykle wykonywane przy użyciu UDP. Jeśli niektóre dane zostaną utracone podczas przesyłania 

przez UDP (pamiętaj, że UDP nie gwarantuje dostarczenia), wyszukiwanie może zostać ponownie 

wykonane przy użyciu protokołu TCP. Mogą istnieć inne wyjątki (nic tak naprawdę nie wymaga od 

klientów wypróbowania najpierw UDP lub w ogóle wypróbowania TCP). Rysunek 20.1 pokazuje 

wyszukiwanie nazw DNS. Serwer DNS używa znanego portu 53 jako portu serwera dla TCP i UDP. Używa 

portu powyżej 1023 dla żądań TCP. Niektóre serwery używają 53 jako portu źródłowego dla żądań UDP, 

podczas gdy inne używają portu powyżej 1023. Klient DNS używa losowego portu powyżej 1023 

zarówno dla UDP, jak i TCP. W ten sposób możesz rozróżnić następujące elementy: 

Zapytanie klient-serwer: Port źródłowy jest powyżej 1023, port docelowy to 53. 

Odpowiedź serwer-klient: Port źródłowy to 53, port docelowy jest wyższy niż 1023. 

Zapytanie lub odpowiedź między serwerami: Przynajmniej z UDP na niektórych serwerach, na których 

port źródłowy i docelowy to 53; w przypadku protokołu TCP serwer żądający użyje portu powyżej 1023. 

Serwery, które nie używają portu źródłowego UDP 53, są nie do odróżnienia od klientów. 

Transfery stref DNS są wykonywane przy użyciu protokołu TCP. Połączenie jest inicjowane z losowego 

portu powyżej 1023 na serwerze pomocniczym (który żąda danych) do portu 53 na serwerze głównym 

(który wysyła dane żądane przez serwer dodatkowy). Aby dowiedzieć się, kiedy przenieść strefę, 

serwer pomocniczy musi być w stanie wykonać zwykłe zapytanie DNS serwera głównego lub uzyskać 

aktualizację powiadomienia (zwaną powiadomieniem DNS) z serwera głównego. Powiadomienia te 

zachowują się jak zwykłe zapytania serwer-serwer, z tym że przechodzą z pierwotnego na wtórny. 

Jeśli oba serwery główny i pomocniczy obsługują POWIADOMIENIE DNS, aby serwer główny mógł 

powiadamiać serwer pomocniczy o zmianach, wystarczy zezwolić między nimi na komunikację TCP. 

Powiadomienie DNS jest wymagane, aby móc korzystać z protokołu TCP, gdy protokół UDP jest 

niedostępny, chociaż domyślnie jest to protokół UDP. Jeśli nie możesz użyć funkcji NOTIFY DNS, może 

być konieczne zezwolenie na UDP między dwoma serwerami, ponieważ serwer pomocniczy musi mieć 

możliwość zapytania do serwera głównego i nie jest do tego wymagane użycie protokołu TCP. 

Większość serwerów przejdzie w tryb failover na TCP, jeśli UDP jest niedostępny, ale jedynym 

sposobem, aby się upewnić, jest sprawdzenie, jakie serwery faktycznie działają. Pamiętaj, że DNS 

NOTIFY jest stosunkowo nowym dodatkiem i nie wszystkie serwery go obsługują. 

Charakterystyka proxy w DNS 

DNS ma taką strukturę, że serwery zwykle działają jako serwery proxy dla klientów. Możliwe jest 

również użycie funkcji DNS zwanej przekazywaniem, dzięki czemu serwer DNS jest faktycznie proxy dla 

innego serwera. Pozostała część dyskusji na temat DNS opisuje użycie wbudowanych funkcji proxy w 

DNS. W większości implementacji możliwe byłoby zmodyfikowanie bibliotek DNS w celu użycia 

zmodyfikowanego klienta proxy. Na komputerach, które nie obsługują dynamicznego łączenia, użycie 

zmodyfikowanego klienta proxy dla DNS wymagałoby ponownej kompilacji każdego programu 

obsługującego sieć. Ponieważ użytkownicy nie określają bezpośrednio informacji o serwerze dla DNS, 

serwery proxy zmodyfikowanej procedury wydają się prawie niemożliwe. 

Dane DNS 

DNS jest bazą danych o strukturze drzewa, z serwerami dla różnych poddrzewa rozproszonymi po 

Internecie. W drzewie znajduje się wiele zdefiniowanych typów rekordów, w tym następujące. W 

rzeczywistości istnieją dwa oddzielne drzewa danych DNS: jedno do uzyskiwania informacji według 

nazwy hosta (takie jak adres IP, rekord CNAME, rekord HINFO lub rekord MX odpowiadający danej 



nazwie hosta), a drugie do uzyskiwania informacji według adresu IP ( nazwa hosta dla danego adresu). 

Na przykład poniżej znajduje się przykład danych DNS dla fałszywej domeny ktoś. Przykład: 

 

Ta domena potrzebowałaby również odpowiedniego zestawu rekordów PTR do mapowania adresów 

IP z powrotem na nazwy hostów. Aby przetłumaczyć adres IP na nazwę hosta, odwróć elementy 

składowe adresu IP, dołącz .INADDR. ARPA i wyszukaj rekord DNS PTR dla tej nazwy. Na przykład, aby 

przetłumaczyć adres IP 1.2.3.4, wyszukaj rekord PTR dla 4.3.2.1.IN-ADDR.ARPA. 

 

Problemy z bezpieczeństwem DNS 

Niektóre problemy z bezpieczeństwem związane z DNS opisano w poniższych sekcjach. 

Fałszywe odpowiedzi na zapytania DNS 

Pierwszym problemem związanym z bezpieczeństwem DNS jest to, że atakujący może oszukać wiele 

serwerów DNS i klientów, aby uwierzyli w fałszywe informacje. Wielu klientów i serwerów nie 

sprawdza, czy wszystkie otrzymane odpowiedzi odnoszą się do faktycznie zadanych pytań lub czy 

odpowiedzi, które otrzymują, pochodzą z serwera, który zadali. Maszyna, która prosi o adres IP 

„złośliwego hosta” i odzyskuje żądane informacje oraz fałszywy adres IP dla „zaufanego hosta”, może 

również buforować dodatkową odpowiedź bez myślenia o tym i odpowiadać na późniejsze zapytania 

za pomocą tych fałszywych danych w pamięci podręcznej . Ten brak kontroli może pozwolić 

atakującemu na podanie fałszywych danych klientom i serwerom. Na przykład osoba atakująca może 

skorzystać z tej możliwości, aby załadować pamięć podręczną serwera z informacją, że adres IP 

maszyny, którą kontroluje osoba atakująca, mapuje na nazwę hosta, któremu ufasz, w celu uzyskania 

dostępu bez hasła przez rlogin. Niektóre implementacje Unix DNS akceptują i buforują odpowiedzi, 



nawet jeśli nie zadały zapytania; niektóre implementacje Microsoft ulegną awarii, jeśli otrzymają 

niepotrzebną odpowiedź. Oba te zachowania są niepożądane i zostały wyeliminowane przez ostatnie 

wydania. Windows 2000 domyślnie akceptuje tylko odpowiedzi na zapytania, ale akceptuje te 

odpowiedzi z dowolnego serwera. Można go skonfigurować tak, aby wymagał odpowiedzi pochodzącej 

z serwera, którego dotyczy zapytanie, i powinien znajdować się na komputerach o kluczowym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa. 

Późniejsze wersje DNS dla Uniksa (BIND 4.9 i nowsze) sprawdzają fałszywe odpowiedzi i są mniej 

podatne na te problemy. Wcześniejsze wersje oraz klienci DNS i serwery dla innych platform mogą 

nadal być podatne. 

Złośliwe zapytania DNS 

Niektóre implementacje DNS są nie tylko podatne na wrogie odpowiedzi, ale niektóre są podatne na 

wrogie pytania. W szczególności niektóre serwery DNS mają problemy z przepełnieniem buforu i mogą 

powodować awarie lub wykonywać wrogie kody, jeśli zapytanie jest zbyt długie. (Więcej informacji na 

temat ataków związanych z przepełnieniem bufora znajduje się w rozdziale 13). Jeśli twoje pliki 

dziennika zawierają zapytania zawierające bardzo długie „nazwy hostów” zawierające znaki kontrolne, 

ludzie prawdopodobnie próbują ataków z powodu przepełnienia bufora. Znów producenci pracują nad 

usunięciem tych luk, ale należy sprawdzić, czy w zainstalowanej wersji zostały wprowadzone 

odpowiednie poprawki. Znane są problemy z wersjami BIND 4 wcześniejszymi niż 4.9.7 i BIND 8 

wcześniejszymi niż 8.1.2 (należy pamiętać, że nie gwarantuje to, że późniejsze wersje również nie mają 

problemów, które nie zostały jeszcze znalezione). 

Niedopasowane dane między drzewami DNS nazwy hosta i adresu IP 

Atak wykorzystujący złe dane z pamięci podręcznej w celu uzyskania pozornie godnej zaufania nazwy 

hosta dla niezaufanego hosta wskazuje na problem niedopasowania danych między nazwą hosta a 

drzewami adresów IP w DNS. W przypadku opisanym przez nas, jeśli spojrzysz na nazwę hosta 

odpowiadającą adresowi IP atakującego (nazywa się to wyszukiwaniem wstecznym), odzyskasz nazwę 

hosta, któremu ufasz. Jeśli następnie spojrzysz na adres IP tej nazwy hosta (który jest nazywany 

podwójnym wyszukiwaniem wstecznym), powinieneś zobaczyć, że adres IP nie pasuje do tego, którego 

używa atakujący, co powinno ostrzec cię, że dzieje się coś podejrzanego. . Odwrotne i podwójnie 

odwrócone wyszukiwania opisano bardziej szczegółowo w dalszej części dyskusji na temat DNS. Istnieją 

całkowicie uzasadnione powody, dla których kontrole zwracają niespójne wartości; żadne reguły nie 

wymagają wyszukiwania wstecznego i wstecznego, aby zwrócić spójne informacje. W rzeczywistości, 

gdy DNS jest używany do równoważenia obciążenia między serwerami, trudno jest zapewnić taką 

spójność. W takich sytuacjach DNS jest używany do określania lokalizacji usługi, a nie adresu IP 

pojedynczego hosta. 

Każdy program, który podejmuje decyzje o uwierzytelnieniu lub autoryzacji na podstawie informacji o 

nazwie hosta otrzymanych z DNS, powinien bardzo uważnie weryfikować dane za pomocą tej metody 

wyszukiwania wstecznego / podwójnego wyszukiwania wstecznego. W niektórych systemach 

operacyjnych (na przykład SunOS 4.xi nowszych) ta kontrola jest wykonywana automatycznie przez 

funkcję biblioteki gethostbyaddr (). W większości innych systemów operacyjnych sprawdzenie należy 

wykonać samodzielnie. Upewnij się, że wiesz, jakie podejście stosuje Twój system operacyjny i że 

demony podejmujące takie decyzje w twoim systemie dokonują odpowiedniej weryfikacji. (I pamiętaj, 

że zachowasz tę funkcję, jeśli zmodyfikujesz lub zastąpisz bibliotekę libc dostawcy). Jeszcze lepiej, nie 

rób żadnych uwierzytelnień ani autoryzacji wyłącznie na podstawie nazwy hosta lub nawet adresu IP; 

nie ma sposobu, aby upewnić się, że pakiet pochodzi z adresu IP, z którego twierdzi, że pochodzi, chyba 

że w pakiecie znajduje się jakieś uwierzytelnienie kryptograficzne, które mogło wygenerować tylko 



prawdziwe źródło. Niektóre implementacje podwójnego wyszukiwania wstecznego kończą się 

niepowodzeniem na hostach z wieloma adresami (np. Hosty z podwójnym bazowaniem używane do 

proxy). Jeśli oba adresy są zarejestrowane pod tą samą nazwą, wyszukiwanie DNS według nazwy zwróci 

oba z nich, ale wiele programów odczyta tylko pierwszy. Jeśli połączenie pochodzi z drugiego adresu, 

podwójne odwrócenie nie powiedzie się niepoprawnie, nawet jeśli host jest poprawnie 

zarejestrowany. Chociaż powinieneś unikać stosowania implementacji podwójnego odwrotu, które 

mają tę wadę, możesz również chcieć upewnić się, że na zewnętrznych hostach z wieloma bazami 

wyszukiwania wyszukiwanie według adresu zwraca inną nazwę dla każdego adresu i że te nazwy mają 

tylko jeden adres zwrócony kiedy jest podniesione. Na przykład dla hosta o nazwie „foo” z dwoma 

interfejsami o nazwach „e0” i „e1”, wyszukiwania „foo” zwracają oba adresy, wyszukiwania „fooe0” i 

„foo-e1” zwracają tylko adres tego interfejsu , a wyszukiwania według adresu IP zwracają odpowiednio 

„foo-e0” lub „fooe1” (ale nie tylko „foo”). W przypadku wewnętrznych hostów z wieloma domami 

prawdopodobnie nie chcesz konfigurować tego w opisany sposób; jeśli to zrobisz, być może będziesz 

musiał wymienić je według wielu nazw w dowolnym miejscu, w którym chcesz dać im uprawnienia, na 

przykład w plikach / etc / export. 

Aktualizacja dynamiczna 

Klienci mogą bardzo wygodnie aktualizować serwery DNS. Na przykład w witrynach, które używają 

DHCP do dynamicznego przypisywania adresów komputerom, aktualizacje dynamiczne pozwalają 

klientom mieć spójne nazwy. Gdy klient otrzymuje adres z DHCP, może następnie zarejestrować ten 

adres na serwerze nazw pod zwykłą nazwą klienta. Istnieje standard dynamicznych aktualizacji DNS, 

ale nie jest on powszechnie stosowany, ponieważ nie zapewnia żadnego rodzaju uwierzytelnienia. 

Niektóre serwery zapewniają metody uwierzytelniania dla aktualizacji dynamicznych (na przykład 

Windows 2000 pozwala zintegrować DNS z Active Directory i używać Kerberos do uwierzytelniania 

żądań aktualizacji), ale nie ma na to powszechnego i interoperacyjnego standardu. Bez 

uwierzytelnienia dynamiczna aktualizacja DNS jest wyjątkowo ryzykowna. Nie możesz powstrzymywać 

wrogich klientów przed kradzieżą adresów między sobą lub zamianą serwera w zmiany. Dlatego 

dynamicznych aktualizacji w DNS można używać tylko w sieciach, w których istnieje bardzo wysoki 

poziom zaufania. 

Ujawnianie napastnikom zbyt dużej ilości informacji 

Innym problemem, który możesz napotkać podczas obsługi DNS za pomocą zapory ogniowej, jest to, 

że może ujawniać informacje, których nie chcesz ujawniać. Niektóre organizacje postrzegają 

wewnętrzne nazwy hostów (a także inne informacje o hostach wewnętrznych) jako informacje poufne. 

Chcą chronić te nazwy hostów tak samo, jak robią to wewnętrzne katalogi telefoniczne. Denerwują się, 

ponieważ wewnętrzne nazwy hostów mogą ujawniać nazwy projektów lub inne informacje o 

produkcie, lub ponieważ nazwy te mogą ujawniać rodzaj hostów (które można łatwiej atakować). Na 

przykład łatwo zgadnąć, jaki to system, jeśli ma nazwę „lab-sun” lub „cisco-gw”. Nawet najprostsze 

informacje o nazwie hosta mogą być pomocne dla osoby atakującej, która chce blefować swoją drogę 

do Twojej witryny, fizycznie lub elektronicznie. Wykorzystywanie informacji w ten sposób jest 

przykładem czegoś, co jest powszechnie nazywane atakiem inżynierii społecznej. Osoba atakująca 

najpierw sprawdza dane DNS, aby ustalić nazwę kluczowego hosta lub hostów w Twojej witrynie. Takie 

hosty często są wymieniane jako serwery DNS dla domeny lub jako bramy MX dla wielu innych hostów. 

Następnie atakujący dzwoni lub odwiedza Twoją witrynę, udając technika serwisowego i twierdzi, że 

musi pracować na tych hostach. Atakujący poprosi następnie o podanie hasła do hosta (przez telefon) 

lub poprosi o pokazanie go w maszynowni (osobiście). Ponieważ atakujący wydaje się być uzasadniony 

i wydaje się, że ma wewnętrzne informacje o witrynie - w końcu nazwy komputerów są prawidłowe - 

ludzie często udzielają dostępu. Tego rodzaju ataki socjotechniczne wymagają dużej bezczelności od 



atakującego, szczególnie jeśli są przeprowadzane osobiście, ale będziesz zaskoczony, jak często takie 

ataki się udają .Oprócz wewnętrznych nazw hostów, w DNS często umieszczane są inne informacje - 

informacje przydatne lokalnie, ale tak naprawdę wolałbyś, aby atakujący nie miał do nich dostępu. 

Rekordy zasobów DNS HINFO i TXT ujawniają szczególnie: 

HINFO (rekordy informacji o hoście): Podają nazwę wydania sprzętu i systemu operacyjnego 

uruchomionego przez maszynę: jest to bardzo przydatna informacja dla administratorów systemu i 

sieci, ale także informuje atakującego dokładnie, jaką listę błędów wypróbować na tym komputerze. 

TXT (rekordy informacji tekstowych): Są to zasadniczo krótkie niesformatowane rekordy tekstowe 

wykorzystywane przez różne serwisy do dostarczania różnych informacji. Na przykład niektóre wersje 

Kerberos i powiązane narzędzia wykorzystują te rekordy do przechowywania informacji, które w innej 

witrynie mogą być obsługiwane przez NIS. 

Atakujący często uzyskują hurtowo informacje DNS dotyczące Twojej witryny, kontaktując się z 

serwerem DNS i prosząc o transfer strefy, tak jakby był to serwer pomocniczy dla Twojej witryny. 

Można temu zapobiec albo poprzez filtrowanie pakietów (blokując zapytania DNS oparte na TCP, które 

będą blokować więcej niż tylko transfery stref) lub konfigurując serwer DNS, aby kontrolować, na 

których hostach jest skłonny wykonywać transfery stref (chociaż będzie korzystał z Adres IP do 

sprawdzania poprawności hostów i będzie podatny na fałszowanie adresów IP). Różne wersje BIND 

kontrolują to na różne sposoby (więcej informacji znajdziesz w dokumentacji BIND), podczas gdy 

serwer Microsoft DNS pozwala ci określić, że tylko hosty, które otrzymują powiadomienia, mogą 

wykonywać transfery stref. 

Pytanie, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu, jakie dane DNS mają zostać ujawnione, brzmi: 

„Po co dostarczać atakującym więcej informacji niż to konieczne?” Poniższe sekcje zawierają kilka 

sugestii, które pomogą Ci ujawnić tylko te dane, które chcesz mieć od ludzi. 

Konfigurowanie DNS do ukrywania informacji bez poddomen 

Wspominaliśmy, że DNS ma możliwość przekazywania zapytań. Korzystając z tej możliwości, możesz 

zapewnić wewnętrznym hostom nieograniczony widok zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych 

danych DNS, jednocześnie ograniczając zewnętrzne hosty do bardzo ograniczonego 

(„zdezynfekowanego”) widoku wewnętrznych danych DNS. Możesz to zrobić z następujących 

powodów: 

• Twoje wewnętrzne dane DNS są zbyt wrażliwe, aby pokazać je wszystkim. 

• Wiesz, że twoje wewnętrzne serwery DNS nie działają idealnie i chcesz lepiej utrzymanego widoku 

dla świata zewnętrznego. 

• Chcesz przekazać określone informacje hostom zewnętrznym, a innym hostom wewnętrznym (na 

przykład chcesz, aby hosty wewnętrzne wysyłały pocztę bezpośrednio do maszyn wewnętrznych, ale 

hosty zewnętrzne, aby zobaczyć rekord MX przekierowujący pocztę do hosta bastionu). 

Skonfiguruj „fałszywy” serwer DNS na hoście bastionu, aby mógł go używać świat zewnętrzny 

Pierwszym krokiem do ukrycia informacji DNS przed światem zewnętrznym jest skonfigurowanie 

fałszywego serwera DNS na hoście bastionu. Ten serwer twierdzi, że jest autorytatywny dla Twojej 

domeny. Ustaw jako serwer dla swojej domeny nazwany przez rekordy NS prowadzone przez domenę 

nadrzędną. Jeśli masz wiele takich serwerów dla zewnętrznego świata, z którymi możesz rozmawiać (z 

którymi powinieneś - część lub cała reszta może należeć do twojego usługodawcy), ustaw swój fałszywy 

serwer jako główny serwer z zestawu autorytatywnych serwerów; uczyń pozostałe pomocniczymi tego 



podstawowego serwera. O ile ten fałszywy serwer na hoście bastionowym wie, wie wszystko o Twojej 

domenie. W rzeczywistości jednak wszystko, co wie, to wszelkie informacje, które chcesz ujawnić 

światu zewnętrznemu. Informacje te zazwyczaj obejmują tylko podstawowe informacje o nazwie hosta 

i adresie IP następujących hostów: 

• Maszyny w Twojej sieci obwodowej (tj. Maszyny tworzące zaporę ogniową). 

• Wszelkie maszyny, z którymi musi się skontaktować ktoś w świecie zewnętrznym. Jednym z 

przykładów takiego komputera jest wewnętrzny serwer grup dyskusyjnych Usenet (NNTP), do którego 

można uzyskać dostęp od usługodawcy. (Zobacz sekcję NNTP w rozdziale 16, aby dowiedzieć się, 

dlaczego możesz na to pozwolić). Innym przykładem jest dowolny host dostępny przez Internet od 

zaufanych podmiotów stowarzyszonych. Maszyny zewnętrzne potrzebują zewnętrznej nazwy takiej 

maszyny wewnętrznej; nie musi to być prawdziwa nazwa wewnętrznego komputera, jednak jeśli 

uważasz, że prawdziwe nazwisko to w jakiś sposób poufne informacje, lub po prostu chcesz być w 

stanie to zmienić pod wpływem kaprysu. 

Ponadto musisz opublikować rekordy MX dla dowolnej nazwy hosta lub domeny, które są używane 

jako część adresów w wiadomościach e-mail i wiadomościach Usenet, aby ludzie mogli odpowiadać na 

te wiadomości. Pamiętaj, że ludzie mogą odpowiadać na wiadomości w ciągu dni, tygodni, miesięcy, a 

nawet lat po ich wysłaniu. Jeśli dany host lub nazwa domeny była powszechnie używana jako część 

adresu poczty elektronicznej, może być konieczne zachowanie rekordu MX dla tego hosta lub domeny 

na zawsze, a przynajmniej do czasu po jego śmierci i odejściu, tak aby ludzie nadal mogli odpowiadać 

na stare wiadomości. Jeśli pojawił się w formie drukowanej, „na zawsze” może być zbyt dokładne; 

strony nadal otrzymują pocztę elektroniczną do maszyn wycofanych z eksploatacji pięć i dziesięć lat 

temu. Możesz utworzyć rekord MX ze znakiem zastępczym, który przekierowuje pocztę dla dowolnej 

nazwy hosta, dla której nie ma innego rekordu. Wygląda jak normalny rekord MX dla hosta o nazwie 

„*”. Należy jednak pamiętać, że rekordy MX ze znakami zastępczymi nie mają zastosowania do nazw, 

które mają inne własne rekordy. Każdy host, który ma rekord A, będzie wymagał pojedynczego rekordu 

MX, nawet jeśli istnieje rekord MX ze znakiem zastępczym; to samo dotyczy nazw poddomen, które 

mają rekordy NS. Będziesz także musiał opublikować fałszywe informacje dla wszystkich maszyn, które 

mogą kontaktować się bezpośrednio ze światem zewnętrznym. Wiele serwerów w Internecie (na 

przykład większość głównych anonimowych serwerów FTP) nalega na znajomość nazwy hosta (nie 

tylko adresu IP) wszystkich komputerów, które się z nimi kontaktują, nawet jeśli nie robią nic z nazwą 

hosta, ale zaloguj się. W rekordach zasobów DNS rekordy A (mapowanie nazwy na adres) i rekordy PTR 

(mapowanie adresu na nazwę) obsługują wyszukiwanie nazw i adresów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 

maszyny, które mają adresy IP i potrzebują nazw hostów, wykonują wyszukiwania wsteczne. Przy 

wyszukiwaniu wstecznym serwer rozpoczyna od zdalnego adresu IP połączenia przychodzącego i 

sprawdza nazwę hosta, z którego pochodzi połączenie. Pobiera adres IP (na przykład 172.16.19.67), 

permutuje go w określony sposób (odwraca części i dodaje .IN-ADDR.ARPA, aby uzyskać 

67.19.16.172.IN-ADDR.ARPA), i wyszukuje rekord PTR dla tej nazwy. Rekord PTR powinien zwracać 

nazwę hosta o tym adresie (np. Mycroft.somewhere.example), który następnie serwer używa dla 

swoich dzienników lub cokolwiek innego. Jak poradzić sobie z tymi wstecznymi przeglądami? Jeśli 

wszystkie te serwery byłyby potrzebne do zapisania nazwy, możesz po prostu utworzyć rekord PTR z 

symbolami wieloznacznymi. Ten zapis wskazywałby, że cały zakres adresów należy do nieznanego 

hosta w określonej domenie. Na przykład możesz wyszukać * .19.16.172.INADDR. Zwrot ARPA 

nieznany. Gdzieś. Przykład. Zwrócenie tych informacji byłoby dość pomocne; przynajmniej 

poinformuje administratora serwera, czyj to był komputer (gdzieś. przykład). Każdy, kto miał problem 

z maszyną, może zająć się nią za pośrednictwem opublikowanych kontaktów dla domeny 

wherewhere.example. Jednak problemem jest zrobienie tylko tego. Aby zweryfikować dane zwrócone 



przez DNS, coraz więcej serwerów (szczególnie anonimowych serwerów FTP) wykonuje teraz 

podwójne wyszukiwanie wstecz i nie chce rozmawiać dla ciebie, chyba że podwójne wyszukiwanie 

wstecz się powiedzie. Jest to ten sam rodzaj wyszukiwania, o którym wspominaliśmy wcześniej; jest to 

z pewnością konieczne dla osób świadczących usługi, w których używają adresów IP do 

uwierzytelniania żądań. To, czy anonimowy FTP jest taką usługą, to kolejne pytanie. Niektórzy uważają, 

że po umieszczeniu pliku na anonimowym serwerze FTP nie ma już powodu do próby uwierzytelnienia 

hostów; w końcu próbujesz przekazać informacje. Osoby prowadzące anonimowe serwery FTP, które 

wykonują podwójne wyszukiwanie wstecz, argumentują, że osoby, które chcą usług, są członkami 

społeczności sieciowej i wymaga to identyfikacji. Niezależnie od tego, po której stronie argumentujesz, 

z pewnością prawdą jest, że opiekunowie kilku największych i najbardziej znanych anonimowych 

serwerów FTP są po stronie, która sprzyja podwójnemu wyszukiwaniu wstecznemu i nie będzie 

świadczyć usługi, chyba że podwójnie wstecz wyszukiwanie kończy się powodzeniem. Podczas 

podwójnego wyszukiwania wstecznego klient DNS: 

• Wykonuje wyszukiwanie wsteczne w celu przetłumaczenia adresu IP na nazwę hosta 

• Regularnie sprawdza nazwę hosta w celu ustalenia jego nominalnego adresu IP 

• Porównuje ten nominalny adres IP z oryginalnym adresem IP 

Regularne wyszukiwanie może zwrócić różne informacje niż oryginalny adres IP w kilku sytuacjach. Jak 

już omówiliśmy, mogą one zwracać różne informacje z uzasadnionych powodów (host znajduje się w 

wielu lokalizacjach lub używa rekordu PTR z wieloznacznymi danymi) lub dlatego, że osoba atakująca 

dostarczyła nielegalne dane z pamięci podręcznej. Mogą się również różnić, jeśli osoba atakująca 

zgodnie z prawem kontroluje serwer nazw z danymi PTR, ale zwraca nazwy hostów innych osób w 

nadziei, że usługi wykorzystają wyniki bez ich sprawdzania. Aby podwójne wyszukiwanie wstecz 

działało, twój fałszywy serwer musi zapewniać spójne fałszywe dane dla wszystkich hostów w domenie, 

których adresy IP będą widoczne dla świata zewnętrznego. Dla każdego posiadanego adresu IP 

fałszywy serwer musi opublikować rekord PTR z fałszywą nazwą hosta, a także odpowiedni rekord A, 

który mapuje fałszywą nazwę hosta z powrotem na adres IP. Na przykład dla adresu 172.16.1.2 możesz 

opublikować rekord PTR o nazwie host-172-16-1- 2. somewhere.example i odpowiedni rekord A, który 

mapuje host-172-16-1-2.somewhere.example z powrotem na odpowiedni adres IP (172.16.1.2 ). Po 

nawiązaniu połączenia z jakimś zdalnym systemem, który próbuje przeprowadzić wsteczną weryfikację 

adresu IP (np. 172.16.1.2) w celu ustalenia nazwy hosta, system ten zwróci fałszywą nazwę hosta (np. 

Host-172-16-1-2 ). Jeśli system podejmie następnie próbę podwójnego wyszukiwania wstecznego, aby 

przetłumaczyć tę nazwę hosta na adres IP, zwróci 172.16.1.2, który jest zgodny z pierwotnym adresem 

IP i spełnia kryteria kontroli spójności. Jeśli ściśle używasz serwera proxy do łączenia hostów 

wewnętrznych ze światem zewnętrznym, nie musisz konfigurować fałszywych informacji dla hostów 

wewnętrznych; wystarczy podać informacje o hoście lub hostach z serwerem proxy. Świat zewnętrzny 

będzie widział tylko adres serwera proxy. W przypadku dużej sieci samo to może sprawić, że warto 

skorzystać z usługi proxy dla FTP. 20.1.5.2 Skonfiguruj prawdziwy serwer DNS w systemie 

wewnętrznym dla wewnętrznych hostów do użytku Twoje wewnętrzne maszyny muszą używać 

prawdziwych informacji DNS o twoich hostach, a nie fałszywych informacji prezentowanych światu 

zewnętrznemu. Robisz to poprzez standardową konfigurację serwera DNS w jakimś systemie 

wewnętrznym. Twoje wewnętrzne maszyny mogą również chcieć dowiedzieć się o zewnętrznych 

urządzeniach (np. Aby przetłumaczyć nazwę hosta zdalnej anonimowej witryny FTP na adres IP). 

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest zapewnienie dostępu do zewnętrznych informacji DNS 

poprzez skonfigurowanie wewnętrznego serwera DNS do bezpośredniego odpytywania zdalnych 

serwerów DNS, stosownie do przypadku, w celu rozwiązywania zapytań od klientów wewnętrznych na 

temat hostów zewnętrznych. Taka konfiguracja wymagałaby jednak otwarcia filtrowania pakietów, aby 



umożliwić wewnętrznemu serwerowi DNS komunikowanie się z tymi zdalnymi serwerami DNS (które 

mogą znajdować się na dowolnym hoście w Internecie). Jest to problem, ponieważ DNS jest oparty na 

UDP, a jak omawiamy w rozdziale 8, musisz całkowicie zablokować UDP, aby zablokować dostęp z 

zewnątrz do wrażliwych usług opartych na RPC, takich jak NFS i NIS. Na szczęście najczęstszy serwer 

DNS (program o nazwie Unix) stanowi rozwiązanie tego dylematu: dyrektywa w sprawie usług 

przesyłania dalej w pliku konfiguracyjnym serwera /etc/named.boot. Dyrektywa przekazująca mówi 

serwerowi, że jeśli nie zna już samych informacji (z informacji o swojej strefie lub z pamięci podręcznej), 

powinien przekazać zapytanie do określonego serwera i pozwolić temu drugiemu serwerowi znaleźć 

odpowiedź, zamiast próbować kontaktować się z serwerami w całym Internecie w celu ustalenia samej 

odpowiedzi. W pliku konfiguracyjnym /etc/named.boot skonfigurowano linię przekazującą, aby 

wskazywała fałszywy serwer na hoście bastionu; plik musi również zawierać wiersz „podrzędny”, aby 

kazał mu używać tylko serwerów w linii przekazującej, nawet jeśli przekaźnicy nie odpowiadają. 

Korzystanie z mechanizmu przekazującego nie ma tak naprawdę nic wspólnego z ukrywaniem 

informacji na wewnętrznym serwerze DNS; ma wszystko wspólnego z jak najściślejszym filtrowaniem 

pakietów (tj. stosowaniem zasady najmniejszych uprawnień), dzięki czemu wewnętrzny serwer DNS 

może rozmawiać tylko z serwerem DNS hosta bastionu, a nie z serwerami DNS w całym cały Internet. 

Jeśli hosty wewnętrzne nie mogą skontaktować się z hostami zewnętrznymi, możesz nie chcieć 

zawracać sobie głowy konfigurowaniem tego, aby mogli rozwiązać zewnętrzne nazwy hostów. Klienci 

proxy SOCKS można skonfigurować tak, aby korzystali bezpośrednio z zewnętrznego serwera nazw. 

Upraszcza to nieco konfigurację usługi nazw, ale komplikuje konfigurację proxy, a niektórzy 

użytkownicy mogą chcieć rozwiązać nazwy hostów, nawet jeśli nie mogą do nich dotrzeć (na przykład 

mogą być zainteresowani tym, czy nazwa hosta w adresie poczty elektronicznej jest ważny). 

Wewnętrzni klienci DNS odpytują wewnętrzny serwer 

Następnym krokiem jest skonfigurowanie wewnętrznych klientów DNS, aby zadawali wszystkie 

zapytania dotyczące serwera wewnętrznego. W systemach Unix robisz to za pomocą pliku 

resolv.conf.43 Istnieją dwa przypadki: 

• Gdy serwer wewnętrzny otrzyma zapytanie dotyczące systemu wewnętrznego lub systemu 

zewnętrznego znajdującego się w pamięci podręcznej, odpowiada bezpośrednio i natychmiast, 

ponieważ zna już odpowiedzi na takie zapytania. 

• Gdy serwer wewnętrzny otrzyma zapytanie o system zewnętrzny, którego nie ma w pamięci 

podręcznej, serwer wewnętrzny przesyła to zapytanie do serwera hosta bastionu (z powodu wcześniej 

opisanej linii przekazującej). Serwer hosta bastionu uzyskuje odpowiedź z odpowiednich serwerów 

DNS w Internecie i przekazuje odpowiedź z powrotem do serwera wewnętrznego. Serwer wewnętrzny 

odpowiada następnie na oryginalnego klienta i buforuje odpowiedź. 

W obu przypadkach, jeśli chodzi o klienta, zadał on pytanie serwerowi wewnętrznemu i otrzymał 

odpowiedź z serwera wewnętrznego. Klient nie wie, czy serwer wewnętrzny znał już odpowiedź, czy 

też musiał uzyskać odpowiedź z innych serwerów (pośrednio przez serwer bastionu). Dlatego plik 

resolv.conf będzie wyglądał idealnie standardowo na klientach wewnętrznych. W tym układzie należy 

zachować szczególną ostrożność podczas konfigurowania wewnętrznych serwerów SMTP. Ponieważ 

takie usługi mają dostęp do informacji adresowych, mogą próbować dostarczać pocztę bezpośrednio, 

a nie przez bramę pocztową. 

Klienci DNS Bastion również sprawdzają serwer wewnętrzny 

Kluczem do tej całej konfiguracji ukrywania informacji jest to, że klienci DNS na hoście bastionu muszą 

zapytać o informacje na wewnętrznym serwerze, a nie na serwerze bastionu. W ten sposób klienci DNS 



na hoście bastionu (na przykład Sendmail) mogą używać prawdziwych nazw hostów i tak dalej dla 

hostów wewnętrznych, ale klienci na zewnątrz nie mogą uzyskać dostępu do danych wewnętrznych. 

Konfiguracje serwera DNS i klienta są całkowicie oddzielne. Wiele osób zakłada, że muszą mieć wspólne 

pliki konfiguracyjne, że klienci będą automatycznie wiedzieć o lokalnym serwerze, a skierowanie ich w 

inne miejsce wskaże serwer również w innym miejscu. W rzeczywistości nie ma nakładania się. Klienci 

nigdy nie czytają /etc/named.boot, który mówi serwerowi, co ma robić, a serwer nigdy nie czyta 

/etc/resolv.conf, który mówi klientowi co robić. Ponownie są dwa przypadki: 

• Gdy klient DNS na hoście bastionu pyta o system wewnętrzny, otrzymuje prawdziwą odpowiedź 

bezpośrednio z serwera wewnętrznego. 

• Gdy klient DNS na hoście bastionu zapyta o system zewnętrzny, wewnętrzny serwer DNS przekazuje 

zapytanie do serwera DNS bastionu. Serwer bastionu uzyskuje odpowiedź z odpowiednich serwerów 

DNS w Internecie, a następnie przekazuje odpowiedź z powrotem do serwera wewnętrznego. Z kolei 

serwer wewnętrzny odpowiada oryginalnemu klientowi na hoście bastionu. 

Klienci DNS na hoście bastionu mogliby uzyskać informacje o hostach zewnętrznych w bardziej 

bezpośredni sposób, pytając serwer DNS na hoście bastionu zamiast na hoście wewnętrznym. Jednak 

gdyby to zrobili, nie byliby w stanie uzyskać „prawdziwych” informacji wewnętrznych, które posiada 

tylko serwer na hoście wewnętrznym. Będą potrzebować tych informacji, ponieważ rozmawiają 

zarówno z hostami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ponieważ możliwe jest skonfigurowanie klienta 

DNS z wieloma nazwami serwerów, kuszące jest skonfigurowanie klientów DNS na hoście bastionu w 

celu wysyłania zapytań zarówno do serwera wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w nadziei, że spróbują 

jednego, a następnie spróbują użyć drugiego, jeśli pierwszy zwraca „host nieznany”. W rzeczywistości 

to nie zadziała; klient DNS spróbuje użyć drugiego serwera tylko wtedy, gdy pierwszy nie odpowie. 

Przyjmie „nieznany host” jako prawidłową odpowiedź. 

Na co powinien pozwalać system filtrowania pakietów 

Aby ten schemat przekazywania DNS działał, każdy system filtrowania pakietów między hostem 

bastionu a systemami wewnętrznymi musi pozwalać na wszystkie poniższe : 

• Zapytania DNS z serwera wewnętrznego do serwera hosta bastionu: pakiety UDP z portu 53 lub 

portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym do portu 53 na hoście bastionu (reguła A) oraz 

pakiety TCP z portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym do port 53 na hoście bastionu (reguła 

B) 

• Odpowiedzi na te zapytania od hosta bastionu do serwera wewnętrznego: pakiety UDP z portu 53 na 

hoście bastionu do portu 53 lub portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym (reguła C) oraz 

pakiety TCP z bitem ACK ustawionym z portu 53 na hoście bastionu do portów powyżej 1023 na 

serwerze wewnętrznym (reguła D) 

• Zapytania DNS od klientów DNS hosta bastionu do serwera wewnętrznego: pakiety UDP i TCP z 

portów powyżej 1023 na hoście bastionu do portu 53 na serwerze wewnętrznym (reguły E i F) 

• Odpowiedzi z serwera wewnętrznego na tych klientów DNS hosta bastionu: pakiety UDP, a także 

pakiety TCP z ustawionym bitem ACK, od portu 53 na serwerze wewnętrznym do portów powyżej 1023 

na hoście bastionu (Reguły G i H) 

Konfigurowanie DNS do ukrywania informacji z poddomenami 

Jeśli witryna ma subdomeny, nie można po prostu skonfigurować serwera dla każdej subdomeny i 

przekazywać zapytań do hosta bastionu, który ma tylko informacje zewnętrzne. Jeśli to zrobisz, host w 



jednej subdomenie nie będzie mógł uzyskać informacji o hostach w innych subdomenach. Gdy 

host.sillywalks.foo.example zapyta o host.engineering.foo.example, serwer nazw dla 

sillywalks.foo.example zauważy, że nie ma informacji i prześle zapytanie do hosta bastionu, który nie 

zawiera informacje wewnętrzne i nie będą w stanie odpowiedzieć na zapytanie. Istnieje wiele 

rozwiązań tego problemu, które zostały szczegółowo omówione w DNS i BIND, przez Paula Albitza i 

Cricket Liu, o których wspominano wcześniej w tym rozdziale. Żaden z nich nie jest idealny. Jedną z 

opcji jest skonfigurowanie każdego serwera, aby wiedział o każdej subdomenie; usuwa to wiele zalet 

posiadania subdomeny w pierwszej kolejności. Innym jest skonfigurowanie hosta bastionu, tak aby 

zawierał prawidłowe informacje wewnętrzne, ale odmawia udostępnienia go zewnętrznym 

kwerendom (w tym celu stosuje się dyrektywę secure_zones). Eliminuje to znaczną część 

bezpieczeństwa posiadania oddzielnego serwera nazw hosta bastionu. Możesz także uniknąć 

problemu, unikając przekazywania zapytań. Jeśli nie ma przekazywania, nastąpi normalne rozwiązanie 

i wszystkie subdomeny będą działać. Z drugiej strony, wewnętrzne maszyny nie będą w stanie 

rozpoznać zewnętrznych nazw hostów na adresy IP i będą musiały mieć starannie skonfigurowane 

rozwiązania proxy, aby dotrzeć do hostów zewnętrznych. 

Konfiguracja DNS bez ukrywania informacji 

Podejście, które opisaliśmy w poprzedniej sekcji, nie jest jedyną opcją. Załóżmy, że nie uważasz, że 

konieczne jest ukrywanie wewnętrznych danych DNS przed światem. W takim przypadku konfiguracja 

DNS jest podobna do tej, którą opisaliśmy wcześniej, ale jest nieco prostsza. Rysunek 20.6 pokazuje, 

jak działa DNS bez ukrywania informacji. Przy takim alternatywnym podejściu nadal powinieneś mieć 

serwer DNS hosta bastionu i wewnętrzny serwer DNS; jednak jeden z nich może być serwerem 

pomocniczym drugiego. Zasadniczo łatwiej jest uczynić serwer DNS bastionem drugorzędnym 

względem wewnętrznego serwera DNS i zachować dane DNS na serwerze wewnętrznym. Nadal należy 

skonfigurować wewnętrzny serwer DNS, aby przekazywał zapytania do serwera DNS hosta bastionu, 

ale klienci DNS hosta bastionu można skonfigurować tak, aby wysyłali zapytania do serwera hosta 

bastionu zamiast do serwera wewnętrznego. Musisz skonfigurować dowolny system filtrowania 

pakietów między hostem bastionu a serwerem wewnętrznym, aby umożliwić następujące działania  

• Zapytania DNS z wewnętrznego serwera DNS do bastionowego serwera DNS: pakiety UDP z portu 53 

lub portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym do portu 53 na hoście bastionu (reguła A) oraz 

pakiety TCP z portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym do portu 53 na hoście bastionu (reguła 

B) 

• Odpowiedzi z serwera bastionowego DNS na wewnętrzny serwer DNS: pakiety UDP z portu 53 na 

hoście bastionu do portu 53 lub portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym (reguła C) oraz 

pakiety TCP z bitem ACK ustawionym na port 53 na host bastionowy do portów powyżej 1023 na 

serwerze wewnętrznym (reguła D).  

Jeśli host bastionu jest również dodatkowym serwerem DNS, a host wewnętrzny jest odpowiednim 

serwerem podstawowym DNS, musisz również zezwolić na: 

• Zapytania DNS z serwera DNS hosta bastionu do wewnętrznego serwera DNS: pakiety UDP z portu 

53 lub portów powyżej 1023 na hoście bastionu do portu 53 na serwerze wewnętrznym (reguła E) oraz 

pakiety TCP z portów powyżej 1023 na bastionie host do portu 53 na serwerze wewnętrznym (reguła 

F) 

• Odpowiedzi z wewnętrznego serwera DNS z powrotem na serwer DNS bastionu: pakiety UDP z portu 

53 lub portów powyżej 1023 na serwerze wewnętrznym do portu 53 lub portów powyżej 1023 na 



hoście bastionowym (reguła G) oraz pakiety TCP z bitem ACK ustawiany z portu 53 na serwerze 

wewnętrznym na porty powyżej 1023 na hoście bastionu (reguła H) 

• Żądania transferu strefy DNS z hosta bastionu na serwer wewnętrzny: pakiety TCP z portów powyżej 

1023 na hoście bastionu do portu 53 na serwerze wewnętrznym (należy pamiętać, że jest to to samo 

co reguła F) 

• Odpowiedzi na transfer strefy DNS z serwera wewnętrznego do hosta bastionu: pakiety TCP z bitem 

ACK ustawionym z portu 53 na serwerze wewnętrznym na porty powyżej 1023 na hoście bastionu 

(zwróć uwagę, że jest to to samo co reguła H) 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych DNS 

Nie ma szczególnych trudności z użyciem translacji adresów sieciowych z klientem DNS, który ma 

przetłumaczony adres; adres klienta nie jest osadzony w transakcji DNS. Postawienie serwera DNS za 

translatorem adresów to inna propozycja. Jeśli dane na serwerze dotyczą komputerów, które również 

znajdują się za translatorem adresów, translator adresów będzie musiał działać na danych w pakietach 

DNS, a nie tylko na adresach źródłowym i docelowym. W przeciwnym razie serwer będzie rozdawał 

bezużyteczne informacje. Niektóre systemy translacji adresów sieciowych są w stanie to zrobić, chociaż 

niektóre z nich będą tłumaczyć tylko odpowiedzi na zapytania, a nie transfery stref. 

Podsumowanie rekomendacji dla DNS 

• Skonfiguruj zewnętrzny serwer DNS na hoście bastionu, aby uzyskać dostęp do świata zewnętrznego. 

• Nie ujawniaj zapisów HINFO dla świata zewnętrznego; albo ich nie używaj, albo skonfiguruj DNS do 

ukrywania informacji, jak opisano wcześniej. 

• Użyj aktualnej implementacji BIND i podwójnego wyszukiwania wstecznego, aby uniknąć 

fałszowania. 

• Rozważ ukrywanie wszystkich wewnętrznych danych DNS i używanie przekazywania i fałszywych 

rekordów; nie ma to sensu w przypadku wszystkich witryn, ale może dotyczyć Twojej. 

• Wyłącz transfery stref do kogokolwiek poza twoimi pomocniczymi, używając filtrowania pakietów 

lub mechanizmu obsługiwanego przez twój serwer DNS. Nawet jeśli zdecydowałeś się nie ukrywać 

informacji DNS, prawdopodobnie nie ma ważnego powodu, aby ktokolwiek oprócz twoich 

pomocników wykonał transfer strefy, a niedozwolone transfery stref utrudniają życie atakującym. 

Network Information Service (NIS) 

NIS jest protokołem używanym głównie w systemie Unix i zaprojektowanym w celu zapewnienia 

rozproszonego dostępu do scentralizowanych informacji administracyjnych (takich jak tabele hostów, 

pliki haseł, aliasy e-mail w całej witrynie itp.) Udostępniane przez maszyny w witrynie. Przewagą NIS 

nad DNS dla rozpoznawania nazw hostów w sieci lokalnej jest to, że NIS jest protokołem 

rozgłoszeniowym; klienci nie muszą mieć wszystkich informacji konfiguracyjnych niezbędnych do 

korzystania z DNS. Ponadto posiadanie zunifikowanego mechanizmu, który dystrybuuje wszystkie 

informacje administracyjne, upraszcza administrowanie witryną. Głównym problemem związanym z 

NIS jest to, że jego bezpieczeństwo nie jest wystarczająco dobre, aby odpowiednio chronić niektóre 

dane w nim zawarte. W szczególności serwery NIS witryny zawierają zazwyczaj wspólny plik hasła 

witryny (równoważny plikowi / etc / passwd w jednym systemie), wraz z zaszyfrowanymi hasłami. 

Wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać dane z serwera NIS, to nazwa domeny NIS, z którą dane są 

powiązane. Osoba atakująca, która może rozmawiać z serwerem NIS witryny i która zgadnie, co witryna 



wybrała jako nazwę swojej domeny NIS (często taką samą lub pochodną zwykłej nazwy domeny 

internetowej), może zażądać wszelkich informacji, które serwer ma . Jeśli atakujący pobiera 

udostępniony plik haseł, hasła te mogą zostać złamane w czasie wolnym atakującego. Dlatego nie 

chcesz zezwalać na przychodzące żądania NIS. Nie ma powodu, aby zezwalać na wychodzące żądania 

NIS, ponieważ większość dostarczonych informacji jest lokalna dla poszczególnych witryn, a większość 

serwerów NIS będzie działać jako brama do DNS dla zewnętrznych informacji o nazwie hosta, jeśli 

zostanie poprawnie skonfigurowana. 

Zmieniona wersja NIS, zwana NIS +, jest dostępna u niektórych dostawców. (Jest to domyślna wersja 

używana w Suns.) NIS + nie uzyskał szerokiej akceptacji, częściowo z powodu problemów z 

licencjonowaniem i kompatybilnością, ale głównie dlatego, że większość stron zdołała już obejść braki 

NIS i dlatego nie ma motywacji do przejścia na coś nowego. NIS + poprawia bezpieczeństwo tylko 

wtedy, gdy jest skonfigurowany tak, aby nie obsługiwał NIS Jeśli skonfigurujesz NIS + do obsługi 

klientów NIS (a ponieważ dostępnych jest niewielu klientów NIS +, większość stron NIS + używa go w 

tym trybie), nie jest bezpieczniejsza niż oryginalna NIS. Kilka serwerów NIS (w szczególności firmy Sun) 

obsługuje plik konfiguracyjny o nazwie securenets, który pozwala używać uwierzytelniania adresu IP 

do kontrolowania, na których hostach serwer NIS udostępnia dane. Jest to rząd wielkości poprawy 

bezpieczeństwa NIS. Zmienia ataki NIS z gry polegającej na zgadywaniu (zgadnij nazwę domeny i serwer 

NIS, a otrzymasz darmową nagrodę) na wymaganie, abyś zrobił to samo zgadywanie, a następnie 

podejmie poważny wysiłek, aby ustalić, na które adresy serwer NIS zareaguje i wykuć z nich pakiety. 

Niestety rząd wielkości prawdopodobnie nie jest wystarczającym ulepszeniem danych tak istotnych, 

jak Twoje zaszyfrowane hasła.  

Transfery NIS mogą obejmować zaszyfrowane hasła, nawet jeśli maszyny są skonfigurowane do 

korzystania z haseł w tle, a zaszyfrowane hasła nie są czytelne na serwerze NIS. Jeśli transfery NIS nie 

zawierają zaszyfrowanych haseł, nie można ich użyć do uwierzytelnienia, więc implementacje, które 

zamykają ten otwór, po prostu nie pozwalają na używanie zarówno NIS, jak i haseł cienia. 

Chociaż securenets (jeśli masz dostępny) ochroni cię przed przypadkowymi atakującymi, którzy chcą 

dostać się na dowolną stronę, jaką mogą, nie ochroni cię przed atakującym, który zna twoją stronę, a 

który chce ją w szczególności zaatakować. Sztuczka polega więc na tym, aby atakujący nie mógł 

rozmawiać z serwerami NIS. NIS jest usługą Sun RPC, zazwyczaj świadczoną przez UDP. Chociaż NIS jest 

szczególnie wrażliwą usługą, w przeciwnym razie jest taki sam jak każda inna usługa oparta na RPC. Nie 

znamy do tego specjalnych serwerów proxy ani filtrów pakietów. NIS + może być zapewniony w 

porównaniu z normalnym RPC, ale to usuwa większość jego dodatkowego bezpieczeństwa; domyślnie 

działa nad Bezpiecznym RPC. Filtrowanie pakietów, proxy i charakterystyka translacji adresów 

sieciowych RPC i Secure RPC są omówione w rozdziale 14. Klienci NIS mogą również używać 

dodatkowych środków do wyszukiwania serwerów. Starsi klienci zrobią to za pośrednictwem 

transmisji; nowsze użyje zamiast tego multiemisji. Niezależnie od tego, która metoda jest używana 

przez klientów, jeśli chcesz, aby NIS działał przez zaporę, musisz albo upewnić się, że odpowiednie 

zapytania są przekazywane do serwera, albo jawnie skonfigurować klientów o nazwie serwera. 

Podsumowanie zaleceń dla NIS 

• Nie zezwalaj na NIS w twojej zaporze. 

 NetBIOS dla usługi nazw TCP / IP i Windows Internet Name Service 

Usługa nazw NetBT to usługa NetBT służąca do tłumaczenia nazw NetBIOS na adresy IP. Istnieją dwa 

sposoby uzyskania usługi nazewnictwa w ramach NetBT: mechanizm rozgłaszania, w którym każda 

maszyna utrzymuje bazę danych, oraz mechanizm emisji pojedynczej, w którym jest wyznaczony 



serwer. Teoretycznie ten wyznaczony serwer nosi nazwę NetBT Name Server lub NBNS. Jednak 

implementacja NBNS firmy Microsoft nazywa się Windows Internet Name Service (WINS). Rzadko 

widuje się ogólny termin „NBNS” używany poza dokumentacją norm, nawet dla serwera innego niż 

Microsoft, które są technicznie implementacjami NBNS, a nie WINS. Aby zminimalizować nieuniknione 

zamieszanie, nazwiemy usługę nazewniczą NetBT „Usługa nazw NetBT”, a usługę WINS opartą na emisji 

pojedynczej. Odzwierciedla to powszechne użycie i nie jest bardziej arbitralne i mylące niż jakikolwiek 

inny schemat nazewnictwa. Nazwa NetBIOS ma długość do 15 znaków. 45 Nazwy NetBIOS są 

„niekwalifikowane” (zgodnie z dokumentacją Microsoft), co oznacza dwie rzeczy: 

• Muszą być unikalne w obszarze kontroli serwera. 

• Nie mogą zawierać kropek. 

W NetBIOS nie ma pojęcia hierarchii. Tylko jedna maszyna może być nazwana „foo” i nie ma sposobu, 

aby wskazać w nazwie, który serwer jest za nią odpowiedzialny. Aby zmniejszyć problemy z kolizjami 

nazw, Microsoft zapewnia koncepcję zakresu NetBIOS, który bardzo przypomina domenę NIS; jest to 

ciąg znaków, który definiuje grupę maszyn, które ze sobą rozmawiają. Jeśli używasz zakresów NetBIOS, 

nazwa komputera musi być unikalna tylko w zakresie. Domyślnie komputery używają zerowego 

zakresu NetBIOS. Nazwa i zakres NetBIOS łącznie mogą mieć długość do 255 znaków (skutecznie 

ograniczając zakres do 240 znaków), a zakres NetBIOS może zawierać kropki. Zakresy NetBIOS są 

znacznie bardziej ograniczające niż domeny NIS. Maszyny, które są w różnych zakresach NetBIOS, nie 

mogą ze sobą komunikować żadnych protokołów NetBIOS, w tym udostępniania plików i drukarek. W 

sieciach kontrolowanych może to być rzeczywiście zaletą, ponieważ zapewnia niewielką poprawę 

bezpieczeństwa; ustawienie zakresu NetBIOS skutecznie działa jako hasło dostępu do sieci. Jest to 

ochrona przed przypadkowym błędnym skonfigurowaniem, a nie przed wrogim działaniem. Zakres 

NetBIOS jest przekazywany w postaci czystego tekstu w sieci jako część nazwy hosta NetBIOS, a każdy 

atakujący może po prostu odczytać go z prawidłowych pakietów (jest to szczególnie proste, ponieważ 

jest wysyłane w pakietach rozgłoszeniowych, więc nie jest wymagana żadna specjalna zdolność do 

szpiegowania sieci .) 

Należy pamiętać, że usługi nazw WINS i NetBT są jedynie wariantami tej samej usługi. Klienci używający 

rozdzielczości rozgłaszania uruchamiają własne serwery nazw i chociaż oczekują tylko zapytań opartych 

na rozgłaszaniu, będą odpowiadać na zapytania emisji pojedynczej. Nie zakładaj, że jesteś bezpieczny 

przed zdalnymi żądaniami tylko dlatego, że unikałeś uruchamiania WINS; normalni klienci NetBIOS 

nadal działają serwery nazw, które będą karmić własne dane i wszelkie inne dane, które zostały 

zapisane w pamięci podręcznej każdemu, kto je o to poprosi. Jak zobaczymy później, nawet komputery 

korzystające wyłącznie z WINS muszą mieć uruchomione serwery, które będą odpowiadać na zapytania 

o nazwy emisji pojedynczej, aby mieć pełną funkcjonalność WINS. Jest to jedna z rzeczy, które usługa 

„Serwer” zwykle wykonuje na klientach. Mimo że usługi te są ściśle ze sobą powiązane, ten sam 

komputer może obsługiwać oba serwery, w takim przypadku serwer WINS otrzyma pakiety emisji 

pojedynczej, a serwer nazw NetBT otrzyma pakiety rozgłoszeniowe (miłośnicy uniksowi 

prawdopodobnie znajdą to denerwujące). Oznacza to, że obie usługi będą działać całkowicie 

niezależnie i mogą mieć na nich różne dane. Serwer WINS nie dostarczy danych zgromadzonych przez 

WINS klientowi usługi nazw NetBT ani danych zebranych przez usługę nazw NetBT klientowi WINS, 

nawet jeśli serwery działają na tym samym porcie na tym samym komputerze. (Dlatego komputer, na 

którym działa serwer WINS ale nie jest skonfigurowany, ponieważ klient WINS nie będzie reklamował 

własnych usług za pośrednictwem WINS!) 

Rozpoznawanie nazw w systemie Windows 



Ze względów historycznych Microsoft udostępnia wiele metod rozpoznawania nazw. Windows 2000 

używa DNS wszędzie tam, gdzie to możliwe, ale inne maszyny Microsoft Windows mogą korzystać z 

wielu metod, aby tłumaczyć nazwę na adres, w zależności od ich konfiguracji. Mogą wypróbować wiele 

metod, aby przetłumaczyć tę samą nazwę, próbując różnych rzeczy, dopóki coś się nie powiedzie. W 

tym celu istnieją dwa rodzaje nazw: możliwe nazwy NetBIOS i nazwy inne niż NetBIOS. Prawdziwa 

nazwa NetBIOS jest znana w usłudze nazw NetBIOS, ale możliwa nazwa NetBIOS to dowolna nazwa o 

długości do 15 znaków. (Teoretycznie nazwa z kropką nie jest możliwą nazwą NetBIOS, ale w 

rzeczywistości będzie traktowana jako jedna w niektórych wersjach systemu Windows NT.) Nazwy, 

które nie są możliwymi nazwami NetBIOS (to znaczy tymi, które są o długości ponad 15 znaków) należy 

rozwiązać za pomocą DNS. Metody, których mogą używać najnowsze maszyny Windows dla możliwych 

nazw NetBIOS: 

• Przeprowadź lokalną transmisję NetBIOS i sprawdź, czy urządzenie o tej nazwie odpowiada. 

• Sprawdź, czy w lokalnym pliku o nazwie lmhosts lub hosts znajduje się wpis o odpowiedniej nazwie. 

• Wykonaj zapytanie WINS. 

• Wykonaj zapytanie DNS. 

Ponadto mogą mieć buforowane informacje i dlatego nie muszą wcale ich szukać. Komputery z 

systemem Windows NT 4, które domyślnie są klientami WINS i DNS, wypróbuj te opcje w następującej 

kolejności: 

1. Sprawdź w pamięci podręcznej informacji o nazwie urządzenia; obejmuje to informacje o ostatnio 

przeglądanych maszynach oraz informacje z hostów lmhost, które zostały oznaczone jako #PRE, i może 

dołącz informacje o hostach w sieci lokalnej, które niedawno się uruchomiły. 

2. Wykonaj zapytanie WINS. 

3. Sprawdź lokalny plik lmhosts. 

4. Wykonaj transmisję NetBIOS. 

5. Sprawdź plik lokalnych hostów. 

6. Wykonaj zapytanie DNS. 

Różne opcje konfiguracji zmienią tę kolejność (w szczególności, jeśli obsługa DNS nie jest 

skonfigurowana, DNS i hosty nie będą sprawdzane). Inne systemy operacyjne wolą inne zamówienia. 

W szczególności starsze systemy operacyjne mogą próbować nadawać przed wykonaniem zapytania 

WINS lub mogą nie obsługiwać żadnej metody oprócz nadawania. Microsoft ma skomplikowany 

schemat nazewnictwa opisujący te opcje; maszyna, która tylko emituje, jest węzłem b, tym, który 

wykonuje tylko zapytania WINS, jest węzeł p („p” dla „point-to-point”), taki, który nadaje, a następnie 

WINS jest węzłem m ( „m” dla „mieszanego”), a ten, który najpierw wykonuje WINS, a następnie 

nadaje, jest hnode („h” dla „hybrydowego”). Ten schemat nazewnictwa jest przydatny głównie do 

zrozumienia dokumentacji Microsoft, ponieważ wiedza o tym, jakiego rodzaju węzłem jest maszyna, 

nie mówi, gdzie w procesie konsultuje się z DNS lub lmhosts. Możesz jednak pamiętać, że oba „m-

node” i „b-node” oznaczają „maszynę” generuje wiele irytujących pakietów rozgłoszeniowych ". Jak 

można to ustalić, uważnie czytając definicje i poprzednie kroki, maszyny Windows NT skonfigurowane 

do korzystania z WINS są zwykle węzłami h-nodes. Klienci mogą uzyskiwać dane DNS bez wykonywania 

zapytań DNS; Serwery WINS mogą działać jako bramy do DNS, a inne komputery mogą buforować dane 

DNS i zwracać je w odpowiedzi na zapytania NetBIOS. W niektórych konfiguracjach spowoduje to 



zagadkową sytuację, w której klienci nie będą mogli dotrzeć do hostów o nazwach dłuższych niż 15 

znaków. Ponieważ nie są to prawidłowe nazwy NetBIOS, klienci muszą mówić bezpośrednio do DNS, 

aby je rozwiązać. Aby jeszcze bardziej pomylić sprawy, serwery Microsoft DNS mogą działać jako bramy 

do serwerów WINS, tworząc zapytania WINS w celu rozwiązania zapytań DNS. Ma to dwie zalety; w 

oczywisty sposób upraszcza administrację DNS dla witryn, które już korzystają z WINS, czyniąc go 

prawie nieistniejącym. Co ważniejsze WINS obsługuje dynamiczną rejestrację hosta. Kiedy pojawia się 

host, informuje serwer WINS o nazwie i adresie sieciowym. Natomiast standardowy DNS nie zapewnia 

hostowi możliwości przekazania tych informacji serwerowi; serwer musi być wstępnie skonfigurowany 

z odwzorowaniem nazwy i adresu. (DNS i aktualizacja dynamiczna zostały omówione wcześniej.) 

Przekazywanie zapytań DNS do WINS zapewnia dynamiczną rejestrację DNS bez modyfikacji DNS. 

Polecenie nbtstat wyświetli informacje o nazwach NetBT na komputerze. Używanie nbtstat do 

sprawdzania informacji nazewniczych NetBT i nslookup do sprawdzania informacji nazewniczych DNS 

często pomoże ci wyjaśnić pytania o to, skąd pochodzą informacje (a zatem co naprawić, aby wszystko 

działało poprawnie). 

Nazwy NetBIOS 

Usługa nazw NetBT służy do rozwiązywania nie tylko nazw hostów. Istnieją dwa podstawowe typy nazw 

NetBT: unikalne nazwy i nazwy grup. Unikalna nazwa mapuje dokładnie na jeden adres IP, a nazwa 

grupy może mapować na wiele adresów IP. Każdy z nich ma wiele podtypów używanych do różnych 

celów. Na przykład jeden typ nazwy grupy jest używany do wskazania hosta wieloadresowego; inny 

typ służy do wskazania grupy administracyjnej (na przykład wszystkie drukarki); a trzeci typ służy do 

pokazywania członkostwa w domenie i grupie roboczej. Różne rodzaje unikalnych nazw są używane 

dla różnych usług. Szesnasty bajt nazwy NetBIOS jest używany do wskazania typu, a ten bajt jest zwykle 

wyświetlany w notacji szesnastkowej, gdy nazwy są wyświetlane (możesz zobaczyć typ 03 wyświetlany 

jako „0x03”, „<03>” lub „03h”) . Jeśli faktycznie spojrzysz na ślady pakietów, szczególnie jeśli używasz 

systemu śledzenia pakietów, który nie zna NetBT, możesz zobaczyć nazwy NetBIOS w zniekształconej 

formie. NetBT opiera się na formatach pakietów DNS. Nazwy DNS są dłuższe niż nazwy NetBIOS, ale 

nie mogą zawierać dowolnych wartości szesnastkowych, które NetBIOS używa dla wskaźników typów. 

Aby dopasować nazwy NetBIOS do pól nazw DNS, NetBT stosuje system, który konwertuje każdy bajt 

nazwy NetBIOS na dwa wielkie znaki ASCII, co skutkuje przyciągającymi wzrok, choć niezrozumiałymi 

ciągami nazw. Są one jeszcze bardziej zauważalne przez fakt, że algorytm przekształcania przekształca 

spacje używane do wypełniania w „CA”, tak że prawie każda nazwa kończy się na „CACA”. 

Wielu anglojęzycznych (w tym prawdopodobnie inżyniera, który zaprojektował algorytm) nie 

przywiązuje do tego ciągu żadnego specjalnego znaczenia, ale powtarzający się wzór jest nadal bardzo 

uderzający. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat algorytmu zmiany nazwy, zobacz RFC 1001. 

Jeśli korzystasz z komputera firmy Microsoft, większość programów do wykrywania pakietów rozłączy 

nazwy dla ciebie; jeśli korzystasz z komputera z systemem Unix, pakiet Samba zawiera procedury 

zmieniania nazw i usuwania nazw. Zobacz Dodatek A, aby uzyskać informacje o tym, jak zdobyć Sambę. 

Podczas rozruchu komputer rejestruje wiele nazw różnych typów. Te nazwy niekoniecznie są oparte 

na nazwie hosta maszyny; są one wybierane zgodnie z celem, dla którego nazwa będzie używana. Na 

przykład jedna z nazw NetBT, które zwykle rejestrują komputery, jest unikalną nazwą usługi 

Messenger. Ta usługa służy do wysyłania wiadomości, a jeśli użytkownik jest zalogowany do konsoli 

urządzenia, usługa Messenger zostanie zarejestrowana pod nazwą użytkownika, a także pod nazwą 

komputera. Ma to na celu umożliwienie wysyłania wiadomości do ludzi po imieniu (w końcu ludzie 

rzadko chcą rozmawiać z komputerami), ale oznacza to, że rejestracje nazw NetBT będą zawierać nie 

tylko nazwy hostów, ale także nazwy użytkowników, aw wielu przypadkach pozwolą zastanawiasz się, 

czy ktoś jest zalogowany na komputerze. Komputer zarejestruje również nazwę grupy dla grupy 



roboczej lub domeny, której jest częścią. To nie czyni komputera prawidłowym członkiem domeny; 

maszyny mogą rejestrować się jako części domen, do których nie należą, i nie będzie to miało wpływu 

na bezpieczeństwo. W przypadku klientów nie ma różnicy między rejestracją domeny i grupy roboczej. 

Kontrolery domen dokonają dodatkowych rejestracji; istnieje nazwa grupy dla wszystkich kontrolerów 

domeny i unikalna nazwa dla podstawowego kontrolera domeny. Ponadto komputery z 

uruchomionym serwerem przeglądarki Windows zarejestrują wiele specjalnych nazw używane przez 

tę usługę. Te rejestracje nazw są czasem traktowane specjalnie. Więcej informacji na temat tych nazw 

i ich rejestracji znajduje się w sekcji Przeglądarki Windows, w dalszej części tego rozdziału. Nazwy grup 

mogą zawierać dużą liczbę hostów, co czyni ich kosztownymi w utrzymaniu. W rezultacie serwery WINS 

mogą pominąć wiele weryfikacji przeprowadzanych na nazwach hostów, gdy mają do czynienia z 

nazwami grup, a nieprawidłowe nazwy grup mogą pozostać zarejestrowane przez długi czas. 

Operacje usługi nazw NetBT 

DNS to prosty system pytań i odpowiedzi. Usługa nazw NetBT, ponieważ jest dynamiczna, nie jest tak 

prosta. Klienci i serwery wchodzą w interakcje na wiele sposobów, aby zarejestrować nazwy, odświeżyć 

je i zwolnić oraz wyszukać inne nazwy. Szczegóły tego procesu są dość skomplikowane i pomimo 

przytłaczającej ilości szczegółów tutaj, kilka specjalnych przypadków i możliwych interakcji zostało 

przeoczonych. 

Ogólne zasady działania NetBT 

Istnieją pewne uogólnienia dotyczące działania usługi nazw NetBT: 

• Zapytania mogą być rozgłaszane lub wysyłane pojedynczo, ale odpowiedzi są zawsze wysyłane 

pojedynczo do hosta, który je wysłał. 

• Serwery WINS odpowiadają na wszystkie żądania pozytywnymi lub negatywnymi odpowiedziami (w 

rzeczywistości, jeśli przetworzenie zapytania zajmie znaczną ilość czasu, zwrócą odpowiedź pośrednią 

zwaną potwierdzeniem oczekiwania lub WACK). Jednak serwery nazw NetBT zajmujące się żądaniami 

emisji odpowiadają tylko wtedy, gdy mają coś do powiedzenia. 

• Klienci zawsze powtarzają zapytanie, jeśli nie ma odpowiedzi (nawet jeśli jest to zapytanie 

rozgłoszeniowe, na które nie oczekiwano odpowiedzi). 

Rejestracja nazwy 

Gdy klient uruchamia się, rejestruje nazwy, na które chce odpowiedzieć, zaczynając od żądania 

rejestracji nazwy. W ramach usługi nazw NetBT dokonuje tego poprzez rozgłoszenie żądania rejestracji; 

z WINS, żądanie jest wysyłane bezpośrednio do serwera WINS. W obu przypadkach może się okazać, 

że jakaś inna maszyna ma już nazwę, której chce klient, co uruchomi procedurę rozwiązywania 

konfliktu nazw, która zostanie omówiona później. Serwer WINS zawsze odpowie na żądanie, a serwery 

nazw NetBT odpowiedzą na prośby o rejestrację nazwy tylko w celu zakwestionowania ich. Jeśli nazwa 

nie jest jeszcze zajęta, klient wyśle ogłoszenie o potwierdzeniu, że ma nazwę w tym samym miejscu lub 

miejscach, w których wysłał pierwotne żądanie. W przypadku normalnie skonfigurowanego komputera 

z systemem Windows NT, który próbuje zarejestrować niekwestionowaną nazwę „unikalny” i jest 

skonfigurowany z adresem serwera WINS, proces wygląda następująco: 

1. Urządzenie wysyła żądanie rejestracji nazwy „unikatowy” do serwera WINS. 

2. Serwer WINS aktualizuje swoją bazę danych i wysyła pozytywną odpowiedź zawierającą czas 

wygaśnięcia (TTL). 



3. Urządzenie wysyła żądanie rejestracji nazwy „unikatowy” i nie otrzymuje odpowiedzi. 

4. Maszyna wysyła kolejne trzy prośby o rejestrację nazwy „unikalny”, na wszelki wypadek, i nadal nie 

otrzymuje odpowiedzi. 

5. Urządzenie wysyła powiadomienie o nazwie na adres rozgłoszeniowy. 

6. Wszystkie komputery, które odbierają transmisję, tymczasowo buforują informacje, zastępując 

wszelkie poprzednie wpisy dotyczące tej nazwy. 

Odświeżanie nazwy 

Aby utrzymać bazy danych serwerów WINS wolne od starych, niepotrzebnych danych, serwery WINS 

dokonują rejestracji w ograniczonym czasie. Klienci muszą wysłać prośbę o odświeżenie nazwy przed 

TTL podanym im z nazwą rejestracja wygasa. Jeśli nie wyślą odświeżenia nazwy, serwer WINS 

ostatecznie usunie nazwę. Ten proces nie jest szczególnie szybki. Windows NT zwykle wydaje 

rejestracje z sześciodniowymi czasami TTL, więc klient, który odejdzie, może być nadal widoczny w 

bazie danych przez okres do sześciu dni, jeśli nikt nie spróbuje zwolnić lub zarejestrować nazwy. Klienci 

mogą również wysyłać żądania odświeżenia nazwy z własnych przyczyn (na przykład klient, który 

zmienia konfigurację w celu korzystania z WINS, wyśle żądanie odświeżenia nazwy do serwera WINS). 

Rozpoznawanie nazw 

Gdy klient chce zmapować nazwę na adres IP, wysyła żądanie zapytania o nazwę, za pośrednictwem 

transmisji lub na serwer WINS. Każda maszyna, która ma mapowanie nazwy, odpowie z tym 

mapowaniem. Serwer WINS odpowie na żądanie, nawet jeśli nie ma na nie odpowiedzi. Załóżmy, że 

„unikalny” chce rozmawiać z „głupim”, który jest źle skonfigurowanym klientem w sieci lokalnej, który 

nie korzysta z WINS i nie uruchomił się ostatnio. Procedura będzie wyglądać następująco: 

1. „unikatowy” sprawdza pamięć podręczną, ale nie znajduje tam „głupiego” (gdyby „głupi” dopiero 

się uruchomił, działałby). 

2. „unikalny” wysyła zapytanie o nazwę do serwera WINS. 

3. Serwer WINS wysyła odpowiedź negatywną. 

4. „unikalny” nadaje zapytanie o nazwę. 

5. Wszystkie maszyny, które wiedzą, gdzie jest „głupi”, w tym sam „głupi” i każda maszyna, która jest z 

nim ostatnio połączona, zwraca odpowiedzi. „unikalny” uważa pierwszą odpowiedź, jaką otrzymuje. 

Wydanie nazwy 

Gdy klient wyłącza się lub zmienia nazwę, wysyła żądanie zwolnienia nazwy do serwera WINS i / lub 

adresu rozgłoszeniowego, aby powiadomić, że nazwa jest już dostępna. Jak zwykle serwer WINS 

zawsze będzie odpowiadał, podczas gdy inne serwery będą odpowiadać tylko wtedy, gdy będą miały 

coś do powiedzenia (w tym przypadku, jeśli odrzucą wydanie nazwy). Klient, który próbuje wydać 

własną nazwę, uzna nazwę za zwolnioną i będzie kontynuować, jeśli otrzyma odpowiedź na żądanie 

wydania nazwy (pozytywne lub negatywne). Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, spróbuje ponownie przed 

kontynuowaniem. Żądania zwolnienia nazwy mogą być również wysyłane przez maszyny inne niż 

klient, który zarejestrował nazwę. Ma to umożliwić maszynie poprawienie nieprawidłowych danych. 

Komputer, który otrzyma odpowiedź z serwera, ale nie otrzyma odpowiedzi pod tym adresem, może 

wysłać żądanie zwolnienia nazwy dla tej nazwy. Serwer WINS wykona następnie zapytanie o nazwę i 

zwolni nazwę, jeśli się nie powiedzie. Inne serwery odpowiedzą na prośby o wydanie nazwy tylko dla 



nazw, których są właścicielami, na które odpowiedzą negatywnie. Klient, który próbuje wydać czyjąś 

nazwę, zwraca uwagę na treść odpowiedzi i nie wydaje nazwy, na którą otrzymuje negatywną 

odpowiedź. 

Zarządzanie konfliktami 

Co się stanie, jeśli komputer spróbuje zarejestrować nazwę jako unikalną nazwę, ale jest już w użyciu 

lub spróbuje odświeżyć nazwę zarejestrowaną przez inny host? Korzystając z transmisji, gdy urządzenie 

wyśle żądanie rejestracji nazwy, urządzenie, które już zarejestrowało nazwę, odpowie negatywną 

odpowiedzią. Komputery z konfliktowanymi danymi buforowanymi nie będą reagować. Serwer WINS 

ma nieco bardziej skomplikowane zadanie. Nie ma pewności, że istniejący rekord ma dla maszyny, 

która wciąż działa - w rzeczywistości istnieje znaczna szansa, że istniejący rekord jest faktycznie dla tej 

samej maszyny i został właśnie przeniesiony z jednej sieci do drugiej. Dlatego serwer WINS sprawdzi, 

czy rekord jest poprawny, wysyłając zapytanie o nazwę na adres, pod którym jest zarejestrowany. Jeśli 

host nadal tam jest, odpowie, a serwer WINS wyśle odpowiedź negatywną na nową rejestrację. Należy 

tu zauważyć ważną subtelność. Komputery, które nie są serwerami WINS, zwykle odbierają zapytania 

o nazwę tylko za pośrednictwem emisji; Zapytania o nazwy emisji pojedynczej należą do WINS. Ale 

zapytania o nazwę używane do rozwiązywania konfliktów i weryfikacji żądań zwolnienia innych firm są 

emisją pojedynczą, więc serwery inne niż WINS muszą na nie odpowiedzieć. Komputery, na których nie 

działają serwery nazw, nie mogą bronić się przed rejestracją sprzecznych nazw, nawet jeśli w inny 

sposób używają WINS. Zarządzanie konfliktami to jeden przypadek, w którym grupy mają specjalne 

wyjątki. Jeśli host próbuje zarejestrować istniejącą nazwę grupy jako unikalną nazwę, serwer WINS nie 

musi sprawdzać, czy rejestracja grupy jest nadal ważna; może po prostu odrzucić próbę. 

Komunikacja między serwerem a serwerem WINS 

Oprócz pobierania informacji od klientów podczas uruchamiania, serwery WINS mogą również 

wymieniać informacje z innymi serwerami WINS. Takie podejście jest stosowane w celu zapewnienia 

redundancji i umożliwienia rozpowszechniania informacji o nazwach w dużych sieciach. W 

przeciwieństwie do serwerów DNS, serwery WINS nie mają hierarchicznej struktury i zwykle nie 

przesyłają zapytań z jednego serwera do drugiego. 46 Serwery WINS, które ze sobą komunikują, 

próbują spowodować, że oba serwery mają identyczne bazy danych. Protokół replikacji wykorzystuje 

kilka sztuczek, aby spróbować dystrybuować tylko aktualizacje, a nie całe bazy danych między 

serwerami, ale nie ma takiej strefy DNS, która pozwoliłaby im na podział bazy danych. Replikacja 

serwera WINS to skomplikowany temat, obejmujący wiele opcji (na przykład serwery WINS nie 

potrzebują replikować symetrycznie). Szczegóły wykraczają poza zakres tej książki, ale są omówione w 

większości odniesień dotyczących administracji sieci Windows NT. Z punktu widzenia zapory ciekawymi 

punktami replikacji serwera WINS są: 

• Serwery WINS rozmawiają ze sobą przez port TCP 42. 

• Serwery WINS próbują zlokalizować partnerów replikacji za pośrednictwem multiemisji i wyślą 

pakiety IGMP w celu zarejestrowania adresów multiemisji w tym celu. IGMP omówiono w rozdziale 22. 

• Bez względu na to, jaki rodzaj replikacji WINS ustanowisz, para replikujących się serwerów WINS 

nawiąże połączenia w obu kierunkach (nie możesz skonfigurować replikacji, aby tylko jeden z dwóch 

serwerów mógł inicjować połączenie). 

Serwery WINS mogą mieć partnerów typu „push” lub „pull”, ale w rzeczywistości dane są przesyłane 

między nimi tylko wtedy, gdy żąda tego maszyna odbierająca. Maszyna, która próbuje „wypchnąć” 

dane, po prostu poinformuje drugą maszynę, że nowe dane są dostępne, a następnie druga maszyna 



zażąda danych. Domyślnie serwery WINS będą wysyłać dane tylko do komputerów skonfigurowanych 

jako partnerzy replikacji. Można go zresetować za pomocą Menedżera WINS lub rejestru. Należy 

pozostawić go w trybie domyślnym, aby uniemożliwić atakującym udawanie partnerów replikacji i 

wyciąganie całej bazy danych WINS ze wszystkimi informacjami o prawidłowych nazwach hostów i 

nazwach użytkowników. 

Menedżer WINS 

Możliwe jest sterowanie i konfigurowanie serwerów WINS na zdalnych komputerach za pomocą 

menedżera WINS, który korzysta z Microsoft RPC.  

Wpływ na bezpieczeństwo usługi nazw NetBT i WINS 

Usługa nazw NetBT i WINS są bardzo wrażliwe i są znacznie bardziej wrażliwe niż DNS. Informacje, 

które przekazują, są cenne dla atakujących; nie tylko dane o nazwie hosta, które zapewnia DNS, co jest 

już przydatne, ale także informacje o tym, jakie nazwy użytkowników są prawidłowe i czy ktoś jest 

zalogowany, a także informacje strukturalne o tym, jakie maszyny zapewniają jakie usługi. Ta 

informacja daje wszelkiego rodzaju wskazówki do dalszych możliwych ataków. Ponadto usługi te 

modyfikują swoje bazy danych i podejmują inne działania w oparciu o informacje od klientów, co 

znacznie zwiększa ryzyko. Osoba atakująca, która może wysyłać pakiety do serwera WINS, może 

spowodować, że serwer WINS wysyła pakiety w inne miejsca, wykorzystując go jako wzmacniacz do 

rozprzestrzeniania ataków typu „odmowa usługi” oraz jako bramę do przekazywania tych ataków do 

sieci, które mogą nie być bezpośrednio narażone na atak napastnik. Atakującemu łatwo jest również 

zanieczyścić usługę nazw NetBT i bazy danych WINS złymi danymi, co jest stosunkowo trudne w DNS. 

Protokoły są bardziej złożone niż DNS. Dodatkowe warstwy protokołu i nagłówki stanowią dla 

implementatorów możliwość wprowadzenia błędów, które mogą stać się atakami typu „odmowa 

usługi”. Niektóre z tych problemów zostały już przypadkowo wykryte przez osoby wdrażające te 

protokoły na innych platformach i zostały naprawione w najnowszych wersjach; inni prawdopodobnie 

czają się, czekając, aż złośliwi ludzie skończą się z łatwiejszymi celami. Wreszcie, serwery DNS są 

stosunkowo rzadkie. Każda podana strona ma garść. Serwery nazw NetBT są wszędzie. Każdy 

komputer, który korzysta z usługi nazw NetBT, musi być również serwerem nazw NetBT. Dla 

atakującego, który dąży do ilości, a nie jakości, usługa nazw NetBT jest bardzo kuszącym celem; ma 

bogate w informacje serwery wszędzie przyjmujące zapytania i dane z dowolnych hostów. 

Charakterystyka filtrowania pakietów usługi nazw NetBT 

Usługa nazw NetBT korzysta z portu 137 TCP i UDP. Prawie cały ruch usługi nazw NetBT będzie 

obejmował UDP; klienci zwykle używają protokołu TCP tylko wtedy, gdy wysyłają zapytanie przez UDP 

i otrzymują skróconą odpowiedź, ponieważ odpowiedź jest zbyt długa, aby zmieścić się w jednym 

pakiecie UDP. Jednak serwery odpowiedzą na każde zapytanie za pośrednictwem protokołu TCP. 

Implementacje Microsoft używają portu 137 zarówno do zapytań, jak i odpowiedzi. Niektóre starsze 

wersje zwracają odpowiedzi UDP na port 137 niezależnie od portu, z którego wykonano zapytanie. 

Biorąc pod uwagę, że większość żądań to UDP, a oba końce znajdują się w porcie 137, w zasadzie 

niemożliwe jest zezwolenie na obsługę w jednym kierunku. (Ponieważ zapytania inicjowane przez 

serwer są częścią rozwiązywania konfliktów, i tak niewiele by to pomogło.) Klienci, którzy nie używają 

WINS, będą wysyłać zapytania na adres rozgłoszeniowy; odpowiedzi zawsze są emisji pojedynczej, 

podobnie jak zapytania WINS. Serwery WINS spróbują użyć multiemisji, aby skontaktować się z 

partnerami replikacji, a zatem wygenerują pakiety IGMP (szczegółowe informacje na temat filtrowania 

pakietów IGMP znajdują się w rozdziale 22). Używa replikacji serwera WINS Port TCP 42. 

Charakterystyka proxy usługi nazw NetBT i WINS 



Microsoft zapewnia coś, co nazywa się usługą proxy WINS, która zamienia rozgłaszane żądania 

rozpoznawania nazw NetBIOS w żądania WINS, aby umożliwić klientom innym niż WINS korzystanie z 

serwera WINS. Jest to forma proxy, choć zmienia również używany protokół. Byłoby całkowicie 

możliwe wykonanie bardziej tradycyjnego proxy WINS, ale nie wydaje się, aby były dostępne żadne 

implementacje. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych usługi nazw NetBT i WINS 

Ponieważ te protokoły próbują zachować odwzorowania między nazwami a adresami IP, często 

zawierają osadzone adresy IP. Ponadto adresy te często znajdują się głęboko w treści pakietu (nie tylko 

w nagłówkach docelowych NetBT używanych przez wiele innych protokołów opartych na NetBT). 

Translator adresów sieciowych musiałby znać szczegóły protokołu, aby pomyślnie przetłumaczyć 

wszystkie osadzone adresy. W każdym razie nie można zaoszczędzić przestrzeni adresowej za pomocą 

translatora adresów sieciowych, jeśli uruchomisz za jej pośrednictwem usługę nazw, ponieważ 

wszystkie hosty będą próbowały zarejestrować swoje nazwy i adresy. 

Podsumowanie rekomendacji dla usługi nazw NetBT i WINS 

• Nie zezwalaj na zapytania WINS ani replikację serwera w zaporze. 

• Hosty Bastion, które są skonfigurowane tak, aby nie odpowiadać na prośby o nazwę, nie będą w 

stanie obronić się przed innymi hostami, które próbują przejąć ich nazwy przez NetBT. Komputery te 

powinny być skonfigurowane statycznie na serwery WINS lub dostępne za pośrednictwem 16-

znakowych nazw, których nie można rozwiązać za pomocą NetBT.  

Przeglądarka Windows 

Informacje wyświetlane przez komputery z systemem Windows w sąsiedztwie sieci oraz w innych 

miejscach, w których można wybrać komputer z listy, pochodzą z serwera zwanego przeglądarką 

Windows. Jest to usługa oddzielna od rozpoznawania nazw i nie tylko zależy od rozpoznawania nazw, 

ale także jest z nią powiązana. W szczególności maszyny używają specjalnych nazw do lokalizowania 

serwerów przeglądarki, a nazwy te są czasami rejestrowane i rozstrzygane wyjątkowo. Usługa 

przeglądarki jest odpowiedzialna za większość tajemniczych pakietów rozgłoszeniowych do portu 138, 

które zobaczysz w sieciach systemu Windows, oraz znaczną liczbę tajemniczych problemów głowy 

administratorów systemu Windows. Bóle głowy są znacznie powiększone przez fakt, że bardzo niewiele 

osób dokładnie rozumie, co powinna zrobić usługa przeglądarki, nie mówiąc już o tym, jak to robi. 

Usługa przeglądarki odpowiada tylko za utrzymywanie list komputerów, dzięki czemu ludzie mogą je 

wybierać z listy, zamiast być w stanie wpisać nazwę komputera. Przeglądarka nie wyświetla zasobów 

faktycznie dostępnych na komputerze; nie jest częścią WINS, a tym bardziej nie jest tym samym co 

WINS; i nie bierze udziału w żadnych bezpośrednich interakcjach między serwerami a klientami. To 

wcale nie jest niezwykłe, że maszyna jest widoczna przez przeglądarkę, ale w rzeczywistości 

niedostępna, a to nie jest problem z przeglądarką. Jeśli jest dostępny, ale przypadkowo niewidoczny, 

oznacza to problem przeglądarki, ale nie jest zaskoczeniem. Pierwotnie usługa przeglądarki Windows 

była w całości oparta na emisji. Wprowadzono wiele skomplikowanych zmian, aby umożliwić jej 

działanie na routerach, tak więc teoretycznie, jeśli sieć pozostaje taka sama przez wystarczająco długi 

czas i zawiera wystarczającą liczbę komputerów z systemem Windows NT, informacje o przeglądaniu 

ustabilizują się i rozprzestrzenią w całej sieci. W przypadku złożonej sieci proces ten może zająć dużo 

czasu i w rzeczywistości często potrwa dłużej niż średnie opóźnienie między zmianami sieci. 

Domeny i grupy robocze 



Każdy komputer w sieci Windows musi należeć do jakiejś domeny lub grupy roboczej. Grupa robocza 

to po prostu zbiór maszyn, które korzystają z tej samej rejestracji grupy roboczej; nie ma kontroli nad 

tym, jakie maszyny mogą znajdować się w grupie roboczej. Bycie członkiem grupy roboczej jest jak 

bycie fanem sportu; jeśli mówisz, że jesteś częścią grupy, to znaczy, że jesteś. Domena to jednostka 

administracyjna, w której znajduje się scentralizowane źródło informacji (kontroler domeny). 

Dołączenie do domeny jest jak dołączenie do ekskluzywnego klubu; musisz zostać przyjęty przez 

administrację. Niestety możliwe jest utworzenie grupy roboczej o tej samej nazwie co domena. Usługa 

przeglądarki została utworzona przed domenami, w związku z czym nie jest w pełni świadoma tego 

rozróżnienia między grupami roboczymi a domenami. Traktuje je identycznie i udaje, że są domenami 

(zarówno przez nazywanie ich domenami, jak i przez założenie, że każda grupa stacji roboczych, o 

których wie, ma kontaktowy kontroler domeny). 

Role przeglądarki Windows 

Serwer przeglądarki zawiera informacje o pojedynczej domenie, które gromadzi, nasłuchując 

rejestracji nadawanych przez komputery w czasie rozruchu. Ponieważ przeglądarka opiera się głównie 

na transmisji, wiele rzeczy na temat przeglądarki dotyczy zestawu komputerów, do których można 

uzyskać transmisję. Dla wygody nazwiemy ten zestaw maszyn podsiecią, chociaż w zależności od 

konfiguracji sieci może nie być technicznie podsiecią. Większość komputerów, które wiedzą o usłudze 

przeglądarki, mogą być serwerami przeglądarki, i jest całkowicie uzasadnione, aby wiele komputerów 

w tej samej podsieci było serwerami przeglądarki dla tej samej domeny lub grupy roboczej. Maszyny 

te wykorzystają rozgłaszanie do wybrania głównej przeglądarki. Zawsze będzie dokładnie jedna główna 

przeglądarka na podsieć na domenę lub grupę roboczą. Jedna podsieć może mieć wiele głównych 

przeglądarek dla różnych domen lub grup roboczych, a jedna domena lub grupa robocza może mieć 

wiele głównych przeglądarek w różnych podsieciach. Zasadniczo użytkownicy nie dbają o granice 

podsieci; chcą wiedzieć o wszystkich maszynach w domenie lub grupie roboczej, niezależnie od tego, 

w jakiej podsieci są. Ponieważ serwery przeglądarek zbierają dane za pośrednictwem transmisji, 

wymaga to pewnego mechanizmu dla głównych przeglądarek w różnych sieciach do synchronizacji 

informacji. W konfiguracji grupy roboczej po prostu nie ma takiej możliwości. Grupy robocze nie mają 

scentralizowanej struktury. Jednak w konfiguracji domeny istnieje centralne źródło informacji 

(kontroler domeny), a wszystkie przeglądarki główne dla domeny zsynchronizują się z nią. 

Scentralizowany serwer przeglądarki kontrolera domeny nazywa się główną przeglądarką domeny. 

Serwery przeglądarki nie inicjują transakcji z poszczególnymi hostami przy użyciu ich normalnych nazw. 

Zamiast tego przeglądarka wysyła pakiety rozgłoszeniowe lub pakiety emisji pojedynczej do 

specjalnych nazw hostów. Przeglądarka nie musi wiedzieć, jak znaleźć inne serwery; po prostu próbuje 

wysłać pakiety na nazwę, której serwer użyłby, gdyby istniał. Jeśli nie ma tam żadnego serwera, 

rozpoznawanie nazw nie powiedzie się (w przypadku pakietów emisji pojedynczej) lub transmisja 

zostanie zignorowana (w przypadku pakietów emisji). Przeglądarka jeszcze bardziej upraszcza sprawę, 

nawet nie próbując rozpoznawać nazw dla większości nazw grup i po prostu wysyłając transmisje z 

docelowym zestawem nazw NetBIOS. Hosty, które nie są częścią grupy, zignorują transmisje. W 

poniższych sekcjach opisano role przeglądarki i związane z nimi nazwy. 

Główna przeglądarka domen 

Główna przeglądarka domeny rejestruje unikalną nazwę z nazwą domeny i typem 1B. Jest zawsze 

podstawowym kontrolerem domeny. Ponieważ jest to kontroler domeny, rejestruje także nazwę grupy 

o nazwie domeny i typie 1C. Oprócz rejestracji nazwy główna przeglądarka domeny nie podejmuje 

żadnych specjalnych działań. Inne przeglądarki główne zainicjują połączenia z nim w celu 

synchronizacji. (Będzie to prawdą, niezależnie od tego, czy istnieje rzeczywista przeglądarka główna 



domeny, ponieważ przeglądarka zakłada, że wszystko jest domeną. Jeśli nie ma głównej przeglądarki 

domeny lub jest ona nieosiągalna, ruch rozpoznawania nazw będzie znaczący jako główny przeglądarki 

próbują rozpoznać nazwy 1B i 1C). 

Główna przeglądarka 

Główna przeglądarka rejestruje unikalną nazwę z nazwą domeny i typem 1D. Stanowi to problem dla 

WINS, ponieważ WINS obejmuje wiele podsieci. Istnieje możliwość istnienia więcej niż jednej 

przeglądarki nadrzędnej, o ile znajdują się one w różnych podsieciach, ale jeśli wszystkie rozmawiają z 

tym samym serwerem WINS, nie powinny mieć możliwości zarejestrowania nazwy jako unikalnej 

nazwy. Jest to rozwiązane, ponieważ WINS traktuje typ 1D jako wyjątkowy. Serwery WINS zwrócą 

powodzenie przy każdej próbie zarejestrowania unikalnej nazwy typu 1D oraz niepowodzenie przy 

każdej próbie rozwiązania takiej nazwy. Pozwala to usłudze nazewniczej NetBT na obsługę 

unikatowości i rozdzielczości dla głównych przeglądarek. Główna przeglądarka rejestruje także nazwę 

grupy _MSBROWSE_, która służy do dystrybucji informacji między głównymi przeglądarkami, dzięki 

czemu każda z nich ma pełną listę dostępnych domen i grup roboczych. Przeglądarki główne zbierają 

informacje z emisji, aby utworzyć listę wszystkich hostów w domenie lub grupie roboczej, za które są 

odpowiedzialni, oraz aby utworzyć listę innych domen i grup roboczych oraz ich głównych 

przeglądarek. Główne przeglądarki inicjują cztery typy komunikacji: 

• Nadają swoje listy hostów i domen do przeglądarek zapasowych (używając grupy o nazwie domeny i 

typie 1E). 

• Nadają swoją domenę i nazwę do innych głównych przeglądarek (używając grupy _MSBROWSE_). 

• Synchronizują swoje listy hostów i domen z główną przeglądarką domeny (używając unikalnej nazwy 

z nazwą domeny i typu 1B lub, jeśli to się nie powiedzie, nazwą grupy z nazwą domeny i typu 1C). 

• Informują maszyny, które są potencjalnymi przeglądarkami, aby stały się przeglądarkami zapasowymi 

(przy użyciu pakietu, który jest emisji pojedynczej IP, ale ma miejsce docelowe NetBT nazwy grupy z 

nazwą domeny i typu 1E). 

Ponadto przeglądarki główne otrzymują żądania od klientów i zwracają listy przeglądarek zapasowych 

Kopie zapasowe przeglądarek 

Przeglądarki zapasowe mają dwie funkcje: przyjmują żądania od klientów i zwracają rzeczywiste dane 

oraz biorą udział w wyborach dotyczących wyboru przeglądarki nadrzędnej. Przeglądarki zapasowe 

rejestrują nazwę grupy z nazwą domeny i typem 1E. 

Potencjalne przeglądarki 

Potencjalne przeglądarki rejestrują nazwę grupy z nazwą domeny i typem 1E. Biorą udział w wyborach, 

ale poza tym nie robią nic, chyba że zostaną awansowani do tworzenia przeglądarek zapasowych. 

Serwer z możliwością przeglądania 

Dowolny komputer, który ma usługę, która powinna pojawić się w przeglądarce, co 12 minut wysyła 

komunikat do grupy o nazwie domeny i typie 1D. 

Klient przeglądarki 

Klient, który należy do domeny „netherworld” i chce wyszukać listę przeglądania dla domeny „limbo”, 

wykonuje następujące kroki: 



1. Wysyła GetBackupListRequest za pośrednictwem komunikatu NetBT na porcie UDP 138 na specjalną 

unikalną nazwę „netherworld <1d>” (jest on wysyłany jako transmisja IP i jest przetwarzany tylko przez 

lokalną główną przeglądarkę). 

2. Wysyła GetBackupListRequest do unikalnej nazwy „netherworld <1b>” (jest ona wysyłana jako 

unicast IP, ponieważ jest to unikalna nazwa i trafia do głównej przeglądarki domeny, która jest również 

głównym kontrolerem domeny). 

3. Zwraca dwie listy serwerów, które zawierają nazwy komputerów. 

4. Wybiera trzy serwery wymienione na podanych listach przeglądarek i zapisuje je do przyszłego 

przeglądania. 

5. zwraca się do jednego z tych trzech serwerów o listę domen i grup roboczych; powraca z nazwami 

domen lub grup roboczych i nazwą komputera lokalnej głównej przeglądarki dla każdej z nich. To jest 

rozmowa sesji NetBT na porcie TCP 139. 

6. Wysyła zapytanie o rozpoznanie nazwy dla nazwy „limbo <1d>” za pośrednictwem transmisji do 

portu UDP 137 (usługa nazw NetBT). Jest to specjalne zapytanie, które jest wykonywane przez 

transmisję nawet na maszynie, która w innym przypadku wypróbowałaby WINS przed emisją. 

7. Jeśli krok 6 się powiedzie, wysyła żądanie listy członków do komputera „limbo <1d>”. To po raz 

kolejny rozmowa sesji NetBT na porcie TCP 139. 

8. Jeśli nie było odpowiedzi na poprzednie żądanie, rozwiązuje nazwę komputera wymienioną jako 

przeglądarka główna dla domeny „limbo” według standardowej procedury rozpoznawania nazw 

komputera i łączy się z nią przez sesję NetBT dla listy członków. Jeśli klient chciał listy członków dla 

swojej własnej domeny, wysłałby to żądanie w kroku 5. Jeśli nie ma odpowiedzi na początkowe żądania 

GetBackupList, oba żądania są ponawiane trzy razy, a jeśli nadal nie ma odpowiedzi, klient rozpoczyna 

wybory. Klient rozpoczyna wybory tylko wtedy, gdy oba żądania GetBackupList kończą się 

niepowodzeniem. 

Wybory w przeglądarce 

Wybory są jedną z najlepiej udokumentowanych części protokołu przeglądarki; szczegółowe 

informacje na temat ich działania można znaleźć w niemal każdej książce o sieci Microsoft (na przykład 

wspomniany wcześniej Microsoft Network NT Server Networking Guide). Zasadniczo procedura polega 

na tym, że komputer, który chce dokonać wyborów, wysyła pakiet na adres rozgłoszeniowy IP z 

miejscem docelowym NetBT grupy o nazwie domeny i typie 1E. Ten pakiet zawiera kilka parametrów 

wskazujących kwalifikacje maszyny do bycia mistrzem przeglądarki. Każda przeglądarka, która pobiera 

pakiet, porównuje te kwalifikacje z własnymi i wysyła kolejny pakiet wyborczy, jeśli jest bardziej 

wykwalifikowany. Maszyna, która wysyła pakiet wyborczy bez otrzymania odpowiedzi od bardziej 

wykwalifikowanej maszyny, wyśle jeszcze trzy; gdy maszyna roześle cztery pakiety wyborcze, nie 

widząc odpowiedzi od bardziej wykwalifikowanej maszyny, uzna się za wybraną i wyśle powiadomienie 

głównej przeglądarki. Ponieważ przeglądarki główne są ważne dla szybkości, z jaką działa przeglądanie, 

wybory mają na celu preferowanie bardziej stabilnych maszyn. Kwalifikacje wyborcze obejmują 

parametr, który zależy od wersji systemu operacyjnego komputera, a także parametr specyficzny dla 

przeglądarki, który można traktować jako wskaźnik tego, ile maszyna chce wygrać, a parametr zależy 

od czasu pracy maszyny (dłuższy czas wygranej wygrywa). Mistrz ogłoszenia przeglądarki zawierają 

informacje o niektórych z tych parametrów (w szczególności typ systemu operacyjnego i część 

informacji specyficznych dla przeglądarki). Istnieją dwie sytuacje, w których maszyny zdecydują się na 

wybory: 



• Klient wezwie wybory, jeśli spróbuje znaleźć główną przeglądarkę i nie będzie w stanie. W takim 

przypadku wyśle pakiet wyborczy, który gwarantuje utratę (wszystkie parametry są ustawione na 

zero). Nazywa się to siłą wyborczą. Jeśli klient jest również potencjalnym serwerem przeglądarki, nie 

wyśle swojego prawdziwego pakietu wyborczego, chyba że otrzyma go od mniej wykwalifikowanego 

kandydata lub nie otrzyma odpowiedzi na powtarzające się próby siły wyborczej. 

• Serwer przeglądarki wywoła wybory, jeśli otrzyma główne powiadomienie przeglądarki z mniej 

wykwalifikowanego komputera. Zwykle powinno to się zdarzyć tylko wtedy, gdy bardziej 

wykwalifikowana maszyna uruchamia się w sieci (na przykład, gdy komputer z systemem Windows NT 

Server wchodzi do sieci komputerów z systemem Windows 98). Możesz jednak zobaczyć, że mniej 

wykwalifikowane maszyny uruchamiają się i od razu twierdzą, że są serwerami głównymi, co wymusza 

wybory w sieciach stabilnych w inny sposób. 

Wpływ na bezpieczeństwo przeglądarki Windows 

Oczywiście przeglądarka Windows podaje najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa 

(prawidłowe nazwy hostów). Mniej oczywiste jest, że ma on o wiele mniej wpływu na bezpieczeństwo 

niż WINS. Przeglądarka dostarcza informacje zbiorczo, w przeciwieństwie do WINS, ale zapewnia tylko 

informacje o nazwie hosta, podczas gdy WINS przypadkowo zapewnia znacznie bardziej wrażliwe 

informacje o prawidłowych nazwach użytkowników i bieżących loginach. Za pomocą przeglądarki 

można przeprowadzać różne rodzaje ataków typu „odmowa usługi” i „zalewanie sieci”, ale 

przeglądarka nie ma odpowiednika serwera WINS, który może być używany jako lupa i dystrybutor do 

przeprowadzania ataków do sieci, z którymi atakujący nie jest podłączony. Możesz rozpowszechniać 

dezinformacje za pośrednictwem przeglądarki, ale jest to tylko mylące; chyba że dezinformacja 

faktycznie dotyczy również usługi nazewniczej NetBT, połączenia po prostu się nie udadzą. Wszystko 

to jest jednak bardzo teoretyczne, ponieważ uruchomienie Windows B-owser wymaga zrobienia 

całego NetBT praca. Nie można zezwolić na względnie bezpieczną przeglądarkę Windows bez 

zezwolenia na bardzo niebezpieczną usługę nazw NetBT. Jeśli zezwolisz na cały NetBT, dodanie 

przeglądarki Windows jest stosunkowo niewielkim spadkiem bezpieczeństwa. (Z czysto praktycznego 

punktu widzenia, w przeciwieństwie do bezpieczeństwa, odradzamy; chociaż problem bezpieczeństwa 

jest niewielki, problem administracyjny jest bardzo duży, a przeglądarka prawie nigdy nie działa dobrze, 

a nawet przewidywalnie, w złożonych sieciach). 

Charakterystyka filtrowania pakietów w przeglądarce Windows 

Przeglądarka Windows zależy od usługi nazw NetBT na porcie 137 (UDP i TCP, broadcast i emisji 

pojedynczej), usługi datagramów NetBT na porcie 138 (UDP, emisji i emisji pojedynczej) oraz usługi 

sesji NetBT na porcie 139 (tylko TCP, tylko emisji pojedynczej). Charakterystyka filtrowania pakietów 

dla sesji NetBT i usługi datagramowej została omówiona w rozdziale 14; Usługa nazw NetBT została 

omówiona wcześniej. 

Charakterystyka proxy w przeglądarce Windows 

Ponieważ przeglądarka jest silnie oparta na transmisjach, standardowe systemy proxy nie będą z nią 

współpracować. Jest  możliwe j użycie konfiguracji routera do przekazywania transmisji, ale nie jest to 

strasznie skuteczne w przeglądarce z powodu dużej ilości ruchu i liczby używanych portów. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych przeglądarki Windows 

Przeglądarka nie tylko korzysta z NetBT (który ma wbudowane adresy IP), ale także korzysta z  

komunikacji wielu do wielu za pośrednictwem transmisji. To nie jest obiecująca sytuacja dla translacji 

adresów sieciowych. W szczególności, nie jest możliwe oszczędzanie przestrzeni adresowej za pomocą 



translacji adresów sieciowych i przeglądarki, ponieważ wszystkie hosty musi być w stanie rozmawiać 

ze wszystkimi innymi hostami. Ponadto, w przeciwieństwie do wielu protokołów opartych na NetBT, 

przeglądarka faktycznie korzysta z wbudowanych adresów IP w niektórych sytuacjach i będą musiały 

być poprawne. 

Podsumowanie rekomendacji dla przeglądarki Windows 

• Nie zezwalaj na dostęp do przeglądarki Windows przez zaporę. 

Protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

Protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) służy do obsługi baz danych katalogów. Na 

przykład jest często używany do dystrybucji certyfikatów klucza publicznego, informacji z książki 

adresowej i informacji o autoryzacji użytkownika. Jest rzadko używany bezpośrednio przez 

użytkowników; zamiast tego jest protokołem narzędziowym używanym przez inne programy do 

wyszukiwania informacji. 

Sam LDAP jest uważany za stosunkowo bezpieczny protokół. Jednak serwery LDAP często zawierają 

informacje o charakterze sekurytyzacyjnym (na przykład informacje uwierzytelniające, które w 

najlepszym wypadku pozwalają osobie atakującej ustalić, które nazwy kont są prawidłowe, a w 

najgorszym mogą podać hasło). Dlatego zwykle nie chcesz, aby wewnętrzne serwery LDAP były 

dostępne w Internecie. Serwery LDAP przekazują informacje niezaszyfrowane, więc szpiegowanie jest 

możliwe. 

LDAPS 

Aby zapewnić bezpieczeństwo, LDAP może być również uruchamiany przez TLS, zapewniając 

szyfrowanie i uwierzytelnianie serwer-klient. Nazywa się to LDAPS i jest przypisane do portu 636. 

Charakterystyka filtrowania pakietów LDAP 

LDAP to usługa oparta na TCP. Serwery używają portu 389 (lub portu 636 dla LDAPS). Klienci używają 

portów powyżej 1023. Usługa Windows 2000 Active Directory korzysta z dodatkowego serwera, 

serwera wykazu globalnego, który również korzysta z LDAP, ale używa portu 3268 dla dostępu 

niezabezpieczonego i 3269 dla dostępu zabezpieczonego SSL. 

Charakterystyka proxy w LDAP 

Dostępnych jest wiele programów, które twierdzą, że są serwerami proxy LDAP, ale nie są to 

wszelkiego rodzaju serwery proxy, o których zwykle myśli się w połączeniu z zaporami ogniowymi. 

Wiele z nich pobiera zapytania LDAP i zamienia je w zapytania innych katalogów, używając LDAP do 

ujednoliconego widoku złożonych systemów informatycznych lub świadczenia usługi przejścia. 

Niektóre serwery proxy mają na celu zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa, umożliwiając 

korzystanie z pojedynczego serwera LDAP zarówno do obsługi wewnętrznej, jak i zewnętrznej, poprzez 

umożliwienie użytkownikom zewnętrznym skontaktowania się z serwerem proxy. 

Zaskakujące jest to, że przeglądarka internetowa Netscape nie używa SOCKS podczas łączenia się z 

serwerem LDAP. LDAP jest idealnie prostym protokołem i bez problemu można go używać z SOCKS. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych LDAP 

LDAP nie korzysta z wbudowanych adresów IP i bez problemu będzie działał przez system translacji 

adresów sieciowych. Jednak serwery LDAP mogą udzielać poleceń, zalecając klientom kontakt z innymi 

serwerami, a te odwołania mogą zawierać adresy IP. Jeśli zamierzasz umieścić serwer LDAP za 



systemem translacji adresów sieciowych, powinieneś uważać, aby nie konfigurować serwera w taki 

sposób, aby odwołania nie były możliwe dla klientów. 

Podsumowanie zaleceń dla LDAP 

• Jeśli świadczysz usługę LDAP przez Internet, użyj dedykowanego serwera LDAP, który nie zawiera 

poufnych informacji lub serwera proxy, który kontroluje dostęp do danych. 

Active Directory 

Active Directory to usługa katalogowa używana w Windows 2000. Windows 2000 używa DNS do swoich 

zwykłych celów (na przykład przekształcania nazw hostów na adresy IP) i Active Directory do informacji 

specyficznych dla obiektów domeny Windows (na przykład informacje o kontach użytkowników). Może 

to być mylące, ponieważ System Windows wymaga, aby struktura DNS i struktura Active Directory 

używały tych samych nazw. Komputer należący do domeny Windows 2000 musi mieć rekord DNS, 

który podaje jego adres IP, oraz rekord Active Directory, który przechowuje informacje 

uwierzytelniające, których używa komputer do przyłączenia się do domeny. Te dwa rekordy będą 

zwykle miały tę samą nazwę. Active Directory używa zarówno DNS, jak i LDAP do komunikacji z 

klientami. Klienci używają DNS, aby znaleźć Aktywny Serwer Katalogów i LDAP do wysyłania zapytań 

do tych serwerów. (Jak wspomniano wcześniej, DNS używany z Active Directory może być niezależnym 

serwerem lub może być zintegrowany z Active Directory.) Ponadto Active Katalog korzysta z protokołu 

Kerberos do uwierzytelniania (na przykład podczas uwierzytelniania klientów w celu wykonywania 

aktualizacji dynamicznych). Aby dystrybuować informacje między serwerami, Active Directory może 

używać RPC lub SMTP. RPC jest domyślnym mechanizmem i służy do wszelkiej komunikacji w ramach 

jednej witryny. SMTP może być używany tylko między witrynami (częściowo dlatego, że nie jest to 

dozwolone w sytuacjach, w których oba serwery mogą modyfikować te same informacje; w 

aktualizacjach, które występują między witrynami, każda informacja jest własnością jednego końca 

transferu, podczas gdy w aktualizacjach w ramach witryny, zwykle są informacje, które mogą być 

modyfikowane przez każdą maszynę). Bez względu na mechanizm rozpowszechniania informacji, 

serwery muszą mieć dostęp do siebie nawzajem, aby móc się komunikować, ponieważ informacje są 

przesyłane w postaci zaszyfrowanej. 

Usługa Active Directory używa prawidłowych wiadomości e-mail podczas przesyłania danych przez 

SMTP. Nie ma potrzeby, aby replikujące się serwery komunikowały się bezpośrednio; wiadomości 

mogą być kierowane jak każda inna poczta elektroniczna. SMTP nie jest szczególnie wydajną ani szybką 

metodą przesyłania danych, ale jest wyjątkowo elastyczne i łatwiej jest zapewnić bezpieczne przez 

zaporę ogniową niż RPC. Usługa Active Directory stara się maksymalizować wydajność łączy między 

witrynami (bez względu na to, który transport jest używany), przesyłając tylko zmiany i kompresując 

dane. 

Usługi wyszukiwania informacji 

Usługi finger i whois to bardzo wyspecjalizowane rodzaje usług katalogowych; wyszukują informacje o 

użytkownikach i witrynach w Internecie i udostępniają je w formacie czytelnym dla człowieka. Obecnie 

są stosunkowo mało używane. 

finger 

Usługa finger wyszukuje informacje o użytkownikach. Informacje te mogą obejmować prawdziwe imię 

i nazwisko, nazwę użytkownika oraz informacje o tym, kiedy ostatnio się zalogował i skąd się zalogował. 

Za pomocą finger można również wyświetlić listę wszystkich użytkowników zalogowanych aktualnie na 

hoście. finger został zaprojektowany tak, aby ludzie mogli się znaleźć, ale daje więcej informacji, niż 



prawdopodobnie chcesz udostępnić. Intruzi uważają to za bezcenne; powie im, jakie są prawidłowe 

nazwy użytkowników na hoście, które z nich nie są używane i kiedy zalogują się ludzie, którzy 

prawdopodobnie zauważą swoją aktywność. Zalecamy ograniczenie przychodzących żądań finger do 

hosta bastionu i uruchomienie na tym serwerze zastępczego serwera palców. W Części 11 omówiono 

budowę i instalację zastępczego serwera palców. Wychodzące żądania finger są również nieco 

problematyczne. Protokół finger nie ma kanału poleceń dla klienta, więc ataki kanału poleceń nie 

istnieją, ale możliwe są ataki oparte na danych. Wielu klientów finger nie filtruj danych otrzymywanych 

z serwera (chociaż standardy zdecydowanie sugerują, że klienci powinni zezwalać tylko na znaki ASCII 

do wydruku). Ataki możliwe za pośrednictwem tego kanału danych to głównie irytacje; paskudny 

serwer finger odsyła ogromne ilości danych lub sprawia, że terminal emituje sygnał dźwiękowy 400 

razy i zaczyna wyświetlać czarne litery na czarnym tle. Niektóre z nich są poważniejsze. Niektóre 

terminale są programowalne za pomocą znaków sterujących, dzięki czemu serwer odcisków palców 

może wysyłać dane, które przeprogramowują klawisz „e”, i wykonuje polecenie „rm -rf / *” lub 

polecenie wysyłające plik z hasłem. Takie terminale nie są obecnie szczególnie rozpowszechnione 

(najpopularniejsze emulatory terminali nie obsługują tego rodzaju rzeczy), ale nadal istnieją, podobnie 

jak emulatory terminali, które są zbyt wierne i odtwarzają te zachowania. Jeśli używasz inteligentnych 

terminali lub emulatorów terminali skonfigurowanych do emulacji terminali na komputerach 

mainframe za pomocą programowalnych klawiszy funkcyjnych, możesz być narażony na atak. Ogólnie 

rzecz biorąc, ataki oparte na danych na palec nie są poważnym problemem, ale jeśli użytkownicy często 

używają finger do strony zewnętrznej - szczególnie uniwersytety, w których wiele osób wciąż uważa, 

że generowanie sygnału dźwiękowego na terminalu 400 razy jest zabawne - możesz uruchomić 

zastępczego klienta palca, który odfiltrowuje znaki kontrolne i ogranicza liczbę akceptowanych danych. 

Zmodyfikowany palec z rozszerzonym protokołem jest dostępny w Projekcie GNU. Ta wersja finger 

obsługuje niektóre przydatne funkcje dla dużych witryn (na przykład pozwala jednej maszynie śledzić 

ostatnie czasy logowania dla całej sieci, aby użytkownicy nie narzekali stale, że są niepoprawni), ale nie 

obejmuje wszelkie ulepszenia bezpieczeństwa na serwerze lub kliencie się kończą. Kilka 

udostępnianych przez nią informacji jest zdecydowanie niepożądane dla osób atakujących (na przykład 

udostępni listę komputerów, które są bezczynne i / lub nie mają zalogowanych użytkowników). 

Konsekwencje bezpieczeństwa protokołu rozszerzonego, z którego korzysta, są niejasne. 

Charakterystyka filtrowania pakietów finger 

finger to usługa oparta na TCP. Serwery używają portu 79. Klienci używają portów powyżej 1023. 

Charakterystyka proxy finger 

SOCKS zapewnia zmodyfikowanego klienta finger dla Uniksa, a klienci finger na innych platformach 

powinni być łatwi do modyfikacji, aby używać SOCKS. Niektóre serwery palców obsługują notację 

„palec użytkownik @ host @ serwer proxy”, która wysyła żądanie do hosta proxy, a stamtąd do hosta 

docelowego. Jeśli ta forma proxy jest dostępna, będzie działać jednakowo dla użytkowników 

zewnętrznych i wewnętrznych. Użytkownicy zewnętrzni będą mogli z niego korzystać, aby dotrzeć do 

wewnętrznych hostów, co może być niepożądane. 

Charakterystyka translacji adresu finger przez sieć 

finger nie korzysta z wbudowanych adresów IP i może być używany z translacją adresów sieciowych 

bez problemów. 

Podsumowanie zaleceń dla palca 

• Ogranicz przychodzące żądania palców do gospodarza bastionu. 



• Uruchom usługę wymiany palców na hoście bastionu. 

• Zezwól na wychodzące żądania palców, ale rozważ uruchomienie zastępczego klienta palca. 

Whois 

whois to kolejny protokół wyszukiwania informacji, podobnie jak palec. Jest powszechnie używany do 

uzyskiwania publicznych informacji o hostach, sieciach, domenach i ludziach, którzy zarządzają nimi z 

różnych sieci 

Centra informacyjne (NIC), takie jak whois.internic.net. Witryny zazwyczaj nie zapewniają własnego 

serwera whois; uzyskują jedynie dostęp do serwerów whois na kartach sieciowych. Ludzie nie oczekują, 

że inne witryny będą obsługiwać serwery Whois. Klienci Whois są dostępni dla prawie każdej platformy 

i czasami są osadzeni w innych narzędziach. Dane dostępne za pośrednictwem whois niekoniecznie są 

przedmiotem zainteresowania zwykłych użytkowników. Jest to naprawdę przydatne tylko jako sposób 

śledzenia, które adresy IP należą do jakich organizacji, i nie jest już łatwe w użyciu nawet do tego celu, 

ponieważ wiele adresów zostało przydzielonych usługodawcom, którzy następnie dystrybuują je do 

swoich klientów. Ponadto istniała tylko jedna karta sieciowa, która przechowywała wszystkie 

informacje dla Internetu. Teraz istnieje wiele kart sieciowych i może być konieczne zapytanie wielu, 

zanim znajdziesz tę, która zawiera interesujące informacje. Starsi klienci Whois nie robią tego 

automatycznie. W większości witryn jedynymi osobami, które mogą korzystać z whois, są 

administratorzy systemu i sieci. Wiele kart sieciowych udostępnia te same dane za pomocą innych 

metod, takich jak sieć WWW. Z drugiej strony, nie było żadnych znanych problemów bezpieczeństwa 

z klientami whois, a wszelkie, które miały miejsce, musiałyby być oparte na danych. (Wszystko, co 

serwer Whois może zrobić klientowi, to zwrócić dane.) Ponieważ Whois prawie nigdy nie jest używany 

z dowolnymi serwerami, w celu wyrządzenia prawdziwej szkody, ktoś, kto zdoła znaleźć błąd związany 

z danymi w kliencie Whois, muszą kompromitować, obalać lub fałszować pakiety z najczęściej 

używanych i najbezpieczniejszych maszyn w Internecie. Ponadto, podczas gdy palec pokazuje dane 

wprowadzone przez przypadkowych użytkowników, whois pobiera informacje z centralnej bazy 

danych. Dlatego jeśli Twoi użytkownicy chcą korzystać z klientów Whois, nie ma powodu, aby im to 

uniemożliwiać. Jeśli nie mają szczególnej chęci korzystania z whois, nie ma powodu, aby go 

udostępniać. 

Charakterystyka filtrowania pakietów whois 

whois jest oparty na TCP. Serwery używają portu 43. Klienci używają portów powyżej 1023. 

Charakterystyka proxy Whois 

SOCKS nie zapewnia zmodyfikowanego klienta whois, ale tacy klienci są dostępni. Ponieważ whois jest 

prostym protokołem pojedynczego połączenia z dużą ilością danych określonych przez użytkownika, 

modyfikowanie whois jest banalne dla klientów dla SOCKS i stosunkowo łatwo napisać dla niego serwer 

proxy o zmodyfikowanej procedurze. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych przez whois 

whois nie używa wbudowanych adresów IP i bez problemu będzie działał z translacją adresów 

sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla whois 

• Nie musisz uruchamiać widocznego z zewnątrz serwera whois. 

• Nie zezwalaj na przychodzące zapytania Whois, chyba że uruchomisz serwer. 



• Jeśli masz dostępnych klientów Whois, zezwalaj na wychodzące zapytania Whois z komputerów, z 

których prawdopodobnie mogą korzystać administratorzy systemu i sieci. W przeciwnym razie 

skorzystaj z usług internetowych, aby wyszukać te dane. 



Usługi uwierzytelniania i audytu 

Usługi mogą uzyskiwać informacje o tym, jak identyfikować użytkowników i co użytkownicy mogą 

robić, z różnych źródeł. Na przykład mogą przechowywać pliki lokalne (tak robią serwery Unix, gdy 

używają „podstawowego” uwierzytelnienia) lub mogą korzystać ze zwykłych metod systemu 

operacyjnego (tak robią serwery sieciowe Windows NT, gdy używają „Wyzwania Windows NT” / 

Uwierzytelnianie). Istnieje jednak trzecia popularna opcja, scentralizowana usługa uwierzytelniania, 

która jest niezależna od konkretnej usługi i konkretnego komputera, na którym działa usługa. Usługa 

ta stanowi część czegoś często nazywanego serwerem AAA. Serwer AAA (czasem nazywany „serwerem 

Triple A”) zapewnia uwierzytelnianie, autoryzację i audyt usługi: 

Uwierzytelnianie: proces uzyskiwania zweryfikowanej, sprawdzonej identyfikacji. Uwierzytelnianie 

określa, kim jest ktoś lub coś. 

Autoryzacja: proces określania, co ktoś może zrobić. Nie myl uwierzytelnienia i autoryzacji. 

Uwierzytelnianie jest warunkiem wstępnym autoryzacji (chyba że wszyscy są upoważnieni do zrobienia 

czegoś, na przykład anonimowego FTP). 

Kontrola: dostarcza informacji o tym, kiedy uwierzytelnienie i autoryzacja została udzielona lub 

odrzucona. Usługi uwierzytelniania próbują udowodnić tożsamość, aby upewnić się, że znasz osobę, z 

którą masz do czynienia. 

To zadanie może być bardzo łatwe, jeśli nie ma to większego znaczenia i znajdujesz się w środowisku, 

któremu ufasz, lub bardzo trudne, jeśli ludzie mogą cię oszukać. W wielu kontekstach akceptujesz 

czyjąś wizytówkę jako uwierzytelnienie. Jeśli jesteś podejrzany, możesz chcieć czegoś lepszego lub 

sprawdzić informacje na karcie. Możesz na przykład zadzwonić pod numer telefonu podany na karcie 

(ale osoba nosząca kartę z pewnością może kontrolować, gdzie ten numer telefonu). Jeśli naprawdę 

się martwisz, możesz uzyskać numer telefonu z zewnętrznego źródła i zadzwonić pod ten numer. 

Podobnie usługi uwierzytelniania mogą być stosunkowo proste, gdy są używane w wewnętrznych, 

zaufanych sieciach, ale są dość złożone, gdy nie mogą osiągnąć podstawowego poziomu zaufania. Co 

się stanie, jeśli spróbujesz zweryfikować tę wizytówkę, ale osoba ją nosząca faktycznie kontroluje Twój 

system telefoniczny, więc bez względu na to, pod jaki numer dzwonisz, ta osoba może odebrać telefon? 

Tak skutecznie dzieje się, gdy próbujesz uwierzytelnić kogoś przez niezaufane połączenie sieciowe. 

Normalne systemy haseł uniksowych i starsze systemy Microsoft używają metod uwierzytelniania 

równoważnych po prostu przyjmowaniu wizytówek i ufaniu temu, co mówią. Używają tokenów 

wielokrotnego użytku i za każdym razem, gdy je rozdajesz, ktoś może je przechowywać, by później móc 

je wykorzystać, udając, że jesteś tobą. Silne usługi uwierzytelniania dokładają wszelkich starań, aby 

upewnić się, że to, co jest przesyłane przez sieć, nie może zostać wykorzystane do podszycia się pod 

Ciebie w przyszłości. Niektóre usługi, które są czasem używane do uwierzytelniania, zostały omówione 

wcześniej w tej książce. Informacje na temat NIS i LDAP znajdują się w rozdziale 20. 

Co to jest uwierzytelnianie? 

Zwykle ludzie myślą o uwierzytelnieniu w kategoriach haseł. Chociaż hasła są często używane do 

uwierzytelniania, w rzeczywistości istnieje wiele mechanizmów uwierzytelniania. Mechanizmy te 

można ogólnie zaklasyfikować jako weryfikujące jedną lub więcej z następujących czynności: 

Czymś jesteś: To dziedzina biometrii, w tym techniki takie jak skanowanie odcisków palców, 

skanowanie siatkówki, analiza odcisków głosu i tak dalej. 

Coś, co wiesz: to tradycyjny system haseł. 



Coś, co masz: Obejmuje to mechanizmy, takie jak listy odpowiedzi na wyzwania, jednorazowe pady, 

karty inteligentne i tak dalej. 

Niektóre systemy łączą te podejścia. Na przykład karta inteligentna, która wymaga wprowadzenia 

osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) w celu odblokowania, jest kombinacją czegoś, co masz 

(karta) i czegoś, co znasz (PIN). Teoretycznie uważa się za dobry pomysł połączenie co najmniej dwóch 

mechanizmów, ponieważ ludzie mogą ukraść jeden z nich: to, co masz, jest podatne na zwykłą kradzież, 

a to, co wiesz, jest zagrożone przez sniffowanie, jeśli przejdzie przez Internet; ale rzadko zdarza się, aby 

ktoś mógł uzyskać oba jednocześnie. Automatyczne bankomaty używają tej kombinacji. Jednak 

bankomaty pokazują również wadę teorii: podczas uwierzytelniania (stojąc przy bankomacie) 

ujawniasz jednocześnie to, co masz (swoją kartę) i to, co wiesz (swój PIN), narażając się na atak 

złodzieja, który cię obserwuje użyj urządzenia do przechwycenia kodu PIN, a następnie kradnie kartę, 

gdy wychodzisz, lub do fałszywego bankomatu, który może jednocześnie odebrać kod PIN i kartę. 

Coś, czym jesteś 

Wiele rodzajów systemów biometrycznych jest obecnie używanych lub jest w fazie rozwoju; testują 

tak różnorodne cechy osobowe, jak głos, odcisk palca lub odcisk dłoni, siatkówka, podpis i wzorce 

pisania. Systemy biometryczne są niezwykle atrakcyjne, ponieważ omijają problemy związane z 

używaniem rzeczy, które mogą zostać skradzione lub ujawnione. (Uwzględniono nawet scenariusz 

horroru polegający na zerwaniu czyjegoś kciuka w celu użycia go w skanerze linii papilarnych; większość 

skanerów nalega na obecność impulsu). Niestety systemy biometryczne nie są praktyczne w przypadku 

zwykłych aplikacji internetowych. Komputery nie są wyposażone w urządzenia do odczytu odcisków 

palców, a tym bardziej siatkówki. Technologia znaków głosowych jest bardziej kusząca; W dzisiejszych 

czasach maszyny nie są wyposażone w mikrofony. Ale nie jest to również uniwersalne i nie możesz 

zagwarantować, że każda maszyna, z której chcesz się zalogować, ma wysokiej jakości mikrofon, wolne 

miejsce na dysku i dostępną przepustowość sieci wymaganą do tego podejścia. Wreszcie, jeśli 

informacje biometryczne muszą zostać przekazane z miejsca, w którym można je sprawdzić, ryzykujesz, 

że osoba atakująca je złapie i odtworzy później, chyba że masz jakiś sposób na ich szyfrowanie lub inną 

ochronę. Nawet jeśli każda maszyna ma wszystkie potrzebne możliwości, niezawodna identyfikacja 

odcisków głosowych jest zaskakująco trudna do osiągnięcia. Wiele osób chce korzystać ze swoich 

komputerów, nawet gdy ma przeziębienie, które wyrzucają wiele systemów rozpoznawania głosu. Nie 

możesz użyć ustalonej frazy jako hasła lub byłbyś narażony na dosłowny atak odtwarzania z udziałem 

magnetofonu. (Problemy te zostały rozwiązane w systemach dedykowanych, ale żadne systemy 

uwierzytelniania powszechnie dostępne dla komputerów ogólnego przeznaczenia nie mogą sobie z 

nimi poradzić, a ich opracowanie wcale nie jest trywialne). Nie można użyć innej frazy za każdym razem, 

ponieważ porównanie odcisków głosu na dowolny tekst nie jest operacją w czasie rzeczywistym - chyba 

że masz do dyspozycji zapasowy superkomputer. Prawie każdy chce się zalogować z opóźnieniem 

mierzonym w sekundach, w najgorszym przypadku; powrót do użytkownika z odpowiedzią za kilka 

godzin nie zadziała. Czas naciśnięcia klawisza, używany do scharakteryzowania czyjegoś wzorca pisania, 

jest zaskakująco niezawodnym biometrycznym systemem identyfikacji i nie wymaga specjalnego 

sprzętu. Komputer podaje frazę do wpisania, a następnie zlicza przerwy między znakami podczas 

pisania. W zdaniu o rozsądnej długości ludzie wpisują rozpoznawalny wzór, a naśladowanie go jest 

znacznie trudniejsze niż się wydaje. Podobnie jak znaki głosowe, czasy naciśnięć klawiszy mogą ulec 

zmianie ze względów środowiskowych; w przypadku taktowania klawiszy przeziębienia nie stanowią 

problemu, ale ludzie mają duże trudności z uwierzytelnieniem w stanie nietrzeźwym (co oczywiście nie 

musi być wadą). Prawdziwą wadą jest to, że czasy naciśnięcia klawisza można zebrać tylko na maszynie, 

do której klawiatura jest podłączona. Oznacza to, że użycie tej metody przez Internet wymaga 

zmodyfikowanych klientów. Ponadto niektóre osoby, w większości słabe maszynistki, mają problemy z 



uwierzytelnieniem, ponieważ ich wzorce pisania są niespójne. Z czasem rozwiązania biometryczne 

powoli się poprawiają; koszt dodatkowego sprzętu spada, a efektywność oprogramowania rośnie. 

Jednak producenci obiecują, że biometria będzie powszechnie akceptowana Real Soon Now już od 

wielu lat i nic nie wskazuje na to, że prawdopodobnie w najbliższym czasie pokonają przeszkody. Jeśli 

masz szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, które wymagają dodania sprzętu do każdej 

maszyny, z której ludzie mogą potrzebować uwierzytelnienia, rozwiązanie biometryczne może być 

odpowiednie, ale w przypadku większości witryn biometria wciąż znajduje się w odległej przyszłości. 

Coś, co wiesz 

Jeśli od dawna zaginiona spadkobierczyni fortuny pojawi się w powieści, możesz założyć się, że odciski 

palców nie będą dostępne do uwierzytelnienia biometrycznego. Zamiast tego powód prawdopodobnie 

spróbuje udowodnić, że jest tym, za kogo się podaje, ponieważ zna nazwę pluszowego zwierzęcia, z 

którym spała w wieku trzech lat. Jest to uwierzytelnianie za pomocą wiedzy, podobnie jak tradycyjny 

system haseł uniksowych. (I podobnie jak tradycyjne hasła uniksowe, odpowiedzi osoby wnoszącej 

roszczenie mogą zostać sfałszowane, jeśli jest ona zgadywaczem i ma wystarczającą liczbę prób.) 

Uwierzytelnianie, które zależy od czegoś, o czym wiesz, polega na tym, że trudno jest zgadnąć i ukryć. 

Aby móc niezawodnie uwierzytelnić się, musisz również rzetelnie poznać tajemnicę. To nie jest tak 

proste, jak się wydaje. Większość ludzi źle radzi sobie z wymyślaniem i zapamiętywaniem rzeczy, 

których nie można zgadnąć, a gorsze jest utrzymywanie tajemnic. Jeśli używasz krótkich klawiszy, łatwo 

je odgadnąć; jeśli używasz długich kluczy, trudno je zapamiętać. Jeśli je zanotujesz, zasadniczo 

konwertujesz na inny rodzaj uwierzytelnienia; teraz masz coś. 

Administratorzy systemu, którzy bezczelnie mówią swoim użytkownikom, aby nigdy nie zapisywali 

haseł, prawdopodobnie i tak mają kilka ukrytych w portfelach; jest to połączenie „tego, co wiesz” i 

„tego, co masz”. „To, co wiesz”, to jak czytać własne pismo odręczne i który arkusz papieru zawiera 

hasła, a nie zamówienie na lunch w zeszłym tygodniu. „To, co masz”, to kartka papieru. Pomimo 

wszystkich zagrożeń związanych z systemami „tego, co wiesz”, ich stosowanie jest praktyczne, o ile nie 

ujawniasz tajemnicy wszystkim osobom w pobliżu za każdym razem, gdy się uwierzytelniasz. Istnieje 

powód, dla którego hasła są tak popularne: są szybkie, tanie, a w praktyce ludzie ich nie zapominają 

lub często gubią kartki papieru. Jednak absolutnie niepraktyczne jest przekazywanie ich przez Internet 

w dowolnej formie, z której można bezpiecznie korzystać. Czy istnieje sposób bezpiecznego korzystania 

z systemu „wiesz, co wiesz” w Internecie? Tak - używaj haseł, ale upewnij się, że nie są to hasła 

jednorazowe (jednorazowe). Istnieją dwa sposoby, aby tradycyjne, zapamiętane hasła nie nadawały 

się do ponownego użytku. Jednym z nich jest dołączenie zaszyfrowanego znacznika czasu - jest to 

metoda używana przez Kerberos. Dopóki nie możesz zmodyfikować znacznika czasu bez znajomości 

hasła, uniemożliwi to odtwarzanie. Niestety wymaga dwóch rzeczy: 

• Specjalne oprogramowanie klienckie, które wie, jak znacznik czasowy hasła. 

• Zsynchronizowany czas między klientem a serwerem. Jeśli serwer i klient mają różne czasy, hasło 

będzie już niepoprawne lub jeszcze nie będzie ważne, kiedy nadejdzie. 

Innym sposobem, aby tradycyjne zapamiętane hasła były wielokrotnego użytku, jest użycie systemu 

reagowania na wyzwania. W takim systemie podane hasło zależy od podanego przez serwer monitu. 

Challengeresponse to tradycyjna metoda identyfikacji w speakeasy, wejścia do obozu wojskowego lub 

spotkania szpiegów w muzeach sztuki. Może się to wydawać niepraktyczne, ponieważ aby być dość 

bezpiecznym przed atakami podczas odtwarzania, potrzebujesz szerokiej gamy wyzwań, z których 

każde ma osobną reakcję. Jeśli masz problem z zapamiętaniem jednego hasła, na pewno nie będziesz 

pamiętać 47 z nich. W rzeczywistości jednak systemy reagowania na wyzwania dla komputerów są 

zaprojektowane tak, aby zamiast zapamiętywać odpowiedź na każde wyzwanie zapamiętujesz zasadę 



przekształcania wyzwania w odpowiedź. Ta koncepcja jeszcze nie stała się popularna jako opcja „tego, 

co wiesz”, ponieważ trudno ją zastosować do dużej liczby osób. Reguła taka jak „odwróć pierwsze trzy 

litery, wielkie litery, usuń piąte, a pozostałe wielkie litery” jest łatwa do zaprogramowania, ale 

niekoniecznie łatwa do przedstawienia, dzięki czemu możesz mieć inną regułę dla każdego 

użytkownika. Nawet jeśli pamiętasz własną regułę, możesz podążać za wyzwaniem palcem, mamrocząc 

regułę do siebie, próbując ją wdrożyć; ktoś czuwający nad twoim ramieniem może dość łatwo ustalić 

regułę. Niektóre systemy, które wyświetlają użytkownikowi standardowe hasła, następnie używają 

wewnętrznych systemów reagowania na wyzwania. Tak właśnie działa uwierzytelnianie typu 

wyzwanie-odpowiedź w systemie Windows NT; użytkownik otrzymuje standardowy monit o podanie 

hasła i podaje stałe hasło, ale okno dialogowe między serwerem a klientem wykorzystuje system 

odpowiedzi na wyzwanie. Zarówno wyzwanie / odpowiedź Windows NT, jak i Kerberos są podatne na 

ataki polegające na odgadywaniu hasła. Jeśli używasz tego typu systemu przez Internet, będziesz 

musiał mieć oba trudne do odgadnięcia hasła i dobre systemy kontroli, aby złapać próby zgadnięcia. W 

większości systemów operacyjnych, w tym Windows NT i większości wersji Uniksa, będziesz 

potrzebować dodatkowego oprogramowania, aby zmusić użytkowników do wybierania dobrych haseł. 

Coś, co masz 

W praktyce obecnie najbardziej udane systemy uwierzytelniania do korzystania z Internetu oparte są 

na trzecim typie uwierzytelnienia: „czymś, co masz”. Może to być wydrukowana lista haseł 

jednorazowych lub karta elektroniczna; zwykle, ale nie zawsze, w połączeniu z „czymś, co wiesz”. 

Korzystanie z kart elektronicznych sprawia, że praktyczne jest stosowanie szyfrowania reagującego na 

wyzwania lub czasowego. W przypadku wyzwania-odpowiedzi kodujesz w samej karcie regułę, która 

przekształca wyzwanie w odpowiedź. W przypadku szyfrowania opartego na czasie kodujesz na karcie 

zarówno źródło czasu, jak i inteligentne szyfrowanie. Tak czy inaczej, możesz przeprowadzić 

uwierzytelnianie bez potrzeby modyfikowania klientów lub użytkowników ze sztuczkami.  

Korzystanie z drukowanych list haseł jest ogólnie określane jako używanie haseł jednorazowych. To 

dezorientuje ludzi, ponieważ z definicji wszystkie hasła jednorazowego użytku są dobre tylko raz. 

Wydrukowane listy haseł nazywane są tak, ponieważ przypominają urządzenie szpiegowskie zwane 

jednorazową podkładką, która składa się z kartki papieru z różnymi instrukcjami na każdej stronie. 

Zaszyfrujesz jedną wiadomość na każdej stronie, aby przeciwna strona nie miała wielu szans na 

złamanie kodu. 

Hasła 

Ponieważ wiele mechanizmów uwierzytelniania zależy od haseł, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki 

sposób można je złamać. Istnieją trzy sposoby obejścia wymogu stałego hasła: 

• Znajdź sposób, aby system podał ci hasło. 

• Znajdź sposób uwierzytelnienia bez znajomości hasła. 

• Zgadnij, jakie jest hasło. 

Systemy takie jak Telnet, w których hasło jest przekazywane w sieci w postaci czystego tekstu, ułatwiają 

atakującym uzyskanie rzeczywistego hasła. Podobnie jak systemy, w których hasło jest przechowywane 

na komputerze w taki sposób, że można je odszyfrować (jest to powszechne w aplikacjach innych firm 

w systemie Windows NT). Chociaż tego rodzaju problem jest niestety powszechny, jest to dość 

oczywista wada projektowa, a systemy zaprojektowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa zwykle 

udaje się tego uniknąć. Uwierzytelnianie obejmujące wyraźny tekst lub hasło, które można 

odszyfrować, jest w większości przypadków niedopuszczalnie słabe. Systemy, które przekazują 



zaszyfrowane hasło, ale używają tego samego hasła za każdym razem, dają atakującym możliwość 

uwierzytelnienia bez znajomości hasła. Mogą po prostu złapać zaszyfrowany sznur i użyć go. To nie jest 

to tak wygodne, jak znajomość hasła, ponieważ nie można korzystać z normalnych programów 

klienckich i zwykle nie uzyskuje się więcej niż jednego rodzaju dostępu, ale nadal wystarczy wyrządzić 

szkody. Uwierzytelnianie przy użyciu tokenów wielokrotnego użytku jest również w większości 

przypadków niedopuszczalnie słabe. Obecnie większość systemów unika takich pułapek, pozostawiając 

atakującym odgadnięcie hasła. Jedynym sposobem na uniknięcie zgadywania hasła jest użycie 

prawdziwych haseł jednorazowych, w których hasło jest za każdym razem inne. Można jednak znacznie 

utrudnić, czyniąc hasła stosunkowo nieprzewidywalnymi i utrudniając sprawdzenie poprawności 

domysłów. Pierwszym krokiem do uczynienia haseł nieprzewidywalnymi jest upewnienie się, że 

istnieje duża liczba możliwych haseł. Oznacza to dopuszczenie szerokiej gamy różnych znaków i jak 

największej liczby znaków. Matematyka nie jest intuicyjna dla wielu osób, które mają zwyczaj myśleć, 

że jeśli podwoisz rozmiar zestawu znaków lub długość hasła, podwoisz liczbę możliwych haseł. W 

rzeczywistości robisz o wiele lepiej. Załóżmy, że masz jednoznakowe hasło, które może być dowolną 

małą literą. W takim przypadku istnieje 26 możliwych haseł. Dodanie drugiej postaci daje ci 26 do 

kwadratu, czyli 676. Jeśli zezwolisz zarówno na wielkie, jak i na małe litery, podwaja to wielkość 

jednego znaku (są teraz 52 możliwości), ale daje dwie postacie do 52 do kwadratu lub 2704. 

Standardowe hasło uniksowe ma długość 8 znaków. Rozmiar używanego zestawu znaków jest kwestią 

sporną; teoretycznie każdy znak ASCII, w tym znaki kontrolne, jest dopuszczalny, dając około 127 

znaków. Większość z nich jest co najwyżej trudna do wpisania i często niemożliwa do wpisania  i 

interpretowania. W praktyce bardziej rozsądne jest założenie, że możliwe znaki są ograniczone do 

znaków na klawiaturze, co pozostawia 84 znaki. Daje to w przybliżeniu 2,47 * 1015 możliwości (247 

bilionów w Stanach Zjednoczonych, 247 miliardów w innych krajach) . Algorytm używany do tworzenia 

łańcuchów przechowywanych w haśle uniksowym. 

Pliki dodaje dwa dodatkowe znaki „słone”. „Sól” utrudnia (czterokrotnie) utworzenie słownika lub 

indeksu, którego można by użyć do wyszukiwania wyników algorytmu w celu znalezienia hasła. 

Standardowe hasła systemu Windows NT mają długość 14 znaków, ponownie z możliwym zestawem 

znaków około 84 znaków. Teoretycznie pozwoliłoby to na 8,70 * 1026 możliwych haseł (87 septillionów 

w Stanach Zjednoczonych i 87 biliardów w innych krajach). Jest to znacznie więcej niż liczba możliwych 

haseł uniksowych, ale hasła Windows NT są często przechowywane i przesyłane przy użyciu starego 

formatu znanego jako LanMan, który jest również nazwą wielu innych rzeczy. Format LanMan znacznie 

zmniejsza liczbę możliwych haseł. Po pierwsze, LanMan nie rozróżnia wielkości liter; wielkie litery 

wszystkie litery, więc używa tylko 68 znaków. Mając tylko 68 znaków, teoretycznie dałoby to 4,52 * 

1025 możliwości 14-znakowego hasła. Po drugie, dzieli hasło na dwie 7-znakowe połówki i niezależnie 

je szyfruje. Jest to straszny błąd, ponieważ zamienia 14-znakowe hasło LanMan w dwa niezależne hasła 

7-znakowe. Każde 7-znakowe hasło ma tylko 6,72 * 1012 możliwości. Oznacza to, że o wiele łatwiej jest 

utworzyć słownik odnośników dla 14-znakowych haseł formatu LanMan, niż dla 8-znakowego hasła 

uniksowego. Wiele osób uważa, że podzielenie hasła na dwie połowy oznacza, że istnieje o połowę 

mniej możliwości wyszukiwania, ale prawda jest znacznie gorsza. Ogólnie rzecz biorąc, gdy hasło 14-

znakowe jest poprawnie zaszyfrowane, teoretycznie ma 6 trylionów razy (6 miliardów razy poza 

Stanami Zjednoczonymi) i ma tyle możliwości, co 7-znakowe hasło, dlatego jest o wiele trudniej 

stworzyć odnośnik słownik lub wyszukiwanie. Z powodu podziału 14-znakowe hasło w formacie 

LanMan ma tylko dwa razy więcej możliwości niż 7-znakowe hasło, co stanowi bardzo duże 

ograniczenie bezpieczeństwa. Windows NT ma również nowszy format skrótu, który haszy wszystkie 

14 znaków jednocześnie, zmuszając atakujących do przeszukania całej przestrzeni możliwych haseł. 

Jeśli jednak komputer z systemem Windows NT chce obsługiwać klientów korzystających z skrótów 



LanMan do uwierzytelniania, będzie przechowywał hasła w starszym formacie, chyba że zawierają one 

znaki niezgodne z hasłami LanMan. 

Powodem, dla którego formaty przechowywania są ważne, jest to, że osoby atakujące muszą sprawdzić 

ważność swoich domysłów. Próbowanie zalogowania się na maszynach jest niepraktyczne. Początek 

jest stosunkowo wolny, a systemy operacyjne celowo spowalniają reakcje, gdy podejmowanych jest 

wiele nieudanych prób zalogowania się na to samo konto. Co więcej, nawet najmniej uważny 

administrator systemu jest w stanie zauważyć coś nie tak po pierwszych milionach prób. Większość 

metod uwierzytelniania trwa co najmniej sekundę, a przy takim tempie próba użycia miliona 

możliwości trwa ponad 11 dni. Z drugiej strony, osoba atakująca, która ma hasło w swojej zapisanej 

formie, może wygenerować zapisaną formę dla każdej zgadywanki i porównać je bez opóźnienia lub 

ryzyka interakcji z atakowanym systemem. W zależności od konkretnej przechowywanej formy w 

użyciu technologii, którą atakujący wprowadza, może być tak wolna, jak setki prób na sekundę lub tak 

szybka, jak miliony prób na sekundę. W idealnej sytuacji chciałbyś w ogóle nie dopuścić do tego, aby 

ludzie otrzymali zapisaną formę, ale chciałbyś, aby przechowywana forma była jak najtrudniejsza do 

porównania. Byłoby możliwe zbudowanie specjalistycznego łamacza haseł dla systemu Unix 

podobnego do maszyny „Deep Crack”, który mógłby zacząć się od skrótu hasła dla systemu Unix i 

znaleźć pasujące hasło w niecały dzień za pomocą siły (co oznacza, że wypróbowane zostanie każde 

możliwe hasło). Można to również zrobić za pomocą komputera ogólnego przeznaczenia, ale zajęłoby 

to więcej czasu. Skróty LanMan są znacznie łatwiejsze do złamania; nowoczesne komputery ogólnego 

przeznaczenia mogą użyć siły w ciągu tygodnia. Z drugiej strony, skróty haseł w systemie Windows NT 

są znacznie trudniejsze niż skróty haseł dla systemu Unix. Niestety, wszystkie te rozmowy dotyczące 

łamania haseł, długości haseł i formatów szyfrowania, pomijają ważny problem z większością 

systemów haseł; ludzie wybierają naprawdę złe hasła. Bez względu na tryliony możliwych haseł, z 

których ludzie mogą korzystać, w większości witryn od 30 do 70 procent haseł można odgadnąć, 

korzystając tylko z tysięcy możliwości (ogólnie słowa i imiona kobiet). Niewiele osób dobrowolnie 

używa znaków specjalnych lub haseł o dowolnej długości. Większość z nich, pozostawiona własnym 

urządzeniom, wykorzysta coś, co uznają za bardzo niezapomniane (zakładając, że nie używają tylko 

„hasła”, oczywiście), prawdopodobnie własne imię lub imię osoby, którą kochają. Automatycznie 

generowane hasła mogą być lepsze lub gorsze. Systemy, które generują hasła dla użytkowników, 

również działają w stosunkowo niewielkim zakresie (muszą, aby uzyskać rzeczy, które ludzie 

zapamiętają zamiast zapisywać), a osoba atakująca, która zna zastosowany algorytm, będzie mogła 

wyszukiwać tylko możliwe hasła, które może wymyślić generator. Pakiety, które zapewniają konto 

administracyjne z losowo generowanym hasłem, często robią jeszcze gorzej, wybierając coś, co zależy 

od komputera, na którym są zainstalowane, lub szesnastkową reprezentację pewnej liczby (z tylko 16 

możliwymi literami, nie ma znaczenia, jak nienagannie losowo twoje dane, wciąż nie ma zbyt wielu 

różnych haseł do wyszukiwania).  

Mechanizmy uwierzytelniania 

Aby skorzystać z dowolnej z opisanych wcześniej metod uwierzytelniania, potrzebujesz sprzętu lub 

oprogramowania do ich wdrożenia. W tej sekcji omówiono niektóre powszechnie dostępne 

mechanizmy uwierzytelniania sprzętowego i programowego, które są sercem systemów 

uwierzytelniania (w szczególności omówiono mechanizmy obsługiwane przez TIS FWTK, który jest 

najszerzej dostępnym systemem). Najpopularniejsze z pełnowymiarowych systemów omówiono w 

dalszej części. 

Oprogramowanie do hasła jednorazowego 

Istnieją dwa sposoby działania jednorazowego systemu haseł: 



• Lista może być generowana losowo, a kopię przechowuje użytkownik i system. 

• Lista (lub, bardziej prawdopodobne, konkretny wpis z listy) może zostać wygenerowana na żądanie 

przez użytkownika i zatwierdzona przez system. 

Problem z utrzymywaniem listy w systemie polega na tym, że jeśli system zostanie przejęty, tak samo 

jest z listą, a następnie lista może zostać wykorzystana do przyszłego dostępu. Jest to tak złe, że ktoś 

szpieguje hasło wielokrotnego użytku podczas jego używania. Standard IETF rozwiązuje ten problem; 

jest to system o nazwie OTP (hasło jednorazowe), który jest oparty na S / Key, pierwotnie 

zaprojektowany przez Leslie Lamport i opracowany przez Bellcore. Chociaż pozwala to systemowi na 

niezawodne uwierzytelnienie użytkownika, nic w systemie nie narusza hasła użytkownika, jeśli sam 

system zostanie naruszony. System ma możliwość zweryfikowania bieżącej odpowiedzi użytkownika, 

ale nie ma możliwości przewidzenia, jaka będzie następna odpowiedź tego użytkownika. OTP działa 

poprzez iteracyjne stosowanie kryptograficznie bezpiecznego algorytmu skrótu, zaczynając od pewnej 

początkowej wartości początkowej. Kryptograficznie bezpieczny algorytm skrótu to taki, który pobiera 

dane wejściowe o dowolnej wielkości i generuje znacznie mniejszy wynik (coś w rodzaju sumy 

kontrolnej), który ma dwie specjalne właściwości: 

• Wejścia nie można zregenerować z wyjścia; dlatego nie jest to po prostu algorytm kompresji lub 

szyfrowania. 

• Prawdopodobieństwo, że dwa różne dane wejściowe (szczególnie dwa różne dane tej samej 

wielkości) wytworzą ten sam wynik, są znikomo małe. 

W tym celu OTP może wykorzystywać wiele różnych algorytmów. Wszystkie systemy OTP muszą 

obsługiwać MD5 i zachęca się je również do obsługi SHA i MD4. (Oryginalny S / Key używał tylko MD4.) 

Algorytmy kryptograficznej sumy kontrolnej są omówione dalej w Dodatku C. OTP działa, zaczynając 

od zarodka (który jest dostarczany przez użytkownika lub generowany losowo) i stosując iteracyjnie 

wybrany algorytm mieszania, aby uzyskać sekwencja kluczy. Stosuje algorytm skrótu do zarodka, aby 

uzyskać pierwszy klucz, stosuje algorytm skrótu do pierwszego klucza, aby uzyskać drugi klucz, stosuje 

algorytm skrótu do drugiego klucza, aby uzyskać trzeci klucz, i tak dalej. Aby zweryfikować 

użytkownika, system musi znać jakiś klucz (nazwać to kluczem numer n) w sekwencji. System monituje 

użytkownika o poprzedni klucz (klucz n-1), stosuje algorytm skrótu do odpowiedzi użytkownika 

(podobno klucz n-1) i sprawdza, czy wynikiem jest klucz n, który zna. Jeśli wynikiem jest klucz n, 

użytkownik musi podać poprawny klucz n-1. OTP może zakodować każdy klucz w serię krótkich słów, 

dzięki czemu łatwiej jest mu czytać i pisać niż generować losowo zbieraną liczbę znaków. Ponieważ 

haszowanie kryptograficzne jest nieodwracalne (nie można określić danych wejściowych na podstawie 

danych wyjściowych), system nie może łatwo ustalić, co to jest klucz n-1, nawet jeśli zna klucz n. Serwer 

może jedynie zweryfikować, czy klucz n-1 (przedstawiony przez użytkownika) jest kluczem 

generującym klucz n. Oznacza to, że nawet jeśli atakujący może w jakiś sposób uzyskać klucz n (na 

przykład szpiegując sesję logowania użytkownika), nie będzie w stanie łatwo ustalić następnego klucza 

(klucz n-1). OTP nie jest absolutnie odporny na atak. Możliwych jest kilka ataków: 

Ataki brutalnej siły:Atakujący mogą wypróbować całą serię możliwości dla klucza n-1, dopóki nie znajdą 

takiej, która przełoży się na klucz n. Jednak ten rodzaj ataku jest bardzo mało prawdopodobny. Ze 

względu na wielkość przestrzeni klucza (liczbę możliwych kluczy) i wymagania obliczeniowe 

haszowania kryptograficznego, tego rodzaju podejście brutalnej siły jest uważane za niewykonalne 

obliczeniowo dla wszystkich, z wyjątkiem najpoważniejszych i najlepiej finansowanych atakujących. 

(Prawdopodobnie zajmie to dużo czasu superkomputera, zanim znajdą odpowiedni klucz). 



Ataki słownikowe: Jeśli użytkownik dostarczy początkowe ziarno (zamiast losowego generowania 

początkowego ziarna), możliwe są ataki słownikowe. Atakujący mogli odgadnąć ziarno w taki sam 

sposób, jak odgadli hasła wielokrotnego użytku; zwykle wypróbowują takie rzeczy, jak słowa ze 

słownika, nazwy, miejsca itp. Do tych słów stosują algorytm haszowania kryptograficznego 

odpowiednią liczbę razy, aby sprawdzić, czy generuje użyty klucz. 

Zmodyfikowane ataki sniffowania: atakujący może uruchomić sniffer pakietów i zebrać początek hasła 

OTP (wszystkie oprócz kilku ostatnich znaków), a następnie wypróbować wszystkie możliwe 

kombinacje ostatnich znaków, zanim użytkownik skończy. Opiera się to na wyjątkowo delikatnym 

taktowaniu, ale w połączeniach Telnet dane wprowadzane przez użytkownika są często wysyłane po 

naciśnięciu klawisza po naciśnięciu. Powoduje to opóźnienie, które jest znaczące dla komputera. Osoba 

atakująca prawdopodobnie nie będzie w stanie wypróbować wszystkich możliwych kombinacji, ale 

może wypróbować wszystkie możliwe kombinacje, które tworzą angielskie słowa. W celu zapobieżenia 

temu atakowi wymagane są implementacje OTP, co zwykle odbywa się poprzez zapobieganie wielu 

jednoczesnym połączeniom tego samego użytkownika. 

Użytkownicy mogą korzystać z OTP na dwa sposoby: albo klucze mogą być generowane na żądanie, 

albo użytkownik może otrzymać drukowaną listę kluczy. Aby wygenerować klucze OTP na żądanie, 

użytkownik potrzebuje komputera i programu do ich wygenerowania. Ten użytkownik będzie musiał 

podać ziarno, numer klucza i algorytm kryptograficzny, który ma zostać użyty, a program wielokrotnie 

powtórzy algorytm, aby wygenerować pożądany klucz. Ziarno będzie musiało zostać wprowadzone 

przez użytkownika lub odczytane z pliku na komputerze. Jeśli ziarno zostanie wprowadzone przez 

użytkownika, użytkownik prawdopodobnie wybierze ziarno w ten sam sposób, w jaki wybrałby hasło. 

Ponieważ użytkownicy są słabo znani z wybierania haseł, powoduje to, że system podlega atakom 

słownikowym, jak to opisano wcześniej. Jeśli ziarno zostanie odczytane z pliku, może być bardziej 

losowe (a zatem mniej zgadywalne) niż coś, co zapewniłby użytkownik, ale musisz martwić się ryzykiem 

- prawdopodobnie niskim - kradzieży komputera lub pliku. Alternatywnym sposobem korzystania z OTP 

jest wygenerowanie i wydrukowanie przez system listy kluczy wystarczającej liczby kluczy, aby 

przetrwać użytkownika przez rozsądny okres czasu. W takim przypadku system losowo generuje 

początkowe ziarno, chroniąc się w ten sposób przed atakami słownikowymi. Wydruk powinien być po 

prostu ponumerowaną listą kluczy, bez dalszej identyfikacji lub wyjaśnienia. Możliwe, że lista może 

zostać skradziona użytkownikowi, ale musisz zdecydować, które według Ciebie jest bardziej 

prawdopodobne: że lista zostanie skradziona (i że złodziej będzie wiedział, co to jest i co z nią zrobić), 

lub na którym sesja użytkownika będzie szpiegowana. Jeśli twoi użytkownicy generują klucze na 

żądanie, prawdopodobnie używają zarodka, który podlega atakowi słownikowemu (w przeciwnym 

razie byłoby zbyt trudno zapamiętać ziarno); jeśli jedna z ich sesji zostanie podsłuchana, ich klucze 

mogą zostać zaatakowane. Uważamy, że użycie zarodka, który podlega atakowi słownikowemu, 

stanowi większe ryzyko niż skradzenie listy kluczy, dlatego wolimy używać drukowanych list kluczy niż 

kluczy generowanych na żądanie.  

Sprzęt jednorazowego hasła 

Istnieją również systemy do generowania haseł jednorazowego użytku w sprzęcie. Powszechnie 

stosowanymi systemami są małe karty o wielkości miniaturowych kalkulatorów. Instalujesz 

oprogramowanie i / lub sprzęt na komputerze, a użytkownik, który chce się zalogować, korzysta z 

informacji generowanych przez kartę w ramach tego procesu. Aby uniemożliwić atakującym po prostu 

kradzież karty, zwykle występuje element „coś, co wiesz”, który jest albo stałym hasłem używanym do 

odblokowania samej karty, albo stałym hasłem dodawanym do generowanych informacji w ramach 

procesu logowania . Systemy te używają różnych sposobów generowania haseł. Niektóre z nich 

zmieniają hasło w zależności od czasu; niektóre z nich przeglądają listę haseł jednorazowych; a niektóre 



z nich używają systemu wyzwanie-odpowiedź, w którym komputer zapewnia wyzwanie, które 

użytkownik wpisuje na kartę, a karta zapewnia odpowiedź dla użytkownika, aby dać komputer. Chociaż 

systemy oparte na kartach mają różne mocne i słabe strony, mają te same ogólne zalety i wady. Z 

drugiej strony zapewniają one gwarantowany poziom ochrony bez konieczności stosowania 

specjalnego sprzętu do odczytu; z drugiej strony, karty są bardzo kosztowne i trzeba zmienić 

oprogramowanie do logowania na komputerach, które chcesz chronić. Większość systemów 

uwierzytelniania obsługuje teraz popularne karty, ale nadal będziesz musiał zainstalować biblioteki 

dostawców. Tokeny oparte na kartach są kłopotliwe dla ich użytkowników, którzy muszą nosić przy 

sobie urządzenie, wpisywać do niego rzeczy, czytać z niego i chronić mały i drogi przedmiot przed 

uszkodzeniem lub zagubieniem. Wydrukowane jednorazowo  listy haseł przedstawiają również pewną 

liczbę irytacji użytkowników; nie ma nic lepszego niż przewrócenie listy, aby odkryć, że wydruk zużył 

kolejne potrzebne hasło. Inne opcje sprzętowe „coś masz” pozwalają uniknąć wielu z tych problemów. 

Na przykład karty inteligentne, które umieszczają niewielką ilość informacji w układzie odpowiednim 

do osadzenia w obiekcie wielkości karty kredytowej, są tańsze, łatwiejsze do przenoszenia i nie mają 

manipulatorów ani odczytów. „Tajny pierścień kodera”, który umieszcza mały nadajnik w urządzeniu, 

które przejdzie po masywny pierścień lub niewielką ozdobę dla twoich kluczy, jest nadal małym, 

cennym przedmiotem, który musisz chronić, ale nie ma klawiatura lub odczyt i jest to bardzo 

satysfakcjonujące emocjonalnie. Jednak wszystkie te opcje wymagają sprzętu czytnika w miejscu, w 

którym użytkownik musi się uwierzytelnić. Czytniki kart inteligentnych stają się coraz bardziej 

rozpowszechnione, a karty inteligentne najprawdopodobniej są z tych opcji przydatne w powszechnym 

użyciu. Chociaż jest mało prawdopodobne, że kafejki internetowe i terminale na lotniskach wkrótce 

udostępnią czytniki kart inteligentnych, stosunkowo łatwo jest je zdobyć na laptopy. Do generowania 

haseł jednorazowych można także używać komputerów przenośnych, takich jak Palm Pilots i Windows 

CE. Jest to bardzo wygodne dla osób, które już mają te urządzenia, ale nie jest tak bezpieczne, jak 

używanie urządzeń zaprojektowanych jako tokeny bezpieczeństwa. Ręczne urządzenia ogólnego 

przeznaczenia nie zapewniają ochrony sprzętowej (można je rozebrać, aby ludzie mieli dostęp do 

danych). Większość z nich również nie zapewnia znaczącej ochrony oprogramowania; możesz ustawić 

hasło, ale generalnie łatwo je zgadnąć, a jeśli wykonasz kopię zapasową urządzenia na większym 

komputerze, dane są zwykle całkowicie niezabezpieczone na większym komputerze. Jeśli używasz tych 

urządzeń do jednorazowych haseł, powinieneś rozważyć dodanie dodatkowej ochrony dostępu, oprócz 

tej dostarczonej z urządzeniem. 

Uwierzytelnianie modułowe dla systemu Unix 

Tradycyjnie programy chcące uwierzytelnić użytkownika (takie jak program logowania lub demon ftpd) 

musiały wiedzieć, jak uwierzytelnić użytkownika; musieli zrozumieć i wdrożyć dowolną metodę lub 

metody uwierzytelnienia. W systemie Unix oznacza to, że te programy muszą wykonać wszystkie 

poniższe czynności, aby uwierzytelnić użytkownika: 

1. Zapytaj użytkownika o nazwę logowania. 

2. Wyszukaj nazwę logowania i uzyskaj jej zaszyfrowane hasło. 

3. Zapytaj użytkownika o hasło. 

4. Użyj hasła podanego przez użytkownika i pierwszych dwóch znaków z zaszyfrowanego hasła, aby 

zaszyfrować znany ciąg znaków (osiem bajtów zer). 

5. Sprawdź, czy wynik tego szyfrowania jest zgodny z zaszyfrowanym hasłem dla użytkownika. 



Jeśli chcesz dodać drugi mechanizm uwierzytelniania (na przykład mechanizm S / Key, o którym 

mówiliśmy wcześniej), musisz zmodyfikować wszystkie te programy, aby zrozumieć ten drugi 

mechanizm, a także standardowe hasło uniksowe lub zamiast niego mechanizm. A jeśli później chcesz 

dodać trzeci mechanizm uwierzytelniania (na przykład obsługę kart SecurID), musisz jeszcze raz 

zmodyfikować programy; i tak byłoby w przypadku każdego dodatkowego mechanizmu 

uwierzytelniania. Za każdym razem, gdy modyfikujesz te programy, czynisz je większymi i bardziej 

złożonymi oraz zwiększasz szanse, że wprowadzisz jakiś błąd, który spowoduje problem z 

bezpieczeństwem. (Jest to poważne ryzyko, ponieważ są to programy o kluczowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa - kontrolują dostęp do systemu.) Uwierzytelnianie modułowe ma inne podejście. Za 

jego pomocą modyfikujesz raz wszystkie programy uwierzytelniające (np. Login, ftpd), aby rozmawiały 

z usługą uwierzytelniania zamiast samego uwierzytelniania. Wszystkie szczegóły mechanizmu 

uwierzytelniania - na przykład, z czym należy się skontaktować, jak sprawdzić odpowiedź użytkownika 

itp. - są następnie obsługiwane przez usługę uwierzytelniania. Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować 

metody uwierzytelniania, robisz to, zmieniając usługę uwierzytelniania (która jest modułowa i 

przystosowana do takich zmian), a nie zmieniając poszczególne programy uwierzytelniające. 

Serwer uwierzytelniania TIS FWTK 

Serwer uwierzytelniania w TIS FWTK to modułowe rozwiązanie do uwierzytelniania użytkowników 

przychodzących z Internetu. Serwer implementuje różne mechanizmy uwierzytelniania, takie jak 

standardowe hasła wielokrotnego użytku (niezalecane), S / Key, karty Security Dynamics SecurID i karty 

Digital Pathways SNK-004. Ponadto serwer jest modułowy i rozszerzalny, a jego konstrukcja umożliwia 

łatwe zintegrowanie nowych mechanizmów uwierzytelniania. Pojedynczy serwer uwierzytelniania 

może obsługiwać dowolną liczbę komputerów i programów klienckich oraz dowolną liczbę różnych 

metod uwierzytelniania; różni użytkownicy na tym samym serwerze mogą korzystać z różnych metod 

uwierzytelniania. Na przykład niektórzy mogą używać S / Key, podczas gdy inni mogą korzystać z kart 

Digital Pathways SNK-004. Gdy program kliencki (taki jak login lub ftpd) chce uwierzytelnić osobę 

korzystającą z serwera uwierzytelniającego TIS FWTK, musi wykonać następujące kroki: 

1. Zapytaj użytkownika o nazwę logowania. 

2. Skontaktuj się z serwerem uwierzytelniającym i powiedz, kto próbuje się zalogować. 

3. Otrzymaj odpowiedź z serwera uwierzytelniającego, która powie mu, o co pytać użytkownika. 

4. Wyświetl monit określony przez serwer uwierzytelniania. 

5. Zbierz odpowiedź użytkownika i wyślij ją do serwera uwierzytelniającego. 

6. Odbierz komunikat OK lub komunikat o błędzie z serwera uwierzytelniania. 

7. Zezwól użytkownikowi na dostęp (jeśli jest OK) lub wyświetl komunikat o błędzie. 

Cały proces odbywa się za pomocą pojedynczego połączenia TCP między klientem a serwerem 

uwierzytelniającym, dzięki czemu serwer wie, że rozmawia z tym samym klientem, a klient wie, że 

rozmawia z tym samym serwerem podczas całego procesu uwierzytelniania. Serwer uwierzytelniania 

sprawdza swoje bazy danych w celu ustalenia sposobu uwierzytelnienia tego użytkownika i określa 

odpowiedni monit dla mechanizmu uwierzytelniania dla tego użytkownika. Na przykład: 

• Jeśli jako metodę uwierzytelniania używane są tradycyjne hasła, monit będzie prostym monitem 

„Hasło:”. 



• Jeśli metodą uwierzytelniania jest S / Key, monitem będzie numer klucza, na który użytkownik ma 

odpowiedzieć. 

• Jeśli metodą uwierzytelniania jest karta Digital Pathways SNK-004, monit będzie losowo 

generowanym numerem wyzwania. 

TIS FWTK zawiera wiele programów (takich jak ftpd), które oprócz innych modyfikacji i ulepszeń 

bezpieczeństwa zostały już zmodyfikowane w celu korzystania z serwera uwierzytelniającego. 

Konwertowanie istniejącego programu do korzystania z serwera uwierzytelniającego zamiast 

tradycyjnych haseł uniksowych jest dość prosty. Zazwyczaj obejmuje tylko około 20 wierszy kodu C, 

których przykłady podano w zestawie narzędzi. Zestaw zawiera również niektóre programy do obsługi 

systemów tylko binarnych, w których nie ma się źródła do modyfikacji. Na przykład w systemach, w 

których nie ma kodu źródłowego do programu logowania dostępnego do modyfikacji, zestaw zawiera 

program, którego można użyć jako powłoki użytkownika (która jest określona dla każdego użytkownika 

w pliku / etc / passwd) zamiast jednej z normalnych powłok (np. / bin / csh lub / bin / sh) Ta zastępcza 

powłoka uwierzytelnia użytkownika za pomocą serwera uwierzytelniania, a jeśli użytkownik przejdzie, 

uruchamia swoją prawdziwą powłokę. 

Problemy z serwerem uwierzytelniającym 

Głównym problemem podczas uruchamiania serwera uwierzytelniającego jest bezpieczna 

komunikacja między klientem a serwerem. Osoba atakująca, która może w przekonujący sposób 

udawać serwer uwierzytelniania, może uwierzytelniać się jako każdy. Niektóre konfiguracje mogą mieć 

dodatkowe problemy; na przykład użycie zastępowania powłoki może powodować problemy, 

ponieważ nie wszystkie programy dobrze radzą sobie z sytuacjami, w których zmienna środowiskowa 

powłoki użytkownika i pozycja dla tego użytkownika w pliku / etc / passwd nie są zgodne. 

Wtykowe moduły uwierzytelniające (PAM) 

PAM to nowszy system zapewniający uwierzytelnianie modułowe, który wykorzystuje jeszcze bardziej 

elastyczny mechanizm niż serwer uwierzytelniania TIS FWTK. Podstawowa zasada jest prawie taka 

sama; programy wymagające uwierzytelnienia są modyfikowane do korzystania z systemu PAM, po 

czym można całkowicie kontrolować, jakiego rodzaju uwierzytelnienia używają za pośrednictwem 

PAM, bez wprowadzania dalszych zmian w poszczególnych programach. PAM różni się od serwera 

uwierzytelniającego tym, że jest to usługa lokalna; PAM działa poprzez dynamiczne ładowanie 

modułów uwierzytelniania do aplikacji, które zostały skonfigurowane do ich używania. Moduły 

uwierzytelniania działają z tymi samymi uprawnieniami, co aplikacja, która je załadowała. Program 

może poprosić PAM o uwierzytelnienie użytkownika lub zmianę hasła. Funkcja zmiany hasła pozwala 

uniknąć konieczności uczenia się nowego mechanizmu zmiany hasła dla każdego nowego mechanizmu 

uwierzytelniania. Administrator może skonfigurować PAM do wykonywania dodatkowej pracy oprócz 

uwierzytelniania użytkownika. Na przykład może przyznać lub odmówić dostępu na podstawie 

kryteriów innych niż to, czy użytkownik jest odpowiednio uwierzytelniony. Pozwala to kontrolować, o 

której porze dnia ludzie mogą korzystać z usługi, ilu może być jednocześnie użytkowników lub czy są 

oni dostępni z konsoli komputera. PAM może również skonfigurować środowisko, w którym będzie 

działać usługa, ustawiając zmienne środowiskowe lub uruchamiając programy (na przykład może użyć 

chroot, aby ograniczyć części systemu plików, do których usługa ma dostęp). Moduły uwierzytelniania 

można ustawiać jeden na drugim, aby umożliwić przełączenie awaryjne (jeśli nie można uwierzytelnić 

w jeden sposób, spróbuj w inny sposób) lub wymusić skomplikowane reguły (pozwolić Georgeowi 

zalogować się tylko na konsoli i tylko między 3:00 a 5 : 00 rano, ale pozwól wszystkim zalogować się z 

sieci lokalnej za pomocą haseł wielokrotnego użytku lub z Internetu za pomocą hasła jednorazowego). 

Łatwo jest również dodawać nowe moduły uwierzytelniające, ale należy używać nowych modułów 



ostrożnie. Kiedy ufasz kawałkowi kodu do uwierzytelnienia użytkowników, ufasz mu dzięki 

bezpieczeństwu twojego systemu; nie należy tego robić lekko. PAM jest niezwykle elastycznym 

systemem, a jego naturalną konsekwencją może być trudność w konfiguracji. Błędy konfiguracji często 

powodują, że komputer nie nadaje się do użytku, ale łatwo jest również przypadkowo stworzyć 

konfigurację, która ma nieoczekiwane niepewności. Na przykład funkcje układania modułów 

zapewniają dowolną liczbę sposobów przypadkowego umożliwienia dostępu, którego zamierzano 

odmówić. W efekcie dają ci cały język programowania z niejasną i zmienną składnią, a błąd tak prosty, 

jak użycie słowa kluczowego „wymagane” zamiast „wymagane” może mieć niefortunne konsekwencje. 

Jak każde potężne narzędzie, PAM należy używać ostrożnie: 

• Ponieważ stosunkowo niewielkie błędy mogą potencjalnie wyłączyć cały dostęp do komputera, 

powinieneś wiedzieć, jak uruchomić komputer w trybie pojedynczego użytkownika, zanim zaczniesz 

konfigurować PAM. Dostęp do trybu pojedynczego użytkownika nie jest kontrolowany przez PAM, więc 

da ci możliwość ponownego włączenia dostępu do reszty komputera. 

• Ponieważ wszystkie pliki PAM mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa (intruz może łatwo 

zainstalować tylne drzwi, modyfikując dowolną część PAM), należy go używać w połączeniu z 

systemem sum kontrolnych, który wykryje nieautoryzowane zmiany (patrz Rozdział 11, aby uzyskać 

więcej informacji na temat takie systemy). 

• Ponieważ konfiguracja PAM jest trudna, powinieneś przetestować swoje konfiguracje, zanim na nich 

polegniesz. Kiedy decydujesz, jak skonfigurować usługę, sporządzić listę ważnych przypadków, w 

których powinna ona umożliwiać dostęp, a kiedy odmawiać dostępu. Po napisaniu konfiguracji 

przetestuj każdy z tych przypadków, aby upewnić się, że nie ma niespodzianek. 

W większości instalacji PAM umożliwia użycie jednego pliku konfiguracyjnego zawierającego 

konfigurację dla wszystkich usług lub katalogu z osobnym plikiem dla każdej usługi. Należy użyć 

osobnego pliku dla każdej usługi; Pomoże to uniknąć błędów konfiguracji jednej usługi w stosunku do 

innych. Bez względu na to, jak skonfigurujesz pliki konfiguracyjne, musisz określić domyślne 

zachowanie usługi o nazwie „inne”, które będzie używane, jeśli nie będzie określonych informacji dla 

usługi obsługującej PAM. Powinieneś to ustawić tak, aby odmawiało dostępu i rejestrowało ten fakt; 

w ten sposób, jeśli przypadkowo zainstalujesz usługę obsługującą PAM bez instalowania dla niej 

informacji konfiguracyjnych, nie przyznasz do niej dostępu. Oczywiście, jeśli przypadkowo usuniesz 

konfigurację istniejącej usługi, wyłączysz cały dostęp do niej. Jest to nieprzyjemne, ale nie tak 

nieprzyjemne jak zagrożona maszyna. 

Kerberos 

Kerberos został opracowany w MIT przez Project Athena (ci sami ludzie, którzy opracowali system X 

Window). Jest przeznaczony do świadczenia usług uwierzytelniania i szyfrowania za pomocą 

zmodyfikowanych wersji standardowych klientów i serwerów (np. Klientów i serwerów Telnet). 

Kerberos zapewnia silne uwierzytelnianie w środowisku rozproszonym i jest powszechnie dostępny. 

Niektórzy inni dostawcy zapewniają także obsługę Kerberos w swoich systemach operacyjnych; MIT 

ma swobodnie dostępne implementacje dla wielu wersji Uniksa; a kod jest dostępny bezpłatnie, jeśli 

chcesz go przenieść do systemu operacyjnego, który nie ma jeszcze implementacji. Kerberos próbuje 

rozwiązać problem polegający na tym, że klient chce rozmawiać z serwerem za pośrednictwem 

niezaufanej sieci. Klient i serwer nie muszą ufać sobie ani sieci, ale muszą zaufać serwerowi Kerberos 

(jest to zaufana strona trzecia). Wyobraź sobie kuriera, który próbuje dostarczyć klejnoty do sklepu 

jubilerskiego. Sklep jubilerski nie chce wpuszczać fałszywego kuriera, który może być złodziejem; kurier 

nie chce dawać klejnotów fałszywemu jubilerowi, który może być rabusiem. Jeśli oboje ufają stronie 

trzeciej, osoba ta może zweryfikować tożsamość obu stron transakcji. Istnieją dwie oficjalne wersje 



Kerberos, wersja 4 i wersja 5. Wersja 5 została wydana w 1993 roku i rozwiązała szereg problemów. 

Nie zalecamy używania Kerberos w wersji 4. Kod uniksowy MIT jest dostępny darmo na licencji, ale 

Kerberos nie jest własnością publiczną. Ponieważ Kerberos musi być zintegrowany ze wszystkim, co 

korzysta z danych uwierzytelniających, implementacja Kerberos w twoim środowisku może być trudna. 

Kilka firm i dostawców systemów operacyjnych oferuje komercyjne wersje Kerberos, w których część 

lub całość tej pracy została wykonana dla Ciebie. Windows  2000 używał niektórych rozszerzeń 

Kerberos w wersji 5. W rezultacie nie wszystkie operacje są możliwe, gdy połączysz Windows 2000 z 

innymi implementacjami Kerberos. W szczególności istnieje wysoki stopień interoperacyjności 

uwierzytelniania, ale system Windows 2000 przenosi również dane właściwe dla systemu Windows 

wykorzystywane do autoryzacji. Inne implementacje Kerberos nie będą miały danych autoryzacyjnych, 

więc uwierzytelnienie może się powieść, gdy autoryzacja się nie powiedzie. Chociaż technicznie nie jest 

to problem z interoperacyjnością Kerberos (Kerberos jest protokołem uwierzytelniającym, a 

autoryzacja nie jest jego częścią), wynik netto jest taki, że użytkownik systemu Windows 2000, który 

próbuje użyć serwera Kerberos innego niż Windows 2000, prawdopodobnie nie będzie w stanie aby 

uzyskać dostęp do zasobów systemu Windows 2000. Z drugiej strony inne platformy zwykle nie 

przesyłają w ten sposób danych autoryzacyjnych, więc serwer Kerberos systemu Windows 2000 może 

zwykle obsługiwać klientów na innych platformach. (Jak omawiamy w części dotyczącej właściwości 

filtrowania pakietów protokołu Kerberos, system Windows 2000 używa protokołu TCP do niektórych 

transakcji Kerberos, a inne platformy tego nie robią; może to spowodować błędy uwierzytelnienia, 

szczególnie jeśli użytkownik jest prawidłowym użytkownikiem systemu Windows 2000 z pełnym 

zestawem informacji o autoryzacji systemu Windows 2000). Implementacja Kerberos firmy Microsoft 

używa nazw specyficznych dla Microsoft dla wielu koncepcji Kerberos. Ma to na celu ułatwienie 

przejścia na Kerberos dla doświadczonych administratorów Microsoft, upodabniając nazwy do starych 

nazw podobnych funkcji, aw niektórych przypadkach nazwy mogą być bardziej intuicyjne. Może to 

jednak dezorientować doświadczonych administratorów Kerberos. Używamy standardowej 

terminologii Kerberos, ale kiedy wprowadzamy termin, podajemy także nazwę specyficzną dla firmy 

Microsoft, w stosownych przypadkach. 

Jak to działa 

Kerberos zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie dla klientów i serwerów w niezaufanej sieci, o ile same 

serwery uwierzytelniające Kerberos są chronione przed manipulacją. Serwer aplikacji może być 

całkowicie niepewny, nie będąc w stanie naruszyć niczego. Podobnie użytkownik może być wrogi i 

próbować zaatakować serwer uwierzytelniający lub serwer aplikacji, bez narażania bezpieczeństwa. 

Serwer uwierzytelniający musi być chroniony, a oprogramowanie klienckie musi robić to, czego 

oczekuje użytkownik. Jeśli któryś z nich zawiedzie, bezpieczeństwo zostanie naruszone. Jeśli czas nie 

zostanie zsynchronizowany, bezpieczeństwo może zostać naruszone, ale bardziej prawdopodobne 

jest, że użytkownicy nie będą mogli się uwierzytelnić. Kerberos używa nieco innej terminologii niż 

większość systemów uwierzytelniania. Obszar uprawnień instalacji Kerberos nazywany jest dziedziną. 

Dziedzina jest równoważna domenie Windows NT lub NIS i faktycznie Windows 2000 używa domeny 

zamiast dziedziny. Wszystkie wersje Kerberos określają strony zaangażowane w transakcję jako 

zleceniodawców. Główny zobowiązany to jednostka, która wymaga uwierzytelnienia. W większości 

przypadków transakcja obejmuje użytkownika rozmawiającego z serwerem (na przykład kogoś, kto 

próbuje odebrać pocztę za pomocą protokołu POP), dlatego też zleceniodawcami są zwykle 

użytkownicy i usługi. W niektórych przypadkach może być konieczne uwierzytelnienie czegoś innego. 

Na przykład zleceniodawcami transakcji, gdy maszyna przesyła pliki do rozruchu bezdyskowego, są 

host i serwer zamiast użytkownika i serwera. Serwer uwierzytelniania jest również znany jako Centrum 

dystrybucji kluczy lub KDC. W systemie Windows 2000 kontroler domeny jest także serwerem 

uwierzytelniającym. Każda nazwa użytkownika ma sekret współdzielony z serwerem 



uwierzytelniającym. Te sekrety są znane tylko zleceniodawcy i serwerowi uwierzytelniania i nigdy nie 

są przekazywane w sieci niezaszyfrowane. Jednak zleceniodawcy identyfikują się za każdym razem, gdy 

wchodzą w interakcje. Za każdym razem, gdy użytkownik wysyła żądanie do serwera korzystającego z 

protokołu Kerberos, serwer otrzymuje identyfikator zwany biletem. Ten bilet jest specyficzny dla 

użytkownika i serwera, z którego użytkownik próbuje skorzystać. Może to być paskudny problem dla 

użytkownika. Sekretem, który użytkownik dzieli z serwerem uwierzytelniającym, jest hasło i za każdym 

razem, gdy hasło jest potrzebne, użytkownik musi je wpisać. (Przechowywanie hasła w 

oprogramowaniu stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa). Nikt nie chce wpisywać hasła za 

każdym razem, gdy czyta plik na serwerze plików, drukuje plik na drukarce lub sprawdza pocztę. 

Potrzeba wpisywania haseł została zmniejszona na dwa sposoby. Po pierwsze, nie potrzebujesz 

nowego biletu za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z usługą; bilety są biletami całodniowymi, 

zwykle ważnymi przez osiem godzin. Po drugie, nie zawsze musisz podać hasło, aby otrzymać bilet. 

Większość usług akceptuje bilety wydawane przez usługę przyznawania biletów. Sama usługa 

przyznawania biletów przyjmuje bilety (ale przyjmuje tylko te wydane bezpośrednio przez serwer 

uwierzytelniania). Załóżmy, że chcesz korzystać z serwera POP Kerberized do odczytywania poczty, a 

przez ostatnie osiem godzin nic innego nie robiłeś z Kerberos. Gdy poprosisz o korzystanie z serwera 

POP, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Klient poprosi serwer uwierzytelniający o bilet do usługi 

przyznawania biletów i użyje hasła, aby zakończyć proces. Następnie przekaże ten bilet do usługi 

przyznawania biletów i poprosi o bilet do serwera POP. Na koniec zaprezentuje ten drugi bilet na 

serwerze POP. Jeśli ponownie sprawdzisz swoją pocztę, klient przekaże ten sam bilet do serwera POP. 

Jeśli zdecydujesz się wydrukować wiadomość pocztową w systemie drukowania Kerberized, klient 

weźmie bilet na usługę przyznawania biletów i poprosi o bilet na serwer wydruku, a wszystko to bez 

pytania o hasło. Rysunek 21.4 pokazuje początkowy proces rozmowy z pierwszym serwerem aplikacji. 

W standardowej terminologii Kerberos bilet główny otrzymany z usługi przyznawania biletów nazywa 

się biletem przyznawania biletów lub TGT. W Windows 2000 nazywa się to biletem użytkownika. Bilet 

przekazywany do aplikacji nazywa się biletem sesji w standardowym protokole Kerberos i biletem 

usługi w systemie Windows. 

Nie wszystkie usługi przyjmą bilet wydany przez usługę przyznawania biletów; jeśli o to chodzi, nie 

wszystkie usługi pozwolą ci ponownie wykorzystać bilet. To od służby zależy, czy będzie paranoikiem. 

Na przykład usługi umożliwiające zmianę hasła zwykle wymagają biletu bezpośrednio z usługi 

uwierzytelniania. Jeśli wyjdziesz po filiżankę herbaty, ktoś przy klawiaturze nadal będzie mógł uzyskać 

bilety z usługi udzielania biletów, ale nie z usługi uwierzytelniania, ponieważ uzyskanie biletu z usługi 

uwierzytelniania zawsze wymaga podania hasła. W większości implementacji protokołu Kerberos hasło 

wpisywane przez użytkownika w ramach procesu uwierzytelniania jest hasłem stałym. To hasło nigdy 

nie przechodzi przez sieć w sposób wyraźny (więc nie można go obwąchać). Z drugiej strony nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby atakujący odgadł hasło. Kerberos dokłada wszelkich starań, aby uniknąć 

przechowywania hasła, nawet w formie zaszyfrowanej, gdzie atakujący może go uzyskać, aby 

zoptymalizować zgadywanie, ale atakujący nadal mogą próbować zgadywać na własnej skórze (po 

prostu wypróbowując hasła, aby sprawdzić, czy działają) . Niektóre implementacje obsługują systemy 

haseł jednorazowych, aby zapobiec takim atakom 

Rozszerzenie zaufania 

Dziedziny Kerberos mogą sobie ufać, dzięki czemu użytkownicy uwierzytelniający się w jednej 

dziedzinie Kerberos mogą korzystać z zasobów w innej. Dokonuje się tego za pomocą biletów 

międzydomenowych, które pozwalają usłudze przyznającej bilety w jednej dziedzinie wystawiać bilety 

na inną. Zaufanie między domenami Kerberos jest przechodnie; jeśli królestwo wydziału chemicznego 

ufa królestwu fizyki, tak samo wydział fizyki, chemia i fizyka ufają sobie nawzajem. Gdy usługa 



otrzymuje bilet spoza obszaru usługi, bilet zawiera informacje o domenie, które pierwotnie wydało 

bilet, oraz o wszystkich domenach, przez które bilet przeszedł. W poprzednim przykładzie, gdy 

użytkownik chemii wysyła bilet do usługi w dziedzinie fizyki, usługa zobaczy, że bilet został wydany w 

dziedzinie chemii i przeszedł przez college fizyki. Usługa może następnie wykorzystać te informacje, 

aby zdecydować, jakie uprawnienia powinien posiadać użytkownik. Zaufania między domenami nie 

zmieniają szczególnie problemów zapory z użyciem Kerberos. Zapora ogniowa między dwiema 

dziedzinami będzie widzieć ten sam rodzaj ruchu, co zapora ogniowa między dwiema częściami tego 

samego obszaru, z wyjątkiem początkowego uwierzytelnienia. 

Charakterystyka filtrowania pakietów Kerberos 

Kerberos v5 używa przypisanego portu 88 do operacji żądania biletu. Chociaż protokół Kerberos 

określa użycie UDP, Windows  może również używać TCP do niektórych żądań. Jest tak, ponieważ bilety 

Windows 2000 zawierają więcej informacji niż standardowe bilety Kerberos i dlatego mogą być większe 

niż zmieściłyby się w pojedynczym pakiecie UDP o długości 1500 bajtów. Gdy tak się stanie, klient wyśle 

wstępne żądanie przez UDP, otrzyma skróconą odpowiedź i powtórzy żądanie przez TCP. (Jest to 

standardowy mechanizm w kilku protokołach opartych na UDP, w tym DNS i WINS, który pozwala 

większości żądań na użycie UDP o niskim koszcie, jednocześnie wracając do droższego TCP jako łatwego 

sposobu na uwzględnienie czasami większych transferów danych). Wszystkie pakiety zawierają 

uwierzytelniacze i sumy kontrolne integralności. Aby rozpocząć rozmowę z serwerem Kerberos, musisz 

wcześniej umówić się na udostępnienie sekretowi serwera. Oznacza to, że prawdopodobnie będziesz 

w stanie wykryć próby zagranicznych komputerów w celu uzyskania poświadczeń Kerberos. Z drugiej 

strony oznacza to, że będziesz musiał mieć zestaw procesów i procedur, aby móc dodawać i usuwać 

systemy ze swoich domen Kerberos. 

Charakterystyka proxy i translacja adresów sieciowych Kerberos 

Pakiety uwierzytelniające Kerberos zawierają adresy IP systemu źródłowego. Adresy te powinny być 

sprawdzane względem źródłowego adresu IP (chociaż nie wydaje się, że wszystkie implementacje 

faktycznie przeprowadzają tę kontrolę), aby zapobiec wąchaniu pakietu i odtwarzaniu go z innego 

adresu IP. Utrudnia to korzystanie z protokołu Kerberos z serwerami proxy lub translacją adresów 

sieciowych, ponieważ adres IP w pakiecie będzie adresem hosta wewnętrznego, a adresem źródłowym 

będzie serwer proxy lub przetłumaczony adres. Jednym z rozwiązań, które wymagają modyfikacji 

źródeł Kerberos, jest dodanie przez wewnętrzne systemy zewnętrznych adresów IP do wszystkich 

pakietów Kerberos. To skutecznie wyłącza sprawdzanie adresu IP wykonywane przez zdalne systemy. 

Oznacza to również, że systemy wewnętrzne ufają nie tylko serwerowi Kerberos, ale także systemowi 

proxy lub translacji adresów, który może maskować się jako dowolny host wewnętrzny. To znacznie 

podnosi ryzyko; Serwery Kerberos są wysoce chronionymi maszynami, ale serwery proxy i translacji 

adresów są wyjątkowo narażone. 

Ponieważ Kerberos jest oparty na UDP, występują również zwykłe problemy z proxy UDP; maszyna 

proxy musi śledzić stan, aby wiedzieć, jakie pakiety są odpowiedziami na jakie żądania. Może to 

powodować trudności w sytuacjach, gdy istnieje wiele transakcji lub gdy pakiety są tracone. Warto 

zauważyć, że Kerberos ma również koncepcję biletów proxy. Są to bilety, które pozwalają serwerowi 

działać w imieniu innej jednostki (na przykład usługa drukowania może z nich korzystać w celu 

uzyskania dostępu do plików użytkownika). Nie mają nic wspólnego z proxy w sensie zapory ogniowej. 

Podsumowanie rekomendacji dla Kerberos 



• Jeśli używasz Kerberos wewnętrznie i chcesz zezwolić komputerom na uwierzytelnianie z Internetu, 

możesz zezwolić na uwierzytelnianie przychodzące, ale powinieneś użyć jednego z jednorazowych 

dodatków do hasła, aby zapobiec zgadywaniu hasła. 

• Zezwolenie wewnętrznym maszynom na uwierzytelnianie się na zewnętrznych serwerach Kerberos 

wymaga zezwolenia na niebezpieczne ilości ruchu UDP. Jeśli musisz na to pozwolić, ogranicz go do 

poszczególnych hostów i traktuj te maszyny jako hosty bastionowe lub użyj proxy. Żadne rozwiązanie 

nie skaluje się dobrze. 

• Musisz być w stanie całkowicie zaufać bezpieczeństwu dowolnego serwera Kerberos, którego 

używasz do uwierzytelniania. Nawet jeśli zezwolisz hostom na uwierzytelnianie na zewnętrznych 

serwerach Kerberos, nie zakceptuje z zewnątrz kontrolowanego uwierzytelniania dla usług 

wewnętrznych. 

Domeny NTLM 

Domeny NTLM zapewniają uwierzytelnianie użytkowników i grup dla komputerów z systemem 

Windows. Nie jest jasne, co dokładnie oznacza „NTLM”, chociaż przypuszczalnie jest to coś w rodzaju 

„NT Logon Manager”. Do Windows 2000 były to po prostu domeny. Termin domena jest używany w 

niestety dużej liczbie kontekstów w świecie sieci. Istnieją domeny DNS, domeny NIS, domeny NTLM, a 

teraz domeny Kerberos, wszystkie podobne (w tym, że wskazują regiony kontroli administracyjnej), a 

jednak wyraźnie różnią się między sobą. Domeny NTLM, takie jak domeny NIS i domeny Kerberos, 

kontrolują informacje o użytkownikach i grupach. Nie są one powiązane z nazwami komputerów, ale 

są źródłem informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji. W systemie Windows NT domena oznacza 

domenę NTLM. W systemie Windows 2000 domena domyślnie oznacza dziedzinę Kerberos. Jednak 

komputery z systemem Windows 2000 mogą uwierzytelniać się w domenach NTLM, a kontrolery 

domen systemu Windows 2000 można skonfigurować tak, aby zapewniały zarówno usługi Kerberos, 

jak i NTLM (na przykład, aby umożliwić uwierzytelnianie starszych systemów operacyjnych). 

Komputery przechowujące informacje są nazywane kontrolerami domeny. Domena NTLM ma jeden 

komputer, który jest podstawowym kontrolerem domeny i może mieć jeden lub więcej komputerów, 

które są zapasowymi kontrolerami domeny. Każdy kontroler domeny może przeprowadzać 

uwierzytelnianie użytkowników, ale zmiany bazy danych (zmiany hasła, dodawanie lub usuwanie 

użytkowników, zmiany członkostwa w grupie) odbywają się na podstawowym kontrolerze domeny i są 

stamtąd przekazywane do zapasowych kontrolerów domeny. Gdy użytkownik chce zalogować się do 

komputera, który jest częścią domeny NTLM, używając konta użytkownika znajdującego się w domenie 

NTLM, użytkownik podaje nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny. Komputer przekazuje 

dostarczone informacje do kontrolera domeny komputera. Jeśli kontroler domeny jest w stanie 

uwierzytelnić użytkownika na podstawie tych informacji, zwraca identyfikator zabezpieczeń; jeśli nie, 

zwraca błąd. Następnie komputer sprawdza uprawnienia dostępu do identyfikatora bezpieczeństwa, 

aby sprawdzić, czy ten identyfikator bezpieczeństwa może się zalogować, a jeśli tak, kontynuuje proces 

logowania. Pamiętaj, że ta procedura oddziela uwierzytelnianie od autoryzacji; możliwe jest 

prawidłowe uwierzytelnienie i nadal nie można się zalogować, ponieważ nie ma do tego autoryzacji. 

Jeśli uwierzytelnienie się powiedzie, klient będzie buforował informacje lokalnie. Jeśli użytkownik 

spróbuje się zalogować, a kontroler domeny nie będzie dostępny, klient użyje informacji z pamięci 

podręcznej. Jeśli kontroler domeny jest dostępny, pamięć podręczna nie będzie sprawdzana. 

Większość klientów buforuje 10-15 zestawów danych logowania (domyślnie jest to 10, ale można je 

modyfikować). Jeśli usuniesz konto użytkownika z domeny, użytkownik nadal będzie mógł zalogować 

się na dowolnym komputerze, na którym ostatnio się zalogował, pod warunkiem, że najpierw odłączy 

je od sieci. Ponadto każdy, kto ma dostęp administratora do komputera, może odczytać buforowane 

poświadczenia. Ponieważ buforowane poświadczenia są przechowywane w postaci podwójnie 



zaszyfrowanej, standardowe programy do łamania haseł nie będą działać przeciwko nim; z drugiej 

strony byłoby możliwe napisanie dla nich crackera i prawdopodobnie ktoś w końcu to zrobi. W 

środowiskach krytycznych dla bezpieczeństwa należy wyłączyć buforowanie danych 

uwierzytelniających; w systemie Windows NT 4 można to zrobić, ustawiając następujący klucz rejestru 

na 0: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\winlogon\Cached Logons 

Count 

Zwykle kontroler domeny uwierzytelnia użytkownika lokalnie. Istnieją jednak dwa przypadki, w których 

kontroler domeny poprosi inny kontroler domeny o informacje. Po pierwsze, jeśli domena, w której 

użytkownik chce się uwierzytelnić, nie jest domeną kontrolowaną przez kontroler domeny, kontroler 

domeny może być w stanie przekazać żądanie do odpowiedniego kontrolera domeny. Po drugie, jeśli 

kontroler domeny jest zapasowym kontrolerem domeny i uwierzytelnienie nie powiedzie się, 

zapasowy kontroler domeny prześle żądanie do podstawowego kontrolera domeny na wypadek, gdyby 

pojawiła się aktualizacja, która nie została jeszcze rozpowszechniona. 

Aby kontroler domeny mógł przesłać żądanie uwierzytelnienia do innej domeny, obie domeny muszą 

mieć wcześniej istniejącą relację zwaną relacją zaufania. Jeśli chcesz zaakceptować uwierzytelnianie 

innej domeny, ufasz tej domenie. Relacje zaufania są jednokierunkowe; jeśli domena „owca” zdecyduje 

się zaufać domena „wilki” nie wymaga od „wilków” zaufania do „owiec” . W domenach NTLM zaufanie 

również jest nieprzechodnie: jeśli „owca” ufa „wilkom”, a „wilki” ufa „lwom”, to nie oznacza, że „owca” 

ufa „lwom”. (Domeny Windows 2000 to dziedziny Kerberos, a relacje zaufania Kerberos są 

przechodnie). 

Znajdowanie kontrolera domeny 

Istnieją dwa sposoby znalezienia kontrolera domeny: rozgłaszanie i WINS. Klienci, którzy są 

skonfigurowani do używania rozpoznawania nazw rozgłoszeniowych, będą również używać 

rozgłaszania do znajdowania kontrolerów domeny, chociaż rozgłaszania są różne (są wysyłane do 

nazwy NETLOGON). Klienci skonfigurowani do korzystania z usługi WINS do rozpoznawania nazw będą 

używać rozpoznawania nazw WINS w celu znalezienia kontrolerów domeny, wyszukując grupę NetBIOS 

o nazwie domeny i typie 1C (dla domeny „owca”, będzie to „OWIEC <1C>”). Gdy klient użyje WINS, aby 

uzyskać listę kontrolerów domeny, wysyła skierowany pakiet do każdego kontrolera domeny na liście. 

Niezależnie od sposobu, w jaki klient szuka kontrolerów domeny, wybiera pierwszego kontrolera 

domeny, który odpowie. 

Proces logowania 

Istnieją dwa sposoby na faktyczny proces logowania: jeden oparty na SMB i jeden oparty na Microsoft 

RPC. Większość maszyn korzysta z procesu opartego na SMB; maszyny z systemem Windows NT Server 

korzystają z procesu Microsoft RPC. W procesie opartym na SMB, gdy komputer zidentyfikuje kontroler 

domeny, nawiązuje połączenie SMB z kontrolerem domeny, używając standardowego uwierzytelnienia 

SMB użytkownika i łączy się z udziałem IPC $. Następnie używa zdalnych wywołań API, aby zakończyć 

proces uzyskiwania tokena zabezpieczającego dla użytkownika. Proces Microsoft RPC jest podobny; 

ustanawia bezpieczny kanał (opisany w następnej sekcji), a następnie używa w nim zdalnych wywołań 

interfejsu API. Niezależnie od tego, w jaki sposób odbywa się pierwsze logowanie, urządzenie połączy 

się z kontrolerem domeny za pomocą SMB, aby wyszukać plik zasad. W rzeczywistości zostanie to 

wykonane, nawet jeśli użytkownik jest uwierzytelniany lokalnie, bez udziału kontrolera domeny. 

Konfiguracja bezpiecznego kanału 



Każdy serwer Windows NT, który jest częścią domeny Windows NT, ustanawia bezpieczny kanał do 

kontrolera domeny podczas uruchamiania komputera. Ponadto w momencie uruchamiania każdy 

zapasowy kontroler domeny ustanawia bezpieczny kanał do swojego podstawowego kontrolera 

domeny. Bezpieczny kanał służy również do komunikacji między domenami, które mają relację 

zaufania. Bezpieczny kanał to po prostu uwierzytelnione połączenie przez Microsoft RPC, w którym 

dwa końce mają wspólny sekret, którego można użyć do szyfrowania danych. W zależności od 

zainstalowanego dodatku Service Pack i konfiguracji urządzenia niektóre lub wszystkie informacje 

przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego kanału będą szyfrowane przy użyciu wspólnego hasła. 

Informacje o nazwie użytkownika i haśle są przekazywane bezpiecznym kanałem w postaci możliwej 

do odszyfrowania. Nie stosuje się odpowiedzi na wyzwanie i nie stosuje się mieszania; kontroler 

domeny odszyfruje hasło i użyje go w postaci czystego tekstu. Jeśli kontroler domeny zostanie 

naruszony, intruz będzie mógł rejestrować hasła. (Zauważ, że zagrożony kontroler domeny już 

zapewnia intruzowi kontrolę nad witryną; jest to niewielki dodatek do tysięcy okropnych rzeczy, które 

ktoś może zrobić, gdy kontroluje domenę.) W niektórych implementacjach, gdy serwer początkowo 

dołącza do domeny, używa dobrze znanego hasła, aby skonfigurować pierwszy bezpieczny kanał. 

Osoba atakująca, która może podsłuchać tę pierwszą rozmowę, może ją odszyfrować i odczytać 

wszystkie zawarte w niej informacje, w tym zmianę hasła na nowe hasło, które będzie używane w 

przyszłych bezpiecznych kanałach. W tym momencie atakujący może odszyfrować wszystkie 

informacje w bezpiecznym kanale, w tym hasła, dopóki nie nastąpi zmiana hasła, której nie uda się 

podsłuchać. Bardzo ważne jest, aby chronić ten początkowy bezpieczny kanał przed podsłuchującymi 

(na przykład, umieszczając serwer i kontroler domeny w sieci komutowanej, gdzie inne maszyny nie 

widzą ruchu); uważa się, że bezpieczny kanał jest wystarczająco bezpieczny, dopóki hasło jest nieznane 

i zmienia się z odpowiednią częstotliwością, ale gdy hasło zostanie naruszone, kanał jest całkowicie 

niepewny.  

Uwierzytelnianie SMB 

Gdy klient SMB łączy się z serwerem SMB, klient i serwer negocjują, którego dialektu SMB będą używać. 

Negocjacje te kontrolują głównie metodę wymiany danych uwierzytelniających. Istnieją cztery sposoby 

wymiany danych uwierzytelniających użytkownika (wymienione tutaj w kolejności od najstarszego do 

najnowszego, który jest również od najsłabszego do najsilniejszego): 

Tekst jawny: klient wysyła do serwera nazwę użytkownika i niezaszyfrowane hasło (ciąg ASCII o 

długości do 24 znaków). 

LanMan 1.2: Reakcja na wyzwanie, przy użyciu haszowania hasła LanMan. Serwer wysyła wyzwanie; 

klient pobiera hasło ASCII, wielkie litery, konwertuje je na dokładnie 14 znaków (w razie potrzeby 

obcina lub uzupełnia spacjami), wykorzystuje wynik jako klucz do szyfrowania ustalonego ciągu 8-

bajtowego, dołącza pięć zer, używa wyniku jako klucz do zaszyfrowania wyzwania i zwraca tę wartość. 

NT LM 0.12: Odpowiedź na wyzwanie, za pomocą mieszania haseł w systemie Windows NT i 

weryfikowania tylko klienta. Serwer wysyła wyzwanie; klient pobiera hasło, reprezentowane w 

Unicode, 53 oblicza 16-bajtowe podsumowanie komunikatu MD4, dołącza pięć zer, używa wyniku jako 

klucza do szyfrowania wyzwania i zwraca wartość. Serwer oblicza tę samą wartość i sprawdza, czy 

użytkownik się zgadza. 

NT LM ++: Odpowiedź na wyzwanie, przy użyciu szyfrowania Windows NT z wzajemną weryfikacją. 

Serwer wysyła wyzwanie; klient odsyła własne wyzwanie oraz wyzwanie serwera, zaszyfrowane 

wartością uzyskaną z hasła. Serwer oblicza ten sam wynik i sprawdza, czy użytkownik jest zgodny. 

Serwer następnie oblicza inną wartość na podstawie hasła, szyfruje wyzwanie klienta i zwraca go 

klientowi, który może następnie sprawdzić, czy serwer zna hasło. 



Nie wszystkie serwery i klienci będą obsługiwać wszystkie te metody. Niektóre serwery i klienci zostały 

napisane przed opracowaniem wszystkich metod i dlatego nie obsługują nowszych, bezpieczniejszych 

metod; inni odmawiają wspierania starszych metod ze względów bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli 

złośliwy serwer może negocjować użycie hasła w postaci jawnego tekstu, klienci po prostu wyślą do 

niego wszystkie swoje dane uwierzytelniające w formie odpowiedniej do ponownego użycia. Mniej 

oczywiste jest to, że istnieje mniejsze ryzyko dla serwera, które pozwala klientowi negocjować hasła w 

postaci czystego tekstu. Hasła są nie tylko otwarte na przechwytywanie haseł, ale złośliwy klient, który 

może negocjować hasła w postaci tekstu jawnego, znacznie łatwiej próbuje odgadnąć hasła, ponieważ 

nie musi tracić czasu procesora na szyfrowanie domysłów. Należy upewnić się, że zarówno serwery, 

jak i klienci są skonfigurowani do odmowy używania haseł w postaci czystego tekstu. 

Dostęp do innych komputerów 

Użytkownik może chcieć uzyskać dostęp do komputera innego niż ten, na którym pierwotnie się 

zalogował (na przykład, aby użyć drukarki, uzyskać dostęp do plików zdalnie lub użyć programu takiego 

jak Podgląd zdarzeń). Kiedy tak się dzieje, komputer z systemem Windows NT zwykle próbuje czterech 

sposobów uwierzytelnienia na komputerze zdalnym, w tym celu: 

1. Podaj nazwę użytkownika, hasło i informacje o domenie, z których pierwotnie korzystał użytkownik. 

Działa to tylko wtedy, gdy komputer zdalny jest członkiem tej samej domeny lub domeny ufającej. 

2. Podaj nazwę użytkownika i hasło bez informacji o domenie. Działa to, jeśli komputer zdalny ma konto 

o tej samej nazwie użytkownika i haśle. 

3. Poproś użytkownika o nowe hasło i podaj oryginalną nazwę użytkownika z nowym hasłem. Działa 

to, jeśli komputer zdalny ma konto o tej samej nazwie użytkownika, ale z innym hasłem. 

4. Poproś o dostęp gościa do zdalnego komputera. 

Oznacza to, że można przypadkowo przyznać dostęp użytkownikom zdalnym, jeśli zdarzy się, że 

utworzysz konto z nazwą użytkownika i hasłem, które pasują do konta używanego w innej domenie. W 

niektórych okolicznościach będziesz mógł podać nazwę użytkownika, hasło i informacje o domenie. W 

szczególności można zazwyczaj określić te informacje podczas uzyskiwania dostępu do plików, ale nie 

podczas uruchamiania programów. 

Alternatywne metody uwierzytelniania 

Maszyny z systemem Windows NT nie muszą używać NetLogon do uwierzytelniania użytkowników. 

Proces uwierzytelnienia jest obsługiwany przez moduł zwany modułem Graphical Identification and 

Authorization (GINA), a inne moduły mogą być używane zamiast normalnego procesu NetLogon. 

(Należy pamiętać, że jest to uwierzytelnianie tylko dla zasobów lokalnych; korzystanie z zasobów z 

innych serwerów będzie wymagało ponownego uwierzytelnienia). Najczęstszym zastosowaniem tego 

w mieszanych sieciach Windows NT-Unix jest coś o nazwie NISGINA, które pozwala maszynom 

Windows NT na używanie NIS do uwierzytelniania. Osoba atakująca, która ma dostęp administratora 

do komputera z systemem Windows NT, może użyć tej funkcji do zainstalowania dodatkowych 

modułów uwierzytelniania. Szczególnie łatwo jest napisać moduł, który zapisuje podaną nazwę 

użytkownika i hasło do przyszłego wykorzystania przez atakującego. Jeśli odpowiednie klucze rejestru 

nie mają odpowiednich uprawnień, osoba atakująca może zainstalować dodatkowe moduły 

uwierzytelniania bez uprzedniego dostępu administratora. Dostarczone klucze są chronione, ale ważne 

jest, aby upewnić się, że ochrona zostanie zachowana, jeśli zmienisz cokolwiek, szczególnie na 

następującym kluczu: 



HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Lsa 

Komunikacja między kontrolerami 

Kontrolery domeny rozmawiają ze sobą w wielu celach: 

Komunikacja w domenach:  Podstawowe kontrolery domeny replikują informacje do zapasowych 

kontrolerów domeny; przesyłają informacje uwierzytelniające za pośrednictwem NetLogon oraz 

profile i zasady poprzez replikację katalogu. Podczas uruchamiania zapasowe kontrolery domeny 

ustanawiają bezpieczny kanał do głównego kontrolera, służący do uwierzytelniania tranzytowego i 

replikacji. 

Komunikacja między domenami: Bezpieczny kanał służy do uwierzytelniania tranzytowego między 

zaufanymi domenami. Ponadto raz w tygodniu główny kontroler domeny kontaktuje się z 

podstawowym kontrolerem domeny dla każdego zaufanego kontrolera domeny, aby zmienić hasło 

używane do ustanowienia bezpiecznych kanałów w tej domenie. 

Menedżer użytkowników 

Zmiana informacji o użytkowniku (dodawanie i usuwanie użytkowników, zmiana haseł i praw) musi 

odbywać się za pomocą innych protokołów niż te używane do uwierzytelniania. Administratorzy 

zarządzają kontami za pomocą Menedżera użytkowników dla domen, który łączy się z podstawowym 

kontrolerem domeny za pomocą transakcji SMB. 

Charakterystyka filtrowania pakietów, proxy i translacji adresów sieciowych uwierzytelniania 

domen NTLM 

Uwierzytelnianie domen systemu Windows NT opiera się na SMB i Microsoft RPC,  oraz na usługach 

nazw Microsoft. Wywołamy urządzenia, które używają uwierzytelniania domeny, ale nie bezpiecznych 

uczestników domeny kanałów; dotyczy to na przykład komputerów z systemem Windows 98. Maszyny 

korzystające z bezpiecznego kanału są pełnoprawnymi członkami domeny; takie są zwykle maszyny z 

Windows NT. 

Jeśli zapora ogniowa znajduje się między uczestnikiem domeny a jego kontrolerem domeny, musi 

zapewnić: 

• Sposób znalezienia kontrolera (albo przez działającą konfigurację WINS, albo przez przekazywanie 

transmisji NetLogon) 

• SMB do kontrolera domeny 

Zapora ogniowa między członkiem domeny a jego kontrolerem domeny musi zapewniać: 

• Sposób znalezienia kontrolera (albo przez działającą konfigurację WINS, albo przez przekazywanie 

transmisji NetLogon) 

• SMB do kontrolera domeny 

• Microsoft RPC do kontrolera domeny 

Zapora ogniowa między dodatkowym kontrolerem domeny a podstawowym kontrolerem domeny 

musi zapewniać: 

• SMB między kontrolerami 

• Microsoft RPC między kontrolerami domeny 



Zapora ogniowa między dwiema domenami, które mają relację zaufania, musi zapewniać: 

• Sposób znalezienia kontrolerów (albo przez działającą konfigurację WINS, albo przez przekazywanie 

transmisji NetLogon) 

• Microsoft RPC między kontrolerami domeny 

Podsumowanie zaleceń dotyczących uwierzytelniania domeny NTLM 

• Nie zezwalaj na uwierzytelnianie za pośrednictwem zapory. 

Usługa użytkownika telefonicznego uwierzytelniania zdalnego (RADIUS) 

RADIUS to protokół zwykle używany do uwierzytelniania użytkowników telefonujących. Zapewnia 

zarówno dane uwierzytelniające, jak i rozliczeniowe i jest szeroko obsługiwany przez serwery terminali 

telefonicznych i inne urządzenia zaprojektowane do obsługi zdalnego dostępu przez linie telefoniczne. 

Podczas korzystania z RADIUS użytkownik wybiera numer lub w inny sposób kontaktuje się z serwerem, 

który zapewnia połączenia. Ten serwer jest klientem RADIUS; utrzymuje okno dialogowe z 

użytkownikiem i przesyła informacje tam i z powrotem do klienta RADIUS. Pamiętaj, że to serwer 

terminali jest klientem RADIUS, a nie zdalny komputer. Zdalne urządzenie nie będzie mogło dołączyć 

do sieci, dopóki okno dialogowe RADIUS nie zostanie zakończone. RADIUS szyfruje dane hasła, ale 

wysyła wszystkie inne informacje niezaszyfrowane. Obejmuje to informacje o nazwach użytkowników 

i związanych z nimi możliwościach, których nie chcesz, aby wrogie osoby mogły czytać. RADIUS chroni 

dane przed sabotażem, włączając w to uwierzytelniacz, który jest skrótem MD5 danych RADIUS i klucz 

tajny, który jest współdzielony przez serwer i klienta. (Aby uzyskać więcej informacji o mieszaniu 

kryptograficznym i MD5, zobacz Dodatek C). Zapewnia to ochronę integralności, uwierzytelnianie 

klienta i uwierzytelnianie serwera. 

System ten utrudnia życie serwerom proxy i translacji adresów sieciowych. Serwer RADIUS ma inny 

klucz tajny dla każdego klienta i używa źródłowego adresu IP pakietu RADIUS, aby wybrać klucz tajny, 

który ma zostać dodany do danych przed mieszaniem. Podobnie, jeśli klient może rozmawiać z więcej 

niż jednym serwerem, użyje źródłowego adresu IP, aby wybrać klucz tajny, który ma zostać 

umieszczony w haszu na jego końcu. Oznacza to, że musi istnieć niezawodne mapowanie jeden na 

jeden między źródłowymi adresami IP a głośnikami RADIUS; nie możesz umieścić wielu klientów lub 

serwerwów za tym samym proxy lub serwer nie będzie w stanie ich rozróżnić. Z tego samego powodu 

nie można postawić klientów lub serwerów za systemem translacji adresów sieciowych, chyba że są 

oni odwzorowani statycznie, aby zawsze pojawiali się z tym samym wyraźnym adresem źródłowym. 

Charakterystyka filtrowania pakietów RADIUS 

Uwierzytelnianie RADIUS korzysta z portu 1812 UDP, podczas gdy rozliczanie korzysta z portu 1813 

UDP. Wczesne implementacje RADIUS korzystały z portów 1645 i 1646, ale użycie to jest przestarzałe. 

Charakterystyka proxy w programie RADIUS 

Istnieje wiele serwerów proxy RADIUS. Jednak termin ten odnosi się do dwóch różnych rodzajów 

serwerów. Jednym z nich jest standardowy serwer RADIUS rozmawiający z innym serwerem 

uwierzytelniania (na przykład serwer RADIUS, który korzysta z uwierzytelniania domeny NIS lub 

Windows NT w celu ustalenia, czy użytkownicy mogą być uwierzytelniani). Drugi to serwer RADIUS, 

który faktycznie przekierowuje żądania za pośrednictwem RADIUS do innych serwerów RADIUS. Jak 

wspomniano wcześniej, sposób, w jaki RADIUS uwierzytelnia klientów i serwery, oznacza, że RADIUS 

nie będzie działał bezpośrednio przez ogólne systemy proxy. Serwery RADIUS, które wykonują proxy, 

nie przechodzą oryginalnego uwierzytelnienia; zamiast tego klient i serwer proxy uwierzytelniają się 



nawzajem, a następnie serwer proxy ponownie oblicza wystawcę uwierzytelnienia i osobno 

uwierzytelnia się na następnym serwerze. Ogólny system proxy nie może tego zrobić; jeśli potrzebujesz 

proxy RADIUS, powinieneś użyć dedykowanego serwera proxy RADIUS. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych RADIUS 

Jak wspomniano, RADIUS używa źródłowych adresów IP w ramach swojego schematu uwierzytelniania 

i nie będzie działać, jeśli klient lub serwer ma zmienny adres IP. Aby korzystać z RADIUS za 

pośrednictwem systemu translacji adresów sieciowych, musisz skonfigurować mapowania statyczne i 

upewnić się, że wspólne hasło jest przypisane do adresu odwzorowanego zamiast rzeczywistego 

adresu. 

Podsumowanie rekomendacji dla RADIUS 

• Nie używaj RADIUS w niezaufanych sieciach; zbyt wiele  informacji jest dystrybuowanych w postaci 

niezaszyfrowanej. 

TACACS i przyjaciele 

TACACS może być akronimem Systemu Kontroli dostępu do Kontrolera dostępu do terminali, a może 

nie; jego pochodzenie zostało utracone. TACACS to stary protokół. Istnieje kilka nowszych wersji, w 

tym XTACACS i TACACS +; TACACS + wydaje się obecnie najbardziej popularny. Wszystkie te protokoły, 

podobnie jak RADIUS, zostały zaprojektowane w celu zapewnienia usług uwierzytelniania, autoryzacji 

i audytu dla użytkowników dial-up. TACACS i XTACACS wysyłają wszystkie dane, w tym nazwy 

użytkowników i hasła, w postaci czystego tekstu. TACACS + używa MD5, aby uniknąć wysyłania haseł i 

nazw użytkowników w formie wielokrotnego użytku i zwykle szyfruje również wszystkie dane. 

Zasadniczo sprawia to, że TACACS i XTACACS są mniej bezpieczne niż RADIUS, a TACACS + bardziej 

bezpieczne niż RADIUS. 

Aby obsługiwać szyfrowanie, TACACS + wymaga tajnego klucza współdzielonego między serwerem a 

klientem. Ten klucz musi być przechowywany zarówno na serwerze, jak i na kliencie, a osoba atakująca, 

która ma dostęp do klucza, będzie mogła podszyć się pod serwer i odszyfrować wszystkie dane. W 

rzeczywistości nie da to atakującemu dostępu do haseł (hasła nie są wysyłane w żadnej formie, którą 

można odszyfrować). Niemniej jednak należy podjąć uzasadnione kroki w celu ochrony tego klucza. 

Charakterystyka filtrowania pakietów TACACS i znajomych 

TACACS używa portu UDP 49; może także używać TCP, ale niekoniecznie używa portu 49 podczas 

korzystania z TCP. XTACACS używa portu UDP 49. TACACS + używa portu TCP 49. 

Charakterystyka proxy TACACS i przyjaciół 

TACACS + to prosty protokół oparty na protokole TCP, który doskonale nadaje się do użytku z ogólnymi 

systemami proxy. Należy jednak pamiętać, że TACACS + obsługuje szyfrowanie przy użyciu tajnego 

klucza współdzielonego między serwerem a klientem i nie ma standardowego sposobu określania, 

którego klucza użyć, jeśli różni klienci mają różne klucze. Niektóre implementacje mogą wykorzystywać 

adres źródłowy do ustalenia klucza szyfrowania, co wymaga dedykowanego serwera proxy, który ma 

własny klucz szyfrowania. Zarówno TACACS, jak i XTACACS są zwykle oparte na UDP, więc wymagają 

serwerów proxy, które mogą obsługiwać UDP. Nie mają one jednak dodatkowych złożoności i powinny 

współpracować z dowolnym ogólnym serwerem proxy obsługującym UDP. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych TACACS i znajomych 



 TACACS i XTACACS nie używają wbudowanych adresów IP i będą działać bez modyfikacji za 

pośrednictwem systemów translacji adresów sieciowych. TACACS + powinien również działać, ale 

podobnie jak w przypadku proxy, należy pamiętać, że TACACS + obsługuje szyfrowanie przy użyciu 

tajnego klucza współdzielonego między serwerem a klientem i nie ma standardowego sposobu 

ustalenia, którego klucza użyć, jeśli różni klienci mają różne klucze. Niektóre implementacje mogą 

używać adresu źródłowego do określania klucza szyfrowania, co wymaga statycznego mapowania 

adresu. 

Ponadto TACACS + obsługuje negocjowanie adresów IP dla klientów PPP. W mało prawdopodobnym 

przypadku, gdy konstruujesz konfigurację sieci, w której system translacji adresów sieciowych 

modyfikuje pakiety TACACS +, które ostatecznie są używane do ustawiania zdalnych adresów IP, 

powinieneś ostrożnie skonfigurować serwer TACACS + aby podane przez niego adresy były  

prawidłowe. System translacji adresów sieciowych nie będzie mógł modyfikować te osadzone adresy. 

Podsumowanie rekomendacji dla TACACS i przyjaciół 

• Nie używaj TACACS lub XTACACS w niepewnych sieciach (przesyłają one nazwy użytkownika i hasła 

w postaci jawnego tekstu); zamiast tego użyj TACACS +. 

Auth and identd 

Auth to protokół używany do identyfikacji użytkownika zdalnego, który wygenerował połączenie. 

Protokół jest czasem nazywany także identd, czyli nazwą popularnego demona uniksowego, który go 

implementuje. Auth jest używane z protokołami, które nie identyfikują zdalnego użytkownika, który 

generuje połączenie. Po nawiązaniu połączenia z jednym z tych protokołów serwer, z którym 

rozmawiasz, nawiązuje połączenie z serwerem Auth, aby uzyskać informacje. Na przykład żądania HTTP 

nie zawierają informacji o użytkowniku, który je wysłał, więc serwery HTTP mogą użyć funkcji 

uwierzytelniania, aby spróbować uzyskać te informacje, aby pliki dziennika były bardziej przydatne. 

Żądania SMTP i IRC zawierają informacje o użytkowniku, ale informacje te są bezpośrednio 

kontrolowane przez użytkownika, który może kłamać, dlatego serwery SMTP i IRC często używają 

uwierzytelniania, aby uzyskać bardziej wiarygodne informacje. Zarówno atakujący, jak i 

administratorzy sieci również używają uwierzytelniania do bardziej ogólnych celów gromadzenia 

informacji. Auth jest naprawdę użyteczne tylko wtedy, gdy możesz zaufać zdalnemu serwerowi. Jeśli 

ludzie, którzy próbują cię okłamać, kontrolują serwer Auth, nie uzyskasz z niego dobrych informacji. 

Oznacza to, że informacje Auth mogą być interesujące, ale rzadko są godne zaufania. Ponadto 

informacje przekazywane przez normalne serwery uwierzytelniania to informacje przydatne dla 

atakujących. Standardowe implementacje Auth po prostu podają nazwy użytkowników i nie chcesz, 

aby atakujący wiedzieli, które nazwy użytkowników są prawidłowe w Twojej witrynie. Niektóre wersje 

serwerów identd i innych Auth podają unikalną wartość dla użytkownika, która nie jest nazwą 

użytkownika. 

Jest to przydatne dla serwerów HTTP (chcą tylko wiedzieć, ile różnych osób z nimi rozmawia) i może 

być przydatne w śledzeniu ataków zwrotnych (jeśli zarejestrujesz wartość, administrator witryny 

atakującej może połączyć ją z nazwą użytkownika) . Może to być denerwujące dla SMTP i IRC, które 

zwykle wyświetlają wartość, na którą ludzie mogą patrzeć. 

Charakterystyka filtrowania pakietów uwierzytelniania 

Auth to usługa oparta na TCP. Serwery używają portu 113. Klienci używają portów powyżej 1023. Nie 

zalecamy odrzucania pakietów do portu 113. Jeśli zdecydujesz się nie zezwalać na ten protokół, 

zalecamy odrzucenie pakietów z odpowiedzią na błąd lub zresetowanie połączenia. Jeśli upuścisz 



pakiety, wystąpią opóźnienia podczas łączenia się z witrynami, które nalegają na wyszukiwanie Auth, 

a to może znacznie spowolnić w szczególności pocztę elektroniczną. Zobacz Rozdział 8, aby uzyskać 

więcej informacji na temat sposobów reagowania na pakiety, których nie chcesz akceptować. 

Charakterystyka proxy Auth 

Dostępnych jest wiele serwerów proxy Auth, głównie zaprojektowanych w celu umożliwienia 

użytkownikom korzystania z serwerów IRC, które wymagają uwierzytelnienia, bez podawania zbyt 

dużej ilości informacji. Nie są to tradycyjne serwery proxy; zamiast proxy dla klientów wewnętrznych, 

pozwalając im na wysyłanie wychodzących zapytań Auth, zastępują klientów zewnętrznych, 

pozwalając im na wysyłanie zapytań Auth przychodzących. Ponadto rzadko kończą proces proxy przez 

przekazywanie zapytań do hosta wewnętrznego, ale natychmiast odpowiadają na zapytania, zwykle z 

losowo wybranymi informacjami. Na przykład Microsoft Proxy Server zawiera usługę o nazwie „Identd 

Simulation service”, która odpowiada na zapytania Auth z losowo wybranymi identyfikatorami. Tego 

rodzaju usługa jest lepsza niż autentyczne proxy do zapytań Auth, które ujawniałyby informacje, 

których prawdopodobnie nie chcesz mieć zewnętrznych hostów. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych uwierzytelniania 

Auth nie używa wbudowanych adresów IP, ale zawiera numery portów. Auth będzie działał w sposób 

transparentny poprzez systemy translacji adresów sieciowych, o ile zmieniają tylko adres hosta, a nie 

numer portu. Z drugiej strony połączenia Auth zwykle idą w przeciwnym kierunku niż połączenia które 

to spowodowało. Oznacza to, że wychodzące połączenie SMTP lub IRC spowoduje przychodzące 

połączenie Auth; jeśli system translacji adresów sieciowych mapuje porty zamiast całych hostów, nie 

będzie mapowania dla translacji przychodzącej. Dlatego może być konieczne wykonanie specjalnych 

mapowań, aby uzyskać uwierzytelnianie do pracy. Na przykład możesz chcieć przekierować wszystkie 

przychodzące połączenia Auth, niezależnie od ich pierwotnego miejsca docelowego, do proxy Auth. 

Podsumowanie rekomendacji dla Auth 

• Nie zezwalaj na uwierzytelnianie za pośrednictwem zapory, ale odpowiadaj na zapytania 

uwierzytelniające z błędami ICMP lub resetami TCP zamiast po prostu upuszczać je, aby przyspieszyć 

połączenia z serwerami korzystającymi z uwierzytelniania. 

• Jeśli zdecydujesz się uruchomić serwer Auth, wybierz serwer, który nie zwraca prawidłowych nazw 

użytkowników. 

• Jeśli wykonujesz zapytania Auth, nie ufaj odpowiedziom. 



Usługi administracyjne 

W tej sekcji opisano szereg protokołów używanych przez ludzi i programy do zarządzania sieciami i 

maszynami oraz ich konserwacji. Należą do nich protokoły informacyjne, takie jak syslog i Simple 

Network Management Protocol (SNMP), protokoły routingu, takie jak RIP i OSPF, protokoły konfiguracji 

systemu, takie jak bootp i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) oraz ICMP i NTP. W 

stosownych przypadkach omawiamy również narzędzia wykorzystujące te protokoły, takie jak ping i 

traceroute. 

Protokoły zarządzania systemem 

Te protokoły są używane do zarządzania urządzeniami w sieci, po prostu poprzez przekazywanie 

informacji o ich stanie lub przez faktyczne kontrolowanie urządzeń zdalnych. 

syslog 

syslog służy do scentralizowanego zarządzania komunikatami dziennika. syslog ma swój początek jako 

sposób centralnego rejestrowania komunikatów dla zestawu maszyn uniksowych, ale wiele urządzeń 

sieciowych (routery, koncentratory itp.) używa teraz syslog, aby zgłosić status i informacje o 

użytkowaniu. Takie urządzenia często nawet nie mają możliwości lokalnego zapisania tych informacji, 

ponieważ nie mają żadnych zapisywalnych nośników danych; jeśli chcesz wiedzieć, co zgłaszają, coś 

musi słuchać ich wiadomości syslog. Systemy operacyjne Microsoft nie zapewniają obsługi syslog; 

zamiast tego używają kombinacji lokalnego menedżera dziennika i SNMP do zdalnego raportowania 

zdarzeń. Możliwe jest uzyskanie implementacji syslog dla takich systemów. Atakujący często podejmą 

próbę zalania serwera syslog witryny w celu zatarcia śladów, tak aby na serwerze zabrakło miejsca na 

dysku i przestały rejestrować nowe wiadomości lub aby dowód ich działań zaginął w hałasie. Najnowsze 

wersje syslog często mają możliwość wyłączenia nasłuchiwania z sieci, przy jednoczesnym zachowaniu 

możliwości wysyłania wiadomości do zdalnych serwerów; niektóre z nich zapewniają także możliwość 

przyjmowania zdalnych wiadomości tylko z określonych adresów źródłowych. 

Charakterystyki syslog dotyczące filtrowania pakietów 

syslog to usługa oparta na UDP. Serwery syslog (które rejestrują wiadomości zarejestrowane przez inne 

systemy) nasłuchują na porcie UDP 514. Klienci syslog ogólnie (ale nie zawsze) używają portów powyżej 

1023 do komunikowania się z serwerami. Serwery syslog nigdy nie wysyłają wiadomości z powrotem 

do klientów. Serwery syslog można skonfigurować do przekazywania wiadomości do innych serwerów 

syslog; w takich przypadkach serwer wysyłający zwykle używa portu 514 jako portu klienta. Dostępne 

są warianty syslog oparte na TCP, ale nie ma jeszcze standardu. 

Charakterystyka proxy syslog 

syslog jest protokołem samo-proxy; oznacza to, że serwery syslog można ogólnie skonfigurować tak, 

aby po prostu przekazywały otrzymane wiadomości na inne serwery syslog. Chociaż syslog byłby prosty 

do proxy z systemem proxy, który wie o UDP, wydaje się, że nie są dostępne implementacje 

zapewniające tę funkcję. 

Tłumaczenie adresów sieciowych i syslog 

Chociaż syslog nie używa wbudowanych adresów IP, wpisy dziennika syslog zawierają informacje 

pochodzące ze źródłowego adresu IP; korzystanie z translacji adresów sieciowych może utrudnić 

ustalenie, skąd pochodzą wiadomości. 

Podsumowanie zaleceń dla syslog 



• Nie zezwalaj na logowanie się syslog ze świata zewnętrznego. W ten sposób zapobiegniesz atakom 

próbującym zalać twoje serwery syslog. 

• Jeśli obsługuje go demon syslog, wyłącz możliwość otrzymywania zewnętrznych żądań syslog 

Prosty protokół zarządzania siecią (SNMP) 

SNMP to ustandaryzowany mechanizm zdalnego monitorowania i zarządzania dla urządzeń 

sieciowych, takich jak koncentratory, routery i mosty, a także serwerów i stacji roboczych. Teoria jest 

taka, że każda stacja zarządzania z obsługą SNMP powinna być w stanie monitorować i kontrolować 

każde urządzenie sieciowe z obsługą SNMP. Zwykle stacje zarządzania SNMP działają jako klienci, 

kontaktując się z serwerami SNMP w różnych urządzeniach sieciowych w celu żądania informacji lub 

wydawania poleceń. Czasami urządzenia sieciowe działają jako klienci SNMP, którzy kontaktują się ze 

specjalnymi serwerami SNMP (znanymi jako serwery pułapkowe) na stacjach zarządzania, aby zgłaszać 

krytyczne informacje, które nie mogą czekać do następnego sondowania urządzenia przez stację 

zarządzania. Serwery pułapek SNMP są niezależne od zwykłych serwerów SNMP, dzięki czemu dana 

maszyna może działać zarówno - to znaczy może być zarówno serwerem SNMP (i tym samym zarządzać 

przez SNMP), jak i serwerem pułapek SNMP (a zatem być stacją zarządzania i odbierać pułapki z innych 

urządzeń). Zasadniczo nie chcesz, aby ktoś z zewnątrz mógł zarządzać Twoją siecią za pośrednictwem 

SNMP. Dlatego nie należy zezwalać SNMP na przechodzenie przez zaporę i należy dokładnie 

skonfigurować (lub wyłączyć) SNMP w systemach znajdujących się poza zaporą, aby osoby atakujące 

nie mogły go użyć do zmiany tej konfiguracji. Zobacz rozdział 10, rozdział 11 i rozdział 12, aby uzyskać 

więcej informacji na temat prawidłowej konfiguracji hostów bastionu. Najszerzej używana wersja 

SNMP, czyli SNMPv2, obsługuje pewne podstawowe zabezpieczenia; gdy wymagane są informacje, 

osoba żądająca musi określić społeczność, w której się znajduje. Różne społeczności mogą wyświetlać 

różne informacje, a w niektórych implementacjach dla niektórych społeczności może być wymagane 

hasło wielokrotnego użytku. W najlepszym wypadku bezpieczeństwo to jest dość prymitywne; każdy, 

kto wykonuje wąchanie pakietów, może łatwo znaleźć nazwę społeczności i hasło. Ponieważ 

stosunkowo niewiele implementacji obsługuje hasła, a prawie wszystkie implementacje zapewniają 

domyślną społeczność o nazwie „public”, bardzo rzadko można znaleźć najlepsze rozwiązania. Co 

najmniej jedna implementacja nie tylko jest dostarczana ze społecznością „publiczną”, ale nie 

zapewnia żadnego trwałego sposobu wyłączenia dostępu dla tej społeczności! SNMP może być 

wyjątkowo niebezpiecznym protokołem. Minimalne informacje, które większość urządzeń udostępnia, 

obejmują szczegółowe informacje o systemie operacyjnym oraz precyzyjne obciążenie ruchem i 

miejsca docelowe, które już są informacjami dla Ciebie  i nie chcesz mieć atakujących. Wiele 

implementacji dodaje jeszcze więcej krytycznych informacji (na przykład serwer SNMP Microsoftu 

wyświetli wszystkie prawidłowe nazwy kont na komputerze i większość usług na nim uruchomionych). 

Ponadto zdalne urządzenie może nie tylko żądać informacji, ale także ustawiać zmienne. Ponieważ 

SNMP jest przeznaczony do zarządzania siecią, a oczekuje się, że klient SNMP będzie konsolą 

zarządzania siecią, zmienne te zwykle dają pełną kontrolę co najmniej nad konfiguracją sieci 

komputera, a często nawet więcej. Na przykład często można zrestartować komputer zdalny za 

pośrednictwem SNMP, a Microsoft systematycznie próbuje udostępnić wszystkie funkcje paneli 

sterowania usługami za pośrednictwem SNMP. Routery mogą często być całkowicie kontrolowane 

przez SNMP. Ogólnie rzecz biorąc, domyślna społeczność „publiczna” jest w stanie tylko czytać 

informacje, ale często jest w stanie odczytać wszystkie dostępne informacje, co w kilku 

implementacjach od dużych dostawców routerów zawiera listę wszystkich społeczności i ich 

możliwości, tak aby każdy mógł umie przeczytać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do zapisu. Na 

komputerach z wieloma usługami obsługującymi protokół SNMP (na przykład na komputerach z 

agentem SNMP systemu operacyjnego i systemem Oracle) serwery SNMP mogą znajdować się w 



nieoczekiwanych portach. Jeśli wiele agentów SNMP musi działać na tym samym komputerze, tylko 

jeden z nich może znajdować się na normalnym porcie SNMP. Jednym ze sposobów poradzenia sobie 

z tym jest posiadanie głównego agenta w tym porcie i przeniesienie niektórych lub wszystkich innych 

agentów SNMP do innych portów (zwykle powyżej 1024, ponieważ tam prawdopodobnie będą wolne 

porty). Agent główny następnie rozmawia SNMP z innymi agentami (zwanymi zwykle subagentami), 

którzy nie muszą wiedzieć, że dzieje się coś niezwykłego. Jest to bardzo elastyczne podejście, ale jest 

to kolejna usługa, która może być zagrożona, jeśli otworzysz połączenia powyżej 1024. 

SNMP wersja 3 

Implementacje SNMPv3 właśnie stają się dostępne. SNMPv3 zapewnia znacznie większe 

bezpieczeństwo, w tym uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowaną komunikację i podpisy cyfrowe ze 

znacznikami czasu, które uniemożliwiają atakującym przechwytywanie i ponowne wysyłanie pakietów. 

Bramy, które tłumaczą między SNMPv3 a wcześniejszymi wersjami SNMP, są dostępne, co pozwala na 

używanie SNMPv3 przez niepewne łącza do zarządzania starszymi urządzeniami, o ile istnieje pewne 

bezpieczne połączenie między bramą a urządzeniem zarządzanym. 

Charakterystyka filtrowania pakietów SNMP 

SNMP to usługa oparta na UDP. Serwery SNMP (w urządzeniach sieciowych) nasłuchują na porcie UDP 

161. (Port TCP 161 jest również zarezerwowany do użytku przez SNMP, ale został użyty tylko 

eksperymentalnie.) Serwery pułapek SNMP (w stacjach zarządzania) nasłuchują na porcie UDP 162. 

Klienci SNMP zazwyczaj używają porty powyżej 1023 do komunikowania się zarówno z serwerami 

zwykłymi, jak i pułapkami. Zgodnie z konwencją podagenty SNMP znajdują się na porcie 1161, ale mogą 

znajdować się w dowolnym miejscu. Wszystkie wersje SNMP używają tych samych numerów portów, 

więc nie będziesz w stanie powiedzieć, na którą wersję zezwalasz poprzez filtry pakietów. Ponieważ 

różne wersje mają bardzo różne poziomy bezpieczeństwa, prawdopodobnie będziesz chciał ograniczyć 

dostęp do tych urządzeń, o których wiesz, że są odpowiednio bezpieczne. 

Charakterystyka proxy SNMP 

SNMP nie jest powszechnie używany w Internecie (chociaż dostawcy usług internetowych często go 

używają), a serwery proxy nie są powszechnie dostępne. Możesz być w stanie zmodyfikować stacje 

zarządzania siecią, aby używały serwerów proxy do pobierania SNMP, ale w wielu przypadkach nie 

będziesz w stanie wykonywać pułapek za pośrednictwem serwerów proxy. Wynika to z faktu, że agent 

SNMP musi wygenerować pułapkę i często działa na urządzeniu, na którym ani oprogramowanie, ani 

procedury nie są szczególnie modyfikowalne. 

Tłumaczenie adresów sieciowych i SNMP 

SNMP nie używa bezpośrednio wbudowanych adresów IP, a sam SNMP będzie działał bez problemów 

za pośrednictwem systemów translacji adresów sieciowych. Jednak informacje dystrybuowane za 

pośrednictwem SNMP prawie zawsze obejmują adresy IP, które nie zostaną przetłumaczone. Może to 

spowodować wyciek informacji uznanych za poufne i na pewno spowoduje problemy, jeśli jakakolwiek 

osoba lub program spróbuje wykorzystać te informacje. Wiele programów do zarządzania siecią będzie 

wykorzystywać informacje adresowe w danych SNMP do późniejszego połączenia z zarządzanymi 

komputerami, które nie będą działać. 

Serwer zarządzania systemem (SMS) 



Microsoft System Management Server to pakiet programów służących do zarządzania komputerami z 

systemem Windows. Nie jest to pojedyncza usługa, a dokładne zawarte w niej usługi zmieniają się wraz 

z różnymi wydaniami SMS. Podstawowe funkcje SMS to: 

• Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania 

• Dystrybucja oprogramowania 

• Wspólne zarządzanie aplikacjami 

• Zdalne sterowanie 

Ponadto SMS zwykle zawiera różne narzędzia przeznaczone dla administratorów systemu, w tym: 

• Ulepszony monitor sieci 

• Narzędzia SNMP do przekształcania zdarzeń w pułapki i odbierania pułapek 

• Narzędzia baz danych do czyszczenia baz danych i tworzenia raportów 

SMS zależy również od dostępności serwera SQL do przechowywania danych i korzysta z replikacji 

katalogów do rozpowszechniania niektórych informacji. Większość tych usług, w tym replikacja 

katalogów i domyślna konfiguracja serwera SQL, opiera się na transakcjach SMB,. SMS ma bardzo 

poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Wykaz sprzętu i oprogramowania SMS zawiera 

szczegółowe informacje o maszynach, a mechanizm dystrybucji oprogramowania pozwala na 

wykonanie dowolnego polecenia z pełnymi uprawnieniami administratora. Wszystkie komputery 

klienckie są całkowicie na łasce serwerów SMS. Ponadto system SMS zwykle obejmuje wiele 

komputerów z serwerami (na przykład jeden z serwerem bazy danych, jeden z oprogramowaniem do 

dystrybucji i jeden do przechowywania współużytkowanych aplikacji), a wszystkie te serwery ufają 

sobie nawzajem. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa którejkolwiek z komputerów, osoba 

atakująca będzie mieć kontrolę nad wszystkimi serwerami, a za ich pośrednictwem - ze wszystkimi 

klientami. Niektóre narzędzia zawarte w SMS są przydatne w środowisku zapory ogniowej; na przykład 

monitor sieci jest ważnym narzędziem diagnostycznym i istnieje narzędzie do przekształcania zdarzeń 

w pułapki SNMP. Podstawowe funkcje SMS (inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, dystrybucja 

oprogramowania i zarządzanie aplikacjami współużytkowanymi) są ryzykowne i nie powinny być 

uruchamiane przez zaporę ogniową lub maszyny zaporowe. 

Monitor wydajności i monitor sieci 

W systemie Windows NT dwa najczęściej używane narzędzia do diagnozowania problemów 

systemowych i śledzenia użycia to Monitor wydajności i Monitor sieci. Oba te programy umożliwiają 

dostęp do zdalnych komputerów i uzyskiwanie z nich danych. Opierają się na transakcjach SMB. 

Monitor wydajności i monitor sieci dostarczają informacji przydatnych dla atakujących. Monitor 

wydajności jest mniej interesujący z tych dwóch; zapewnia dane dotyczące wydajności i wykorzystania, 

które poinformują atakującego  kilka przydatnych danych na temat konfiguracji komputera, ilości pracy 

wymaganej do przeprowadzenia ataku typu „odmowa usługi” oraz prawdopodobieństwo, że 

ktokolwiek zauważy, jeśli atakujący zacznie korzystać z maszyny, ale nie daje to nic, co mogłoby się 

przydać podczas włamania do maszyna. Z drugiej strony Monitor sieci jest dostarczany z agentem, 

który pozwoli osobie atakującej wykorzystać maszynę jako zdalny sniffer sieci. Wersja Monitora sieci 

dostarczana z systemem Windows NT pokazuje tylko pakiety wysyłane do i z komputera, na którym 

działa (w tym pakiety rozgłoszeniowe i multiemisji), ale to mnóstwo danych, które atakujący może 

wyrządzić szkody. Jeśli zainstalowano w pełni funkcjonalną wersję, która jest dostarczana z System 

Management Server, wyświetli cały ruch przychodzący do portu, niezależnie od komputera, do którego 



został on wysłany. W zależności od konfiguracji sieci może to nie mieć znaczenia (na przykład w sieci 

przełączanej hosty będą zwykle odbierać tylko własny ruch) lub może to być cały ruch w segmencie 

sieci (na przykład, jeśli korzystasz z proste koncentratory lub klasyczne okablowanie Ethernet). 

Ponieważ są one oparte na transakcjach SMB, Monitor sieci i Monitor wydajności są trudne do 

zabezpieczenia przez zaporę ogniową i nie należy na nie zezwalać. Ponieważ Network Monitor Agent i 

Monitor wydajności są niezwykle przydatnymi narzędziami do zarządzania, możesz zezwolić na nie na 

komputerach tworzących zaporę. W tej sytuacji należy upewnić się, że nie działają one na interfejsach, 

do których można uzyskać dostęp z Internetu. Lepiej byłoby jeszcze uruchomić Monitor sieci i Monitor 

wydajności lokalnie na maszynie zapory i całkowicie wyłączyć SMB przez sieć. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących zarządzania systemem 

• Nie należy zezwalać na żadne protokoły zarządzania systemem przez lub do zapory z Internetu. (Może 

to wymagać specjalnych konfiguracji SNMP na routerach filtrujących pakiety, które prawdopodobnie 

same są urządzeniami obsługującymi SNMP). 

• Jeśli chcesz używać SNMP zdalnie, użyj SNMPv3. 

Protokoły routingu 

Protokoły routingu służą do rozpowszechniania informacji o tym, dokąd pakiety powinny być 

kierowane. Dowolne dane urządzenie może przekazać pakiet tylko do innego urządzenia w tej samej 

sieci lokalnej. Jeśli miejsce docelowe pakietu znajduje się w innej sieci lokalnej, urządzenie musi 

wiedzieć, która maszyna może przenieść go do następnej sieci, w drodze do miejsca docelowego. 

Większość komputerów stacjonarnych ma bardzo małe zastosowanie w protokołach routingu - zwykle 

komputer stacjonarny ma jeden interfejs sieciowy i podłącza się do sieci za pomocą tylko jednego 

połączenia krzyżowego z innymi sieciami. Dlatego komputer stacjonarny musi wiedzieć tylko: „Jeśli 

pakiet nie jest przeznaczony dla komputera w tej sieci, przekaż go tam pod ten adres”. Jednak hosty 

bastionowe i bramy internetowe mogą śledzić znacznie bardziej złożone sytuacje, obejmujące wiele 

interfejsów sieciowych i wiele połączeń z tych sieci do innych. Generalnie protokoły routingu są 

niebezpieczne. Atakujący, którzy mogą wysłać ci złe informacje o routingu, nie tylko mają łatwy sposób 

na przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (jeśli przekierujesz swoje pakiety w niewłaściwe 

miejsca, nie będziesz mógł z nikim porozmawiać), ale również będziesz mieć znacznie łatwiejszy czas 

na przechwytywanie danych (mogą zmusić cię do przesłania im danych, aby mogli je odczytać w drodze 

do przeszłości). Ponadto protokoły routingu są zwykle stare. Wiele obecnie używanych protokołów 

routingu zostało zaprojektowanych, gdy Internet był milszym, łagodniejszym i mniejszym miejscem, a 

pomysł, że ludzie mogliby cię celowo okłamywać na temat tras, nigdy nikomu nie przyszedł do głowy, 

więc nie ma możliwości zapobiegania temu. 

W rzeczywistości dość trudno jest zaprojektować protokół routingu, który jest bezpieczny i nadal 

nadaje się do routingu w sieci szkieletowej Internetu, ponieważ protokół musi przenosić dość duże 

ilości danych, w tym częste zmiany, między hostami, które są już zajęte. Ponieważ routery szkieletowe 

są urządzeniami specjalistycznymi, a nie ogólnymi 

komputery, a ponieważ problemy z routingiem w sieci szkieletowej mogą powodować powszechne 

zakłócenia, zmiany w protokołach routingu sieci szkieletowej należy wprowadzać bardzo powoli i 

ostrożnie. Na szczęście protokoły routingu obecnie używane w sieci szkieletowej różnią się od 

protokołów używanych w poszczególnych lokalizacjach. Nie rozmawiamy o protokołach, które są 

używane między różnymi podmiotami w całej sieci szkieletowej, ponieważ te protokoły zwykle nie 

przechodzą przez zapory ogniowe. Zamiast tego omawiamy protokoły najczęściej używane do routingu 

w sieciach (często nazywane protokołami wewnętrznych bram), które mogą być potrzebne w różnych  



wewnętrzne zapory ogniowe. 

RIP (Routing Information Protocol) 

RIP to najstarszy protokół routingu w Internecie. W rzeczywistości wyprzedza IP; został pobrany niemal 

dosłownie ze starszego systemu Xerox Network Services (XNS). Jest to również nadal bardzo często 

używany protokół routingu w lokalnych sieciach IP. Routery (w tym maszyny ogólnego przeznaczenia 

z wieloma interfejsami, które mogą działać jako routery) używają protokołu RIP do okresowego 

nadawania, do których sieci wiedzą, jak dotrzeć i jak daleko są te sieci. Słuchając tych transmisji, router 

lub host może określić, które sieci są osiągalne i wybrać najlepszą (najkrótszą) ścieżkę do każdej z nich. 

Serwery RIP zazwyczaj po prostu emitują te informacje co około 30 sekund, aby każdy zainteresowany 

mógł je usłyszeć, ale klient RIP może poprosić o specjalną aktualizację z serwera RIP, co spowoduje, że 

serwer odpowie bezpośrednio do klienta z żądanymi informacjami. Domyślnie protokół RIP jest 

całkowicie niepewny; klienci po prostu akceptują wysyłane dane. RIP nie zapewnia żadnego miejsca w 

protokole do uwierzytelnienia. Wystąpiły problemy z bezpieczeństwem klientów RIP, ponieważ pakiety 

RIP mogą zawierać nie tylko informacje o routingu, ale także żądanie włączenia logowania do 

określonego pliku. Niektórzy klienci uniksowego RIP byli gotowi zaakceptować takie żądania; ponieważ 

demony routingu muszą działać jako root, były one wtedy gotowe i mogły zastąpić dowolny plik w 

systemie dziennikiem aktualizacji routingu, co nie jest przydatnym zamiennikiem większości plików 

systemowych. Klienci RIP nie są już rutynowo konfigurowani do przyjmowania takich żądań. Wiele 

implementacji RIP pozwoli ci skonfigurować klienta RIP z niewielkimi poprawkami bezpieczeństwa; na 

przykład pozwolą ci określić, że chcesz akceptować aktualizacje RIP tylko z określonych adresów 

źródłowych IP i / lub pozwolą ci zadeklarować, że niektóre informacje o routingu nie mogą być 

modyfikowane przez aktualizacje RIP. Zwykle wystarcza to do ochrony klientów przed lokalnymi 

błędnymi konfiguracjami, ale nie wystarcza do ochrony przed aktywnymi wrogimi działaniami. 

Zmodyfikowana wersja RIP, zwana RIP-2, wprowadza kilka ulepszeń do informacji o routingu, które są 

dystrybuowane, a także umożliwia stosowanie haseł. Niestety, normalną metodą używania haseł jest 

umieszczanie tego samego 16-znakowego hasła w każdym pakiecie. Ponownie, jest to wystarczające, 

aby chronić klientów przed lokalnymi błędnymi konfiguracjami (prawdopodobnie nie dostaniesz 

prawidłowego hasła przez przypadek), ale nie przed wrogimi działaniami (każdy atakujący może 

odczytać hasło z dowolnej prawidłowej transmisji RIP i użyć go). Jest łatwiejszy w utrzymaniu niż lista 

prawidłowych adresów źródłowych IP. Implementacje RIP-2, które obsługują uwierzytelnianie MD5, 

stają się coraz bardziej dostępne, a uwierzytelnianie to zapewnia rozsądną ochronę. Implementacje 

RIP-2 i RIP mogą współpracować, ale implementacje RIP nie weryfikują ani nie dołączają hasła. W 

rezultacie, jeśli używasz RIP-2 z hasłami, routery, które implementują RIP, mogą otrzymywać 

aktualizacje routingu, ale nie mogą ich pomyślnie wysłać. 

Charakterystyki RIP dotyczące filtrowania pakietów 

RIP to usługa oparta na UDP. Serwery RIP nasłuchują na porcie 520 w celu emisji z innych serwerów i 

żądań od klientów. Serwery RIP zazwyczaj wysyłają swoje transmisje z portu 520. Klienci RIP zazwyczaj 

używają portów powyżej 1023. 

Najpierw otwórz najkrótszą ścieżkę (OSPF) 

OSPF to nowszy protokół niż RIP, który wykorzystuje zupełnie inne podejście do dystrybucji informacji 

o routingu. Główna różnica między tymi dwoma protokołami dotyczy rodzajów rozpowszechnianych 

informacji o routingu, ale istnieją również znaczne różnice w sposobie korzystania z sieci. RIP opiera 

się na UDP, a OSPF bezpośrednio na IP; RIP używa emisji pojedynczej i emisji, a OSPF używa emisji 

pojedynczej i emisji grupowej. 



OSPF obsługuje uwierzytelnianie, które teoretycznie może być całkiem bezpieczne - protokół pozwala 

na kryptograficzne podsumowania wiadomości. Jednak algorytm szyfrowania wiadomości 

kryptograficznych nie jest określony przez standard, więc w praktyce uwierzytelnianie OSPF jest 

ograniczone do ośmioznakowych haseł w postaci czystego tekstu lub tego samego stopnia 

uwierzytelnienia co RIP-2. Chroni to przed przypadkowymi błędnymi konfiguracjami, ale nie przed 

wrogimi atakami. 

Charakterystyka filtrowania pakietów OSPF 

OSPF jest warstwowany bezpośrednio na IP, a nie na TCP lub UDP, i jest protokołem IP 89. OSPF używa 

zarówno pakietów multiemisji, jak i emisji pojedynczej. OSPF używa dwóch specjalnych grup 

multiemisji, AllSPFRouters (224.0.0.5) i AllDRouters (224.0.0.6). OSPF nie ma numerów portów, ale 

rozróżnia różne komunikaty z identyfikatorem typu pakietu. 

Pakiety multiemisji OSPF nie są przeznaczone do przekazywania i będą wysyłane z wartością TTL równą 

1, co oznacza, że pakiety nie będą przechodzić przez router. Jeśli wykonujesz filtrowanie pakietów, 

które nie są całkowicie przezroczyste i z jakiegoś powodu nadal chcesz wykonywać OSPF przez filtr 

pakietów, masz dwie możliwości. Preferowaną opcją jest wstępna konfiguracja routerów, które muszą 

przekazywać aktualizacje routingu przez filtr pakietów, aby wiedziały o swoich sąsiadach. Zwykle 

usuwa to potrzebę przekazywania pakietów multiemisji. Jeśli jest to niedopuszczalne, a filtr pakietów 

jest wystarczająco elastyczny, możesz skonfigurować filtr pakietów, aby nie zmniejszał TTL na 

pakietach OSPF i przekazywał je dalej. Jest to niezwykle ekscentryczna konfiguracja sieci i rzadko jest 

zalecana; każdy filtr pakietów zdolny do tego rodzaju oszustw prawdopodobnie znajduje się na 

maszynie zdolnej po prostu bezpośrednio mówić OSPF, co byłoby lepsze 

Internetowy protokół zarządzania grupą (IGMP) 

IGMP służy do zarządzania grupami multiemisji.. Protokoły administracyjne są coraz częściej 

wykorzystywane w trybie multiemisji; na przykład służy do replikacji serwera WINS. Routery 

multiemisji nie przekazują wszystkich pakietów multiemisji do wszystkich sieci; przekazują pakiety 

multiemisji tylko do miejsc, w których hosty ich słuchają. Aby podjąć tę decyzję, router multiemisji musi 

śledzić używane grupy multiemisji. Ponieważ pakiety multiemisji trafiają do wszystkich hostów w 

żądanym segmencie sieci, router nie musi identyfikować wszystkich hostów w grupie, ale musi 

wiedzieć dla każdego segmentu sieci, które grupy są interesujące . IGMP to protokół używany przez 

hosty i routery do przekazywania tych informacji. Routery multiemisji odbierają wszystkie pakiety 

multiemisji, niezależnie od adresu multiemisji, na który są wysyłane. Hosty korzystające z multiemisji 

odbierają pakiety tylko dla grup, które subskrybują, ale wszystkie z nich subskrybują grupę o nazwie 

AllSystems (224.0.0.1). Wszystkie pakiety IGMP są wysyłane z wartością TTL równą 1, co oznacza, że 

nie będą przekazywane przez router. Ma to sens, ponieważ celem IGMP jest skonfigurowanie 

informacji routera o konkretnym, bezpośrednio przyłączonym segmencie sieci. 

Proces IGMP składa się z dwóch części: po pierwsze, hosty wysyłają powiadomienia, zwane raportami 

członkostwa, gdy dołączają do dowolnej grupy innej niż AllSystems (a w niektórych wersjach również 

wtedy, gdy opuszczają te grupy). Po drugie, routery mogą wysyłać okresowe zapytania z pytaniem o 

członkostwo w grupie. Router może poprosić o informacje dotyczące wszystkich grup lub określonej 

grupy. W obu przypadkach gospodarze odpowiadają raportami członkostwa, takimi jak te, które 

wysyłają, gdy początkowo dołączają do grup. Protokół został zaprojektowany tak, aby odpowiadał tylko 

jeden host na grupę. Wszystko, co router musi wiedzieć, to, czy grupa jest zainteresowana; nie musi 

wiedzieć, ilu hostów jest zainteresowanych. 

Charakterystyka filtrowania pakietów IGMP 



Protokół IGMP jest oparty bezpośrednio na protokole IP i jest protokołem 2. IGMP nie ma numerów 

portów; Pakiety IGMP są rozróżniane według typów pakietów. IGMP jest protokołem datagramowym, 

który nie ma bitu ACK lub jego odpowiednika. 

Wszystkie pakiety IGMP są wysyłane z wartością TTL równą 1 i nie przechodzą przez filtr pakietów, 

chyba że są całkowicie przezroczyste lub są specjalnie skonfigurowane do przekazywania IGMP bez 

zmniejszania wartości TTL. Przekazywałbyś IGMP przez filtr pakietów tylko wtedy, gdy filtr pakietów 

znajdował się między routerem multiemisji a hostami, które obsługuje, a filtr pakietów miałby również 

przekazywać wszystkie inne multicasty. W tej sytuacji prawdopodobnie lepiej byłoby albo tunelować 

multiemisję, albo skonfigurować filtr pakietów, aby był routerem multiemisji. 

Router Discovery / ICMP Router Discovery Protocol (IRDP) 

Wykrywanie routerów, znane również jako ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), w rzeczywistości 

nie jest protokołem routingu. Jest to mechanizm, za pomocą którego hosty mogą znajdować routery, 

niezależnie od jakiegokolwiek protokołu routingu. Wykrywanie routerów pozwala hostowi zapytać, 

które routery są w jego sieci, używając czegoś, co nazywa się zabieganiem o router, i uzyskać 

odpowiedź z każdego routera. Routery mogą również dostarczać informacje o względnej potrzebie. 

Oznacza to, że każdy router wysyła liczbę wskazującą, jak dobrze myśli, że jest skonfigurowana przez 

administratora, który skonfigurował router. Host może następnie użyć tych informacji do wybrania 

routera. To wszystkie informacje, które host otrzymuje z routera; nie ma na przykład informacji o 

sieciach, do których podłączony jest router. Oprócz odpowiedzi na żądania hostów, routery wysyłają 

okresowo te same informacje. Bez względu na to, czy został o to poproszony, nazywa się to 

zapowiedzią routera, a gospodarze powinni traktować niechciane ogłoszenia w taki sam sposób, jak 

zapraszają ogłoszenia, o które prosili. Wykrywanie routerów jest użytecznym sposobem dla hostów na 

znalezienie domyślnych routerów bez konieczności implementowania skomplikowanych protokołów 

routingu. Nie zawiera jednak żadnych informacji uwierzytelniających, co umożliwia atakującym 

wysyłanie ogłoszeń routera, które będą przekierowywać ruch. Jeśli atakujący znajduje się w 

atakowanej sieci, komunikaty te mogą przekierowywać ruch do miejsca, w którym atakujący mógłby 

go odczytać lub zmodyfikować. Jeśli atakujący nie ma punktu obecności w sieci, atakujący ma mniejsze 

korzyści. Ataki typu „odmowa usługi” są z pewnością możliwe, aw kilku przypadkach osoba atakująca 

może skierować ruch do innej sieci, w której był obecny. 

Wykrywanie routerów nie jest powszechnie wdrażane i większość hostów, które go używają, robi to 

jako uzupełnienie innych sposobów konfigurowania routingu. Dlatego możesz mieć hosty korzystające 

z odnajdywania routerów, nie wiedząc o tym. Hosty te będą już miały trasy skonfigurowane za pomocą 

innych środków (za pomocą ogłoszeń RIP, DHCP lub po prostu gdzieś je gdzieś wpisują). Sposób, w jaki 

te hosty traktują ogłoszenia routera, zależy całkowicie od implementacji. Wielu z nich będzie używać 

ogłoszonych routerów zamiast routerów, o których wiedzieli z innych źródeł; inni zastosują ranking na 

podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu; a niektórzy z nich wolą wstępnie skonfigurowane 

routery od zapowiadanych routerów. Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby odnajdywanie 

routerów odbywało się przez router. Wykrywanie routera jest zamierzone tylko w celu przekazania 

informacji o sieci lokalnej. Dlatego bezpieczne i wskazane jest odfiltrowanie go we wszystkich 

routerach filtrujących pakiety. Będziesz także chciał wyłączyć wykrywanie routera na hostach bastionu, 

aby się upewnić że nie będą zwracać uwagi na nieprawidłowe ogłoszenia, jeśli inne hosty bastionu 

zostaną naruszone. 

Charakterystyka filtrowania pakietów wykrywania routera 

Wykrywanie routerów opiera się na ICMP. Wykrywanie routerów powinno być oparte na multiemisji, 

ale dozwolone jest (choć zdecydowanie odradzane), aby hosty korzystały z emisji zamiast multiemisji. 



Charakterystyka proxy protokołów routingu 

Ponieważ protokoły routingu są używane przez hosta do opracowywania tabel routingu specyficznych 

dla tego, gdzie ten host jest w sieci, nie ma sensu przekazywanie protokołów routingu proxy do hostów 

w innych miejscach w sieci. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych protokołów routingu 

Protokoły routingu przesyłają informacje wysoce zależne od adresów sieciowych i na pewno będą 

bezcelowe, jeśli przejdą przez translator adresów sieciowych. Uruchamianie translacji adresów 

sieciowych na protokołach routingu nie ma sensu. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących protokołów routingu 

• Nie zezwalaj na protokoły routingu (RIP lub inne) przez zaporę do lub z Internetu. Trasowanie w 

zaporze ogniowej jest na ogół bardzo proste i najlepiej realizować je za pomocą tras statycznych. Po 

prostu skonfiguruj tak , aby zapora ogniowa kierowała  pakiety powiązane z wewnętrznymi adresami 

źródłowymi do wewnętrznego routera i kieruje wszystkie inne pakiety do połączenia internetowego. 

• Ostrożnie skonfiguruj routing na hostach bastionu, aby zapewnić głębokość obrony przed 

problemami z zaporą ogniową lub innymi hostami bastionu oraz pewien poziom ochrony przed 

lokalnymi błędnymi konfiguracjami. 

Protokoły dotyczące uruchamiania i konfiguracji podczas rozruchu 

Te protokoły są używane do dostarczania informacji do maszyn podczas ich uruchamiania. Na przykład 

te protokoły są używane do wywoływania klientów bezdyskowych, do konfigurowania przenośnych 

maszyn, które przemieszczają się z sieci do sieci i muszą odkrywać informacje, oraz często do 

konfigurowania urządzeń sieciowych, takich jak routery i drukarki, które na ogół nie mają trwałej 

pamięci w celu zachowania złożonej konfiguracji informacje lokalnie. TFTP,  jest również w wielu 

przypadkach kluczową częścią tego procesu. 

bootp 

bootp jest protokołem rozgłoszeniowym używanym przez klientów do uzyskiwania danych 

konfiguracyjnych i innych informacji o czasie uruchamiania, w szczególności adresów IP. Klient, który 

nie ma danych konfiguracyjnych, może użyć emisji w warstwie łącza i swojego adresu MAC, aby uzyskać 

podstawowe dane z serwera. Ponieważ bootp jest oparty na transmisji na warstwie łącza, nie będzie 

przechodził przez router, chyba że router został specjalnie skonfigurowany do przekazywania go (na 

przykład za pomocą „adresu pomocniczego IP” w Cisco). Jednak większość serwerów bootp akceptuje 

pakiety emisji pojedynczej, więc nie powinieneś polegać na tym, aby chronić serwery bootp przed 

atakiem. 

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) 

DHCP jest rozszerzeniem bootp (i używa tych samych numerów portów sieciowych). bootp obsługuje 

mapowanie jeden na jeden z adresów MAC na adresy TCP / IP. DHCP jest bardziej złożonym 

protokołem, który pozwala na wiele serwerów, dynamiczne przydzielanie adresów, automatyczną 

rejestrację nazw i przekazywanie parametrów konfiguracji specyficznej dla klienta. Adresy dynamiczne 

są „dzierżawione” klientom, którzy muszą okresowo żądać dalszego posiadania. DHCP jest używany w 

przypadku komputerów, które same się uruchamiają, ale nadal wymagają informacji o konfiguracji 

sieci do pracy w sieci. Jest to szczególnie przydatne w przypadku maszyn mobilnych, ponieważ ich 

konfiguracje sieciowe często się zmieniają, ale są również używane do ułatwienia konfiguracji maszyn 



stałych. Hosty Bastion powinny mieć stałe adresy skonfigurowane na samym komputerze; nierozsądne 

jest używanie DHCP do ich konfigurowania i zdecydowanie odradzamy to. Korzystanie z DHCP uzależnia 

hosty bastionowe od serwera DHCP. DHCP wymaga zarówno żądania emisji, jak i emisji pojedynczej, 

aby działać poprawnie. Umieszczenie normalnego routera na miejscu zapobiegnie robieniu przez 

serwer DHCP wszystkiego pożytecznego dla klientów po drugiej stronie routera, bez faktycznej ochrony 

serwera DHCP przed atakami. 

Filtrowanie pakietów Charakterystyka DHCP i bootp 

bootp jest oparty na UDP; Klienci bootp używają portu 68, a serwery bootp używają portu 67. UDP nie 

używa bitów ACK. Chociaż nie jest to określone w standardzie, serwery DHCP i / lub klienci często 

również używają echa ICMP wysłanego na adres, który zostanie zaoferowany klientowi, lub żądania 

ARP w celu ustalenia, czy adres jest rzeczywiście wolny czy używany. 

Proxy. Charakterystyka bootp i DHCP 

Ponieważ bootp i DHCP są oparte na emisji, zwykle są ograniczone do jednego segmentu sieci LAN. W 

większości sieci niewygodne jest umieszczanie serwerów w każdym segmencie sieci LAN, a następnie 

próba synchronizacji danych konfiguracyjnych między nimi. dlatego serwery proxy bootp są niezwykle 

powszechne (a ponieważ DHCP jest oparte na bootp, również je proxy). Prawie każda maszyna z 

implementacją bootp lub DHCP będzie również mieć serwer proxy. Ponadto wiele routerów można 

skonfigurować do przekazywania niektórych lub wszystkich pakietów rozgłoszeniowych na inne adresy 

rozgłoszeniowe lub emisji pojedynczej; może to działać jako prymitywny proxy. Żaden z tych 

mechanizmów proxy nie jest szczególnie konfigurowalny; nie są to zorientowane na bezpieczeństwo 

serwery proxy, które mogą sprawdzać protokół, autoryzować lub rejestrować. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych konfiguracji rozruchu i rozruchu 

Ponieważ te protokoły podają informacje o adresach sieciowych, trudno jest wyobrazić sobie 

konfigurację, w której dobrym pomysłem byłoby uruchomienie ich przez translator adresów 

sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących uruchamiania i konfiguracji podczas rozruchu 

• Nie zezwalaj na używanie tych protokołów w zaporze. Nie powinieneś ufać hostom zewnętrznym, że 

dostarczą ci informacji rozruchowych, i nie chcesz pomagać hostom zewnętrznym w uruchomieniu 

tych informacji. 

• Nie konfiguruj hostów bastionowych do korzystania z DHCP; powinni używać na stałe przypisanych 

adresów określonych przez ich pliki konfiguracyjne. 

ICMP i diagnostyka sieci 

Protokoły i programy diagnostyczne ICMP i sieci są najczęściej używane przez administratorów sieci do 

debugowania sieci. Są one odpowiednikiem administracyjnym sieci młota i piły stolarskiej: najbardziej 

podstawowych, prostych i krytycznych narzędzi, o starożytnym designie, ale mimo to niezbędnych. 

Ponieważ są powszechnie akceptowanymi protokołami niskiego poziomu, są często wykorzystywane 

do ataków. Liczba ataków typu „odmowa usługi” opiera się na zniekształconych pakietach ICMP, a 

wiele koni trojańskich używa ICMP do wysyłania informacji z zainfekowanych stron. Ponadto 

podrobione lub niedokładne pakiety ICMP są często używane jako część lub wszystkie ataki na systemy. 

Na przykład osoba atakująca może wysłać „nieosiągalny pakiet docelowy” ICMP dla hosta, który jest 

rzeczywiście osiągalny; zakłóci to komunikację z zaatakowanym miejscem docelowym. Wiele 

systemów filtrowania pakietów pozwala filtrować pakiety ICMP w podobny sposób jak pakiety TCP lub 



UDP: poprzez podanie kodu typu komunikatu ICMP zamiast numeru źródłowego lub docelowego portu 

TCP lub UDP. Jeśli twój system filtrowania pakietów ma taką możliwość, jego dokumentacja powinna 

zawierać listę kodów numerycznych ICMP lub słów kluczowych, które rozumie system filtrowania 

pakietów. Możesz nie chcieć filtrować wszystkich ICMP, ponieważ uniemożliwi to funkcjonowanie 

wykrywania MTU ścieżki, a to może powodować problemy (więcej informacji na temat wykrywania 

MTU ścieżki znajduje się w Rozdziale 4). 

ping 

Program ping sprawdza łączność sieciową. Aplikacja ping generuje pakiet ICMP „żądanie echa”. System 

docelowy odpowiada pakietem „echo odpowiedzi” ICMP. ICMP jest zazwyczaj implementowany w 

jądrze, więc to jądro generuje pakiet „echo odpowiedzi”; w większości systemów nie ma oddzielnego 

serwera dla ICMP. (Na niektórych komputerach odpowiedź echa jest generowana w samym interfejsie 

sieciowym, a nie w systemie operacyjnym, i maszyna nie musi nawet być w pełni uruchomiona, aby 

odpowiedzieć na ping.) Ping nie jest jedynym programem, który wykorzystuje echo ICMP; inne 

obejmują spray i prawie każde dedykowane narzędzie do zarządzania siecią. ping jest przydatnym 

narzędziem do rozwiązywania problemów z siecią i jest w miarę bezpieczny. Prawdopodobnie zechcesz 

zezwolić na wysyłanie poleceń ping z co najmniej maszyn, z których korzysta personel operacyjny sieci, 

i przychodzących z co najmniej maszyn centrum operacji sieciowych dostawcy usług sieciowych. Ze 

względu na to, gdzie jest on zaimplementowany, prawie niemożliwe jest wyłączenie odpowiedzi na 

ping na poszczególnych hostach; filtrowanie pakietów to jedyny sposób, aby to kontrolować. 

Zezwolenie na echo ICMP wiąże się z wieloma zagrożeniami: 

• Można go użyć do ataku typu „odmowa usługi” - to znaczy do zalania sieci. Chociaż każdy 

zaakceptowany protokół może być używany w ten sposób, echo ICMP jest szczególnie kuszące, 

ponieważ jest powszechnie dostępne programy zaprojektowane do testowania sieci (w tym niektóre 

wersje ping) pozwalają zalać sieci prostymi opcjami wiersza poleceń. 

• Każdy, kto może wysyłać żądania echa ICMP i odbierać odpowiedzi echa ICMP z Twojej sieci, może 

dowiedzieć się, ile masz komputerów i na jakich adresach sieciowych się znajdują; Zwiększa to 

skuteczność kolejnych ataków. Dlatego chcesz ograniczyć żądania do komputerów, które mają 

uzasadniony powód, aby sondować sieć. 

• Zniekształcone żądania echa ICMP mogą mieć niefortunny wpływ na słabe implementacje IP. Dotyczy 

to wszystkich protokołów, ale ICMP można łatwo przeoczyć i dlatego ma on pośpiesznie napisane 

implementacje, które są szczególnie wrażliwe. 

• Część danych żądań echa ICMP i odpowiedzi są nieistotne dla protokołu i mogą legalnie zawierać 

cokolwiek. To sprawia, że echo ICMP jest szczególnie użytecznym sposobem przemycania informacji 

przez zaporę ogniową. 

Charakterystyka filtrowania pakietów ping 

Aby zezwolić programowi ping na działanie wychodzące (tj. Pingowanie hostów zdalnych), musisz 

zezwolić na wychodzące pakiety żądań echa ICMP i przychodzące pakiety odpowiedzi echa ICMP. Aby 

zezwolić na ping przychodzący (tj. Host zdalny pingujący hosta lokalnego), musisz zezwolić na 

przychodzące pakiety żądań echa ICMP i wychodzące pakiety odpowiedzi echa ICMP. Jeśli to możliwe, 

będziesz również chciał ograniczyć dopuszczalny rozmiar pakietów żądań echa ICMP. Ograniczenie 

rozmiaru wiadomości przychodzących jest środkiem samoobrony, mającym na celu ochronę przed 

atakami typu „odmowa usługi”; ograniczenie wielkości wyjazdowej to kwestia grzeczności. 



Jeśli masz stanowy system filtrowania pakietów, dobrze jest go skonfigurować tak, aby zezwalał na 

odpowiedzi tylko wtedy, gdy zobaczyłeś pasujące żądanie. Jest to szczególnie ważne, jeśli zezwalasz na 

żądania tylko w jednym kierunku, ponieważ odpowiedzi będą kierowane w kierunku, w którym żądania 

są odrzucane. Niepożądane odpowiedzi są zawsze wrogie, niezależnie od tego, czy są to rzeczywiste 

ataki, czy też są wykorzystywane jako tajne kanały przemycania informacji. 

Charakterystyka proxy pingowania 

SOCKS5 zapewnia zmodyfikowany system proxy klienta do pingowania. Ponieważ ping nie jest oparty 

ani na TCP, ani na UDP, nie będzie działać z większością ogólnych serwerów proxy do obsługi proxy 

zmodyfikowanych klientów. Ponieważ ping nie przesyła żadnych danych dostarczonych przez 

użytkowników do hosta docelowego, zmodyfikowane procedury proxy dla ping nie są możliwe. Proxy 

zmodyfikowanej procedury opiera się również na zdolności serwera proxy do przechwycenia żądania, 

zanim komputer, na którym działa, wygeneruje odpowiedź, co jest trudne przy pingowaniu. W 

środowisku proxy o czysto zmodyfikowanej procedurze należy zapewnić ping, umożliwiając 

użytkownikom łączenie się z hostem proxy (na przykład za pomocą specjalnej strony internetowej) i 

uruchamianie stamtąd ping, jak omówiono w rozdziale 9. Kilka systemów korzystających z pakietu 

przechwytywanie w celu wykonania proxy proxy pingowania serwerów proxy. Podczas proxy 

pingowania dobrym pomysłem jest odkażanie ciał pakietów. Zamiast przekazywać oryginalne dane 

część odpowiedzi lub żądania, serwer proxy powinien zastąpić go równoważną długością danych 

generowanych przez serwer proxy. Zapobiegnie to wykorzystaniu ping jako ukrytego kanału. W kilku 

przypadkach będzie to również zakłócać debugowanie (niektóre problemy z siecią zależą od 

konkretnych wzorców danych powodujących błędy w sprzęcie sieciowym). Na szczęście tego rodzaju 

debugowanie rzadko wymaga dostępu do Internetu. 

Tłumaczenie adresów sieciowych i ping 

ping nie korzysta z wbudowanych adresów IP i powinien działać bezproblemowo za pośrednictwem 

dowolnego systemu translacji adresów sieciowych, który obsługuje ICMP. 

traceroute 

traceroute (znany również jako tracert w systemach Microsoft) to aplikacja, która pokazuje trasę, którą 

pokonują pakiety do określonego miejsca docelowego IP. Ponieważ żaden system zwykle nie zna pełnej 

ścieżki do celu (tylko kolejny krok w kierunku celu), jest to fajna sztuczka. traceroute działa poprzez 

staranne konstruowanie specjalnych pakietów. Adres docelowy pakietów to host zdalny; w zależności 

od implementacji pakiety to albo pakiety echa ICMP, albo pakiety UDP, w których port docelowy jest 

nieużywanym (a przynajmniej tak mamy nadzieję, jak omówimy później) portem na zdalnym hoście. 

Jednak naprawdę wyjątkową cechą pakietów jest to, że pola czasu przeżycia (TTL) są bardzo niskie 

(zaczynając od 1), tak że pakiety będą odrzucane przez routery pośrednie, jakby były zapętlone w sieci. 

Po sprawdzeniu, skąd pochodzą odrzucenia (komunikaty ICMP „czas życia przekroczył”), traceroute 

może ustalić, kim są routery pośrednie. TTL to pole w nagłówku każdego pakietu IP. Zwykle nie jest to 

interesujące z punktu widzenia zapory ogniowej. Nazwa jest nieco myląca; może być bardziej 

intuicyjnie nazywany „przeskokiem do życia”. Kiedy pakiet jest tworzony po raz pierwszy, jego pole TTL 

jest ustawiane na pewną wartość (zwykle 16, 30 lub 255). Każdy router, który obsługuje pakiet podczas 

podróży, zmniejsza pole TTL o 1. Jeśli pole TTL kiedykolwiek osiągnie wartość 0, zakłada się, że pakiet 

znajduje się w jakiejś pętli; jest hermetyzowany w komunikacie ICMP „Przekroczono limit czasu do 

życia” i jest zwracany na adres źródłowy. Zatem pierwszy router, który obsługuje pierwszy ze specjalnie 

skonstruowanych pakietów traceroute (który ma TTL równy 1), zmniejszy pole TTL, zobaczy, że ma 

wartość 0, i zwróci komunikat ICMP o przekroczeniu limitu czasu, informując traceroute o adresie IP 

pierwszego routera (adres źródłowy IP w komunikacie ICMP). traceroute konstruuje następnie kolejny 



pakiet, tym razem z TTL równym 2, i wysyła go. Ten pakiet dociera do drugiego routera, zanim TTL 

zostanie zdekrementowany do zera, a traceroute wie, że router, który zwraca „przekroczony czas ICMP 

dla tego pakietu”, jest drugim routerem wzdłuż ścieżki do miejsca docelowego. traceroute konstruuje 

następnie pakiet o TTL 3, następnie 4 itd., aby określić ścieżkę do miejsca docelowego. traceroute wie, 

że jest skończony, kiedy otrzyma komunikat ICMP „odpowiedź echa” lub ICMP „docelowy 

nieosiągalny”, a nie komunikat ICMP „Przekroczony czas życia” z jakiegoś routera pośredniego. 

Większość wersji traceroute odnotuje i wyświetli odpowiednie komunikaty ICMP „host nieosiągalny”, 

„nieosiągalny sieć” i inne otrzymane wiadomości ICMP. Jeśli traceroute nie może dotrzeć do hosta 

docelowego (lub nie może nic z niego odzyskać), w końcu limit czasu. 

Charakterystyka filtrowania pakietów traceroute 

Aby zezwolić na wychodzenie traceroute przez filtry pakietów (tj. Osoba uruchamiająca traceroute od 

wewnątrz, do zewnętrznego miejsca docelowego), musisz zezwolić na wychodzące skonstruowane 

pakiety UDP lub ICMP i odpowiednie przychodzące pakiety odpowiedzi ICMP (w szczególności 

przekroczony „czas życia” ”i„ miejsce docelowe nieosiągalne ”). Aby zezwolić na przesyłanie danych 

traceroute, musisz zezwolić na przesyłanie skonstruowanych pakietów UDP lub ICMP oraz wysyłanie 

odpowiednich komunikatów ICMP. Możesz ograniczyć tę możliwość do maszyn traceroute używanych 

przez centrum operacyjne sieci twojego usługodawcy sieciowego, aby zachować kontrolę nad 

pakietami UDP dozwolonymi przez twoją zaporę ogniową. Ograniczenie UDP chroni usługi oparte na 

RPC (takie jak NFS i NIS) i powstrzymuje atakujących przed użyciem traceroute do ustalenia, które 

adresy w Twojej witrynie są faktycznie przypisane do hostów. Problemy z echem ICMP oraz cechy 

pakietów echa i pakietów odpowiedzi echa zostały omówione wcześniej w części dotyczącej 

pingowania. Niektórym wersjom traceroute, które używają UDP, można powiedzieć (za pomocą 

wiersza polecenia lub opcji czasu kompilacji), jakiego zakresu portów UDP należy użyć dla miejsca 

docelowego. Konieczne może być ustalenie dla witryny konwencji, które porty będą dozwolone przez 

filtry pakietów do użytku przez traceroute. Nie chcesz zezwalać na więcej szerokości geograficznej w 

swoich filtrach pakietów dla traceroute niż jest to absolutnie konieczne (szczególnie dla 

przychodzącego traceroute). Ponieważ traceroute jest oparty na UDP, osoba atakująca może 

potencjalnie skorzystać z reguł opartych na UDP w filtrowaniu pakietów, które pozwalają na 

śledzenieoutout w celu atakowania innych usług opartych na UDP, takich jak NFS i NIS. 

Charakterystyka proxy traceroute 

Podobnie jak ping, traceroute może być łatwo obsługiwany przez serwer proxy z modyfikowanym 

klientem, który zna ICMP. Odpowiedni serwer i klient są dostarczane jako część pakietu SOCKS5. Proxy 

zmodyfikowanej procedury nie jest możliwe w traceroute, chociaż łatwo jest użyć strony internetowej, 

aby dać ludziom dostęp do uruchomienia traceroute na hoście bastionu. 

Tłumaczenie adresu sieciowego i traceroute 

Ponieważ traceroute ma na celu określenie adresów sieciowych, przez które przechodzą pakiety, 

użycie go z systemem translacji adresów sieciowych często powoduje zamieszanie. Jeśli instrukcja 

translacji adresów sieciowych jest świadoma ICMP, nie ma powodu, aby traceroute faktycznie zawiódł, 

ale informacje, które zwraca do użytkownika, obejmują przetłumaczone adresy. Dla kogoś, kto 

uruchamia traceroute z przetłumaczonego adresu, nie powinno to stanowić problemu. Z drugiej strony 

uruchomienie traceroute na przetłumaczony adres może dać nieprzewidywalne wyniki. Często po 

prostu nie będzie odpowiedniego mapowania, a traceroute zawiedzie. 

Inne pakiety ICMP 



Wiele typów komunikatów ICMP używanych do zarządzania siecią nie ma powiązanych programów. Są 

one automatycznie generowane i interpretowane przez różne programy i urządzenia sieciowe. 

Typy komunikatów ICMP mogą również zawierać kody, które zawierają więcej informacji. Na przykład 

pod „nieosiągalnym miejscem docelowym” znajduje się wiele kodów, w tym „usługa niedostępna”, 

„komunikacja zabroniona administracyjnie” oraz „wymagana fragmentacja i brak fragmentacji”. W 

większości przypadków kody w „docelowym miejscu nieosiągalnym” są jedynymi interesującymi; 

żaden z innych powszechnie używanych typów ICMP nie używa kodów w ten sposób. To, co zrobić z 

komunikatami ICMP, zależy od komunikatu i kierunku, w którym zmierza. Rozmawialiśmy już o 

komunikatach „żądanie echa”, „odpowiedź echa”, „nieosiągalny cel” i „czas życia przekroczył”. Innymi 

typami komunikatów ICMP, na które prawdopodobnie chcesz zezwolić, zarówno przychodzącymi, jak 

i wychodzącymi, są „wygaszanie źródła” (używane przez odbiorcę, aby nakazać nadawcy „zwolnienie”, 

ponieważ przesyła dane zbyt szybko) i „parametr problem ”(który jest rodzajem kodu typu catch-all, 

który należy zwrócić, gdy problemu z nagłówkami pakietów nie można zgłosić w żaden inny sposób). 

Wiele innych typów komunikatów ICMP może zmieniać lokalne informacje na hostach (na przykład„ 

przekierowanie ”powoduje zmiany w tablicach routingu hosta), więc prawdopodobnie nie chcesz 

zezwalać na takie wiadomości przychodzące przez filtry pakietów. Problemem może być nawet 

„nieosiągalny cel”. Niektórzy atakujący wysyłają fałszywe komunikaty „nieosiągalne miejsca 

docelowe”, które mogą powodować, że hosty przerywają trwającą komunikację. (Jest to popularny 

atak na ludzi korzystających z IRC.) Ogólnie rzecz biorąc, nie można odróżnić prawidłowego „miejsca 

docelowego nieosiągalnego” od nieprawidłowego, ponieważ „miejsce docelowe nieosiągalne” może 

zostać wysłane przez dowolną maszynę na drodze między nimi zastępy niebieskie. Jednak większość 

wiadomości „docelowych nieosiągalnych” można zgodnie z prawem wysyłać tylko na początku 

połączenia, a hosty mogą zignorować wiadomości „docelowe nieosiągalne”, które nie są wiarygodnymi 

odpowiedziami na wysłane pakiety. 

Ogólnie rzecz biorąc, chcesz zezwolić ICMP na wysyłanie danych tylko wtedy, gdy ma on szansę zrobić 

ci coś dobrego. Zarówno „wygaszanie źródła”, jak i „problem z parametrami” są używane, aby host 

wysyłający był dla ciebie milszy i warto zezwolić na wysyłanie. Jakikolwiek typ ICMP wskazujący, że nie 

można nawiązać połączenia (na przykład „miejsce docelowe niedostępne”, „sieć niedostępna”, „usługa 

niedostępna”, „miejsce docelowe administracyjnie niedostępne” lub „sieć administracyjnie 

niedostępne”) atakujący sonduje sieć, nie dając wiele korzyści, i możesz chcieć zablokować te 

wychodzące. Istnieją dwa wyjątki od tej reguły. Po pierwsze, może okazać się celowe zwrócenie 

jakiegoś błędu (błędu ICMP lub resetu TCP) do zapytań Auth56, jeśli nie chcesz na to pozwolić, w celu 

przyspieszenia transmisji poczty. Jest to omówione dalej w Rozdziale 21. Po drugie, będziesz chciał 

zwrócić „wymagane fragmentowanie i nie fragmentuj zestawu” z dowolnego hosta, do którego można 

bezpośrednio dotrzeć za pomocą TCP z Internetu, w celu obsługi wykrywania MTU ścieżki. W obu tych 

przypadkach obowiązujące zasady naprawdę chce się wdrożyć, których nie można określić w 

większości systemów filtrowania pakietów; nie pozwalają na określenie, że typ ICMP jest dozwolony 

tylko w odpowiedzi na określony port, ani na podanie określonych kodów w ramach typu. Możesz być 

w stanie skorzystać z innych obejść omówionych w sekcjach szczegółowych na te tematy. 

Charakterystyka filtrowania pakietów ICMP 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, pakiety ICMP nie mają numerów portów źródłowych ani docelowych, 

ale zamiast tego mają jedno pole typu komunikatu ICMP. Wiele systemów filtrowania pakietów 

pozwala filtrować pakiety ICMP na podstawie tego pola w taki sam sposób, jak pozwala filtrować 

pakiety TCP lub UDP na podstawie pól numeru portu źródłowego i docelowego. W poniższej tabeli 

wymieniono niektóre typowe typy komunikatów ICMP oraz sposób ich obsługi (czy należy zezwolić na 

nie przez zaporę ogniową, czy je zablokować). 



Podsumowanie zaleceń dla ICMP 

• Zezwalaj na wychodzące żądania echa ICMP, ale ogranicz przychodzące żądania echa ICMP do tych, 

które przychodzą z komputerów z uzasadnioną potrzebą sondowania twojej sieci (takich jak dostawca 

usług sieciowych centrum operacyjne sieci) i są powiązane z hostami, o których wiadomo, że mają 

zahartowane stosy sieciowe. Zezwalaj na odpowiedzi echa ICMP w obu kierunkach, ale tylko jeśli 

odpowiadają ostatnim żądaniom. 

• Zezwalaj na wychodzące traceroute, ale ograniczaj przychodzące żądania traceroute do tych 

pochodzących z komputerów, które mają uzasadnioną potrzebę zbadania sieci i ograniczenia 

używanego zakresu portów. 

• Poszukaj routera, który pozwoli ci sprawdzić poczytalność pakietów ICMP i odrzucić oczywiście źle 

zdeformowane lub złośliwe pakiety niezależnie od ich źródła i przeznaczenia. 

• Zezwalaj tylko na bezpieczne typy komunikatów ICMP, jak opisano wcześniej. 

Network Time Protocol (NTP) 

NTP pozwala bardzo dokładnie ustawić zegary w systemie, w zakresie od 1 do 50 ms czasu na 

centralnym serwerze. Znanie dokładnego czasu jest niezwykle ważne w przypadku niektórych rodzajów 

aplikacji i protokołów: 

• Znacznie łatwiej jest skorelować informacje z wielu komputerów (pliki dziennika, na przykład podczas 

analizy próby włamania), gdy wszystkie zegary na tych komputerach są zsynchronizowane. Dobrze jest 

dokładnie wiedzieć, kto został zaatakowany i w jakiej kolejności, jeśli chcesz zrozumieć, po co atakujący 

- i co może nadejść. 

• Niektóre protokoły bezpieczeństwa zależą od dokładnego źródła informacji o czasie, aby zapobiec 

atakom typu „odtwarzanie”. Takie protokoły oznaczają swoją komunikację bieżącym czasem, tak że ta 

sama komunikacja (np. Interakcja login / hasło lub nawet cała komunikacja) nie może być odtworzona 

w późniejszym terminie jako część ataku. Oznakowanie to można obejść, jeśli zegar może zostać 

ustawiony z powrotem do czasu nagrania komunikacji. 

Serwery NTP komunikują się z innymi serwerami NTP w hierarchii, aby rozpowszechniać informacje o 

zegarze. Im system jest bliżej zegara referencyjnego (zegar atomowy, zegar radiowy lub jakiś inny zegar 

ostateczny), tym wyżej znajduje się w hierarchii. Serwery często komunikują się ze sobą w celu 

oszacowania i śledzenia opóźnienia sieci między sobą, aby to opóźnienie można było zrekompensować. 

Klienci NTP mogą śledzić opóźnienie sieci w taki sam sposób, jak serwery, lub mogą po prostu poprosić 

serwery o bieżącą datę i godzinę, nie martwiąc się o wyrównanie opóźnień w komunikacji. 

NTP jest dostarczany z kilkoma wersjami Uniksa; kilku dostawców (zwłaszcza Silicon Graphics) 

obejmuje usługi oparte na starszym protokole Time zamiast lub oprócz NTP. NTP nie jest dostarczany 

z Windows NT, ale jest obsługiwany przez timeserv, który jest częścią zestawu Resource Server. 

Domyślnie NTP nie obejmuje żadnego uwierzytelnienia; w rezultacie atakujący może sfałszować 

pakiety z nieprawidłowymi ustawieniami czasu. Możliwe jest korzystanie z uwierzytelniania od NTPv3 

i powinieneś to zrobić. 

Charakterystyka filtrowania pakietów NTP 

NTP to usługa oparta na UDP. Serwery NTP używają znanego portu 123 do komunikowania się ze sobą 

oraz z klientami NTP. 



Klienci NTP używają losowych portów powyżej 1023. Podobnie jak w przypadku DNS, można odróżnić 

następujące elementy: 

Zapytanie NTP klient-serwer: Port źródłowy powyżej 1023, port docelowy 123 

Odpowiedź serwer-klient NTP: Port źródłowy 123, port docelowy powyżej 1023 

Zapytanie lub odpowiedź NTP między serwerami: porty źródłowy i docelowy 123 

W przeciwieństwie do DNS, NTP nigdy nie używa TCP, a NTP nie ma analogicznego do operacji transferu 

strefy DNS. Serwery NTP mogą również komunikować się ze sobą za pomocą emisji lub multiemisji; 

adres multiemisji 224.0.1.1 jest zarezerwowany do tego celu 

Charakterystyka zastępcza NTP 

Jako aplikacja oparta na UDP, NOC nie może być proxy przez SOCKS4, ale może być używany z 

przekaźnikiem pakietów UDP lub SOCKS5. Ponieważ NTP wykorzystuje hierarchię serwerów, można go 

skonfigurować do działania na hoście bastionu bez użycia jawnego proxy, jak pokazano w dalszej części  

Charakterystyka translacji adresów sieciowych NTP 

NTP nie używa wbudowanych adresów IP i będzie działał transparentnie z translacją adresów 

sieciowych. 

Konfigurowanie NTP do pracy z zaporą ogniową 

Czy naprawdę musisz skonfigurować NTP do pracy z zaporą? To twoja pierwsza decyzja. Może nie być 

konieczne, jeśli w Twojej witrynie jest spełniony jeden z poniższych przypadków: 

• Jeśli masz dokładne źródło czasu w swojej sieci wewnętrznej - na przykład zegar radiowy odbierający 

sygnały czasowe z Narodowego Urzędu Normalizacyjnego zegary atomowe na jednej ze swoich stacji 

radiowych (lub odpowiednik organizacji pozarządowych z USA) lub zegar satelitarny odbierający dane 

z satelitów globalnego systemu pozycjonowania (GPS). 

• Jeśli martwisz się, że czas będzie spójny w sieci, niż między siecią a światem zewnętrznym. 

W obu przypadkach nie trzeba uruchamiać protokołu NTP w zaporze; możesz po prostu uruchomić go 

wewnętrznie. Jeśli chcesz uruchomić NTP przez zaporę, najlepszym sposobem jest skonfigurowanie 

serwera NTP na hoście bastionu, który komunikuje się z wieloma zewnętrznymi serwerami NTP i innym 

serwerem NTP na hoście wewnętrznym, który komunikuje się z hostem bastionu. (Chcesz, aby host 

bastionowy rozmawiał z wieloma zewnętrznymi serwerami NTP, ponieważ zwiększa to dokładność i 

utrudnia oszukiwanie.) Następnie skonfiguruj wewnętrznych klientów NTP i inne wewnętrzne serwery 

NTP, aby rozmawiały z serwerem wewnętrznym, który rozmawia z serwerem bastionu. Musisz 

skonfigurować dowolny system filtrowania pakietów między serwerem wewnętrznym a hostem 

bastionu, aby umożliwić: 

Zapytania z wewnętrznego serwera NTP do serwera NTP hosta bastionu: 

Pakiety UDP od portu 123 na serwerze wewnętrznym do portu 123 na hoście bastionu 

Odpowiedzi z serwera NTP hosta bastionu na wewnętrzny serwer NTP: pakiety UDP od portu 123 na 

hoście bastionu do portu 123 na hoście wewnętrznym 

Podsumowanie rekomendacji dla NTP 

• Rozważ uruchomienie NTP wyłącznie wewnętrznie. 



• Jeśli uruchamiasz NTP w Internecie, użyj serwera NTP na hoście bastionu jako serwera proxy dla 

serwera wewnętrznego. 

Synchronizacja plików 

Ściśle mówiąc, protokoły synchronizujące pliki między dwoma komputerami są programami do 

przesyłania plików, jednak są one głównie wykorzystywane do celów administracyjnych, dlatego 

omówiliśmy je tutaj. Usługi te mają na celu identyczne pliki na dwóch komputerach. Są one zwykle 

używane do synchronizowania wielu serwerów, które powinny być wymienne lub do upewnienia się, 

że wszystkie komputery w grupie mają te same wersje aplikacji. Niektóre systemy używają normalnych 

protokołów przesyłania plików do synchronizacji - na przykład do synchronizacji laptopów z serwerami, 

gdy są one obecne w sieci.  

rdist 

rdist jest najlepiej znanym z programów uniksowych do synchronizacji plików. Powszechnie używane 

są dwie wersje: wersja 5 (czasami znana jako ordist) i wersja 6. Wersja 6 nie jest kompatybilna z wersją 

5, ale większość serwerów w wersji 6 powróci do korzystania z plików wykonywalnych w wersji 5, jeśli 

są one dostępne. rdist w wersji 5 używa rsh do komunikacji między maszynami; rdist w wersji 6 może 

używać rsh lub SSH. Chociaż rdist jest niezwykle użytecznym narzędziem do administrowania 

systemem, ma również długą i smutną historię problemów bezpieczeństwa, związanych głównie z 

użyciem setuida do uruchamiania jako root, czasem w nieodpowiednich momentach. Sytuację 

pogarsza jedynie użycie rsh jako podstawy. Nie powinieneś używać rdist w wersji 5 przez zaporę 

ogniową ani do żadnego hosta bastionu; zamiast tego użyj rdist w wersji 6 lub rsync opartej na SSH 

(więcej informacji o rsync znajduje się w następnej sekcji). 

rsync 

rsync to protokół synchronizacji, który wykorzystuje sumy kontrolne do określania różnic (zamiast 

polegać na datach modyfikacji) i dokonuje częściowych transferów plików (przenosząc tylko różnice 

zamiast całych plików). rsync został opracowany przez Andrew Tridgell i Paula Mackerrasa. 

rsync może być uruchamiany jak rdist na zdalnym protokole powłoki (najlepiej ssh, ale rsh jest również 

możliwe), lub może używać własnego demona, rsyncd. rsyncd wykonuje uwierzytelnianie, ale nie 

szyfruje przesyłanych danych. rsyncd jest użyteczny, jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem rsync 

do dystrybucji publicznie dostępnych plików; pozwala korzystać z rsync jak FTP, bez zdalnego dostępu 

powłoki do Internetu. Jest prawdopodobnie bezpieczniejszy niż FTP (zapewnia mniejszą 

funkcjonalność) i na pewno będzie bardziej wydajny w sytuacjach, w których ludzie będą musieli 

wielokrotnie przesyłać zaktualizowane pliki. Jeśli przesyłasz poufne dane, powinieneś używać rsync 

przez SSH zamiast rsyncd. 

Charakterystyka filtrowania pakietów przez rsync 

rsync jest generalnie uruchamiany przez SSH, chociaż możliwe jest uruchomienie go przez rsh, jeśli nie 

martwisz się bezpieczeństwem. Charakterystyki filtrowania pakietów SSH i rsh są omówione w 

rozdziale 18. Dedykowany demon rsync, rsyncd, używa portu TCP 873. 

Charakterystyka proxy rsync 

rsync jest zwykle uruchamiany przez SSH lub rsh. Klient rsync zapewnia obsługę używania serwera 

proxy HTTP do połączeń rsync, o ile serwer proxy HTTP chce połączyć się z portem 873. (Aby uzyskać 

więcej informacji na temat serwerów proxy HTTP, zobacz „Proxy” Charakterystyka HTTP ”w rozdziale 

15.) Własny protokół rsync jest prosty dla proxy i może być również łatwo używany na przykład z 



SOCKS. Ponieważ jednak rsyncd nie jest zbyt rozpowszechniony, proxy dla niego nie są dostępne. 

Musisz je skonfigurować samodzielnie. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych programu rsync 

rsync jest zwykle uruchamiany przez SSH lub rsh; Charakterystyka translacji adresów sieciowych tych 

protokołów została omówiona w rozdziale 18. Własny protokół rsync nie używa wbudowanych 

adresów IP i powinien działać bez problemu przez system translacji adresów sieciowych. 

Replikacja katalogu systemu Windows NT 

Replikacja katalogu (znana również jako LMRepl) służy do automatycznego kopiowania informacji z 

komputerów z systemem Windows NT Server na komputery z systemem Windows NT 4 lub OS / 2. 

Windows 2000 nie obsługuje tej usługi. Służy do kopiowania skryptów logowania i informacji o 

zasadach między kontrolerami domeny oraz informacji o pakietach między serwerami SMS w tej samej 

witrynie; Można go również użyć do skopiowania wszelkich innych informacji, które administratorzy 

chcą rozpowszechniać. 

W replikacji katalogu znajduje się komputer eksportujący i przynajmniej jeden komputer importujący. 

Każdy komputer ma specjalne konto używane do replikacji. Te konta mają uprawnienia do grupy 

„Operatorzy kopii zapasowych”, która pozwoli im czytać i zapisywać dowolny plik na komputerze, 

niezależnie od jego uprawnień. Ponadto konta muszą być faktycznie równoważne na komputerze 

eksportującym i importującym (albo poprzez faktyczne, że są to te same konta, jako część domeny, lub 

przez podanie im tej samej nazwy użytkownika i hasła). Oznacza to, że dwa komputery, które replikują 

katalogi, faktycznie całkowicie sobie ufają; jeśli jedno z nich zostanie naruszone, drugie też będzie. 

Replikacja katalogu systemu Windows NT oparta jest na transakcjach SMB. Ponieważ replikacja 

katalogów opiera się na transakcjach SMB, trudno jest bezpiecznie pozwolić na to poprzez zaporę 

ogniową. Ponieważ wiąże się to z dużym zaufaniem, używanie go na komputerach wchodzących w 

skład zapory ogniowej lub z nich jest złym pomysłem. 

Podsumowanie zaleceń dotyczących synchronizacji plików 

• Nie zezwalaj na synchronizację plików w zaporze. (Możesz zrobić wyjątek dla rsyncd, jeśli wraz z nim 

rozpowszechniasz informacje publicznie). 

Protokoły w większości nieszkodliwe 

Kilka protokołów jest szeroko wdrażanych bez wyraźnego powodu, z wyjątkiem tego, że: 

• Są łatwe do wdrożenia. 

• Są standardami. 

• Mogą się przydać od czasu do czasu do testowania czegoś. 

Obejmują one ładowanie, echo i odrzucanie. chargeen (generator znaków) to serwer, który bełkocze. 

Po nawiązaniu z nim połączenia tworzy znaki w niekończącym się strumieniu, dopóki nie odejdziesz 

(jeśli wyślesz UDP, odeśle ci pojedynczy pakiet UDP z losowymi znakami). echo po prostu echo z 

powrotem wysyłanych danych; odrzuć jeszcze bardziej po prostu odrzuca wszystkie dane, które 

wysyłasz. Łatwo zauważyć, że w rzeczywistości mogą być przydatne do celów administracyjnych i 

testowych, ale w praktyce nie pojawiają się zbyt wiele. Siedzieli przez lata, będąc najwyraźniej 

nieszkodliwymi, jeśli nie ma sensu, ciekawostkami, domyślnie włączonymi na prawie wszystkich 

komputerach z Uniksem i rzadko wykorzystywanych do testowania sieci. Następnie różne osoby 

znalazły ciekawe sposoby na ich wypaczenie (wykuwanie pakietu z serwera echa jednej maszyny na 



drugą, na przykład tworząc błędne koło) i stały się godne uwagi. Nigdy nie było wskazane, aby im na to 

pozwolić (jeśli nie potrzebujesz usług, nie włączaj ich - i nie potrzebujesz żadnej z nich), ale teraz ważne 

jest, aby je wyłączyć. Co ciekawe, niedługo po tym, jak echo stało się niebezpieczne, zaczęło być 

również wykorzystywane do względnie łagodnych celów. Strony internetowe (przede wszystkim 

serwery reklam w doubleclick.net) okresowo próbują używać echa do określania czasów podróży w 

obie strony i wybierania serwera najbliższego do danego klienta. Echo oparte na TCP jest używane 

zamiast echa ICMP używanego przez ping, aby uzyskać odpowiedzi bardziej podobne do tych, które 

otrzyma HTTP oparty na TCP. Chociaż próby te są łagodne, nie ma powodu, aby im na to pozwolić; nie 

są wymagane, aby usługi działały. Musisz być świadomy, że prawdopodobnie zobaczysz dzienniki 

odrzuconego ruchu echa, które nie wskazują wrogich działań. 

Biorąc pod uwagę, że ładowanie, echo i odrzucanie są starożytne i rzadko używane, można oczekiwać, 

że stosunkowo nowoczesna implementacja usług TCP / IP Microsoftu pominie je, ale w rzeczywistości 

wszystkie te usługi są zawarte w ramach „Prostych usług TCP / IP” usługa w systemie Windows NT. 

Obejmuje to również równie niewykorzystane usługi dzienne i kwotowane. dzień tworzy czytelną dla 

człowieka datę i znacznik czasu; quotd (cytat dnia) tworzy cytat (w przypadku Windows NT z bardzo 

małego pliku cytatów). Są to zarówno usługi autentyczne, jak i szeroko wdrażane, ale są jeszcze rzadziej 

wykorzystywane niż inne. Wiele z tych usług jest świadczonych także przez system operacyjny na 

routerach Cisco i należy je wyłączyć w ramach konfiguracji routera. 

Charakterystyka filtrowania pakietów w większości nieszkodliwych protokołów 

Wszystkie te usługi działają zarówno na TCP, jak i UDP. chargeen jest w porcie 19, echo jest w porcie 

7, odrzucenie jest w porcie 9, dzień jest w porcie 13, a cytowany jest w porcie 17. 

Charakterystyka zbliżająca większości nieszkodliwych protokołów 

Chociaż teoretycznie dość łatwo byłoby proxy większości z tych protokołów (proxy do odrzucania jest 

szczególnie łatwe do napisania), sama bezcelowość robienia tego oznacza, że proxy dla nich nie są 

powszechnie dostępne. W szczególności, w rzadkich przypadkach, gdy używane są ładowanie, echo i 

odrzucanie, są one wykorzystywane do gromadzenia danych o wydajności sieci, które zostaną 

zasłonięte, jeśli w transakcji znajduje się serwer proxy. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych w większości nieszkodliwych protokołów 

Żaden z tych protokołów nie zawiera osadzonych adresów IP; wszystkie będą działać z prostym 

tłumaczeniem adresu sieciowego. 

Podsumowanie zaleceń dla protokołów w większości nieszkodliwych 

• „Przeważnie nieszkodliwy” nie jest wystarczająco dobry; nie zezwalaj na żaden z tych protokołów 

przez zaporę 



Bazy danych i gry 

W tej części omówiono dwie kategorie protokołów, które nie pasowały do innych - protokoły używane 

do komunikowania się z bazami danych oraz protokoły używane do zdalnego grania w gry. 

Bazy danych 

W większości witryn większość najważniejszych dla bezpieczeństwa informacji witryny jest 

przechowywana w bazach danych. W firmach przechowują dane dotyczące zapasów i zamówień; na 

uniwersytetach przechowują informacje o studentach, w tym oceny; w instytutach badawczych 

przechowują informacje o personelu i (zwykle na różnych maszynach) dane badawcze. Początkowo te 

bazy danych były chronione głównie przez ograniczenie dostępu do nich, ale nie jest to już praktyczne. 

Ludzie przyzwyczaili się do mobilnego przetwarzania rozproszonego, w którym mogą dokonywać 

natychmiastowych aktualizacji własnych informacji, co wymaga umożliwienia im dostępu do baz 

danych. Ponadto bazy danych są wykorzystywane do coraz większej liczby celów, jako sposobu 

przechowywania i udostępniania informacji. Oznacza to, że dostęp sieciowy do baz danych ma obecnie 

kluczowe znaczenie, szczególnie w aplikacjach handlu elektronicznego, w których serwery baz danych 

i serwery sieciowe muszą wymieniać dane. W tym miejscu omówimy protokoły używane do 

zapewnienia dostępu do sieci i ich implikacje dla bezpieczeństwa. 

Lokalizowanie serwerów baz danych 

Większość protokołów baz danych jest głęboko niepewna i trudna do przejścia przez zaporę ogniową. 

Niemniej jednak prawdopodobnie zechcesz zezwolić zewnętrznie dostępnemu serwerowi sieciowemu 

na komunikowanie się z serwerami bazy danych w celu dostarczenia danych klientom (na przykład w 

celu umożliwienia internetowego śledzenia zamówień). Istnieją zasadniczo cztery opcje: 

• Umieść serwer WWW i bazę danych w tej samej sieci obwodowej (być może nawet na tej samej 

maszynie). Podczas normalnej pracy żaden ruch bazy danych nie będzie musiał przechodzić przez 

zaporę. (Nadal będziesz musiał dowiedzieć się, jak załadować dane do obwodowej bazy danych i 

ograniczyć dostęp do bazy danych). 

• Umieść serwer WWW i bazę danych zarówno w sieci wewnętrznej. Żaden ruch bazy danych nie 

będzie musiał przechodzić przez zaporę; z drugiej strony żądania HTTP będą. Polegasz na 

bezpieczeństwie 

serwer internetowy. 

• Umieść serwer sieciowy w sieci obwodowej, a serwer bazy danych w sieci wewnętrznej i użyj ich 

macierzystego protokołu bazy danych, aby je połączyć. Polegasz na swojej zdolności do odpowiedniego 

skonfigurowania zapory ogniowej i bazy danych w celu zabezpieczenia protokołu; musisz przepuścić 

ruch bazy danych. 

• Umieść serwer WWW w sieci obwodowej, a serwer bazy danych w sieci wewnętrznej i użyj 

niestandardowego protokołu, aby je połączyć. Polegasz na swojej zdolności do zbudowania 

bezpiecznego protokołu umożliwiającego potrzebne transakcje. 

Wszystkie te podejścia mogą być skuteczne; umieszczenie bazy danych w sieci obwodowej zapewnia 

najwyższą ochronę sieci wewnętrznej, a umieszczenie serwera WWW w sieci wewnętrznej zapewnia 

najmniej. Użycie niestandardowego protokołu do połączenia serwera sieciowego na obwodzie z 

serwerem bazy danych, który jest wewnętrzny, zapewnia najlepszą równowagę między ochroną sieci 

wewnętrznej a ochroną danych, ale jest to najtrudniejsze rozwiązanie. 



Umieszczenie zarówno serwera WWW, jak i bazy danych w sieci obwodowej 

Jeśli zdecydujesz się umieścić zarówno serwer WWW, jak i bazę danych w sieci obwodowej,  masz dwie 

podstawowe obawy. Po pierwsze, musisz mieć pewność, że baza danych zawiera tylko dane, do których 

faktycznie chcesz uzyskać dostęp z Internetu. Umieszczenie bazy danych w sieci obwodowej nie 

przyniesie żadnej istotnej korzyści, jeśli zawiera ona wszystkie prywatne dane, które ludzie mogą 

uzyskać, włamując się do sieci wewnętrznej! Po drugie, w większości przypadków nadal będziesz musiał 

przenieść i zsynchronizować dane między zewnętrzną bazą danych a wewnętrzną bazą danych i 

będziesz musiał opracować bezpieczny sposób, aby to zrobić. Skomplikuje go pierwszy problem (jest 

mało prawdopodobne, aby zewnętrzna baza danych była prostą, bezpośrednią kopią wewnętrznej 

bazy danych). Zasadniczo możliwe jest wykonanie tej kopii za pomocą zaplanowanego zadania, które 

eksportuje dane z dwóch serwerów, przenosi je przez zaporę ogniową za pomocą bezpiecznego 

mechanizmu zdalnego kopiowania, sprawdza poprawność i importuje odpowiednie dane na każdy 

serwer. 

Użycie zaplanowanego zadania do wyeksportowania danych zapewnia wysoką wydajność między 

serwerem WWW a bazą danych. Nie jest jednak właściwe, jeśli dane będą musiały być często 

przenoszone między wewnętrznym a zewnętrznym serwerem bazy danych; ten transfer może być dość 

powolny. Komplikuje to również procedury dla użytkowników wewnętrznych, którzy muszą widzieć 

dane zewnętrzne (na przykład, obsługują osoby odbierające telefony od klientów dotyczące strony 

internetowej). Ta metoda może być odpowiednia dla wykazu internetowego, ale jest mniej 

odpowiednia dla aplikacji e-commerce, w których zamówienia będą musiały być szybko przenoszone 

do wewnętrznych baz danych, a status zamówienia będzie musiał być często aktualizowany w innym 

kierunku. 

Umieszczenie zarówno serwera WWW, jak i bazy danych w sieci wewnętrznej 

Jeśli zdecydujesz się umieścić serwer WWW i bazę danych zarówno w sieci wewnętrznej, zezwalasz na 

ruch zewnętrzny do sieci wewnętrznej. Jest to bardzo ryzykowna konfiguracja i nie zalecamy jej. Jeśli 

jednak jesteś bardzo pewny bezpieczeństwa używanego serwera WWW, może być bezpieczniejsze 

przekazywanie HTTP przez zaporę ogniową niż próba przekazania dowolnego z protokołów 

komunikacyjnych bazy danych. W takiej sytuacji rozważ przekazanie połączeń przez serwer proxy, który 

może zweryfikować HTTP; będzie to bezpieczniejsze niż stosowanie bezpośredniego filtrowania 

pakietów. 

Korzystanie z protokołów bazy danych w celu połączenia z obwodowym serwerem WWW 

Umieszczenie serwera WWW w sieci obwodowej, a następnie użycie normalnych metod zdalnego 

dostępu do bazy danych w celu połączenia z wewnętrzną bazą danych, jak pokazano na rysunku 23.3, 

jest najprostszą metodą zapewnienia dostępu do bazy danych przez sieć. W tej sytuacji serwer WWW 

skutecznie przekazuje zapytanie do serwera bazy danych, więc zewnętrzne polecenia nie docierają 

bezpośrednio do sieci wewnętrznej. Nadal jednak jesteś narażony na wszelkie problemy z 

bezpieczeństwem w dostępie zdalnym zapewnianym przez dostawców i nadal musisz przekazywać 

żądania bazy danych do sieci wewnętrznej bez otwierania innych luk. W zależności od używanej bazy 

danych i zapory może to być dość trudne. Twoja wewnętrzna baza danych będzie również podatna na 

ataki, jeśli sieć obwodowa zostanie naruszona. Jeśli jakakolwiek maszyna zostanie naruszona, może 

być podatna na ataki wąchania; jeśli serwer WWW zostanie przejęty, intruz będzie miał pełną moc 

mechanizmu zdalnego dostępu do bazy danych (pamiętaj, że wszelkie wymagane hasła mogą być 

przechowywane na serwerze internetowym i używane automatycznie). Możesz zmniejszyć tę 

podatność, ostrożnie konfigurując dostęp do serwera WWW. Należy użyć wszystkich kontroli dostępu, 

które zapewnia serwer bazy danych, aby upewnić się, że serwer WWW może wykonywać tylko te 



czynności, do których powinien być zdolny. Nie używaj ogólnego konta bazy danych, które ma wiele 

uprawnień. Zamiast tego skonfiguruj serwer WWW, aby używał określonego konta bazy danych, które 

może uzyskiwać dostęp tylko do niezbędnych danych. Jeśli to w ogóle możliwe, skonfiguruj go tak, aby 

korzystał z procedur przechowywanych, aby nie miał dostępu do dowolnych poleceń bazy danych, ale 

mógł wykonywać tylko predefiniowane operacje przechowywane jako część bazy danych. Wysokość 

dodatkowego zabezpieczenia, które można uzyskać w ten sposób, zależy w dużej mierze od tego, co 

powinna zrobić strona internetowa. Jeśli użytkownicy sieci mogą tylko odczytywać dane, możesz 

uzyskać całkiem dobrą ochronę przed bezpieczeństwem bazy danych. Z drugiej strony, jeśli strona 

internetowa pozwala ludziom zamawiać rzeczy, anulować ich zamówienia lub w inny sposób 

modyfikować dane, osoba atakująca, która naruszy serwer sieciowy, będzie w stanie naprawdę 

sprawić, że będziesz cierpieć, bez względu na to, jakie jest bezpieczeństwo bazy danych . 

Korzystanie z niestandardowego protokołu w celu połączenia z obwodowym serwerem WWW 

Użycie lokalnie zaprojektowanej niestandardowej metody połączenia obwodowego serwera WWW z 

wewnętrzną bazą danych, po prostu zmienia protokoły używane do połączenia serwera WWW z bazą 

danych. Ta konfiguracja zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do danych wewnętrznych, 

zapewniając jednocześnie pełną kontrolę zarówno nad protokołem i numerami portów, jak i 

możliwościami dostępnymi przez serwer WWW. Na przykład, jeśli serwer WWW musi tylko odczytywać 

dane, twój program może obsługiwać tylko zapytania dotyczące odczytu danych; nawet jeśli serwer 

WWW jest zagrożony, intruz nie będzie mógł zapisać danych w bazie danych. Pamiętaj, że jeśli dodasz 

funkcje bezpieczeństwa, takie jak silne uwierzytelnianie i szyfrowanie, Twoje rozwiązanie może działać 

wolniej niż przy użyciu mechanizmów dostawcy. 

Zalecamy zbudowanie protokołu na istniejącym mechanizmie przekazywania wiadomości, ale tylko 

wtedy, gdy zapewnia on niezbędną kontrolę dostępu. Korzystanie z protokołu HTTP może być kuszące, 

ale zalecamy go z wielu powodów. Przede wszystkim HTTP jest bezpołączeniowy, co utrudnia 

zbudowanie czegoś opartego na transakcjach i niezawodnego. Po drugie, oznacza to, że będziesz 

musiał uruchomić CGI lub jego odpowiednik na wewnętrznym serwerze HTTP. To sprawia, że jest to 

odpowiednik architektury, której zalecamy. Budowanie niestandardowego protokołu nie zawsze jest 

praktyczne. Zakłada się, że masz talent do programowania lokalnego wystarczający do napisania małej, 

ale bezpiecznej aplikacji klient / serwer. Stworzenie bezpiecznej aplikacji klient / serwer nie jest łatwe, 

więc samodzielne wdrożenie komunikacji może po prostu wprowadzić inne problemy bezpieczeństwa 

niż te, na które byłbyś narażony, gdybyś użył pakietu komunikacyjnego dostawcy bazy danych. Jego 

samodzielne wdrożenie ma również konsekwencje w zakresie długoterminowej konserwacji. Niemniej 

jednak w sumie ta metoda ma znaczące zalety. 

Otwarta łączność z bazą danych (ODBC) i łączność z bazą danych Java (JDBC) 

Open Database Connectivity (ODBC) to opracowany przez Microsoft interfejs programowania aplikacji 

(API), który umożliwia programistom aplikacji pisanie oprogramowania, które łączy się z różnymi 

serwerami baz danych. ODBC nie jest protokołem na poziomie sieci. Zamiast tego jest to zestaw 

bibliotek, które mogą korzystać z innych protokołów na poziomie sieci. Program, który korzysta z 

interfejsu API ODBC, ostatecznie będzie rozmawiał z serwerem bazy danych za pośrednictwem 

dowolnego macierzystego protokołu komunikacyjnego tego serwera. Dlatego świadomość, że 

aplikacja korzysta z ODBC, nie mówi nic pożytecznego o tym, jakie transakcje sieciowe dokona; musisz 

wiedzieć, który sterownik bazy danych wywołuje ODBC, co zależy od typu bazy danych uruchomionej 

na serwerze bazy danych. Istnieje wiele nieporozumień na temat ODBC. Jeśli korzystasz z komputera 

korzystającego z ODBC i próbujesz skonfigurować maszynę do komunikowania się z bazą danych w 

sieci, zwykle przechodzisz przez proces konfigurowanie czegoś zwanego sterownikiem ODBC. To 



powoduje, że wiele osób uważa, że sterownik jest faktycznie częścią ODBC i że ODBC kontroluje, jakie 

opcje są w nim zawarte, co nie jest prawdą. Sterownik ODBC jest specyficzny dla bazy danych, z którą 

rozmawiasz, a nie dla ODBC; to sterownik sprawia, że ODBC komunikuje się z bazą danych i jest 

dostarczany przez dostawcę bazy danych. Sam ODBC nie kontroluje komunikacji sieciowej i nie ma cech 

zapory. Aplikacje ODBC wcale nie muszą korzystać z sieci; ODBC może być używany do komunikowania 

się z bazą danych działającą lokalnie na tym samym komputerze. JDBC ™ to po prostu Java analogowy 

do ODBC, Java API, który łączy się z dowolnym sterownikiem bazy danych różnych dostawców. 

Ponieważ JDBC jest oparty na Javie, która została zaprojektowana do dynamicznego ładowania, 

umożliwia klientom dynamiczne ładowanie potrzebnych sterowników, podczas gdy w ODBC muszą być 

jawnie zainstalowane. Jak zwykle zwiększa to wygodę kosztem bezpieczeństwa. Jeśli zostaniesz 

poproszony o zezwolenie na ODBC lub JDBC przez zaporę ogniową, powinieneś zapytać, która baza 

danych jest używana i zbadać cechy sieci tej konkretnej bazy danych. Same ODBC i JDBC nie zmienią 

tych cech. (Czasami bazy danych, które oferują wiele opcji połączenia, mogą nie oferować 

Sterowniki ODBC lub JDBC dla wszystkich opcji. Ponownie jest to określane przez twórcę bazy danych 

i nie jest nieodłączne od ODBC lub JDBC.) Jeśli nie masz dalszych informacji, z których można pracować, 

załóż, że osoby, które proszą o ODBC, naprawdę chcą korzystać z Microsoft SQL Server, ponieważ jest 

to baza danych najbardziej ściśle związane z platformami, które obsługują ODBC. 

Oracle SQL * Net i Net8 

SQL * Net to interfejs sieciowy SQL Oracle dla Oracle7, a Net8 jest jego następcą dla Oracle8. Zarówno 

SQL * Net, jak i Net8 wykonują złożone manipulacje w sieci; w zależności od konfiguracji serwera i 

klienta połączenia mogą korzystać z nieprzewidywalnych numerów portów lub mogą być restartowane 

lub inicjowane z serwera do klienta. To sprawia, że większość implementacji SQL * Net i Net8 jest 

niezwykle trudna do przejścia przez zaporę ogniową, która nie jest specjalnie świadoma Oracle. SQL * 

Net i Net8 są oparte na przezroczystym podłożu sieciowym (TNS) Oracle i będą próbowały rozmawiać 

z serwerem znanym jako detektor TNS. Sytuację sieciową Oracle komplikuje dodatkowo fakt, że 

zapewnia ona własną usługę nazewnictwa, Oracle Names, która ma własny serwer. Niektóre usługi 

proxy są dostarczane przez Oracle Connection Manager w Oracle8 i serwer Oracle Multiprotocol 

Interchange w Oracle7 

Wpływ na bezpieczeństwo SQL * Net i Net8 

Zarówno detektor TNS, jak i Oracle Names zaakceptują polecenia na tym samym porcie, przez który 

zwykle świadczą usługi. Możesz zabezpieczyć hasłem polecenia, które są uważane za niebezpieczne (na 

przykład „start” i „stop”), ale nie polecenia Oracle uważa za bezpieczne (na przykład „status” lub 

„pokaż”, aby wyświetlić ustawienia zmiennych). Domyślnie nie ma ochrony hasłem. Nawet gdy 

ochrona hasłem jest włączona, hasła mogą być przechowywane bez ochrony w plikach 

konfiguracyjnych serwera lub klienta. Ponadto pojawiły się doniesienia, że przynajmniej nasłuchujący 

Oracle8 TNS jest dość podatny na ataki typu „odmowa usługi” z nieoczekiwanych poleceń, co może 

powodować, że zużywa on duże ilości zasobów procesora. Szyfrowanie jest faktycznie obsługiwane 

przez TNS, ale Oracle nie podaje informacji o wersji TNS. W wersji TNS wbudowanej w SQL * Net v1 nic 

nie jest szyfrowane, nawet uwierzytelnienie użytkownika. Hasła są przesyłane przez sieć nie tylko do 

wielokrotnego użytku, ale bez ochrony i w sposób wyraźny. Począwszy od SQL * Net v2, 

uwierzytelnianie użytkowników i hasła kontrolne nasłuchiwania TNS są chronione, ale można je 

ponownie wykorzystać, gdy są przekazywane przez sieć. Począwszy od Net8 / Oracle8, Oracle Names 

również używa chronionego hasła kontrolnego. Opcja Oracle Advanced Networking Option (ANO) 

zapewnia szyfrowanie strumienia danych (za pośrednictwem 40-bitowego RC4 lub DES na poziomie 

międzynarodowym, 56-bitowego RC4 lub DES lub 128-bitowego RC4 w Stanach Zjednoczonych) oraz 



podsumowania wiadomości MD5. Zapewnia także obsługę haseł jednorazowego użytku. Oracle ma 

również osobny produkt Security Server, który służy do zapewnienia interfejsu API do jawnego 

podpisywania danych i weryfikacji podpisów na poziomie aplikacji - normalna aplikacja Oracle nie może 

kontrolować, czy klient i serwer używają funkcji szyfrowania Advanced Networking. Serwer Oracle 

może jednak wymagać szyfrowania i / lub sumowania kontrolnego wszystkich połączeń. Oracle ma 

wiele problemów z bezpieczeństwem podczas instalacji swoich serwerów. Większość tych problemów 

dotyczyła sposobów przekształcania dostępu do serwera na dostęp do konta root lub dostępu 

administratora Oracle przy użyciu narzędzi Oracle. Jednak niektóre problemy (jak wcześniej 

wspomniane problemy związane z odmową usługi) można było wykorzystać z sieci. 

Charakterystyka filtrowania pakietów SQL * Net i Net8 

Oracle w całości wykorzystuje porty TCP powyżej 1024,57. Porty te można skonfigurować, a istnieje 

wiele ustawień domyślnych w zależności od wersji Oracle, z której korzystasz. W najczęstszej 

konfiguracji domyślnej nasłuchiwanie TNS ma 1521 r., Nasłuchiwanie Oracle Multiprotocol Interchange 

ma 1526 r., Oracle Names ma 1575 r., A Oracle Connection Manager ma 1600 r. Normalnie 

rozpoczynają się połączenia klient-serwer do 1521 lub 1600, ale nie może tam pozostać. Często zdarza 

się, że hosty obsługują wiele TNS nasłuchiwania na różnych portach, a własna dokumentacja Oracle 

pokazuje również alternatywne wartości domyślne (na przykład nazwy Oracle są często wyświetlane 

w 1521 roku, a nasłuchujący TNS w 1526 roku). Musisz znać szczegóły swojej konfiguracji. 

Charakterystyka proxy SQL * Net i Net8 

Oracle ma kod proxy dla SQL * Net, ale firma zdecydowała się udostępnić go producentom zapór 

ogniowych oraz w formacie binarnym dla ograniczonych systemów operacyjnych. Dlatego chociaż kilka 

komercyjnych zapór ogniowych zapewnia obsługę proxy dla SQL * Net, może nie być dostępna na 

wszystkich platformach, nawet w linii produktów danego producenta. Ponadto, chociaż kod proxy wie 

o negocjacjach numeru portu SQL * Net, nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, ile egzekwuje protokół, 

a biorąc pod uwagę historię naiwności Oracle w zakresie bezpieczeństwa, można założyć, że nie robi 

on wiele . Oracle zapewnia produkt o nazwie Oracle Connection Manager, który zapewni proxy między 

innymi dla klientów SQL * Net i Net8. Oracle Connection Manager zapewnia wyjątkowo ograniczoną 

kontrolę nad tym, co klienci mogą łączyć; możesz zaakceptować lub odrzucić na podstawie: 

• Host źródłowy lub adres IP 

• Port źródłowy 

• Host docelowy lub adres IP 

• Port docelowy 

• Nazwa docelowej bazy danych 

Symbole wieloznaczne są dozwolone, ale muszą dotyczyć całych elementów nazwy lub adresu IP; na 

przykład możesz zezwolić wszystkim hostom w somedomain.example lub wszystkim hostom w 192.10, 

ale nie wszystkim hostom, które zaczynają się od „ora” w somedomain.example lub wszystkim hostom 

w 192.10.47.128/28. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych SQL * Net i Net8 

Zarówno SQL * Net, jak i Net8 wykorzystują informacje o wbudowanym adresie IP i numerze portu i 

mogą inicjować połączenia z serwera do klienta. Nie będą pracować przez system translacji adresów 

sieciowych, chyba że będzie miał specjalne możliwości radzenia sobie z nimi. Ponieważ Oracle nie 



udostępnia szczegółów protokołu, oznacza to, że translacja adresów sieciowych dla SQL * Net i Net8, 

podobnie jak proxy, będzie musiała być zapewniona przez Oracle. Od tego momentu Oracle nie 

dostarczył takiego modułu. 

Podsumowanie rekomendacji dla SQL * Net i Net8 

• Jeśli to możliwe, unikaj uruchamiania SQL * Net lub Net8 na zaporze. Jeśli musisz go uruchomić, użyj 

serwera proxy, który go obsługuje (albo Oracle Connection Manager, albo jeden z komercyjnych 

produktów zapory ogniowej który ma kod proxy Oracle). 

Tabelaryczny strumień danych (TDS) 

TDS to protokół bazy danych wykorzystywany między innymi przez Sybase i Microsoft SQL Server do 

komunikacji sieciowej. Jest to zastrzeżony protokół, którego właścicielem jest Sybase. Sybase oferuje 

stosunkowo liberalny dostęp do specyfikacji protokołu, ale ich licencja w szczególności zabrania 

rozpowszechniania informacji o specyfikacji protokołu, więc nie wolno mówić tylko tym, którzy 

naprawdę wiedzą, jak działa protokół. TDS jest prostym protokołem opartym na TCP, w którym klient 

uruchamia pojedyncze połączenie z serwerem. TDS nie używa żadnego stałego portu, a różne 

implementacje domyślnie używają różnych numerów portów. W swojej najprostszej formie TDS 

przesyła wszystkie dane, w tym nazwy użytkowników i hasła, niezabezpieczone i jawne. Jednak 

niektóre implementacje TDS wykorzystują szyfrowanie do ochrony całości lub części danych. 

Podsumowując, wiedza o tym, że produkt korzysta z TDS, mówi stosunkowo mało o jego skutkach dla 

bezpieczeństwa i zapory ogniowej, chociaż informacje sugerują, że przejście przez zaporę ogniową 

będzie stosunkowo proste (nie mówi, czy dobrym pomysłem, ponieważ TDS może być czystym tekstem 

lub szyfrowany). 

Sybase 

Sybase przyjmuje otwarte podejście do komunikacji sieciowej. Obsługuje wiele różnych protokołów, w 

tym TDS, IIOP i HTTP. Bezpieczeństwo można zapewnić, uruchamiając IIOPS lub HTTPS 

Charakterystyka filtrowania pakietów Sybase 

Sybase może używać TDS, HTTP, HTTPS, IIOP lub IIOPS do komunikacji sieciowej. Wszystkie z nich 

domyślnie używają połączeń TCP od klienta do serwera z obydwoma końcami na porcie powyżej 1023. 

Port, z którego będzie korzystał serwer, jest definiowany, gdy serwer bazy danych jest skonfigurowany 

i może być ustawiony na dowolny nieużywany port. Domyślne ustawienia Sybase do używania 7878 

dla TDS, 8080 dla HTTP, 8081 i 8082 dla HTTPS, 9000 dla IIOP oraz 9001 i 9002 dla IIOPS. Jeśli serwer 

ma niezbędne uprawnienia i żaden inny serwer WWW już ich nie używa, HTTP i HTTPS mogą zostać 

przeniesione do normalnych zarezerwowanych portów (odpowiednio 80 i 443. 

Charakterystyka proxy Sybase 

Proxy HTTP są szeroko rozpowszechnione i mogą być używane z obsługą HTTP Sybase. Ponadto wielu 

dostawców zapór zapewnia serwery proxy TDS. Pamiętaj, że żaden z tych serwerów proxy nie zwiększy 

znacząco bezpieczeństwa, dlatego powinieneś ostrożnie chronić swoje bazy danych. 

Charakterystyka translacji adresów sieciowych Sybase 

Zarówno TDS, jak i HTTP działają bezproblemowo przez systemy translacji adresów sieciowych, więc 

nie powinieneś mieć trudności z konfiguracją serwera do pracy z systemem translacji adresów 

sieciowych. 

Podsumowanie zaleceń dla Sybase 



• Jeśli to możliwe, unikaj uruchamiania Sybase przez zaporę ogniową. Jeśli potrzebujesz obsługi Sybase 

przez zaporę, rozważ użycie IIOPS lub HTTPS. 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server, podobnie jak Sybase, może wykorzystywać TDS do komunikacji (określa to jako 

bibliotekę sieciową TCP / IP). W sieciach TCP / IP obsługuje także korzystanie z Microsoft RPC 

bezpośrednio (za pośrednictwem biblioteki sieci Multiprotocol) lub przez SMB (za pośrednictwem 

biblioteki sieci Named Pipes). Microsoft SQL oferuje wiele opcji uwierzytelniania użytkownika. Jeśli 

ustawisz używanie uwierzytelniania SQL przez TDS, dane uwierzytelniające będą przekazywane przez 

sieć w postaci czystego tekstu. Jeśli ustawisz korzystanie z uwierzytelniania systemu Windows NT przez 

TDS, nazwa użytkownika i hasło zostaną zasłonięte. (Nie jest jasne, co to jest, ale wydaje się, że jest to 

szyfrowanie odwracalne, a nie odpowiedź na wyzwanie). Uwierzytelnianie SQL za pomocą TDS nie 

chroni nazwy użytkownika i hasła i nigdy nie powinno być używane w niepewnym środowisku. Należy 

zachować ostrożność przy korzystaniu z kont używanych do uzyskiwania dostępu do SQL. Powinny mieć 

minimalne niezbędne uprawnienia do bazy danych SQL i Windows NT. Nie powinny to być konta 

używane do logowania lub udostępniania plików w systemie Windows NT. 

Pamiętaj, że jeśli klient podejmie próbę użycia uwierzytelnienia SQL w niezabezpieczonej sieci, a serwer 

jest skonfigurowany do korzystania z uwierzytelniania systemu Windows NT, uwierzytelnienie 

zakończy się niepowodzeniem, ale konto będzie nadal zagrożone. Klient wyśle nazwę użytkownika i 

hasło w postaci jawnego tekstu, które można przechwycić i nie ma możliwości serwera, aby temu 

zapobiec. Niektóre wersje Microsoft SQL Server obsługują replikację bazy danych tylko przez SMB; 

nowsze wersje umożliwią replikację bazy danych przez TDS, ale jest mniej wydajna. 

Charakterystyka filtrowania pakietów Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server zwykle używa portu TCP 1433 dla TDS, ale można go skonfigurować do 

korzystania z dowolnego portu. 

Charakterystyka proxy serwera Microsoft SQL Server 

TDS jest łatwy do proxy z ogólnymi serwerami proxy. Należy upewnić się, że klienci używają 

uwierzytelniania domeny Windows NT, a nie uwierzytelniania SQL, aby uniknąć ujawnienia nazwy 

użytkownika i hasła.  

Tłumaczenie adresów sieciowych i Microsoft SQL Server 

TDS działa transparentnie z translacją adresów sieciowych, więc nie powinno być problemu ze 

skonfigurowaniem Microsoft SQL Server do działania przez system translacji adresów sieciowych. 

Podsumowanie rekomendacji dla Microsoft SQL Server 

• Jeśli to możliwe, unikaj przepuszczania Microsoft SQL Server przez zaporę. 

• Jeśli musisz używać Microsoft SQL Server przez zaporę ogniową, użyj TDS, ale zamiast 

uwierzytelniania SQL użyj uwierzytelniania Windows NT, aby zapewnić ochronę informacji o nazwie 

użytkownika i haśle. 

Gry 

Gry internetowe to świetna zabawa. Niestety projektanci gier rzadko są ekspertami w dziedzinie 

bezpieczeństwa, a wielu z tych samych osób atakujących systemy komputerowe przyciąga gry 

internetowe. Nie oznacza to, że gracze internetowi są z natury złymi ludźmi; większość z nich to dobrze 



postawieni obywatele. Z drugiej strony, główną publicznością do internetowych strzelanin jest ten sam 

tłum nastolatków z komputerami i czasem wolnym, z którego pochodzą napastnicy, i byłoby cudem, 

gdyby obie kultury nie nakładały się na siebie . Jeśli bierzesz aplikację, która nie została zaprojektowana 

dla bezpieczeństwa, umieszczasz ją w sieci i przekazujesz osobom, które lubią atakować systemy 

komputerowe, wynik jest przewidywalny i niezbyt ładny. Ponadto ograniczenia konstrukcyjne gier 

internetowych powodują, że łatwe do zabezpieczenia połączenia są niepożądane. Trwałe połączenia 

TCP ze znanymi portami po prostu nie są odpowiednie w większości sytuacji w grach. Dobrze 

udokumentowane protokoły są łatwiejsze do zakłócania przez graczy, których producenci rzadko chcą, 

aw każdym razie producenci gier są na ogół zajęci opracowywaniem dokumentacji dla użytkowników, 

którzy właśnie kupili swój pierwszy komputer, a producenci nie mają zbyt wiele czasu na oszczędzaj na 

dokumentowaniu szczegółów technicznych, aby ludzie mogli konfigurować zapory ogniowe. 

(Najczęstsze porady dotyczące zapory ogniowej w dokumentacji gry brzmią: „Nie możesz znajdować 

się za zaporą ogniową.”) Niemożliwe jest szczegółowe udokumentowanie cech zapory w grach. Gry 

szybko zyskują popularność, a nawet te, które są stałymi ulubieńcami, często się zmieniają. Na przykład 

wiedza, że chcesz grać w Quake, nie przewiduje, jakich portów, a nawet jakich protokołów będziesz 

potrzebować; niektóre wersje Quake wymagają zarówno TCP, jak i UDP, podczas gdy inne używają 

tylko jednego lub drugiego. Gra sieciowa jest zawsze klientem, zwykle protokołu o nieznanych 

funkcjach i implikacjach bezpieczeństwa. Jednym z nich, który może być kontrolerem dla gry 

wieloosobowej, jest także pewnego rodzaju serwer. Wiele gier zawsze zapewnia zarówno funkcje 

klienta, jak i serwera, gdy działają w trybie dla wielu graczy. Oznacza to, że uruchamianie gier 

sieciowych może stwarzać luki w zabezpieczeniach, nawet jeśli nie łączysz się z zewnętrznymi graczami 

(jeśli gra wywołuje serwer, serwer ten może być narażony na atak, nawet jeśli nie inicjujesz połączeń). 

Maszyny, na których działają gry sieciowe, powinny być chronione przed przychodzącymi połączeniami 

internetowymi. Uruchamianie wtyczek i rozszerzeń gier może zmienić ich cechy bezpieczeństwa 

poprzez dodanie nowych możliwości. Jeśli masz grę, której ufasz, nie rób tego,  uaktualnij go lub zmień 

bez ponownej oceny jego bezpieczeństwa. 

Quake 

Quake, w wielu różnych wersjach, jest jedną z najpopularniejszych gier internetowych. Ma też długą i 

smutną historię problemów z bezpieczeństwem, szczególnie w wersjach Unix. Nie powinieneś 

uruchamiać żadnych plików binarnych Quake jako root, niezależnie od tego, co mówi dokumentacja; 

Serwery Quake są podatne na ataki zdalne, a klienci Quake działający jako root mogą być 

wykorzystywani przez lokalnych użytkowników. Kiedy pierwotnie napisano Quake, twórca gry, ID, 

wprowadził specjalną funkcję umożliwiającą programistom uruchamianie poleceń na wszystkich 

serwerach Quake. Te polecenia nie są rejestrowane i nie muszą być normalnymi poleceniami Quake 

(Quake może uruchamiać programy zewnętrzne). Na wszystkich platformach należy zachować 

ostrożność, aby uruchomić aktualny serwer Quake i / lub odrzucić pakiety z sieci korporacyjnej ID 

(192.246.40.0/24), ponieważ tylne drzwi umożliwią atakującym, którzy sfałszują pakiety z tej sieci, 

uruchamianie dowolnych (i niezalogowanych) poleceń z uprawnieniami serwera Quake. 

Podsumowanie rekomendacji dla gier 

• Nie zezwalaj na gry przez zaporę, jeśli masz wybór. Blokowanie nieszkodliwych rozrywek może 

wydawać się okrutne, ale niosą ze sobą prawdziwe niebezpieczeństwa. 

• Jeśli chcesz uruchomić serwer gry, użyj zaatakowanej maszyny, na której nie ma nic innego, na czym 

ci zależy. 

• W przypadku popularnych gier możesz uzyskać dedykowane serwery proxy, z których niektóre 

oferują funkcje bezpieczeństwa. Zazwyczaj są one wytwarzane przez strony trzecie i rzadko są 



polerowanymi produktami komercyjnymi. Nie są odpowiednie dla wysoce bezpiecznych środowisk lub 

naiwnych użytkowników, ale mogą wystarczyć do obsługi dedykowanych graczy w środowisku, które 

nie wymaga dużego bezpieczeństwa. 

• Instaluj gry z wielką starannością. Prawie nigdy nie jest bezpieczne uruchamianie serwerów lub 

klientów jako uprzywilejowany użytkownik. 



Dwie przykładowe zapory ogniowe 

W tej części opisujemy dwie przykładowe konfiguracje dla podstawowych zapór ogniowych. Prawie 

każda prawdziwa zapora będzie bardziej złożona niż te opisane tutaj, ale ta prezentacja powinna dać 

ci wyobrażenie o zadaniach związanych z budowaniem zapory i o tym, jak różne elementy pasują do 

siebie. Usługi, które będziemy świadczyć za pośrednictwem tych przykładowych zapór sieciowych, to 

tylko podstawy: cały świat Internetu, dostęp do terminali, przesyłanie plików, poczta elektroniczna, 

wiadomości Usenet i DNS. 

Chcemy podkreślić, że te przykłady są właśnie takie: przykłady. Nie powinieneś wdrożyć na ślepo 

jednego z tych przykładów bez uprzedniego zrozumienia własnych potrzeb, środowiska oraz implikacji 

i komplikacji usług, które ma zapewnić zapora sieciowa. 

Ekranowana architektura podsieci 

Architektura podsieci ekranowanej,  jest prawdopodobnie najczęstszą architekturą zapory typu „zrób 

to sam”. Ta architektura zapewnia dobre bezpieczeństwo (w tym wiele warstw nadmiarowości), co 

zdaniem większości witryn jest rozsądnym kosztem. Istnieją warianty ekranowanej podsieci dla dwóch 

routerów i jednego routera. Zasadniczo możesz użyć albo dwóch routerów z dwoma interfejsami, albo 

jednego routera z 3 interfejsami. Architektura podsieci z jednym routerem działa podobnie jak 

architektura podsieci z dwoma routerami i jest często nieco tańsza. Należy jednak użyć routera, który 

może obsługiwać filtrowanie pakietów przychodzących i wychodzących na każdym interfejsie. (Zobacz 

omówienie tego punktu w rozdziale 8.) W tym rozdziale wykorzystamy architekturę dwóch routerów, 

ponieważ jest ona prostsza koncepcyjnie. Ten typ zapory zawiera następujące komponenty,: 

Sieć obwodowa: izoluje hosta bastionowego od sieci wewnętrznej, więc naruszenie bezpieczeństwa 

hosta bastionu nie wpłynie natychmiast na twoją sieć wewnętrzną. 

Zewnętrzny router: Łączy witrynę ze światem zewnętrznym. Jeśli to możliwe, zewnętrzny router 

zapewnia również co najmniej pewną ochronę hosta bastionu, routera wewnętrznego i sieci 

wewnętrznej. (Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ niektóre witryny używają zewnętrznych routerów 

zarządzanych przez ich dostawców usług sieciowych, a zatem są poza kontrolą witryny). 

Wewnętrzny router: chroni wewnętrzną sieć przed światem i przed własnym gospodarzem bastionu. 

Host Bastionowy: Służy jako główny punkt kontaktu witryny ze światem zewnętrznym 

Oprócz maszyn, które tworzą samą zaporę, załóżmy, że istnieją maszyny w sieci wewnętrznej (hosty 

wewnętrzne), które spełniają następujące role (zwróć uwagę, że dowolny komputer wewnętrzny może 

pełnić dowolne, a nawet wszystkie z tych ról): 

• Serwer poczty elektronicznej 

• Serwer grup dyskusyjnych Usenet 

• Serwer DNS 

• Klient różnych usług internetowych 

Każda z tych usług wewnętrznych jest świadczona bezpośrednio (poprzez filtrowanie pakietów) lub 

pośrednio (za pośrednictwem serwerów proxy działających na hoście bastionu). 

Zakładamy (przynajmniej na potrzeby tego przykładu), że użytkownikom wewnętrznym w naszym 

systemie ufamy, że nie będą aktywnie próbować obchodzić zapory i że nie ma szczególnej potrzeby 

monitorowania ani rejestrowania ich działań internetowych. Zakładamy również, że używasz 



prawidłowo przypisanych i trasowanych adresów IP (to znaczy adresów przypisanych do Twojej 

witryny oraz odpowiednio skierowane i reklamowane w pozostałej części Internetu przez 

usługodawcę) dla sieci wewnętrznych i obwodowych. Jeśli nie, musisz użyć serwerów proxy lub  

tłumaczenia adresu sieciowego, ponieważ nie można zezwolić na pakiety z nieprzypisanymi adresami 

IP w Internecie; nawet jeśli im na to pozwolisz, odpowiedzi nie będą w stanie do ciebie wrócić. Na 

koniec założymy, że używasz osobnych numerów sieci dla sieci obwodowej i wewnętrznej, abyś mógł 

łatwo wykryć sfałszowane pakiety.  

Konfiguracja usługi 

Biorąc pod uwagę architekturę, którą właśnie opisaliśmy, w jaki sposób zapewniamy podstawowe 

usługi internetowe? 

HTTP i HTTPS 

Będziemy chcieli zapewnić dwa rodzaje usług HTTP. Będziemy chcieli umożliwić naszym użytkownikom 

dostęp do stron internetowych innych osób i będziemy chcieli założyć własną stronę internetową. W 

przypadku wychodzących protokołów HTTP i HTTPS (umożliwiających naszym użytkownikom dostęp 

do innych witryn) możemy użyć filtrowania pakietów lub serwerów proxy. Filtrowanie pakietów 

pozwoli naszym użytkownikom na dostęp do serwerów HTTP i HTTPS tylko na standardowych portach; 

proxy pozwoli im dotrzeć do wszystkich serwerów HTTP i HTTPS. Które podejście powinniśmy 

zastosować? 

Standardowe przeglądarki obsługują serwery proxy HTTP i HTTPS, więc nie musimy się martwić o 

używanie niestandardowych klientów w obu przypadkach. Proxying zwiększy koszty konfiguracji, ale 

ta cena wydaje się uczciwa ze względu na zwiększone możliwości, które oferuje. Z drugiej strony, 

moglibyśmy po prostu pozwolić wewnętrznym hostom na tworzenie połączeń z portem 80, portem 

443 i dowolnym portem na 1024 lub powyżej 1024. To pozwoli na dostęp do prawie dowolnego 

serwera HTTP lub HTTPS i będzie również przydatne do obsługi FTP. Dodaje to znaczne ryzyko; 

użytkownicy wewnętrzni będą mogli korzystać z dowolnego protokołu powyżej 1024, bez kontroli 

zapory. Jeśli ci użytkownicy są w złych intencjach lub nawet nieostrożni, mogą je ujawnić  dla 

wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw. Ponadto wszelkie wprowadzane przez nich programy koni 

trojańskich z łatwością będą mogły wysyłać dane. Jednak początkowo zdecydowaliśmy się zaufać 

użytkownikom, więc nie jest to problem. Używanie w ten sposób czystego filtrowania pakietów 

straciłoby nas tylko serwery na niestandardowych portach poniżej 1024, a te porty i tak powinny być 

zarezerwowane. Jeśli używamy buforującego serwera proxy, znacznie poprawimy wydajność HTTP dla 

wszystkich następujących elementów: 

Klienci HTTP: otrzymują strony z pamięci podręcznej przez sieć wewnętrzną, a nie z oryginalnego 

serwera przez nasze połączenie internetowe, co prawdopodobnie jest znacznie wolniejsze. 

Klienci niebędący HTTP: Klienci HTTP nie będą zużywać tak dużej przepustowości naszego połączenia 

internetowego, pozostawiając więcej z nich do wykorzystania przez innych klientów. 

Serwery HTTP w innych witrynach: Otrzymają tylko jedno żądanie z naszej witryny dotyczące danej 

strony, a nie wiele żądań. 

Nie można buforować połączeń HTTPS, ponieważ szyfrowanie oznacza, że strony są różne przy każdym 

dostępie, ale buforujący serwer proxy nie będzie zakłócał usługi HTTPS; będzie po prostu działać jak 

normalny serwer proxy. Większość serwerów buforujących pozwala nam również świadczyć usługi 

HTTP na zewnętrznych stronach, dzięki czemu możemy to wykorzystać do publikowania własnych 

publicznych stron internetowych naszej witryny. Ta konfiguracja nie jest szczególnie bezpieczna; 



wymagania bezpieczeństwa dotyczące proxy i publikowania są różne i idealnie chcielibyśmy je 

rozdzielić. Jednak w konfiguracji z tylko jednym hostem bastionu nie możemy zapewnić dużej separacji. 

Łączenie serwerów proxy i publikowania byłoby niedopuszczalne, gdybyśmy chcieli zapewnić 

popularne strony lub gdybyśmy to zrobili potrzebowaliśmy dużo bezpieczeństwa dla stron, które 

udostępnialiśmy (na przykład, jeśli strony są wykorzystywane do handlu elektronicznego). W obu 

przypadkach oddzielamy wychodzącą pamięć podręczną od publicznego serwera WWW, umieszczając 

je nie tylko na różnych programach, ale także na różnych komputerach. W rzeczywistości możemy 

chcieć mieć publiczny serwer sieciowy w sieci innej osoby, korzystając z komercyjnej usługi 

hostingowej. Proxy HTTP i HTTPS jest również trywialne do dodania, gdy masz inne rzeczy proxy za 

pośrednictwem SOCKS lub TIS FWTK. Gdybyśmy mieli uruchomione SOCKS, bardzo kuszące byłoby po 

prostu proxy przez to, ponieważ SOCKS jest jednym z systemów obsługiwanych przez wiele 

przeglądarek. Z drugiej strony instalowanie SOCKS tylko dla HTTP i HTTPS jest bardzo trudne; chyba nie 

warto, chyba że będziemy mieli inne aplikacje, które będą z niego korzystać. Gdybyśmy korzystali z 

serwera proxy HTTP TIS FWTK, musielibyśmy zmusić użytkowników do zmiany używanych przez nich 

adresów URL. W takim przypadku użytkownicy nie byliby w stanie wyciąć i wkleić poczty elektronicznej, 

gdy ludzie mówią im o nowych, fajnych rzeczach. Ani SOCKS, ani TIS FWTK nie stanowią atrakcyjnej 

opcji w tej sytuacji. Jednak zarówno proxy (przez serwer proxy), jak i filtrowanie pakietów wydają się 

być atrakcyjnym i rozsądnym wyborem. Proxy jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jeśli nie 

zamierzamy udostępniać FTP bezpośrednio w trybie pasywnym (co daje naszym użytkownikom 

możliwość komunikowania się z serwerami na dowolnym porcie TCP powyżej 1023). Z drugiej strony 

filtrowanie pakietów byłoby zdecydowanie lepsze, gdybyśmy chcieli korzystać z klientów, którzy nie 

mieli wbudowanej obsługi proxy, lub gdybyśmy nie chcieli udostępniać serwera HTTP i nie mieliby 

dostępu do innych usług. W tym przykładzie założymy, że zapewniamy usługę HTTP i HTTPS klientom 

wewnętrznym za pośrednictwem serwera proxy działającego na hoście bastionu i że używamy tego 

samego serwera do publikowania naszych publicznych stron internetowych na całym świecie . 

Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że komponent proxy jest skonfigurowany tak, aby 

uniemożliwić użytkownikom zewnętrznym korzystanie z proxy w celu uzyskania dostępu do naszej sieci 

wewnętrznej lub innych serwerów zewnętrznych. Nasze powody używania serwera proxy są oparte 

głównie na dodatkowej wydajności, chociaż warto również upewnić się, że użytkownicy mogą uzyskać 

dostęp do serwerów HTTP i HTTPS na niestandardowych portach poniżej 1023. 

SMTP 

W żadnej konfiguracji nie ma wielu opcji SMTP. Chcemy, aby wszystkie zewnętrzne połączenia SMTP 

były kierowane do jednego komputera z zabezpieczonym serwerem SMTP i nie ufamy, że przypadkowe 

komputery wewnętrzne mają bezpieczne serwery SMTP. Oznacza to, że umieścimy zabezpieczony 

serwer SMTP na hoście bastionu i użyjemy rekordów DNS MX do przekierowania całej przychodzącej 

poczty do hosta bastionu, który następnie przekaże całą przychodzącą pocztę do jednego 

zabezpieczonego wewnętrznego serwera SMTP. Jakie mamy inne opcje? Moglibyśmy umieścić 

bezpieczny serwer SMTP na wewnętrznym serwerze pocztowym i skierować do niego pocztę 

przychodzącą, ale gdyby ten serwer SMTP był zagrożony, cała wewnętrzna sieć byłaby wówczas 

zagrożona. Ewentualnie moglibyśmy poprosić hosta bastionu, aby wysyłał pocztę bezpośrednio do 

maszyn w sieci wewnętrznej, ale po raz kolejny zwiększylibyśmy naszą podatność, gdyby serwer SMTP 

na hoście bastionu został naruszony. Zaatakowany host bastionowy przemówiłby do niewiarygodnych 

wewnętrznych serwerów SMTP, a wkrótce nastąpiłby kompromis wewnętrznej sieci. Jeśli host 

bastionu może rozmawiać tylko z wewnętrznym serwerem poczty, ogranicza to możliwe ataki, które 

może wykonać; wewnętrzny serwer pocztowy może obsługiwać zabezpieczony serwer SMTP. Ponadto, 

dokonując tego wyboru, niechlujne zadania konserwacyjne są przenoszone z hosta bastionu o 

kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa na mniej wrażliwy wewnętrzny serwer poczty. A co z pocztą 



wychodzącą? Prawdopodobnie bezpieczne byłoby zezwalanie urządzeniom wewnętrznym na 

wysyłanie poczty bezpośrednio do świata zewnętrznego, ale powoduje to ból głowy związany z 

konserwacją. (Musisz obserwować konfigurację poczty na wszystkich komputerach wewnętrznych.) 

Poza tym zrobienie tego otwiera kolejne bezpośrednie połączenie między sieciami wewnętrzną i 

zewnętrzną. Nie ma żadnych znanych sposobów atakowania klienta SMTP przez serwer SMTP, ale 

zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Wydaje się, że zezwolenie wewnętrznym urządzeniom na wysyłanie 

poczty bezpośrednio do świata zewnętrznego również nie przynosi większych korzyści. Jedyną różnicą, 

jaką robi, jest to, że moglibyśmy wysyłać pocztę (ale jej nie odbierać), gdy host bastionu nie działa. Bez 

względu na to, jaką podejmiemy decyzję, będziemy musieli skonfigurować naszych klientów poczty. 

(W przeciwieństwie do FTP i Telnet, SMTP nie działa tak, jak zainstalowany bez modyfikowania plików 

konfiguracyjnych.) Ponadto praca nad skierowaniem poczty do serwera jest mniejsza niż praca nad 

prawidłowym wysłaniem jej do wszechświata zewnętrznego. Jedynym prawdziwym pytaniem jest, czy 

skierować pocztę wychodzącą z maszyn wewnętrznych do poczty wewnętrznej serwera lub host 

bastionowego. Skierowanie go do wewnętrznego serwera pocztowego ma te same zalety, co w 

przypadku poczty przychodzącej, i utrzymuje wewnętrzne informacje z dala od hosta bastionu. Poczta 

między użytkownikami wewnętrznymi nie powinna przechodzić przez hosta bastionu. Skonfigurujemy 

SMTP, jak opisano w rozdziale 16, z gospodarzem bastionu działającym jako pośrednik dla poczty 

przychodzącej i wychodzącej. Oto co robić: 

• Opublikuj rekordy DNS MX, które przekierowują pocztę przychodzącą z witryny do hosta bastionu. 

• Skonfiguruj urządzenia wewnętrzne, aby wysyłały całą pocztę wychodzącą na wewnętrzny serwer 

pocztowy. 

• Skonfiguruj hosta bastionu, aby wysyłał całą pocztę przychodzącą do jednego wewnętrznego serwera 

pocztowego i wysyłał pocztę wychodzącą bezpośrednio do miejsca docelowego. 

W tym przykładzie założymy, że istnieje jeden wewnętrzny serwer poczty dla poczty przychodzącej i 

wychodzącej. 

Telnet 

Wychodząca usługa Telnet może być zapewniana przez filtrowanie pakietów lub przez serwery proxy. 

Jakiego podejścia powinniśmy użyć? Proxy będzie wymagało zmodyfikowanych klientów lub 

zmodyfikowanych procedur użytkownika; wdrożenie jednego z nich będzie uciążliwe. Proxy pozwoli 

nam ograniczyć lub monitorować korzystanie z Telnet przez użytkownika, zmuszając naszych 

użytkowników do uwierzytelnienia się na serwerze proxy przed realizacją ich żądań. Pamiętaj jednak, 

że postanowiliśmy założyć, że użytkownicy wewnętrzni są godni zaufania, więc nie ma potrzeby 

uwierzytelniania. Proxy byłoby konieczne, gdybyśmy używali nieprzypisanych lub niezadeklarowanych 

adresów IP wewnętrznie, ale tutaj też tak nie jest. Ponieważ mamy godnych zaufania użytkowników i 

odpowiednie adresy IP, proxy dla Telnet nie daje żadnej przewagi nad filtrowaniem pakietów, a 

trudniej jest je skonfigurować i utrzymać. Dlatego w tym przykładzie zapewnimy wychodzący Telnet za 

pomocą filtrowania pakietów. Przychodzące usługi Telnet są znacznie trudniejsze do zapewnienia w 

bezpieczny i wygodny sposób. Gdyby było to konieczne, przychodząca usługa Telnet mogła być 

zapewniona na hoście bastionu przy użyciu dodatkowego uwierzytelnienia. Jednak w przypadku 

witryny, która szuka prostej konfiguracji, rozsądnym rozwiązaniem jest całkowite zablokowanie 

przychodzącej usługi Telnet, zastępując ją usługą SSH. Tak zrobimy dla tego przykładu. 

SSH 



Chociaż przychodząca usługa Telnet jest niebezpieczna, warto zezwolić na pewien rodzaj zdalnego 

dostępu. Najbezpieczniejszym sposobem na to jest zezwolenie na SSH. Jednym ze sposobów byłoby 

zezwolenie SSH na przychodzenie tylko do hosta bastionu, zmuszając użytkowników do zalogowania 

się do hosta bastionu, a następnie stamtąd do ich wewnętrznego miejsca docelowego; jest to 

skutecznie forma pośrednictwa. Inną opcją byłoby zezwolenie na SSH przychodzące do dowolnego 

hosta. Zmuszenie SSH do pojedynczego hosta bastionu pozwala nam upewnić się, że nadchodzi 

prawdziwie SSH i że serwer SSH jest bezpiecznie skonfigurowany. Z drugiej strony wymaga to od nas 

skonfigurowania kont użytkowników na hoście bastionu. Jeśli tylko kilku użytkowników musi korzystać 

z SSH, może to być najlepszy sposób świadczenia usługi. Jednak tylko w przypadku jednego hosta 

bastionu istnieje duże ryzyko związane z posiadaniem kont użytkowników. Zezwolenie na SSH 

przychodzące do wszystkich hostów pozwala uniknąć problemu z kontami użytkowników na hoście 

bastionu, ale otwiera się możliwość posiadania hostów z serwerami SSH, które będą przekierowywać 

porty, lub innych serwerów na porcie SSH. Jak omawiamy w rozdziale 18, przekierowanie portów przez 

SSH stanowi znaczne ryzyko, które może narazić Twoją witrynę na ataki na klienta. Umożliwimy SSH 

przychodzącym do wszystkich hostów (już ufamy użytkownikom wewnętrznym). W celu 

bezpieczniejszej konfiguracji ograniczylibyśmy hosty dostępne za pośrednictwem SSH, dodając innego 

hosta bastionowego w sieci ekranowanej lub traktując niektóre hosty wewnętrzne jako hosty 

ekranowane i zezwalając SSH tylko na te hosty. 

Ponieważ zezwalamy na przychodzące SSH, powinniśmy również zezwolić na wychodzące SSH; 

niesprawiedliwe byłoby proszenie ludzi o korzystanie z SSH w celu uzyskania dostępu do naszej witryny, 

ale wymaganie od naszych użytkowników korzystania z niezabezpieczonego Telnet w celu uzyskania 

dostępu do innych stron. Będziemy jednak chcieli ostrzec naszych użytkowników przed ryzykiem 

związanym ze zdalnym przekierowaniem portów. W przeciwieństwie do wychodzącego Telnet, 

wychodzące SSH otwiera nas na ataki przychodzące, jeśli przekierowanie portów jest włączone. (Aby 

uzyskać więcej informacji o zagrożeniach związanych z przekierowaniem portów SSH, patrz Rozdział 

18). Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możemy chcieć ograniczyć nawet wychodzące SSH do komputera 

gdzie moglibyśmy kontrolować używanych klientów i zabronić zdalnego przekierowywania portów. 

Należy pamiętać, że nawet jeśli SSH jest ograniczony do jednego komputera, bardzo trudno jest 

uniemożliwić użytkownikom udostępnianie własnych klientów SSH. 

FTP 

W przeciwieństwie do Telnet, FTP nie nadaje się do czystego rozwiązania do filtrowania pakietów. 

Ponieważ tryb FTP w trybie normalnym wymaga połączenia przychodzącego do dowolnego portu 

powyżej 1023, próba zezwolenia na to bez robienia niczego innego daje atakującym dostęp do 

wszelkiego rodzaju usług działających w naszych systemach wewnętrznych. To pozostawia nam dwie 

możliwości: 

• Obsługa trybu pasywnego poprzez filtrowanie pakietów 

• Obsługa trybu normalnego za pośrednictwem serwerów proxy 

W obu przypadkach standardowe klienty FTP dostarczane z systemami operacyjnymi Unix i większość 

popularnych, publicznie dostępnych klientów na komputery osobiste, nie będą działać normalnie. Jeśli 

używamy bramy proxy TIS FWTK ftp-gw (opisanej w rozdziale 9), możemy korzystać z 

niezmodyfikowanych klientów, ale kosztem nauczania użytkowników, aby postępowali zgodnie ze 

specjalnymi procedurami. Niektóre popularne klienty FTP - te wbudowane w przeglądarki internetowe, 

takie jak Netscape Navigator lub Internet Explorer - używają trybu pasywnego bez modyfikacji, ale z 

drugiej strony nie wszystkie serwery wspierajcie to dobrze. Rozsądnym kompromisem byłoby użycie 



zarówno filtrowania pakietów, jak i serwerów proxy, przy użyciu bramy proxy, takiej jak ftp-gw z TIS 

FWTK, która nie wymaga modyfikacji klientów. Klienci obsługujący tryb pasywny będą działać za 

pośrednictwem filtrów pakietów. Na platformach, na których możemy łatwo zastąpić dostarczonych 

klientów, możemy zapewnić klientów w trybie pasywnym; na platformach, na których nie możemy 

łatwo zastąpić klientów, możemy zamiast tego zmodyfikować procedury użytkownika. Jak 

powiedzieliśmy, jeśli chcielibyśmy monitorować użycie FTP, musielibyśmy używać wyłącznie proxy, ale 

tutaj tak nie jest. Gdybyśmy korzystali z nieprzypisanego lub nieprzepisanego numeru sieci, 

musielibyśmy dokonać translacji adresu proxy lub adresu sieciowego. Możemy także chcieć korzystać 

z proxy wyłącznie, jeśli zdecydujemy się ukryć dane DNS - zaoszczędziłoby nam to kłopotu z 

fałszowaniem danych w celu podwójnego wyszukiwania wstecznego za pomocą opublikowanego 

adresu z reklamowanym odwrotnym mapowaniem - ale ukrywanie danych DNS jest większym 

problemem, zhan to wartość. W sytuacji, gdy proxy jest używane wyłącznie, musielibyśmy ponownie 

rozważyć, którego serwera proxy użyć. Serwer proxy, który mamy zaznaczony wymaga, aby 

użytkownicy zmodyfikowali swoje procedury, co ma sens w omawianej konfiguracji, ponieważ nie ma 

innych opcji. Saldo mogłoby wyjść inaczej, gdyby wszyscy byli prokurentami. Należy pamiętać, że aby 

korzystać z serwera proxy TIS FWTK ftp-gw na hoście bastionowym, filtrowanie pakietów będzie 

musiało zezwalać na połączenia TCP z portów powyżej 1023 na hoście bastionu na porty powyżej 1023 

na hostach wewnętrznych oraz z portu 20 na hosty zewnętrzne do portów powyżej 1023 na hoście 

bastionowym, dla kanałów danych FTP 

Oznacza to, że ktoś, kto włamie się do hosta bastionu, może łatwo połączyć się z dowolnym serwerem 

na dowolnym hoście wewnętrznym korzystającym z portu TCP powyżej 1023 (na przykład serwer X11 

na porcie 6000). Ponadto wszelkie serwery korzystające z takich portów (to znaczy porty TCP powyżej 

1023) na samym hostie bastionu również są wrażliwe. Z tego powodu, jeśli w ogóle zezwalasz na te 

połączenia danych FTP na proxy, prawdopodobnie chcesz jawnie zablokować dostęp do systemów 

wewnętrznych do portów TCP powyżej 1023, o których wiesz lub masz uzasadnione podejrzenie, że 

serwery nasłuchują. Przynajmniej porty, które chcesz zablokować, prawdopodobnie obejmują od 6000 

do około 6003 (zakładając, że cztery lub mniej rzeczywistych lub wirtualnych serwerów X11 na 

maszynę; patrz omówienie X11 w rozdziale 18). Ponieważ zezwalamy na SSH, musimy również chronić 

wirtualne serwery X11 tworzone przez SSH, które zaczynają się od 6010, więc rozszerzymy ten zakres 

portów do 6020. Pamiętaj jednak, że zamiast blokować określone porty, zamiast domyślnie blokować 

wszystkie porty, a następnie zezwalanie na określone porty jest ogólnie niebezpieczną strategią. 

Trudno jest opracować i utrzymywać pełną listę portów, które należy zablokować w witrynie. Lepiej 

byłoby zablokować wszystko domyślnie, a następnie zezwolić tylko na określone porty, ale nie można 

tego zrobić ze standardowym (niepasywnym) FTP ze względu na sposób, w jaki działa. Zezwolenie na 

FTP w trybie pasywnym z filtrowaniem pakietów jest dość liberalnym podejściem, ponieważ pozwala 

na przejście praktycznie każdego połączenia, o ile jest ono inicjowane od wewnątrz. Liczba serwerów 

powyżej portu 1023 wynosi bardzo duży. Ma to pewne zalety (na przykład umożliwia użytkownikom 

dostęp do niestandardowych serwerów HTTP), ale może również umożliwiać dostęp do wszelkiego 

rodzaju niebezpiecznych usług. Pozwalając na to, zakładamy, że nasi użytkownicy nie tylko mają dobre 

intencje, ale także potrafią odróżnić bezpieczny od niebezpiecznego połączenie, a przynajmniej 

unikanie pokusy robienia nieoczekiwanych rzeczy. Ponieważ odmówiliśmy przychodzącej usługi Telnet, 

sensowne jest również odrzucenie przychodzącego użytkownika FTP. Obie usługi wymagają w 

przybliżeniu takich samych środków bezpieczeństwa, a udostępnienie jednej z nich spowodowałoby, 

że skonfigurowanie drugiej byłoby banalne. Przychodzące anonimowe FTP to inna sprawa, a my to 

zapewnimy. Ponieważ nie jesteśmy głównym dostawcą usług internetowych, a ponieważ i tak już 

korzystamy z TIS FWTK, możemy przejść do bezpieczeństwa funkcji i korzystać z anonimowego serwera 

FTP TIS FWTK. Gdybyśmy mieli zapewnić główny anonimowy serwer FTP, prawdopodobnie 



chcielibyśmy skorzystać z pełniejszego wuarchive serwera FTP (zobacz rozdział 17, opis jego 

możliwości) i uruchomić go na komputerze, który nie był głównym hostem bastionu ale wciąż był to 

host bastionowy w sieci obwodowej. Korzystanie z innego hosta bastionu pozwala uniknąć 

przeciążenia głównego hosta bastionu ryzykownymi i interaktywnymi usługami. 

NNTP 

Jak omówiliśmy wcześniej, najbardziej praktycznym sposobem skonfigurowania NNTP w zaporze jest 

umożliwienie dostawcom usług NNTP bezpośredniej rozmowy z wewnętrznym hostem wiadomości 

Usenet i odwrotnie. Potrzebowalibyśmy przytłaczającego powodu, aby zrobić coś innego i trudno to 

sobie wyobrazić. Nawet jeśli nie mieliśmy istniejącego wewnętrznego hosta wiadomości, zbudowanie 

jednego z nich nie jest trudniejsze niż zbudowanie serwera wiadomości na hoście bastionu i jest 

znacznie bezpieczniejsze. Serwery informacyjne zawodzą z ponurą regularnością; podczas gdy 

problemy zwykle nie są związane z bezpieczeństwem, nadal nie chcesz instalować niczego 

wymagającego dużej konserwacji na hoście bastionu. W tym przykładzie założymy pojedynczy 

zewnętrzny kanał informacyjny NNTP. 

DNS 

DNS najlepiej zapewniać przez zaporę z parą serwerów: jeden na hoście bastionu, a drugi na hoście 

wewnętrznym. Podobnie jak NNTP, DNS przedstawia sytuację, w której liczba racjonalnych rozwiązań 

jest wyraźnie ograniczona. Musimy zdecydować, czy korzystać z oddzielnych wewnętrznych i 

zewnętrznych serwerów do ukrywania informacji, czy też powinniśmy pozwolić światowi 

zewnętrznemu zobaczyć wszystkie nasze dane hosta. Decydując się na bezpośredni FTP w trybie 

pasywnym, podjęliśmy już tę decyzję pośrednio. Bezpośredni tryb pasywny FTP wymagałby 

skomplikowanej konfiguracji DNS do obsługi ukrywania informacji i nadal zapewniałby prawidłowe 

dane dla wewnętrznych hostów będących klientami FTP. W tym przykładzie założymy, że serwer DNS 

na hoście bastionowym jest serwerem pomocniczym dla naszej domeny i że serwer główny jest na 

hoście wewnętrznym. Nie będziemy ukrywać żadnych informacji DNS 

HTTP-1 i HTTP-2 

Zezwalaj wewnętrznym klientom HTTP na łączenie się z serwerem proxy HTTP na hoście bastionu. 

Klienci mogą korzystać z połączenia HTTP z serwerem proxy, aby żądać usług za pomocą dowolnego 

protokołu obsługiwanego przez serwer proxy; połączenie między klientem a serwerem proxy będzie 

realizowane przez port 80, podczas gdy połączenie między serwerem proxy a serwerem docelowym 

będzie realizowane przez odpowiedni port dla żądanego protokołu. Dlatego te reguły będą obsługiwać 

zarówno HTTPS, jak i HTTP. 

Telnet-1 i Telnet-2 

Zezwalaj na wychodzące połączenia Telnet. 

SSH-1 i SSH-2 

Zezwalaj na wychodzące połączenia SSH. Mamy ustawiony port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 

1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre formy uwierzytelnienia wymagają, aby 

klienci SSH używali portów na poziomie lub poniżej 1023. 

SSH-3 i SSH-4 



Zezwalaj na przychodzące połączenia SSH. Mamy ustawiony port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 

1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre formy uwierzytelnienia wymagają, aby 

klienci SSH używali portów na poziomie lub poniżej 1023. 

FTP-1 i FTP-2 

Zezwalaj na wychodzące połączenia kanału poleceń z serwerami FTP, do użytku przez wewnętrznych 

klientów w trybie pasywnym, którzy bezpośrednio komunikują się z tymi serwerami. 

FTP-3 i FTP-4 

Zezwalaj na połączenia kanału danych FTP od wewnętrznych klientów w trybie pasywnym do 

zewnętrznych serwerów FTP. Zauważ, że te reguły faktycznie zezwalają na wszystkie połączenia z 

wewnętrznych portów TCP powyżej 1023 na zewnętrzne porty TCP powyżej 1023. To może być więcej 

niż chcesz, ale nie ma sposobu na pokrycie trybu pasywnego FTP czymkolwiek mniej szerokim, a 

połączenia są co najmniej ograniczone do tych otwartych z wewnątrz. 

FTP-5 i FTP-6 

Zezwalaj normalnym (niepasywnym) wewnętrznym klientom FTP na otwieranie kanału poleceń FTP do 

serwera proxy proxy na hoście bastionu. Pamiętaj, że te reguły są w rzeczywistości zbędne, jeśli masz 

reguły FTP-1 i FTP-2 na miejscu wcześniej, ponieważ „Bastion” jako źródło lub miejsce docelowe (objęte 

regułami FTP-5 i FTP-6) jest podzbiorem „ Wszystkie ”(objęte zasadami FTP-1 i FTP-2). Zbędne reguły 

będą nakładać niewielki koszt wydajności, ale ułatwią zrozumienie zestawu reguł. Umożliwia także 

zmianę reguł FTP-1 i FTP-2 (np. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz obsługiwać klientów w trybie 

pasywnym) bez przypadkowego przerywania dostępu klienta w trybie normalnym do serwera proxy. 

FTP-7 przez FTP-9 

Zezwalaj na połączenia danych FTP z serwera proxy na hoście bastionu niepasywnym klientom 

wewnętrznym. Reguła FTP-7 uniemożliwia atakującemu, który uzyskał dostęp do hosta bastionu, 

atakowanie wewnętrznych serwerów X11 za pośrednictwem dziury utworzonej przez reguły FTP-8 i 

FTP-9. Jeśli masz inne serwery wewnętrznie nasłuchujące połączeń na portach TCP powyżej 1023, 

powinieneś dodać dla nich podobne reguły. Zauważ, że próba wyliczenia rzeczy, które powinny zostać 

odrzucone (jak w regule FTP-7) jest na ogół przegraną propozycją, ponieważ twoja lista prawie zawsze 

będzie niekompletna (np. Dlatego, że przeoczyłeś lub nie wiedziałeś o jakiejś usłudze wewnętrznej lub 

ponieważ usługa została dodana po ustanowieniu filtrów). Jednak w tej sytuacji najlepiej jest 

obsługiwać klientów FTP w trybie normalnym. 

SMTP-1 i SMTP-2 

Zezwalaj na wysyłanie poczty wychodzącej z wewnętrznego serwera pocztowego do hosta bastionu. 

SMTP-3 i SMTP-4 

Zezwalaj na pocztę przychodzącą z hosta bastionu na wewnętrzny serwer pocztowy. 

NNTP-1 i NNTP-2 

Zezwalaj na wychodzące wiadomości Usenet z serwera wiadomości na serwer wiadomości 

usługodawcy. 

NNTP-3 i NNTP-4 



Zezwalaj na nadchodzące wiadomości Usenet z serwera wiadomości usługodawcy na swój serwer 

wiadomości. 

DNS-1 

Zezwalaj na zapytania i odpowiedzi DNS oparte na UDP od wewnętrznego serwera DNS do serwera 

DNS hosta bastionu. 

DNS-2 

Zezwalaj na zapytania i odpowiedzi DNS oparte na UDP od serwera DNS hosta bastionu na wewnętrzny 

serwer DNS. 

DNS-3 i DNS-4 

Zezwól na oparte na TCP zapytania DNS z wewnętrznego serwera DNS na serwery DNS hosta bastionu, 

a także odpowiedzi na te zapytania. Zezwalaj także na transfery stref, w których serwer DNS hosta 

bastionu jest serwerem podstawowym, a wewnętrzny serwer DNS jest serwerem dodatkowym. 

DNS-5 i DNS-6 

Zezwól na oparte na TCP zapytania DNS z serwera DNS hosta bastionu na wewnętrzny serwer DNS, a 

także odpowiedzi na te zapytania. Zezwalaj także na transfery stref, w których serwer DNS hosta 

bastionu jest serwerem pomocniczym, a wewnętrzny serwer DNS jest serwerem podstawowym. 

Default-1 i Default-2 

Blokuj wszystkie pakiety, które nie są wyraźnie dozwolone przez jedną z powyższych reguł. 

Sposób tłumaczenia tych abstrakcyjnych reguł na konkretne reguły dla konkretnego systemu 

filtrowania zależy od składni używanej przez system. Niektóre systemy pozwalają wprowadzać reguły 

jako pojedynczą tabelę, podobnie jak pokazujemy tutaj w tej tabeli. Inne systemy wymagają określenia 

reguł dla pakietów przychodzących i wychodzących w osobnych zestawach reguł. Podział tych reguł na 

pakiety przychodzące i wychodzące nie stanowi problemu, pod warunkiem zachowania kolejności 

reguł każdego typu; to znaczy, o ile wszystkie przychodzące reguły pozostają w tej samej kolejności 

względem siebie, a wszystkie wychodzące reguły pozostają w tej samej kolejności względem siebie. 

Router zewnętrzny 

Router zewnętrzny ma dwa cele: 

• Aby podłączyć sieć obwodową (a tym samym swoją witrynę) do świata zewnętrznego 

• W celu ochrony siatki obwodowej i wewnętrznej przed światem zewnętrznym 

W wielu okolicznościach możliwy jest tylko pierwszy cel, ponieważ zewnętrzny router jest często 

udostępniany i zarządzany przez dostawcę usług sieciowych. Ten dostawca może nie być w stanie lub 

nie chce skonfigurować i utrzymywać reguł filtrowania pakietów na zewnętrznym routerze (i nie może 

lub nie chce pozwolić ci to zrobić samodzielnie). Różnice między regułami routera wewnętrznego i 

zewnętrznego mają związek z hostem bastionu. Wynika to z faktu, że host bastionu znajduje się „na 

zewnątrz” routera wewnętrznego (tj. Z boku routera wewnętrznego w kierunku Internetu), ale siedzi 

„wewnątrz” routera zewnętrznego (tj. Z boku routera zewnętrznego z dala od Internet). Jeśli możesz 

skonfigurować filtrowanie na zewnętrznym routerze, warto to zrobić. Jeśli nic więcej, może służyć jako 

kopia zapasowa dla niektórych filtrów w routerze wewnętrznym. W tym przykładzie musisz ustanowić 

następujące reguły. Oto kilka dodatkowych informacji o każdym zestawie reguł w tej tabeli: 



Spoof-1 i Spoof-2 

Blokuj przychodzące pakiety, które twierdzą, że mają wewnętrzne lub obwodowe adresy IP źródłowych 

sieci - to znaczy sfałszowane pakiety prawdopodobnie wysłane przez atakującego. Reguła Spoof-1 jest 

taka sama jak reguła Spoof-1 na routerze wewnętrznym; Zasada Spoof-2 jest unikalna dla 

zewnętrznego routera. 

Spoof-3 

Blokuj wychodzące pakiety, które twierdzą, że mają zewnętrzne źródłowe adresy IP. Są to albo 

sfałszowane pakiety od osoby atakującej w Twojej sieci, albo objawy złej konfiguracji sieci. Spoof-3 

może być trudny do zaimplementowania w niektórych systemach filtrowania pakietów, ponieważ 

można go łatwo napisać tylko wtedy, gdy można użyć negacji na adresach źródłowych (w celu 

określenia adresów, które nie znajdują się w wewnętrznym zakresie). Dopuszczalne byłoby pominięcie 

tego w tej sytuacji; służy głównie ochronie innych ludzi, a nie ochronie Twojej witryny. 

HTTP-1 i HTTP-2 

Zezwól serwerowi proxy HTTP hosta bastionowego na połączenie się z serwerami HTTP i HTTPS na 

dowolnym komputerze w Internecie. W rzeczywistości te reguły zezwalają każdemu programowi 

klienckiemu TCP na hoście bastionu korzystającym z portu powyżej 1023 na kontaktowanie się z 

dowolnym programem serwera na dowolnym hoście w Internecie za pomocą dowolnego portu. 

Odbywa się to, aby serwer proxy HTTP mógł kontaktować się z serwerami HTTP na niestandardowych 

numerach portów (tj. Innych niż port 80). Jakkolwiek ogólne są te zasady, ważne jest, aby zezwalały 

tylko na połączenia wychodzące, sprawdzając bit ACK. 

HTTP-3 i HTTP-4 

Zezwalaj klientom zewnętrznym na kontakt z serwerem HTTP hosta bastionowego. Nie ma 

równoważnych reguł na routerze wewnętrznym, ponieważ w sieci wewnętrznej nie ma serwerów 

HTTP, do których klienci zewnętrzni mogą uzyskać dostęp. 

Telnet-1 i Telnet-2 

Zezwalaj na wychodzące połączenia Telnet. Są one identyczne z odpowiednimi regułami na routerze 

wewnętrznym (podobnie jak wszystkie reguły na routerze zewnętrznym, które dotyczą hostów 

wewnętrznych i zewnętrznych, ale nic w sieci obwodowej). 

SSH-1 i SSH-2 

Zezwalaj na wychodzące połączenia SSH. Mamy ustawiony port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 

1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre formy uwierzytelnienia wymagają, aby 

klienci SSH używali portów na poziomie lub poniżej 1023. Są one takie same, jak odpowiednie reguły 

na routerze wewnętrznym. 

SSH-3 i SSH-4 

Zezwalaj na przychodzące połączenia SSH. Mamy ustawiony port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 

1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre formy uwierzytelnienia wymagają, aby 

klienci SSH używali portów na poziomie lub poniżej 1023. Są one takie same, jak odpowiednie reguły 

na routerze wewnętrznym. Jeśli istnieje potrzeba umożliwienia administratorom połączenia się z 

hostem bastionu za pomocą SSH w celu zdalnej administracji, będziemy musieli dodać kolejną parę 

reguł. W tej chwili administratorzy mogą używać SSH do hosta wewnętrznego, a następnie łączyć się 



stamtąd z hostem bastionu, ale jest to nieco niestabilne (jeśli wewnętrzny router jest wyłączony, nie 

będzie możliwości zdalnego administrowania czymkolwiek). 

FTP-1 przez FTP-4 

Zezwalaj na wychodzące połączenia FTP w trybie pasywnym i są identyczne z odpowiednimi regułami 

na routerze wewnętrznym. 

FTP-5 i FTP-6 

Zezwól serwerowi proxy FTP na hoście bastionowym na otwarcie kanału poleceń FTP na serwery FTP 

w Internecie. Zauważ, że w przeciwieństwie do odpowiednich reguł na routerze wewnętrznym, reguły 

te nie są zbędne, jeśli masz reguły FTP-1 i FTP-2 na miejscu wcześniej na liście. Czemu? Ponieważ 

„Bastion” jako źródło lub miejsce docelowe (objęte regułami FTP-5 i FTP-6) nie jest podzbiorem 

„Wewnętrznego” (objętego zasadami FTP-1 i FTP-2). 

FTP-7 przez FTP-9 

Zezwalaj na połączenia danych FTP z zewnętrznych serwerów FTP z serwerem proxy na hoście 

bastionu. Reguła FTP-7 uniemożliwia atakującemu atakowanie serwerów X11 na hoście bastionu przez 

otwór utworzony przez reguły FTP-8 i FTP-9. Jeśli inne serwery hosta bastionu nasłuchują połączeń na 

portach TCP powyżej 1023, należy dodać dla nich podobne reguły. Pamiętaj, że próba wyliczenia rzeczy, 

które powinny zostać odrzucone (jak w regule FTP-7) jest przegraną propozycją, ponieważ twoja lista 

prawie zawsze będzie niekompletna (np. Ponieważ przeoczyłeś lub nie wiedziałeś o jakiejś usłudze lub 

ponieważ usługa została dodana po filtry zostały ustanowione). Jest to jednak najlepsze, co możesz 

zrobić w tej sytuacji, jeśli musisz obsługiwać FTP w trybie normalnym. 

FTP-10 przez FTP-15 

Zezwól na FTP w trybie pasywnym i normalnym od klientów zewnętrznych na anonimowy serwer FTP 

na hoście bastionowym. Nie ma równoważnych reguł na routerze wewnętrznym, ponieważ na 

serwerze wewnętrznym nie ma serwerów FTP sieci, do której mają dostęp klienci zewnętrzni. 

SMTP-1 i SMTP-2 

Zezwalaj na wysyłanie poczty wychodzącej od hosta bastionowego do świata zewnętrznego. 

SMTP-3 i SMTP-4 

Zezwalaj na przychodzące wiadomości ze świata zewnętrznego do hosta bastionowego. 

NNTP-1 do NNTP-4 

Zezwalaj na wiadomości Usenet w obie strony między serwerem wiadomości Usenet a serwerem 

wiadomości usługodawcy. Te reguły są identyczne z odpowiednimi regułami na routerze 

wewnętrznym. 

DNS-1 

Umożliwia zapytania DNS oparte na UDP i odpowiedzi z serwera DNS hosta bastionu na serwery DNS 

w świecie zewnętrznym. 

DNS-2 



Umożliwia zapytania DNS oparte na UDP i odpowiedzi z internetowych serwerów DNS na serwer DNS 

hosta bastionu. Zauważ, że reguła DNS-2 (która pozwala na komunikację między serwerami) jest 

zbędna, jeśli istnieje reguła DNS-3 (która umożliwia komunikację między klientami). 

DNS-3 i DNS-4 

Pozwól zewnętrznym klientom DNS opartym na UDP wysyłać zapytania do serwera DNS na hoście 

bastionu i odpowiadać na nie. 

DNS-5 i DNS-6 

Zezwalaj na zapytania DNS oparte na TCP od hosta bastionu na serwery DNS w Internecie, a także 

odpowiedzi na te zapytania. Zezwalaj także na transfery stref, w których serwer DNS hosta bastionu 

jest serwerem pomocniczym, a zewnętrzny serwer DNS jest serwerem podstawowym. 

DNS-7 i DNS-8 

Zezwól na oparte na TCP zapytania DNS ze świata zewnętrznego na serwer DNS hosta bastionu, a także 

odpowiedzi na te zapytania. Zezwalaj także na transfery stref, w których serwer DNS hosta 

bastionowego jest serwerem podstawowym, a zewnętrzny serwer DNS jest serwerem dodatkowym. 

Default-1 i Default-2 

Zablokuj wszystkie pakiety, które nie są wyraźnie dozwolone przez jedną z powyższych reguł, podobnie 

jak odpowiednie reguły na wewnętrznym routerze. 

Inne prace konfiguracyjne 

Oprócz konfigurowania reguł filtrowania pakietów musimy wykonywać różne inne czynności związane 

z konfiguracją: 

Na wszystkich maszynach wewnętrznych 

Skonfiguruj pocztę elektroniczną, aby poczta wychodząca była wysyłana do wewnętrznego serwera 

pocztowego. Będziemy także musieli zainstalować klientów FTP w trybie pasywnym, jeśli są dostępni. 

Możemy chcieć zainstalować klientów SSH i serwery skonfigurowane do wyłączania przekierowania 

portów. 

Na wewnętrznym serwerze pocztowym 

Zainstaluj zaufany serwer SMTP. 

Na wewnętrznym (podstawowym) serwerze nazw 

Umieść rekord MX dla każdego rekordu A, wskazując pocztę przychodzącą na hosta bastionu; dalsze 

wewnętrzne rekordy MX mogą być konieczne, aby wewnętrzny serwer poczty mógł wewnętrznie 

kierować ruchem. Musimy również skonfigurować hosta bastionowego jako uznany wtórny serwer 

nazw i usuń wszelkie rekordy TXT lub HINFO, których nie chcemy widzieć w świecie zewnętrznym (tj. 

prawie wszystkie rekordy, które świat zewnętrzny mógłby mieć sens). 

Na hosta bastionowego 

Wykonaj wszystkie standardowe zadania konfiguracyjne hosta bastionowego (usuwanie nieużywanych 

serwerów, dodawanie rejestrowania itd.) Musimy zainstalować TIS FWTK i skonfigurować serwer proxy 

FTP, zaufany Serwer SMTP i anonimowa usługa FTP z niego. Musimy również zainstalować serwer HTTP 



i skonfigurować go tak, aby działał jako serwer proxy, a także aby obsługiwał strony HTTP, które chcemy 

pokazać światu zewnętrznemu. 

Analiza 

Jak dobry jest firewall, który skonfigurowaliśmy? Rozważmy to w odniesieniu do strategii i zasad 

omówionych w Części 3. 

Najmniejszy przywilej 

Zasada najmniejszego uprzywilejowania polega na tym, że obiekt (program, osoba, router lub 

cokolwiek innego) powinien mieć minimalne uprawnienia niezbędne do wykonania przydzielonego 

zadania i nie więcej. Następstwem tej zasady jest to, że systemy powinny być konfigurowane, aby 

wymagały jak najmniejszych uprawnień. Możesz zobaczyć tę zasadę w działaniu w kilku miejscach tego 

ustawienia. Na przykład skonfigurowanie SMTP w taki sposób, aby wychodząca poczta była wysyłana 

przez hosta bastionu (a nie bezpośrednio do systemów zdalnych), jest aplikacją najmniej 

uprzywilejowaną, ponieważ pozwala ci ściślej kontrolować sposób, w jaki systemy wewnętrzne łączą 

się z systemami zewnętrznymi. (W takim przypadku nie jest konieczne, aby systemy wewnętrzne 

rozmawiały bezpośrednio z systemami zewnętrznymi w celu świadczenia tej usługi). 

Głęboka obrona 

Zasada głębokiej obrony jest czymś innym, co można zobaczyć w opisanej przez nas konfiguracji. Na 

przykład hosty wewnętrzne są chronione przed światem zewnętrznym przez routery zewnętrzne i 

wewnętrzne. Podobnie host bastionu jest chroniony przed atakiem zarówno przez własną ostrożną 

konfigurację, jak i przez zewnętrzny router. Kilka razy wyraźnie podjęliśmy decyzje o zwiększeniu 

głębokości obrony. Na przykład jest to jeden z głównych celów korzystania z wewnętrznego serwera 

poczty między hostem bastionu a klientami wewnętrznymi. Routery wewnętrzne i zewnętrzne często 

odrzucają te same pakiety. Głęboka obrona to prawie jedyny powód odmowy routerowi 

wewnętrznemu odrzucenia pakietów, których rzekomo nie mogą odebrać (ponieważ zostały już 

odrzucone przez router zewnętrzny). 

Punkt dławika 

Zasada dławika jest wyraźnie zastosowana w naszej konfiguracji, ponieważ wszystko między klientami 

wewnętrznymi a Internetem przechodzi przez sieć obwodową. Co więcej, wiele z nich pochodzi od 

gospodarza bastionu za pośrednictwem serwerów proxy. Tylko Telnet, SSH i FTP są dostarczane w 

sposób, który pozostawia je względnie otwarte. Usługi te można lepiej udusić, używając wszędzie 

serwerów proxy. 

Najsłabszy link 

W tej konfiguracji nie ma jednego oczywistego słabego łącza do ataku. Prawdopodobnie najsłabszym 

ogniwem jest host bastionu, ale nawet całkowicie skompromitowany host bastionu nie pomoże 

atakującemu, jeśli chodzi o atakowanie wewnętrznych systemów; nie wiele połączeń jest dozwolonych 

z hosta bastionu do systemów wewnętrznych. Niektóre z najsłabszych łączy, które można zobaczyć w 

tej konfiguracji, to przychodzące SSH, proxy FTP, połączenie publicznego serwera HTTP z wychodzącym 

buforującym serwerem proxy. Dopuszczenie przychodzącego SSH do każdego hosta jest kolejnym 

kandydatem na najsłabsze łącze; jest to punkt, w którym najbardziej ufamy użytkownikom. 

Użytkownicy, którzy wybiorą słabe hasła lub skonfigurują tunele SSH, mogą łatwo podważyć 

bezpieczeństwo zapory. Można to znacznie wzmocnić, ograniczając SSH do dedykowanego hosta 

bastionu, co może pomóc w egzekwowaniu ograniczeń hasła i tunelowania. Użytkownicy nadal mogą 



łączyć się z tego hosta do hostów wewnętrznych. Opisana przez nas konfiguracja FTP serwera proxy 

pozwoli osobie atakującej, która przejęła hosta bastionu, atakować serwery na portach powyżej 1023 

(jeśli istnieją) na hostach wewnętrznych. Jak rozwiązać tę lukę? Uzyskaj i używaj tylko klientów FTP w 

trybie pasywnym wewnętrznie, nie uruchamiaj proxy FTP i usuń reguły zezwalające na proxy FTP z 

filtrów. Łączenie przychodzącej i wychodzącej usługi HTTP ma kilka wad. Po pierwsze, sam program 

serwera jest bardziej skomplikowany; stara się egzekwować różne ograniczenia dla użytkowników 

wewnętrznych i zewnętrznych, a błędy lub błędne konfiguracje mogą niewłaściwie wymieszać te dwa 

elementy, umożliwiając użytkownikom zewnętrznym używanie serwera do atakowania wewnętrznych 

maszyn lub stron trzecich. Po drugie, publiczne serwery HTTP przyciągają atakujących, których nie 

chcesz koncentrować się na maszynie, która jest ważna dla funkcjonowania Twojej witryny. Możesz 

rozwiązać ten problem, przenosząc publiczny serwer HTTP na dedykowany komputer lub nawet 

korzystając z zewnętrznej usługi hostingowej, aby całkowicie usunąć go z witryny. 

Jak omówiono, istnieją dwa powody, aby wiedzieć, jakie są najsłabsze linki w zaporze. Pierwszym 

powodem jest to, że możesz je naprawić, jeśli to możliwe; mówiliśmy już o rzeczach, które możesz 

zmienić w tej zaporze ogniowej, aby wzmocnić niektóre słabe linki. Drugi powód jest taki, że możesz 

monitorować te linki, których nie możesz wyeliminować z tego czy innego powodu. Na przykład, aby 

zaradzić ryzyku stwarzanemu przez zezwolenie SMTP z hosta bastionu na wewnętrzny serwer poczty, 

praktycznie nie można zabronić przychodzącego SMTP; że odcięłoby to pocztę przychodzącą ze świata 

zewnętrznego, co prawdopodobnie nie jest właściwe. Ponieważ nie możesz wyeliminować tego 

słabego łącza, powinieneś go ściśle monitorować, aby upewnić się, że atakujący go nie przejmie ,co jest 

jego zaletą (tzn. należy monitorować wewnętrzny serwer poczty pod kątem ataków ze strony hosta 

bastionu za pośrednictwem SMTP, monitorując dzienniki i raporty SMTP na wewnętrznym serwerze 

poczty). Możesz dalej grać w myślenie: „Gdybym był atakującym, co bym zrobił?” a następnie 

rozwiązywanie problemów, które odkryjesz ad nauseam, lub dopóki nie zabraknie Ci czasu lub 

pieniędzy. Jednak w pewnym momencie Ty (lub kierownictwo) prawdopodobnie zdecydujesz, że 

zrobiłeś wystarczająco dużo (na podstawie definicji „wystarczającej”) w Twojej witrynie. 

Stanowisko bezpieczne w razie awarii 

Możesz zobaczyć zasadę bezpiecznego działania zastosowaną w regułach filtrowania pakietów. 

Ogólnie rzecz biorąc, reguły określają, na co chcesz zezwolić, i domyślnie odmawiają wszystkiego 

innego. Jest to podejście bezpieczne w razie awarii, ponieważ jeśli pojawi się coś nieprzewidzianego 

(na przykład nowa usługa), nie będzie ona dozwolona przez zaporę ogniową, chyba że oczywiście 

naśladuje lub jest tunelowana przez inną dozwoloną usługę. Reguły redundantnego routera 

zapewniają również bezpieczeństwo w razie awarii jednego lub drugiego routera. Jeśli filtrowanie 

przypadkowo lub tymczasowo zostanie wyłączone na jednym routerze (powodując, że przechodzi on 

przez wszystkie pakiety), drugi nadal wykonuje większość tego samego filtrowania, przynajmniej w 

odniesieniu do świata zewnętrznego. 

Udział powszechny 

Jeśli jest to jedyne połączenie naszej witryny z Internetem, mamy do czynienia z mimowolnym 

powszechnym udziałem; wszyscy muszą przejść przez zaporę, aby uzyskać dostęp do Internetu. 

Oczywiście byłoby nam znacznie lepiej z dobrowolnym powszechnym udziałem, ale może to wymagać 

pewnej edukacji użytkowników na temat celów i potrzeby środków bezpieczeństwa, które 

przyjmujemy. W pewnym stopniu polegamy na dobrowolnym powszechnym udziale. Udzieliliśmy 

bezpłatnego dostępu Telnet, SSH i FTP, a tym samym zezwoliliśmy na wszelkie połączenia wychodzące 

z portami na 1024 lub powyżej 1024 (co jest dużą ilością linek, z których użytkownicy mogą nas 

zawiesić). FTP nie jest w żadnym wypadku jedyną usługą powyżej 1024. W szczególności założyliśmy, 



że jest to twoje jedyne połączenie z Internetem i że użytkownicy wewnętrzni nie będą tylko omijać 

zapory sieciowej, konfigurując własne połączenia internetowe. Wystarczy jeden żartowniś z 

modemem, pakietem oprogramowania PPP i zewnętrzną linią telefoniczną, a Ty również możesz mieć 

niezabezpieczone tylne drzwi do swojej sieci. 

Różnorodność obrony 

W tej konfiguracji są możliwości zastosowania zasady różnorodności obrony (np. Użycie routerów 

różnych dostawców do wewnętrznych i zewnętrznych systemów filtrowania pakietów). Większość 

stron prawdopodobnie uzna, że takie podejście nie jest warte kłopotów. Jednak nawet jeśli używasz 

podobnego lub identycznego sprzętu, nadal możesz zyskać pewną różnorodność, ponieważ różni ludzie 

wykonują przynajmniej wstępną konfigurację różnych systemów filtrujących, a następnie wzajemnie 

sprawdzają swoją pracę. Użycie różnych serwerów SMTP na wewnętrznym serwerze pocztowym i 

hoście bastionu byłoby dość dużym postępem w tej konfiguracji, ponieważ jest to jedna z głównych 

słabych stron tej konfiguracji. Nawet mniej bezpieczny, ale inny serwer SMTP na wewnętrznym 

serwerze pocztowym jest prawdopodobnie lepszy niż ten, który doprowadzi do dokładnie tego samego 

ataku, który właśnie zakończył się sukcesem na hoście bastionu. Im bardziej narażony jest serwer 

SMTP, tym ważniejszy jest ten problem. 

Prostota 

Prostota to kolejna ważna strategia bezpieczeństwa. Ta szczególna konfiguracja zapory zapewnia 

prostotę poprzez oddzielenie komponentów, dzięki czemu każdy komponent jest tak prosty i 

zrozumiały, jak to możliwe. Podjęliśmy szereg decyzji w celu uproszczenia konfiguracji; na przykład 

decyzja o zastosowaniu oddzielnych routerów wewnętrznych i zewnętrznych (zamiast pojedynczego 

routera z trzema interfejsami) upraszcza reguły filtrowania pakietów i ułatwia ich zrozumienie. 

Wnioski 

Wiele zalet oferuje schemat taki jak opisany w poprzednich sekcjach. Główne potencjalne wady, które 

widzimy, to koszt i złożoność; ale nie uważamy, że konfiguracja, którą przedstawiliśmy, jest zbyt droga 

dla większości witryn i uważamy, że zapewnia minimalny wymagany poziom złożoności. 

Co jeśli naprawdę potrzebujesz zaoszczędzić trochę pieniędzy? Byłoby wykonalne zbudowanie 

ekranowanej architektury podsieci przy użyciu jednego routera z trzema interfejsami zamiast pary 

routerów z dwoma interfejsami, które opisaliśmy. Rozwiązanie byłoby nieco bardziej skomplikowane, 

ponieważ musiałbyś połączyć dwa opisane wcześniej oddzielne zestawy filtrujące, ale nie powinno to 

być zbyt trudne. Byłoby również stosunkowo łatwo zbudować bezpieczniejszą konfigurację o tej samej 

podstawowej architekturze. Mniej ufna witryna wymusiłaby wszystkie usługi Telnet, SSH i FTP przez 

serwery proxy, co umożliwiłoby znacznie lepsze rejestrowanie i usunięcie dokuczliwych dziur, które 

byłyby możliwe dzięki każdemu połączeniu wychodzącemu do portów powyżej 1024. Po wymuszeniu 

dodatkowych protokołów przez serwery proxy odkryć również, że ukrywanie informacji DNS byłoby 

czymś więcej praktyczne i bardziej rozsądne. Jednak cena tego zwiększonego bezpieczeństwa byłaby 

bardziej złożoną i delikatną konfiguracją, która przyniosłaby więcej irytacji użytkownikom. Możliwe 

byłoby również zwiększenie oferowanych usług bez większych zmian architektury. Na przykład 

przychodzący Telnet i przychodzący użytkownik FTP mogą być obsługiwane stosunkowo łatwo dla kilku 

użytkowników na hoście bastionu lub na dedykowanym hoście w sieci ekranowanej. Poważną 

anonimową usługę FTP lub usługę HTTP można zapewnić, konfigurując dodatkowe maszyny w sieci 

ekranowanej. Podobnie można skalować zaporę ogniową w celu obsługi drugiego połączenia 

internetowego lub nadmiarowych hostów bastionu w celu zapewnienia bardziej niezawodnej usługi 

lub usługi dla znacznie większej sieci wewnętrznej. 



Połączone routery i host bastionowy przy użyciu sprzętu ogólnego przeznaczenia 

Scalona architektura routera wewnętrznego i zewnętrznego, jest niższą pod względem bezpieczeństwa 

i tańszą alternatywą dla ekranowanej architektury podsieci omówionej w poprzedniej sekcji. Może to 

być bardzo użyteczna architektura dla małych witryn, które zmagają się ze znacznymi ograniczeniami 

kosztów, szczególnie gdy jest zbudowana wokół komputera ogólnego przeznaczenia, który może 

zapewnić nie tylko routing, ale także elastyczne filtrowanie pakietów i proxy. Architektura ta jest 

typowa dla zapór ogniowych typu single-box, w których sieć obwodowa jest często nazywana siecią 

usług. W tym przykładzie nie ma sieci obwodowej, ale nie ma routerów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Jedna maszyna zapewnia routing i filtrowanie, a także niektóre normalne funkcje hosta bastionu. Sieć 

obwodowa zapewnia wyłącznie usługi zewnętrzne i nie ma połączeń z sieci obwodowej do sieci 

wewnętrznej. Ta architektura oczywiście zmniejsza koszt zapory, wymagając jednego routera zamiast 

dwóch, ale zapewnia również inne zalety. Na przykład wymaga tylko jednego przypisanego adresu 

widocznego w Internecie; zewnętrzny interfejs scalonego routera musi być prawidłowym adresem, ale 

jeśli scalony router może dokonywać translacji adresów sieciowych, wszystkie pozostałe adresy można 

wybrać z prywatnej przestrzeni adresowej. Architektura ta zapewnia również czysty rozdział między 

zaporą ogniową a hostem usług obwodowych, umożliwiając zarządzanie nimi przez różne osoby o 

różnych postawach wobec bezpieczeństwa i przy minimalnej interakcji ze sobą. Chociaż architektura 

ta bardzo przypomina skondensowaną wersję poprzedniej, ograniczenia są znacznie różne. Ponieważ 

wszystkie funkcje są umieszczane na tym samym komputerze, istnieją ograniczenia dotyczące tego, 

czego można oczekiwać od tego komputera. Będziesz musiał przenieść całą niekrytyczną 

funkcjonalność z samej zapory. Z drugiej strony masz znacznie większą elastyczność w tym, co robisz 

na hoście usług obwodowych, ponieważ nie ma to decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa hostów 

wewnętrznych (w architekturze ekranowanej podsieci hosty bastionowe w sieci obwodowej były 

krytyczne dla bezpieczeństwa hosty wewnętrzne). W tym przykładzie założymy: 

• Że zapora ogniowa nie jest jedynym serwerem w witrynie. W szczególności inna sieć znajduje się w 

sieci obwodowej, która zapewnia publiczny HTTP i, jeśli oprogramowanie filtrujące jest odpowiednie, 

usługi FTP. W sieci wewnętrznej istnieje również system do akceptowania SMTP (ewentualnie 

zapewniający usługi skrzynki pocztowej) i do świadczenia usługi DNS wewnętrznej sieci. 

• Podobnie jak w poprzednim przykładzie, że użytkownicy wewnętrzni są zaufani, że nie będą aktywnie 

próbować obchodzić zapory i że nie musimy szczególnie monitorować ani rejestrować ich działań w 

Internecie. 

• Że adres, który został poprawnie przypisany do Twojej witryny i jest odpowiednio trasowany i 

reklamowany w pozostałej części Internetu przez usługodawcę, jest dostępny dla zewnętrznego 

interfejsu zapory. (Jeśli zapora obsługuje translację adresów sieciowych, prywatnej przestrzeni 

adresowej można używać zarówno w sieci obwodowej, jak i wewnętrznej). 

• Że sieć obwodowa jest niezaufana i że niedopuszczalne jest wykonywanie z niej połączeń z siecią 

wewnętrzną. 

• Chcemy ukryć adresy wewnętrzne (może to być spowodowane tym, że są to adresy prywatne, 

niemożliwe do przekierowania lub po prostu dlatego, że jesteśmy paranoikami). 

• Że nie chcemy, aby wewnętrzne maszyny były zależne od zapory ogniowej dla czegokolwiek poza 

dostępem do Internetu; sieć wewnętrzna powinna nadal działać, jeśli zapora przestanie działać. 

Konfiguracja usługi 

Jak zapewniamy podstawowe usługi internetowe za pomocą tej architektury? 



HTTP i HTTPS 

Mamy kilka opcji zapewniania użytkownikom wewnętrznym dostępu do sieci: 

• Możemy po prostu pozwolić im wyjść bezpośrednio, używając filtrowania pakietów. 

• Możemy uruchomić prosty serwer proxy. 

• Możemy uruchomić buforujący serwer proxy. 

Jak już wspomniano wcześniej, stosowanie filtrowania pakietów oznacza albo ograniczenie serwerów, 

do których ludzie mają dostęp, albo zezwolenie na prawie wszystkie połączenia wychodzące. Jest to 

dopuszczalny wybór, ale pokłada duże zaufanie w użytkownikach. Uruchomienie prostego serwera 

proxy, takiego jak SOCKS, na samej zaporze dałoby nam dodatkowe rejestrowanie i kontrolę bez 

znacznego ograniczenia czynności użytkowników lub obciążenia zapory. Uruchomienie buforującego 

serwera proxy na samej zaporze byłoby prawdopodobnie błędem. Buforujące serwery proxy są 

stosunkowo złożone i wymagają miejsca na dysku do buforowania. Jednak buforujące serwery proxy 

zapewniają wiele korzyści i moglibyśmy bezpiecznie umieścić jeden na hoście usług wewnętrznych. Nie 

chcemy natomiast publikować stron internetowych na wewnętrznym hoście usług, który jest pełen 

naszych wewnętrznych danych. Nie chcemy publikować ich bezpośrednio z zapory ogniowej, ponieważ 

serwer WWW spowoduje zarówno znaczne ryzyko, jak i znaczne obciążenie. Publikowanie stron 

internetowych będzie wymagało osobnego serwera w sieci obwodowej. Dlatego do świadczenia usług 

w Internecie będziemy używać serwera HTTP w sieci obwodowej. W przypadku użytkowników 

wewnętrznych uzyskujących dostęp do Internetu użyjemy buforującego serwera proxy na hoście usług 

wewnętrznych. Filtrowanie pakietów w zaporze ogniowej zezwoli buforującemu serwerowi proxy na 

wysyłanie żądań. Możemy użyć serwera sieci obwodowej do HTTPS, a także HTTP; wymagałoby to tylko 

niewielkich zmian w regułach filtrowania. Z drugiej strony nie ma powodu, aby robić HTTPS na prostym, 

nieinteraktywnym serwerze internetowym, a złożony serwer wymagający HTTPS (np. Serwer 

obsługujący handel elektroniczny) prawie z pewnością wymagają również innych usług wsparcia (np. 

bazy danych). Ponieważ nie konfigurujemy tych innych serwerów w tym przykładzie, nie ma wyraźnego 

powodu, aby zezwolić HTTPS na sieć obwodową i pozostawimy ją wyłączoną. 

SMTP 

Tutaj mamy dwa rozsądne wybory. Po pierwsze, moglibyśmy zastosować konfigurację z dwoma 

serwerami, jak ta omówiona wcześniej, z zabezpieczonym serwerem SMTP na zaporze i serwerem 

poczty w usługach host w środku. Będzie to wymagało miejsca na dysku w zaporze do buforowania 

poczty, a także mocy procesora do jej przetworzenia. Po drugie, aby uzyskać większą wydajność przy 

nieco większym ryzyku, moglibyśmy po prostu przekazać SMTP hostowi usług. (Możemy użyć serwera 

SMTP w sieci obwodowej, ale nie uważamy tego za rozsądny wybór, ponieważ wymagałoby to 

utworzenia sieci obwodowej do połączeń z siecią wewnętrzną, na co nie zezwalamy). 

Aby SMTP mógł przejść bezpośrednio do hosta usług, zapora ogniowa musi dokonać translacji adresu 

sieciowego lub host usług musi mieć prawidłowy adres widoczny z zewnątrz. Zakładamy, że zapora ma 

miejsce na dysku i wystarczającą moc procesora i uruchomi zorientowany na bezpieczeństwo serwer 

SMTP na zaporze. Cała poczta przychodząca będzie przekierowywana (za pośrednictwem rekordów 

MX MX) do zapory, która następnie przekaże ją do hosta usług wewnętrznych. Podobnie poczta 

wychodząca zostanie wysłana z hosta usług wewnętrznych do zorientowanego na bezpieczeństwo 

serwera SMTP na zaporze. Jak już wspomniano wcześniej, nigdy nie jest wskazane, aby przychodząca 

poczta trafiała bezpośrednio na wszystkie twoje wewnętrzne maszyny. Ponadto, gdy przekierowujesz 



pocztę przychodzącą przez jeden punkt, w rzeczywistości łatwiej - nie wspominając o bezpieczeństwie 

- kierować tam pocztę wychodzącą, niż wysyłać ją bezpośrednio. 

Telnet 

Dopuszczamy tylko wychodzące usługi Telnet z sieci wewnętrznej do Internetu poprzez filtrowanie 

pakietów; przychodzący Telnet jest zbyt ryzykowny, aby w ogóle pozwolić. Zamiast tego będziemy  

SSH 

Możemy nieco poprawić bezpieczeństwo w stosunku do ekranowanej architektury podsieci, 

ograniczając przychodzące i wychodzące SSH tylko do hosta wewnętrznych usług sieciowych. Pozwoli 

nam to kontrolować serwery SSH i klientów, z których korzystają ludzie, zapobiegając korzystaniu z 

tunelowania SSH. 

Umożliwimy również SSH z sieci wewnętrznej do sieci obwodowej, aby można go było używać do 

administrowania tam serwerami. Jest to jedyne połączenie między siecią wewnętrzną a siecią 

obwodową i jest to połączenie jednokierunkowe (sieć obwodowa nie może go utworzyć). Jest to zatem 

dość bezpieczny sposób, aby dać ludziom dostęp administracyjny do serwerów. Do ładowania plików 

na serwer można użyć protokołów przesyłania plików, takich jak scp i rsync, które mogą wykorzystywać 

SSH do transportu. 

FTP 

Podobnie jak w architekturze ekranowanej podsieci, wychodzący FTP w trybie pasywnym może być 

bezpiecznie i wygodnie zapewniany przez filtrowanie pakietów z sieci wewnętrznej. FTP w trybie 

normalnym nie może, ponieważ trzeba zezwolić na połączenia przychodzące. Jeśli chcesz korzystać z 

trybu FTP w trybie normalnym, potrzebujesz serwera proxy FTP. Ten serwer proxy nie powinien być 

uruchamiany na hoście usług wewnętrznych, ponieważ w celu obsługi serwera proxy tam nadal 

musimy zezwolić na połączenia przychodzące do komputera w sieci wewnętrznej. Możemy jednak 

uruchomić serwer proxy FTP na zaporze ogniowej, a wiele systemów odpowiednich dla tego rodzaju 

zapory będzie zapewniać odpowiednie proxy. Na przykład założymy, że nie mamy oprogramowania 

proxy do FTP w zaporze ogniowej i użyjemy filtrowania pakietów, aby zezwolić na wychodzące FTP, ale 

tylko w trybie pasywnym. Ponieważ większość FTP pochodzi z przeglądarek internetowych, które 

domyślnie używają trybu pasywnego, nie jest to prawdopodobnie problem. Przychodzące FTP jest 

trudniejsze. Obsługa przychodzącego trybu pasywnego FTP z czystym filtrowaniem pakietów 

wymagałaby zezwolenia na wszystkie połączenia TCP ze wszystkich hostów internetowych na 

dowolnym porcie> 1023 na host usług obwodowych na dowolnym porcie> 1023. W przypadku tej 

architektury jest to niedopuszczalne ryzyko dla hosta usług obwodowych. Możliwe jest bezpieczne 

wsparcie FTP w trybie normalnym do sieci obwodowej, ale jak wspomniano wcześniej, większość FTP 

pochodzi z przeglądarek internetowych, które domyślnie używają trybu pasywnego i nie działają. O ile 

używany przez nas system filtrowania pakietów nie obsługuje przezroczystego serwera proxy dla FTP, 

nie będziemy mogli oferować usług FTP. Jeśli system filtrowania pakietów obsługuje przezroczysty 

serwer proxy FTP, można go skonfigurować tak, aby kierował połączeniami z serwerem w sieci 

obwodowej. Zakładamy, że tak nie jest i że nie będziemy świadczyć usługi przychodzącej FTP. 

NNTP 

W większości witryn tego rozmiaru najlepszą opcją (przy założeniu, że usługa NNTP jest ważna) jest 

zakup NNTP z zewnętrznego serwera i zezwalanie klientom na bezpośrednie łączenie się z tym 

serwerem. Wielu dostawców usług internetowych zapewni tę usługę za niewielką dopłatą. Byłoby 

możliwe zapewnienie NNTP wewnętrznie, gdybyśmy chcieli dedykować maszynę wewnętrzną jako 



serwer NNTP. Byłoby nierozsądne uczynić z hosta usług wewnętrznych lub zapory serwer NNTP; 

zamiast tego musielibyśmy poświęcić innego hosta usług wewnętrznych. Załóżmy, że będzie używana 

zewnętrzna internetowa usługa NNTP. 

Niestety powstrzyma nas to od posiadania prywatnych grup dyskusyjnych, które są widoczne tylko dla 

użytkowników wewnętrznych, chyba że utworzymy osobny wewnętrzny serwer grup dyskusyjnych 

tylko dla tych grup. Wielu klientów grup dyskusyjnych (szczególnie tych, które są częścią przeglądarek 

internetowych) może łatwo uzyskać dostęp do grup dyskusyjnych z wielu serwerów. 

DNS 

Ponieważ chcemy ukryć adresy wewnętrzne, będziemy musieli mieć dwa serwery DNS: jeden dla 

Internetu i jeden dla użytkowników wewnętrznych. Internetowy serwer DNS może przejść na zaporze 

ogniowej lub na hoście usług obwodowych (dwa miejsca, w których umieszczamy usługi widoczne z 

zewnątrz). Wewnętrzny serwer DNS może działać na zaporze ogniowej lub na hoście usług 

wewnętrznych (dwa miejsca, w których umieszczamy usługi widoczne wewnętrznie). Umieszczenie 

serwera DNS widocznego w Internecie na hoście usług obwodowych nie jest dobrym pomysłem. 

Obwód jest niezaufaną siecią, ale DNS ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania połączenia 

internetowego. Widoczny w Internecie serwer DNS powinien zatem znajdować się na zaporze. Z 

drugiej strony wewnętrzny serwer DNS nie powinien znajdować się w zaporze ogniowej z dwóch 

powodów. Po pierwsze, umieszczenie go na zaporze spowoduje uzależnienie wewnętrznych hostów 

od zapory dla innych funkcji wewnętrznych, których chcemy uniknąć. Po drugie, mamy już tam 

zewnętrzny serwer DNS i zarządzanie nimi na tym samym komputerze będzie skomplikowane. 

Przyjmiemy następującą konfigurację: 

• Zapora jest podstawowym zewnętrznym serwerem DNS dla Twojej domeny. 

• Masz zewnętrzny serwer pomocniczy DNS dla swojej domeny (np. Jeden z komputerów 

usługodawcy). 

• Host usług wewnętrznych jest podstawowym wewnętrznym serwerem DNS. 

Reguły filtrowania pakietów 

Spójrzmy na reguły filtrowania pakietów niezbędne do obsługi konfiguracji opisanej w poprzednich 

sekcjach. Podobnie jak w pierwszym przykładzie ekranowanej architektury podsieci, założymy, że 

router jest „idealny”. W tym przypadku, ponieważ świadczymy usługi na samej zaporze ogniowej i sieci 

obwodowej, musimy rozważyć interfejsy osobno . Ponieważ ta zapora sieciowa ma wiele interfejsów, 

musimy podać nieco inne informacje niż te, które udostępniamy. W zaporze z dwoma interfejsami 

jasne jest dokładnie, co dzieje się z pakietem, który przechodzi w tryb „In”; przechodzi z Internetu do 

sieci wewnętrznej. W zaporze z trzema interfejsami istnieją dwie możliwe trasy takiego pakietu: może 

on przechodzić z Internetu do sieci wewnętrznej lub z Internetu do sieci obwodowej. Te dwie opcje 

wymagają różnych zasad. Aby poradzić sobie z tą sytuacją, musimy określić kierunek dla każdego 

interfejsu, a nie dla całej zapory. Pakiet, który przekroczy zaporę ogniową, wejdzie na interfejs i wyłączy 

się na interfejsie, niezależnie od kierunku, w którym się porusza. Pakiety przychodzące z Internetu do 

sieci wewnętrznej będą „Wewnętrzne” na interfejsie zewnętrznym i „Zewnętrzne” na interfejsie 

wewnętrznym; pakiety przesyłane z sieci wewnętrznej do Internetu będą „Wewnętrzne” na interfejsie 

wewnętrznym i „Zewnętrzne” na interfejsie zewnętrznym. Zasadniczo że reguła filtrowania 

„Wewnętrzna” dla jednego interfejsu będzie identyczna z regułą „Zewnętrzna” dla innego interfejsu. 

Ta para reguł i interfejsów zapewnia, że reguły filtrowania nie są zależne od decyzji o routingu 



pakietów. W poniższej tabeli wskazówki odnoszą się do konkretnego interfejsu, a nie do zapory jako 

całości.. Zapora ogniowa potrzebuje następujących reguł do obsługi opisanej przez nas konfiguracji: 

Spoof-1 i Spoof-2 

Blokuj pakiety z Internetu, które twierdzą, że mają źródłowe adresy IP, których używasz w swojej 

witrynie - czyli sfałszowane pakiety, prawdopodobnie wysłane przez atakującego. 

Spoof-3 i Spoof-4 

Blokuj pakiety z sieci wewnętrznej, które twierdzą, że mają adresy źródłowe w sieci zewnętrznej lub 

sieci obwodowej. Spoof-3 może być trudny do wdrożenia w niektórych systemach filtrowania 

pakietów, ponieważ można je łatwo zapisać tylko wtedy, gdy można użyć negacji adresów źródłowych 

(w celu określenia adresów, które nie znajdują się w wewnętrznym zakresie). Dopuszczalne byłoby 

pominięcie ich w tej sytuacji; służą one głównie ochronie innych osób, a nie ochronie Twojej witryny. 

Spoof-5 i Spoof-6 

Blokuj pakiety z sieci obwodowej, które twierdzą, że mają adresy źródłowe w sieci zewnętrznej lub 

wewnętrznej. Spoof-5 może być trudny do wdrożenia w niektórych systemach filtrowania pakietów, 

ponieważ można je łatwo zapisać tylko wtedy, gdy można użyć negacji adresów źródłowych (w celu 

określenia adresów, które nie znajdują się w wewnętrznym zakresie). Dopuszczalne byłoby pominięcie 

ich w tej sytuacji; służą one głównie ochronie innych osób, a nie ochronie Twojej witryny. 

Cross-1 do Cross-3 

Blokuj pakiety wysyłane ze świata zewnętrznego do wewnętrznych i obwodowych interfejsów zapory. 

W przeciwnym razie adresy te byłyby uważane za prawidłowe adresy w zakresach sieci wewnętrznych 

i obwodowych, a reguły, które miały umożliwić ruch do tych sieci, pozwoliłyby również na atak zapory 

na te porty. Zamiast jawnego wykluczania interfejsów dla każdej reguły zezwalającej na ruch do tych 

sieci, zrobimy ogólne wykluczenie dla ruchu, który próbuje przekroczyć zaporę. W przypadku 

naruszenia bezpieczeństwa hosta usług sieci obwodowej istnieje reguła, która uniemożliwia 

wykorzystanie go do zaatakowania wewnętrznego interfejsu zapory. (Jeśli sieć wewnętrzna zostanie 

naruszona, można jej użyć do zaatakowania sieci obwodowej; ponieważ sieć wewnętrzna jest bardziej 

krytyczna pod względem bezpieczeństwa niż sieć obwodowa, nie jest to poważny problem, ale można 

łatwo dodać Cross-4, aby zapobiec to.) 

HTTP-1 do HTTP-4 

Zezwalaj na przychodzące HTTP do hosta usług sieci obwodowej. Reguły te zezwalają na ruch z 

Internetu do publicznej usługi HTTP witryny. Ponieważ każdy interfejs ma osobną domyślną regułę 

odmowy, musimy wyraźnie zezwolić na ruch na każdym interfejsie, przez który przechodzi. Zarówno 

HTTP-1, jak i HTTP-3 zezwalają na taki sam ruch przychodzący, podczas gdy HTTP-2 i HTTP-4 są 

wymagane, aby zezwolić na odpowiedzi. 

HTTP-5 do HTTP-8 

Zezwalaj na wychodzące HTTP i HTTPS z wewnętrznego hosta usług. Reguły te pozwalają serwerowi 

proxy HTTP na kontakt z dowolnym hostem internetowym na dowolnym porcie. W zależności od 

serwera proxy HTTP może to pozwolić użytkownikom na obejście reguł zapory sieciowej, 

uniemożliwiając bezpośrednie połączenia TCP (na przykład bezpośrednie dostarczanie poczty SMTP). 

Niektóre serwery proxy HTTP można skonfigurować, aby uniemożliwić połączenie z określonymi 

numerami portów. 



Telnet-1 przez Telnet-4 

Zezwalaj na wychodzący Telnet z dowolnego hosta wewnętrznego. 

SSH-1 do SSH-4 

Zezwalaj na wychodzące połączenia SSH z hosta wewnętrznych usług sieciowych. Mamy ustawiony 

port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre 

formy uwierzytelnienia wymagają, aby klienci SSH korzystali z portów o wartości 1023 lub niższej. 

SSH-5 do SSH-8 

Zezwalaj na przychodzące połączenia SSH z hostem wewnętrznych usług sieciowych. Mamy ustawiony 

port klienta na „Dowolny” (zamiast „> 1023” jak większość innych protokołów), ponieważ niektóre 

formy uwierzytelnienia wymagają, aby klienci SSH korzystali z portów o wartości 1023 lub niższej. 

SSH-9 do SSH-12 

Zezwalaj na wychodzące połączenia SSH z sieci wewnętrznej do sieci obwodowej w celu 

administrowania. 

SMTP-1 do SMTP-4 

Zezwalaj na pocztę elektroniczną między zaporą ogniową a hostem usług wewnętrznych. SMTP-1 i 

SMTP-2 zezwalają na pocztę do zapory ogniowej, a SMTP-3 i SMTP-4 zezwalają na pocztę z zapory 

ogniowej. 

SMTP-5 do SMTP-8 

Zezwalaj na pocztę elektroniczną między zaporą a Internetem. 

SMTP-9 i SMTP-10, 

Zezwól na wysyłanie poczty elektronicznej tylko z sieci obwodowej do hosta zapory. Nie zezwalamy na 

dostarczanie poczty do hosta usług sieci obwodowej. 

NNTP-1 do NNTP-4 

Pozwól swoim klientom dotrzeć do serwera wiadomości twojego usługodawcy. 

DNS-1 przez DNS-4 

Zezwól zewnętrznym klientom DNS opartym na UDP i TCP na wysyłanie zapytań do serwera DNS na 

hoście zapory oraz na odpowiadanie na nie. W tym procesie zezwalają również na zapytania między 

serwerami, które są zawsze z portu 53 na port 53. Reguły te zezwalają również serwerowi DNS na 

hoście zapory na wysyłanie zapytań DNS do Internetu i obsługę dodatkowych serwerów DNS w celu 

wykonać transfery stref. 

DNS-5 przez DNS-8 

Zezwól hostowi usług wewnętrznych na wysyłanie zapytań DNS opartych na UDP i TCP do serwera DNS 

zapory. Usługa DNS na hoście usług wewnętrznych jest skonfigurowana jako usługa przesyłania dalej 

do hosta zapory. 

DNS-9 przez DNS-12 



Zezwól hostowi usług sieci obwodowej na wysyłanie zapytań DNS opartych na protokole UDP i TCP do 

serwera DNS zapory. Usługa DNS na hoście usług sieci obwodowej jest skonfigurowana jako usługa 

przesyłania dalej do hosta zapory. 

FTP-1 przez FTP-8 

Zezwalaj na wychodzące połączenia FTP w trybie pasywnym. Reguły FTP-1 do FTP-4 zezwalają na kanał 

poleceń, a reguły FTP-5 do FTP-8 zezwalają na kanał danych. W rzeczywistości FTP-5 do FTP-8 

umożliwiają otwieranie dowolnego połączenia TCP z wewnętrznych maszyn do dowolnego hosta w 

Internecie, o ile numery portów używane na obu końcach są większe niż 1023. 

Default-1 i Default-2 

Blokuj wszystkie pakiety, które nie są wyraźnie dozwolone przez jedną z powyższych reguł. 

Inne prace konfiguracyjne 

Jeśli używasz Linuksa i ipchains jako systemu filtrowania pakietów, musisz także dodać reguły dla 

łańcucha FORWARD, aby system przekazywał pakiety między interfejsami. Możesz dodać jedną regułę 

zezwolenia do łańcucha FORWARD i polegać na określonych regułach interfejsu, aby cię chronić. Aby 

zapewnić bezpieczniejszą, ale trudniejszą do utrzymania konfigurację, możesz powielić wszystkie 

reguły, które przekazują ruch z jednego interfejsu do drugiego w łańcuchu FORWARD. Oprócz 

konfigurowania reguł filtrowania pakietów musimy wykonywać różne inne czynności związane z 

konfiguracją: 

Na wszystkich maszynach wewnętrznych: 

Skonfiguruj pocztę elektroniczną, aby była wysyłana do hosta usług wewnętrznych. Będziemy także 

musieli zainstalować klientów FTP w trybie pasywnym, jeśli są dostępni, i skonfigurować przeglądarki 

internetowe, aby korzystały z serwera proxy na hoście usług wewnętrznych. 

Na hoście usług wewnętrznych: 

Skonfiguruj serwer pocztowy, aby wysyłał pocztę do zapory. Skonfiguruj buforujący serwer proxy HTTP. 

Skonfiguruj wewnętrzny serwer DNS. 

Na zaporze ogniowej: 

Skonfiguruj zewnętrznie widoczny serwer DNS. 

Na hoście usług obwodowych: 

Skonfiguruj zewnętrznie widoczny serwer WWW. 

Analiza 

Jak dobra jest to zapora ogniowa? To nie jest świetne, ale funkcjonalne. Rozważmy to w odniesieniu 

do strategii i zasad omówionych w Części 3 oraz w porównaniu do ekranowanej architektury podsieci, 

którą skonfigurowaliśmy w pierwszym przykładzie. 

Najmniejszy przywilej 

W niektórych miejscach tej konfiguracji możesz zobaczyć zasadę najmniejszych uprawnień w akcji. Na 

przykład skonfigurowanie SMTP w taki sposób, aby wychodząca poczta była wysyłana przez hosta 

wewnętrznych usług sieciowych, a nie bezpośrednio do systemów zdalnych, jest aplikacją najmniej 

uprzywilejowaną. Czemu? Ponieważ pozwala ci ściślej kontrolować, w jaki sposób systemy wewnętrzne 



łączą się z systemami zewnętrznymi. (W takim przypadku nie jest konieczne, aby systemy wewnętrzne 

rozmawiały bezpośrednio z systemami zewnętrznymi w celu świadczenia tej usługi). Podobnie bardzo 

ostrożnie zastosowaliśmy najmniejszy przywilej do sieci obwodowej, zapewniając jej minimalny dostęp 

wymagany do świadczenia usług internetowych na hostach zewnętrznych. Z drugiej strony połączenie 

routerów wewnętrznych i zewnętrznych najwyraźniej nie wymusza najmniejszych uprawnień, 

szczególnie gdy powstały host zapewnia również usługi takie jak DNS i SMTP. Aby wykonać wszystkie 

te funkcje, host routingu ma bardzo dużą liczbę uprawnień. Do pewnego stopnia przenieśliśmy 

uprawnienia z obwodu do hosta zapory. Stworzyliśmy również hosta usług wewnętrznych z wieloma 

poziomami uprawnień; zapewnia kilka usług i znajduje się w sieci wewnętrznej, co samo w sobie jest 

rodzajem przywileju. Ten host jest drugim miejscem, w którym naruszane są najmniejsze uprawnienia. 

Architektura ekranowanej podsieci, którą opisaliśmy wcześniej, działa nieco lepiej niż zasada 

najmniejszego uprzywilejowania , architektura opisana tutaj. 

Głęboka obrona 

W tej konfiguracji prawie brakuje zasady głębokiej obrony. Hosty wewnętrzne są chronione przed 

światem zewnętrznym przez hosta zapory i hosta usług wewnętrznych, ale nic nie chroni ich przed 

hostem zapory; jeśli ten jeden host zostanie przejęty, zagrożone są wszystkie hosty wewnętrzne. 

Niewielka głębokość obrony występuje w separacji między hostami usług a routerem; router chroni 

hosta usług wewnętrznych przed Internetem i hostów wewnętrznych przed hostem usług 

obwodowych. Jednak obrona hosta usług wewnętrznych nie jest aż tak dobra. Architektura 

ekranowanej podsieci, którą opisaliśmy wcześniej w tym rozdziale, znacznie lepiej sprawdza się w 

głębokim stosowaniu zasady obrony. 

Punkt dławika 

Zasada dławika jest wyraźnie zastosowana w tym przykładzie, ponieważ wszystko między klientami 

wewnętrznymi a Internetem odbywa się przynajmniej przez host zapory. Ponadto większość z nich 

pochodzi z hosta usług wewnętrznych za pośrednictwem serwerów proxy. Architektura podsieci 

ekranowanej opisana wcześniej w tym rozdziale wykonuje nieco lepszą robotę, stosując zasadę punktu 

dławika, ale niewiele. 

24.2.4.4 Najsłabszy link 

Oczywistym słabym ogniwem do ataku w tej architekturze jest host zapory ogniowej; host usług 

wewnętrznych działa na sekundę, ponieważ zezwalamy na przychodzące SSH. Jeśli którykolwiek z tych 

hostów zostanie naruszony, poważnie wpłynie to na bezpieczeństwo pozostałych hostów 

wewnętrznych, ponieważ są one w tej samej sieci co hosty wewnętrzne i ponieważ nic nie chroni przed 

nimi hostów wewnętrznych. Z drugiej strony dzięki ekranowanej architekturze podsieci wewnętrzny 

router chroni hosty wewnętrzne przed hostem bastionu. Ekranowana architektura podsieci stanowi 

znacznie silniejsze i najsłabsze łącze do atakującego. 

Stanowisko bezpieczne w razie awarii 

Możesz zobaczyć zasadę bezpiecznego działania zastosowaną w regułach filtrowania pakietów 

określonych dla architektury scalonych routerów. Ogólnie rzecz biorąc, reguły określają, na co chcesz 

zezwolić, i domyślnie odmawiają wszystkiego innego. Takie podejście jest bezpieczne, ponieważ jeśli 

pojawi się coś nieprzewidzianego (na przykład nowa usługa), nie będzie on dozwolony przez zaporę 

ogniową, chyba że oczywiście naśladuje lub jest tunelowany przez inną dozwoloną usługę. Jednak sama 

architektura nie jest niezawodna. Jeśli zapora lub hosty usług wewnętrznych są zagrożone, 



bezpieczeństwo całej witryny jest poważnie zagrożone. Architektura ekranowanej podsieci jest 

znacznie lepsza we wdrażaniu postawy bezpiecznej w razie awarii. 

Udział powszechny 

Jeśli jest to jedyne połączenie Twojej witryny z Internetem, masz mimowolne powszechne 

uczestnictwo: wszyscy muszą przejść przez zaporę ogniową, aby uzyskać dostęp do Internetu. 

Dobrowolne powszechne uczestnictwo byłoby lepsze, ale wymagałoby to pewnej edukacji 

użytkowników w zakresie celów i potrzeby środków bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zasadę 

uniwersalnego uczestnictwa, tak naprawdę nie ma dużej różnicy między pierwszą i drugą przykładową 

architekturą. 

Różnorodność obrony 

Jest tu niewiele możliwości zastosowania zasady różnorodności obrony, ponieważ właściwie masz tylko 

jedno ze wszystkiego: jest tylko jeden host zapory i tylko jeden host usług wewnętrznych. 

Prostota 

Chociaż zapora ta początkowo wydaje się prostsza niż nasz pierwszy przykład, w rzeczywistości 

zwiększa złożoność, łącząc funkcje. W szczególności reguły filtrowania pakietów są bardziej złożone, 

ponieważ wybraliśmy jeden router z trzema interfejsami i system filtrowania. Na przykład, zamiast być 

w stanie po prostu pomyśleć o „wejściu” i „wyjściu” w stosunku do strony, musimy myśleć o „wnętrzu” 

i „na zewnątrz” w odniesieniu do każdego z trzech interfejsów; w przypadku pakietów przychodzących 

do witryny musimy skonfigurować filtr przychodzący na jednym interfejsie oraz filtr wychodzący na 

innym, co jest uciążliwe i podatne na błędy. Innym przykładem złożoności jest decyzja o wdrożeniu 

filtrowania pakietów, serwerów proxy i serwerów aplikacji na tym samym hoście zapory; mogą 

wystąpić nieoczekiwane interakcje i zależności między tymi usługami, z których osoba atakująca może 

skorzystać. Z drugiej strony umieszczenie zewnętrznego serwera w sieci obwodowej i uniemożliwienie 

mu komunikacji z siecią wewnętrzną znacznie upraszcza konfigurację tego hosta bastionu. 

Wnioski 

Scalona architektura routera może być tańsza w implementacji niż architektura ekranowanej podsieci, 

ale jest mniej bezpieczna. W projekcie występuje niewielka lub żadna nadmiarowość i nie jest ona tak 

naprawdę niezawodna. Z drugiej strony zapewnia skuteczny sposób korzystania z jednego adresu 

internetowego w celu zapewnienia racjonalnie bezpiecznego i pełnego dostępu do Internetu iz 

Internetu. Może być tańszy niż ekranowana architektura podsieci, ale niewiele. Architektura 

ekranowanej podsieci wymaga co najmniej trzech dedykowanych maszyn (dwóch routerów i hosta 

bastionu). Ta architektura wymaga również co najmniej trzech dedykowanych maszyn (jednej zapory i 

dwóch hostów usług). Jedna zaleta w tej architekturze to taka, żemożna używać podobnego sprzętu 

dla hosta zapory i hostów wewnętrznych i obwodowych. Możliwe jest zbudowanie wszystkich tych 

systemów przy użyciu zapasowego sprzętu komputerowego i dowolnego oprogramowania. Jeśli nie 

musisz świadczyć usługi internetowej klientom zewnętrznym (na przykład, jeśli zdecydujesz się na 

outsourcing witryny do usługi hostingowej), możesz sprawić, że ta architektura będzie znacznie tańsza 

i prostsza poprzez całkowite wyeliminowanie sieci obwodowej. Lub, jeśli nie musisz obniżać ceny, 

możesz połączyć tę architekturę z ekranowaną architekturą podsieci; aby to zrobić, należy umieścić 

sieć obwodową na trzecim interfejsie zewnętrznego routera w ekranowanej architekturze podsieci. Ta 

dodatkowa sieć byłaby niezaufaną siecią, która obsługiwałaby usługi dla klientów w Internecie. 



Polityka bezpieczeństwa 

Słowo „polityka” sprawia, że wiele osób wzdryga się, ponieważ sugeruje nieprzeniknione dokumenty 

zebrane przez nieznane komitety, które następnie są natychmiast ignorowane przez wszystkich 

zaangażowanych (z wyjątkiem przypadków, gdy stanowią dobrą wymówkę lub broń). Nie o takich 

zasadach dyskutujemy tutaj. Polityka, o której tu mówimy, jest jak polityka zagraniczna narodu. Można 

to omawiać w dokumentach - o różnej czytelności - ale jego głównym celem jest ustalenie kierunku, 

teorii tego, co próbujesz osiągnąć. Ludzie czasami mylą słowa „polityka”, „strategia” i „taktyka”. 

Polityka określa, z jakimi wojnami będziesz walczyć i dlaczego. Strategia to plan przeprowadzenia 

wojny. Taktyka to metoda realizacji strategii. Prezydenci określają politykę; generałowie określają 

strategie; a każdy, nawet żołnierz piechoty, może ustalić taktykę. Większość tej książki dotyczy taktyki. 

Taktyka związana z budowaniem zapory ogniowej, drobiazgowe szczegóły tego, co należy tutaj zrobić, 

są złożone i skomplikowane. Jednak bez względu na to, jak dobra jest twoja taktyka, jeśli twoja 

strategia i polityka są złe, nie możesz odnieść sukcesu. W 1800 roku Amerykanin William Walker 

wyruszył na podbój Nikaragui dla Stanów Zjednoczonych. Jego strategia i taktyka były, jeśli nie bez 

zarzutu, z pewnością skuteczne: podbił Nikaragua. Niestety w jego planie była fatalna wada. W tym 

czasie Stany Zjednoczone nie chciały Nikaragui, a kiedy ogłosił, że ją podbił, rząd Stanów Zjednoczonych 

był całkowicie niezainteresowany robieniem czegoś w tej sprawie. Walker wkrótce rządził Nikaragui, 

zanim zginął w powstaniu ludowym. Wynikało to z prawidłowej strategii i taktyki, ale całkowicie 

zepsute zasady. 

Twoja polityka bezpieczeństwa 

Większość technicznych informatyków uważa, że jedna, zunifikowana, opublikowana polityka 

bezpieczeństwa jest pożądana w sposób abstrakcyjny, ale wierzą - z silną podstawą w osobistym 

doświadczeniu - że próba wymyślenia takiej polityki będzie niezwykle bolesna. Na przykład zapytaj 

dowolnego administratora systemu o użytkowników i hasła, a masz prawie gwarancję, że otrzymasz 

nagrodę. Każdy ma historię o pozornym szaleństwie ludzi wobec haseł, jednym z najprostszych i 

najbardziej zrozumiałych problemów bezpieczeństwa: profesor, który wyjaśnił, że jest zbyt ważny, aby 

potrzebować dobrego hasła; matematyk, któremu powiedziano, że nie może użyć hasła, ponieważ jest 

ono w słowniku angielskim (i który odpowiedział, że nie używa angielskiego słowa, które zostało tak 

napisane, użył rosyjskiego słowa, które zostało tak napisane i nikt nie powiedział mu, żeby nie używał 

rosyjskich słów). Tego rodzaju doświadczenie może przekonać administratorów systemu, że ich 

społeczność użytkowników nie jest w stanie inteligentnie poradzić sobie z problemami 

bezpieczeństwa. Opracowanie polityki bezpieczeństwa niewątpliwie będzie długim, zaangażowanym 

procesem i jest dokładnym przeciwieństwem zadań, które lubi większość osób technicznych. Jeśli lubisz 

programować, raczej nie spodoba ci się ani spotkanie, ani biurokracja zaangażowana w tworzenie 

polityki. Z drugiej strony, tworzenie polityki bezpieczeństwa jest o wiele bardziej zabawne niż radzenie 

sobie z efektami ubocznymi braku polityki. Na dłuższą metę spędzisz mniej czasu na spotkaniach, 

kłócąc się o bezpieczeństwo, jeśli zdejmiesz to z wyprzedzeniem. Opracowanie polityki bezpieczeństwa 

również nie musi być tak złe, jak można się spodziewać. Wiele problemów z politykami bezpieczeństwa 

jest spowodowanych przez ludzi, którzy próbują napisać politykę bezpieczeństwa, która brzmi jak 

polityka bezpieczeństwa, to znaczy, że jest napisana dużymi prawnymi i technicznymi słowami i mówi 

groźne rzeczy o tym, jak użytkownicy powinni się lepiej zachowywać . To nie działa Jest to również 

najbardziej nieprzyjemny sposób robienia rzeczy, ponieważ wiąże się z wrogością i niezrozumieniem. 

To prawda, że Twoja organizacja może w pewnym momencie potrzebować polityki bezpieczeństwa 

napisanej wielkimi, prawnymi słowami (aby spełnić niektóre duże wymagania prawne). W takim 

przypadku polityka bezpieczeństwa, którą piszesz, nie powinna być sprzeczna z legalistycznym 

dokumentem, ale polityka, którą piszesz, nie musi być tak legalistyczna. Innym problemem, z jakim 



ludzie próbują napisać zasady bezpieczeństwa, jest to, że mają silne przeczucie, jaka powinna być 

polityka, i nie czują się komfortowo, że rzeczywista polityka, którą egzekwują, nie spełnia tego 

standardu. Ogromna część warg jest przekonana, że bezpieczeństwo powinno być absolutne: 

powinieneś mieć stronę, na którą nikt nigdy nie mógłby się włamać; gdzie każdy użytkownik ma 

dokładnie jedno konto, a każde konto ma dokładnie jednego użytkownika; i gdzie wszystkie hasła są 

doskonałe i nikt nigdy nie używa hasła do innych celów. W prawdziwym świecie niczyja strona nie jest 

taka, co jest dobrze znane i akceptowane. To nie powstrzymuje ludzi przed twierdzeniem, że chcą 

stworzyć swoją stronę w ten sposób, czasami dużymi słowami na wielu kartkach papieru, które 

nazywają „polityką bezpieczeństwa”. Za każdym razem, bez wyjątku, nikt nie przestrzega tych zasad. 

Jest mało prawdopodobne, że twoja polityka kładzie nacisk na bezpieczeństwo za wszelką cenę. Taka 

polityka byłaby irracjonalna. Rozsądne jest docenienie innych rzeczy na tyle wysoko, aby skłonić do 

naruszenia bezpieczeństwa. Większość domów byłaby bezpieczniejsza dzięki kratom na wszystkich 

oknach. Niewiele osób jest skłonnych zakładać kraty na okna, mimo że chcą się chronić. Ludzie mają 

wiele powodów, by narażać swoje bezpieczeństwo w ten sposób. Na początek paski są drogie i w wielu 

przypadkach przeszkadzają w korzystaniu z okien w ich normalnym celu (np. wyjście poza dom, wyjście 

w nagłym wypadku). Ale ludzie są skłonni iść na równe wydatki i niedogodności, aby zastosować inne 

rozwiązania bezpieczeństwa i mogą uniknąć blokowania okien, nawet gdy jest to najtańsze i 

najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ wygląda źle i sprawia, że czują się uciskani. Jest to całkowicie 

uzasadnione i całkowicie uzasadnione jest podejmowanie tego samego rodzaju decyzji dotyczących 

bezpieczeństwa komputera. Możesz nie chcieć kupić najlepszych zabezpieczeń, a nawet najlepszego 

zabezpieczenia, na jakie Cię stać. Czego chcesz? Chcesz najlepszego zabezpieczenia spełniającego 

Twoje wymagania dotyczące: 

Przystępność: ile pieniędzy kosztuje bezpieczeństwo? 

Funkcjonalność: czy nadal możesz korzystać ze swoich komputerów? 

Zgodność kulturowa: czy jest to sprzeczne ze sposobem, w jaki ludzie w Twojej witrynie zwykle 

komunikują się ze sobą i ze światem zewnętrznym? 

Legalność: czy spełnia wymagania prawne Twojej witryny? 

Nie udawaj, że chcesz być całkowicie bezpieczny, jeśli tylko możesz sobie na to pozwolić. Nie żyjesz 

dzięki najdoskonalszym zabezpieczeniom, jakie można kupić za pieniądze. Z tych samych powodów jest 

bardzo mało prawdopodobne, aby twoja instytucja mogła zachować cechy, które są dla niej ważne, 

jeśli zainstaluje również najbardziej idealne zabezpieczenia, jakie można kupić za pieniądze. Ludzie nie 

lubią się uczyć ani pracować w nieprzyjaznym środowisku; ponieważ tego nie zrobią, albo stracisz 

bezpieczeństwo, albo stracisz organizację. Czasami niewielkie ustępstwo w związku z niepewnością 

może kosztować morale dużo. Na przykład, decydenci odrzucają pomysł kont gości, ale konto gościa 

dla małżonka może mieć duży wpływ na to, jak ludzie myślą o pracy. Czasami pojawiają się 

nieoczekiwane wyniki. Jedno uniwersyteckie centrum komputerowe zostało zapytane, dlaczego jego 

studenci mogli pozostawać w pobliżu przez cały czas, nawet po zamknięciu laboratoriów, wykonując 

przypadkowe czynności o wątpliwej wartości dla centrum komputerowego; w najlepszym razie 

wydawało się to niepewne. Odpowiedź była taka, że kilka lat wcześniej operator, który po godzinach 

pisał w laboratorium papier swojej dziewczyny, odkrył i zareagował na krytyczny wypadek. Ponieważ 

uratował obiekt przed milionem dolarów nieubezpieczonych szkód (firmy ubezpieczeniowe mają 

nieprzyjemną tendencję do uznawania powodzi w pozbawionych okien pokojach komputerowych na 

trzecim piętrze za działania Boże, a zatem nie do ubezpieczenia), kierownictwo doszło do wniosku, że 

za cały czas wymagany przez operatorów zapłacono już za komputer. Z drugiej strony, jeśli masz zbyt 

mało bezpieczeństwa, możesz stracić organizację dla prawników lub napastników, a ważne jest to, co 



robisz, a nie to, co zapisujesz. Zapisywanie wspaniałych zasad, które nie są egzekwowane, z pewnością 

nie uratuje cię przed ludźmi, którzy próbują włamać się do twojego komputera, i na ogół nie uratuje 

cię również przed procesami sądowymi. Prawo uwzględnia tylko zasady, które podejmiesz w celu ich 

egzekwowania. Jeśli nic nie robisz, to źle; ale jeśli to zapiszesz, a potem tego nie zrobisz, to gorzej. 

Udowodniłeś, że wiesz, że powinieneś to zrobić. 

Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa? 

Przede wszystkim polityka bezpieczeństwa to sposób komunikowania się z użytkownikami i 

menedżerami. Powinien im powiedzieć, co powinien wiedzieć, aby podejmować decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa. 

Objaśnienia 

Ważne jest, aby polityka była jasna i zrozumiała, dlaczego podjęto określone decyzje. Większość ludzi 

nie będzie przestrzegać zasad, jeśli nie zrozumie, dlaczego są ważne. Polityka, która określa, co należy 

zrobić, ale nie dlaczego jest skazana na zagładę. Gdy tylko ludzie, którzy go napisali, odejdą lub 

zapomną, dlaczego podjęli takie decyzje, przestanie to mieć wpływ. 

Obowiązki wszystkich 

Polityka określa wyraźne oczekiwania i obowiązki między tobą, użytkownikami i kierownictwem; 

pozwala wszystkim wiedzieć, czego się od siebie spodziewać. Błędem jest rozpowszechnianie polityki, 

która koncentruje się całkowicie na tym, co użytkownicy muszą zrobić, aby strona była bezpieczna 

(wydaje się wroga i niesprawiedliwa) lub całkowicie na tym, co muszą zrobić administratorzy systemu 

(zachęca użytkowników, by wierzyli, że ktoś inny to zrobi i nie muszą się tym martwić). 

Zwykły język 

Większość ludzi nie jest prawnikami i nie są ekspertami od bezpieczeństwa. Są wygodne z 

przypadkowymi opisami. Możesz bać się napisać taką politykę, ponieważ może się ona wydawać 

niewygodna i zbyt osobista. Ale ważniejsze jest, aby twoja polityka bezpieczeństwa była przyjazna i 

zrozumiała, niż aby była precyzyjna i wyglądała oficjalnie. Napisz to tak, jakbyś wyjaśniał to dość 

rozsądnemu, ale nietechnicznemu przyjacielowi. Zachowaj komunikację między rówieśnikami, a nie 

notatkę z Góry Olimp. Jeśli jest to nie do przyjęcia w twojej kulturze organizacyjnej, napisz dwa osobne 

opisy zasad. Nie zachęcisz ludzi do przestrzegania, chyba że rozumieją dokument i chcą go 

przestrzegać, a to oznacza, że muszą przynajmniej chcieć go przeczytać. Jeśli zamkną swoje mózgi w 

akapicie drugim, ponieważ dokument brzmi legalnie i jest groźny, przegrywasz. Tracisz także, jeśli 

uznają, że są głupie, lub jeśli uznają, że cię to nie obchodzi. Nie bądź tak nieformalny, że wydajesz się 

protekcjonalny lub niechlujny. Jeśli to konieczne, poproś pisarza technicznego, aby oczyścił gramatykę, 

interpunkcję i pisownię. Pismo w języku legalnym nie uczyni dokumentu bardziej wiążącym prawnie, 

szczególnie jeśli nie jest napisany przez prawnika. Prawnicy piszą tak, jak robią, ponieważ starają się 

osiągnąć bardzo precyzyjne znaczenia. Użycie nieco niewłaściwego terminu legalizacyjnego 

wprowadza w błąd sytuację; może mieć swoje prawne znaczenie, w którym to przypadku twój 

dokument bardzo dokładnie mówi coś, co nie miałeś na myśli, lub może nie mieć żadnego znaczenia, 

w którym to przypadku twój dokument nie jest dokładniejszy niż byłby, gdybyś napisał go zwyczajnym 

językiem . 

Organ wykonawczy 

Nie chodzi o zapisywanie polityki; życie przez to jest. Oznacza to, że w przypadku nieprzestrzegania 

zasad powinno się zdarzyć, aby naprawić sytuację. Ktoś musi być odpowiedzialny za dokonanie tych 



korekt, a polityka musi określać, kto to będzie i ogólny zakres korekt. Oto kilka przykładów tego, co 

może określać polityka bezpieczeństwa: 

• Menedżerowie niektórych usług mają uprawnienia do cofnięcia dostępu. 

• Kierownicy pracowników zostaną poproszeni o zajęcie się niektórymi rodzajami wykroczeń. 

• Osoby zarządzające siecią korporacyjną mogą odciąć obiekty, które nie spełniają określonych 

standardów. 

Polityka powinna określać, kto będzie decydować, oraz wskazywać, jakie rodzaje kar są dla nich 

dostępne. Nie powinien dokładnie określać, co się stanie, kiedy; jest to polityka, a nie obowiązkowe 

prawo dotyczące wyroków. 

Przepisy dotyczące wyjątków 

Żadna polityka nie jest idealna. Nie możesz objąć każdego możliwego przyszłego wydarzenia, a polityka 

będzie nieczytelna i bezużyteczna, jeśli nawet spróbujesz. Dlatego musisz określić, jaki proces zostanie 

wykorzystany do wprowadzenia wyjątków. Czy jest osoba z tym autorytetem? Czy to komitet? Jak 

czytelnik zamierza nawiązać kontakt? Jak długo to zajmie? 

Rezerwa na przeglądy 

Nie możesz oczekiwać, że raz skonfigurujesz politykę i zapomnisz o niej. Potrzeby Twojej witryny 

zmieniają się z czasem, a zasady, które były całkowicie rozsądne, mogą stać się zbyt restrykcyjne lub 

zbyt swobodne. Czasami zmiana jest oczywista: jeśli pracujesz dla firmy startupowej, która liczy od 6 

do 6000 osób, prawdopodobnie przyszło ci do głowy, że rzeczy różnią się pod istotnymi względami (ale 

nadal możesz nie zająć się ponownym wprowadzaniem polityki bezpieczeństwa, jeśli nie zrobiłeś tego 

nie należy wcześniej tego ustalać). Jeśli jednak pracujesz na 200-letnim uniwersytecie, możesz nie 

spodziewać się dużych zmian. Jednak nawet jeśli wydaje się, że organizacja stara się skamieniałości, 

komputery się zmieniają, zmieniają się sieci zewnętrzne i pojawiają się nowe osoby, które zastępują 

tych, którzy odchodzą. Nadal musisz regularnie przeglądać i aktualizować swoje zasady. 

Omówienie konkretnych problemów bezpieczeństwa 

Ze względu na różnice między organizacjami trudno jest sprecyzować problemy bez napisania całej 

książki o polityce bezpieczeństwa. Oto jednak kilka typowych problemów, które należy wziąć pod 

uwagę podczas pisania polityki: 

• Kto może mieć konto w Twojej witrynie? Czy masz konta gości? Co robisz z kontrahentami, 

dostawcami i klientami? 

• Czy konta mogą być współużytkowane przez wiele osób? Co z sekretarzem, który używa konta 

kierownika do przetwarzania poczty elektronicznej tej osoby? Co ze wspólnymi projektami? Co z 

członkami rodziny? Czy to współużytkowanie konta, jeśli ktoś naprawdę szybko pożyczy okno na twoim 

komputerze? 

• Kiedy ludzie tracą przywilej posiadania konta i co z tym zrobić? Co się stanie, jeśli ludzie odejdą lub 

odmówiono im dostępu? 

• Kto może skonfigurować modemy telefoniczne? Czy inne osoby mogą konfigurować modemy 

telefoniczne? Czy jest coś specjalnego w liniach PPP, SLIP lub ISDN? 

• Co ludzie muszą zrobić, zanim podłączą komputer do sieci głównej? 



• Jak bezpieczne muszą być komputery, zanim otrzymają usługi z centralnie obsługiwanych maszyn? 

• Jak bezpieczne muszą być komputery, aby połączyć się z siecią z niechronionym dostępem do 

Internetu? 

• W jaki sposób będą chronione dane finansowe? 

• W jaki sposób poufne informacje o osobach będą chronione? Czy inne, być może zagraniczne biura 

podlegają różnym przepisom dotyczącym przetwarzania tego rodzaju informacji? 

• Co muszą zrobić poszczególni użytkownicy, aby chronić siebie i witrynę? Jakie hasła powinny mieć i 

kiedy powinny je zmienić? 

• Co ludzie mogą robić w internecie? Czy powinni importować i uruchamiać losowe pliki wykonywalne? 

• Jakie środki ostrożności należy podjąć przed wirusami na komputerach osobistych? 

• Kto może połączyć twoją witrynę z sieciami zewnętrznymi, a czym jest sieć zewnętrzna? Czy 

kierownik projektu może połączyć Twoją witrynę z inną konkretną witryną? Co z kontaktami z 

partnerami biznesowymi? 

Co powiesz na inne połączenia z Internetem? 

• W jaki sposób zostaną zabezpieczone komputery domowe? Jak uzyskają bezpieczny dostęp do twojej 

sieci? 

• W jaki sposób ludzie podróżujący uzyskają dostęp do sieci? 

• Jakie są wymagania dla systemów prowadzących handel elektroniczny? 

• Jakie informacje uważa się za poufne dla firmy? Jak to będzie chronione? Czy można go wysłać poza 

witrynę pocztą elektroniczną? 

• Jeśli masz zdalne strony, w jaki sposób uzyskają bezpieczny dostęp do twojej głównej sieci? 

25.1.2 Czego nie powinna zawierać polityka bezpieczeństwa? 

Niektóre informacje nie należą do zasad bezpieczeństwa witryny, o czym dyskutujemy w tej sekcji. 

Szczegóły techniczne 

Polityka bezpieczeństwa musi opisywać, co próbujesz chronić i dlaczego; niekoniecznie musi opisywać 

szczegóły tego, jak to zrobić. O wiele bardziej przydatne jest posiadanie 1-stronicowego dokumentu, 

który opisuje, co i dlaczego w zrozumieniu dla wszystkich w Twojej organizacji, niż 100-stronicowego 

dokumentu, który opisuje, jak to rozumieć, ale którego nikt poza najbardziej zaawansowanym 

personelem technicznym nie może zrozumieć. Rozważmy na przykład zasadę zawierającą wymóg: 

Hasła jednorazowe będą używane do uwierzytelniania wszystkich połączeń przychodzących ze świata 

zewnętrznego, aby uniemożliwić potencjalnym atakującym przechwycenie haseł wielokrotnego użytku 

poprzez monitorowanie takich połączeń. To wymaganie jest o wiele bardziej przydatne niż zasada, 

która mówi: OTP58 będzie stosowany dla wszystkich połączeń przychodzących. Czemu? Ponieważ 

pierwsza zasada opisuje, co należy chronić i dlaczego, i pozostawia otwartość, aby personel techniczny 

mógł wybrać najlepszą implementację. Polityka, która mówi, że następujące jest jeszcze lepsza: 

Zwykłe hasła są często kradzione i ponownie wykorzystywane, gdy przechodzą przez sieci. Nie 

będziemy używać haseł, które mogą być ponownie wykorzystane w sieciach, których nasza firma nie 

kontroluje. Ta polityka przekazuje te same informacje bez języka zgodnego z prawem. Wyjaśnia także 



kilka innych kwestii. Na przykład, czy w oryginalnym języku „świat zewnętrzny” obejmuje firmy, które 

mają specjalne relacje z twoimi? Może ci się to wydawać oczywiste, ale prawdopodobnie nie wydaje 

się oczywiste dla menedżerów, którzy umawiają się z tymi firmami. Przeformułowany język wyjaśnia, 

jakie jest kryterium (chociaż nadal możesz się kłócić o to, jakie sieci go spełniają). Zasady mogą pomóc 

w wyborze i wdrażaniu technologii, ale nie należy jej używać do jej określania. Często o wiele łatwiej 

jest skłonić kierownictwo do zakupu i podpisania się pod ogólną polityką niż w przypadku określonej 

technologii. 

Problemy kogoś innego 

Polityka bezpieczeństwa każdej witryny jest inna. Różne witryny mają różne obawy, różne 

ograniczenia, różnych użytkowników i różne możliwości; wszystko to prowadzi do różnych zasad. 

Ponadto zasady witryny mogą się zmieniać w miarę upływu czasu, gdy witryna się powiększa i zmienia. 

Nie zakładaj, że musisz robić rzeczy takimi, jak zawsze zrobione lub że możesz pożyczyć czyjąś politykę 

i po prostu zmienić w niej nazwy. 

Problemy, które nie są problemami z bezpieczeństwem komputera 

Ludzie wyświetlający nieprzyzwoite zdjęcia na ekranach komputerów nie stanowią problemu 

bezpieczeństwa komputera; stanowią problem zasobów ludzkich (i problem prawny, jeśli ktoś 

zdecyduje się pozwać o nękanie). Ludzie grający w gry komputerowe przez cały dzień również nie 

stanowią problemu z bezpieczeństwem komputerowym; stanowią problem zarządzania. Kwestie te 

powinny być odpowiednio uwzględnione w istniejących politykach. Jeśli nie są, masz problemy o wiele 

za duże, aby poradzić sobie z zasadami bezpieczeństwa komputera. Jeśli tak, próba ich ponownego 

pokrycia ryzykuje powstaniem konfliktu między tymi dwiema politykami. Ponadto zasady 

bezpieczeństwa komputerowego obejmują wystarczająco złożone i emocjonalne terytorium, nie 

dodając jeszcze więcej. 

Tworzenie polityki bezpieczeństwa 

Kiedy wiesz, czego chcesz w polityce bezpieczeństwa, jak ją złożyć? 

Jaka jest Twoja polityka bezpieczeństwa? 

Pierwszym krokiem w kierunku opracowania działającej polityki bezpieczeństwa dla Twojej witryny jest 

podjęcie decyzji o Twojej osobistej opinii. Jeśli administrujesz witryną lub podejmujesz jakiekolwiek 

decyzje dotyczące bezpieczeństwa, egzekwujesz ukrytą teorię na temat bezpieczeństwa, nawet jeśli 

nigdy jej nie wypowiedziałeś. Będziesz musiał jasno i wyraźnie zrozumieć, czym jest ta ukryta polityka, 

zanim będziesz mógł omówić problemy z innymi osobami w celu opracowania pisemnej polityki dla 

Twojej witryny. Mając to na uwadze, spójrz na decyzje dotyczące bezpieczeństwa i zdecyduj, jakie 

Twoim zdaniem powinny być cele bezpieczeństwa Twojej witryny. Być może nie są to zasady 

obowiązujące w witrynie, ale to ważny pierwszy krok. 

Jakie są zasady bezpieczeństwa Twojej witryny? 

Drugim krokiem w kierunku stworzenia działającej polityki bezpieczeństwa dla twojej witryny jest 

ustalenie, jaka jest polityka bezpieczeństwa wszystkich innych. Co użytkownicy i menedżerowie 

oczekują od nich bezpieczeństwa? Co sądzą o sposobie obsługi bezpieczeństwa? Co robią inne 

urządzenia komputerowe i dlaczego? Każda witryna ma co najmniej jedną politykę bezpieczeństwa. 

Problem polega na tym, że większość witryn ma więcej niż jedną, aż do liczby osób zaangażowanych w 

komputery w witrynie. Czasami rozprzestrzenianie się polityk jest całkowicie nieświadome; różne 

urządzenia komputerowe w tej samej witrynie mogą robić radykalnie różne rzeczy, nawet nie zdając 



sobie z tego sprawy. Czasami jest to tajemnica otwarta; administratorzy mogą próbować utrzymać 

politykę bezpieczeństwa, która ich zdaniem jest konieczna, nawet jeśli populacja użytkowników się z 

nimi nie zgadza. Czasami jest to całkowita wojna. Ogólnie ludzie myślą o uniwersytetach jako głównym 

miejscu, w którym użytkownicy komputerów i administratorzy komputerów biorą udział w otwartej 

wojnie bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości wiele firm wydaje dużą ilość czasu na walkę o kwestie 

bezpieczeństwa (na przykład administracja i inżynierowie często są w sprzeczności). Niektóre zasady 

bezpieczeństwa witryny mogą być już spisane, ale większość z nich prawdopodobnie będzie niejawna 

i nieopublikowana. Jedynym sposobem, aby się o nich dowiedzieć, jest zapytanie. Zapytaj 

menedżerów, administratorów systemu i użytkowników. Następnie spójrz na rzeczywiste komputery i 

zobacz, co się naprawdę dzieje. Jest mało prawdopodobne, że ktoś cię okłamie. Mogą jednak mówić 

ci, co według nich się dzieje lub co chcieliby, aby się działo lub, co wiedzą, co się dzieje, zamiast zgłaszać 

faktyczny stan rzeczy. Menedżerowie przyzwyczajeni do zajmowania się zabezpieczonymi 

komputerami mogą uważać, że komputery są automatycznie bezpieczne; dostarczona konfiguracja 

będzie w miarę bezpieczna, jeśli zostanie podłączona do sieci. To nie jest prawda. W rzeczywistości 

prawda jest wręcz przeciwna. Domyślna konfiguracja, z którą dostarczane są maszyny, jest zwykle 

bardzo niepewna i wymaga bezpiecznej konfiguracji. 

Dlatego menedżer, który mówi, że wszystkie komputery są całkowicie bezpieczne, może być całkowicie 

niepoprawny, nie mając najmniejszego zamiaru cię oszukać. Jeśli zadajesz pytania, które mają jasne 

„prawidłowe” odpowiedzi, większość ludzi będzie próbowała udzielić ci tych odpowiedzi. Inni ludzie 

staną się defensywni. Spróbuj zadawać neutralne pytania, które nie mają wyraźnego uprzedzenia. Na 

przykład nie pytaj ludzi, czy uważają, że bezpieczeństwo jest ważne; zamiast tego zapytaj, co jest dla 

nich ważniejsze, bezpieczeństwo lub współpracujące środowisko pracy, a następnie zachęć ich do 

rozszerzenia tej odpowiedzi. Kiedy rozmawiasz z ludźmi, wyjaśnij, dlaczego pytasz. Pytanie o zasady 

bezpieczeństwa sprawia wrażenie, jakbyś chciał je sprawdzić. Niektóre osoby będą próbować uzyskać 

dobrą ocenę, zamiast dyskutować o rzeczywistości. Inni staną się wrogo nastawieni (w końcu dlaczego 

miałbyś ich sprawdzać?). Jeśli wystąpi jedna z tych reakcji, przestań zadawać pytania dotyczące zasad 

bezpieczeństwa (nie ma sensu, jeśli nie udzielą przydatnych odpowiedzi) i wróć do próby wyjaśnienia, 

co robisz i dlaczego. Jeśli nigdy ci nie uwierzą, zapytaj kogoś innego. 

Czynniki zewnętrzne wpływające na polityki bezpieczeństwa 

Twoja strona nie jest całkowicie niezależna. Problemy poza obiektem komputerowym wpływają na 

zasady bezpieczeństwa. Należą do nich wymogi prawne, zobowiązania umowne i obowiązujące zasady 

organizacyjne. Najpierw spójrzmy na kwestie prawne. W Stanach Zjednoczonych spółka notowana na 

giełdzie ma prawną odpowiedzialność wobec swoich akcjonariuszy za ochronę swoich aktywów. 

Oznacza to, że jeśli pracujesz dla takiej firmy, nawet jeśli wszyscy w firmie zgadzają się na usunięcie 

wszystkich haseł i wpuszczenie Internetu, nie można tego wybrać jako zasady bezpieczeństwa. Polityka 

bezpieczeństwa musi wykazywać dowody ochrony komputerów i informacji firmy. Wymagana jest 

„należyta staranność”, próba podjęcia w dobrej wierze zwykłych środków ostrożności. „Normalne 

środki ostrożności” ograniczają to, co musisz zrobić; nie masz prawnej odpowiedzialności za 

wymaganie skanowania siatkówki, zanim ludzie będą mogli dotknąć komputerów! 

Niezależnie od rodzaju instytucji, w której pracujesz, w większości miejsc w Stanach Zjednoczonych 

istnieje również prawny obowiązek ochrony niektórych rodzajów informacji o pracownikach. Przeglądy 

pracowników są na ogół prawnie chronione, podobnie jak proste zapisy personalne takich informacji, 

jak adresy domowe. Na uniwersytetach spoczywa prawny obowiązek ochrony dokumentacji 

studenckiej, od informacji o tym, którzy studenci uczęszczają na uniwersytet. Dane o osobach mają 

jeszcze większą ochronę prawną w niektórych krajach europejskich. Jeśli nie pracujesz dla Human 

Resources lub Student Records, możesz pomyśleć, że nie musisz się martwić o ochronę tego rodzaju 



informacji, ale prawdopodobnie się mylisz. Każdy menedżer lub przełożony zwykle ma do czynienia z 

poufnymi danymi pracowników; podobnie informacje wykorzystywane do prowadzenia rachunków na 

uniwersytetach zawiera poufne dane ucznia (np. to, czy uczeń jest zapisany, i jakie zajęcia uczęszcza). 

Twoja organizacja może również mieć zobowiązania umowne do ochrony danych. Jeśli masz w 

systemie dane klientów lub klientów, Twoje umowy prawdopodobnie wymagają ich ochrony. (Może 

to dotyczyć kontraktów badawczych na uniwersytety). Jeśli masz kod źródłowy lub oprogramowanie 

w wersji wstępnej, prawie na pewno masz licencję, która wymaga jego ochrony. 

Twoja organizacja może mieć również istniejące zasady, które wpływają na zasady bezpieczeństwa. Są 

to często zasady dotyczące ochrony danych (zwykle pisane w celu spełnienia wielu różnorodnych 

obowiązków prawnych omówionych wcześniej), ale mogą istnieć zasady wymagające dostępu do 

danych, szczególnie na uniwersytetach i instytucjach publicznych. 

Jeśli Twoja organizacja ma dział prawny, skonsultuj się z nim. Nie proś osób z działu prawnego o 

napisanie polisy; poproś ich o wyjaśnienie obowiązków prawnych instytucji lub dołącz do zespołu, który 

tworzy politykę. Jeśli Twoja organizacja nie ma działu prawnego, skonsultuj się z kierownikiem 

wyższego szczebla. W każdym razie znajdź wszystkie istniejące pisemne zasady i przejrzyj je, aby 

zobaczyć, co mówią one, co jest istotne dla bezpieczeństwa. Przejrzenie tych pisemnych zasad da ci 

również dobry pomysł na to, co działa, a co nie działa w pisemnych zasadach. Jeśli podobają Ci się 

istniejące zasady, oprzyj na nich swoje nowe. Jeśli nienawidzisz istniejących zasad, oprzyj się pokusie, 

aby polubić nowe, tylko dlatego, że zawsze były takie, jak zawsze. 

Wiele osób nie chce określać swoich obowiązków prawnych z nadzieją, że nie będą musiały ich spełnić, 

jeśli nie będą wiedzieć, kim są. Możesz mieć wrażenie, że utrzymywanie recenzji pracowników na 

niechronionej maszynie jest prawdopodobnie niezgodne z prawem, ale nie chcesz z tym sobie radzić. 

Możesz również podejrzewać, że prawo będzie wymagać od ciebie zrobienia czegoś niesamowicie 

trudnego. Zła wiadomość jest taka, że nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem, a ty po prostu 

musisz dowiedzieć się, jakie są obowiązki prawne i podjąć starania w dobrej wierze, aby je wywiązać. 

(Nie jest wskazane, aby dowiedzieć się, czym one są, a następnie poświęcić cały swój czas na 

zastanawianie się, jak ich uniknąć. Nie uchroni cię to przed problemami prawnymi i zirytuje sędziego). 

Dobra wiadomość jest taka, że w rzeczywistości prawo rzadko wymaga od ciebie zrobienia czegoś 

niezwykle trudnego. Jeśli twój prawnik tak mówi, sprawdź inne opinie prawne i praktyki innych 

instytucji. 

Podejmowanie decyzji strategicznych i politycznych 

Decyzje strategiczne muszą być rozumiane i podejmowane przez kierownictwo najwyższego poziomu, 

w przeciwnym razie nigdy nie zostaną pomyślnie wdrożone. Jeśli nie masz wsparcia zarządzania 

najwyższego poziomu dla bezpieczeństwa, nie będziesz mieć bezpieczeństwa; to takie proste. Dlaczego 

nie miałbyś wsparcia od menedżerów najwyższego poziomu? Prawdopodobnie dlatego, że nie 

rozwiązałeś ich problemów w sposób, który rozumieją. Oto kilka rzeczy do rozważenia przy 

podejmowaniu decyzji. 

Pozyskaj sojuszników 

Nie musisz robić tego wszystkiego sam. W rzeczywistości prawdopodobnie nie możesz. Będziesz 

potrzebował sponsora wykonawczego (kogoś wysoko w organizacji - przynajmniej wiceprezesa lub 

równorzędnego). Jeśli nie rozmawiasz z ludźmi tak wysoko, regularnie potrzebujesz kogoś na średnim 

poziomie, który pomoże Ci dowiedzieć się, z kim i jak rozmawiać. To nie musi być ktoś w twoim 

łańcuchu zarządzania; zrobi to każdy, komu możesz zaufać i kto z pasją chce polityki bezpieczeństwa. 

Najbardziej prawdopodobnymi osobami są ludzie bezpieczeństwa (tak, ci sami, którzy zamykają drzwi), 



prawni, księgowi, audytu wewnętrznego i certyfikacji jakości. Jeśli ktoś niedawno doświadczył 

prawdziwego bólu podczas incydentu związanego z bezpieczeństwem, wypróbuj ten dział - może to 

obejmować sprzedaż lub marketing, jeśli miałeś incydent reklamowany. 

Często bardzo skuteczne jest również pozyskiwanie konsultantów. Konsultant ma uprawnienia 

eksperta posiadającego certyfikat i ma więcej cierpliwości i umiejętności na niezbędnych spotkaniach 

niż większość personelu technicznego. Konsultant nie ma również skomplikowanych istniejących relacji 

z ludźmi i może sobie pozwolić na radosne bycie kozłem ofiarnym za rzeczy, których ludzie nie lubią na 

zawsze. W tej sytuacji potrzebujesz konsultanta, którego mocną stroną jest polityka i autorytet, 

niekoniecznie najbardziej techniczna osoba, jaką możesz znaleźć. 

Zaangażuj wszystkich, których to dotyczy 

Możesz być osobą, która najlepiej rozumie problemy techniczne, ale niekoniecznie jest osobą, która 

najlepiej rozumie potrzeby instytucji jako całości. Osoby podejmujące wspólne decyzje muszą 

podejmować strategiczne i polityczne decyzje. Nie możesz po prostu wymyślić polityki, którą lubisz, 

zabrać ją do wielu ludzi i kazać im ją stemplować. Nawet jeśli uda ci się ich do tego zmusić - co może 

być trudniejsze niż skłonienie ich do podjęcia inteligentnych decyzji - tak naprawdę nie podążą za tym. 

Jeden z głównych producentów komputerów stosował zasady zabraniające modemów telefonicznych. 

Niestety, scentralizowany dostęp telefoniczny firmy nie zadowoli wszystkich swoich programistów. 

Chociaż programiści nie mogli poprosić o linie modemowe, niektórzy z nich zorientowali się, że mogą 

odłączyć linie telefoniczne od faksów, podłączyć je do modemów, wrócić do domu w nocy i połączyć 

się ze swoimi komputerami roboczymi. Co więcej, programista w jednej z grup o tym zwyczaju został 

zwolniony i zaczął włamać się na stronę. Systematycznie wypróbowywał wszystkie numery telefonów 

w zakresie przypisanym przez firmę do faksów, dopóki nie podłączył się do jednego z przekierowanych 

i otrzymał monit o zalogowanie z niezabezpieczonego urządzenia wewnątrz korporacyjnej zapory 

ogniowej. Były pracownik wyrządził znaczne szkody, zanim został wykryty i zamknięty. Mógł zyskać 

dużo czasu, ponieważ ludzie próbujący go zamknąć, nie wiedzieli, że modemy istnieją. Kiedy doszli do 

wniosku, że w grę wchodzą modemy, proces ich pozbycia się okazał się żmudny i przedłużony, 

ponieważ linie były przekierowywane tylko wtedy, gdy ludzie planowali z nich korzystać. Cały ten 

incydent był wynikiem tego, że zarząd i administratorzy systemu mieli politykę, która ignorowała 

niektóre rzeczywiste potrzeby osób korzystających z obiektu komputerowego. Oficjalna polityka 

wymagała dostępu telefonicznego, aby była tak bezpieczna, że była prawie całkowicie bezużyteczna, a 

nieoficjalna polityka wymagała dostępu telefonicznego, aby była tak użyteczna, że prawie całkowicie 

niepewna. Gdyby istniała zasada pozwalająca na umiarkowanie niezabezpieczony dostęp przez 

modem, włamania można by uniknąć, a na pewno łatwiej byłoby je wykryć i zatrzymać. Można by tego 

uniknąć, gdyby programiści zgodzili się, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż dostęp telefoniczny, ale 

tego rodzaju porozumienie jest znacznie trudniejsze do osiągnięcia niż kompromis. W rzeczywistości 

nie było zbyt dużego sporu między stronami zaangażowanymi w tę sprawę. Gdyby zapytano 

kierowników, powiedzieliby, że umożliwienie ludziom pracy z domu jest dla nich ważne; nie rozumieli, 

że istniejący system telefonowania nie zapewniał akceptowalnej usługi. Gdyby programiści zostali 

poproszeni, powiedzieliby, że ważne jest dla nich zapobieganie złośliwemu usuwaniu ich pracy; nie 

rozumieli ryzyka związanego z tym, co robili. Ale nikt nie myślał jednocześnie o bezpieczeństwie i 

użyteczności, a rezultatem była czysta katastrofa. 

Akceptuj „błędne” decyzje 

Może się okazać, że wymyślona przez ciebie polityka bezpieczeństwa nie jest szczególnie lubiana. Jeśli 

tak się stanie, ponieważ ludzie, którzy to zrobili, nie rozumieją, co zrobili, powinieneś zdecydowanie 

walczyć, aby to naprawić. Z drugiej strony, jeśli ludzie rozumieją ryzyko, ale nie podzielają twoich 



priorytetów, spisz swoje zastrzeżenia na piśmie i postępuj zgodnie z zasadami. Tak, czasami 

doprowadzi to do katastrof. 

Niemniej jednak, jeśli poprosisz grupę o podjęcie decyzji, nie możesz nalegać, aby była to Twoja 

decyzja. Nie możesz być również pewien, że twoja droga jest jedyną właściwą drogą. Czasami 

menedżerowie naprawdę chcą zaakceptować ryzyko, które wydaje się przytłaczające dla 

administratorów systemu. Na przykład jeden producent komputerów postanowił umieścić jeden ze 

swoich dużych i potężnych komputerów w niechronionej sieci i na żądanie udostępnić konta na tym 

komputerze klientom i potencjalnym klientom. Administrator systemu pomyślał, że to okropny pomysł 

i zwrócił uwagę, że zabezpieczenie maszyny jest zasadniczo niemożliwe; istniała duża liczba kont, 

zmieniających się szybko, bez wzorca, i należały one do osób, których firma nie mogła kontrolować. 

Ponadto powodem, dla którego firma wydawała konta testowe, był fakt, że maszyna była szybkim 

procesorem równoległym, co oznaczało, że równie dobrze mogła zostać zaprojektowana jako najlepsza 

maszyna do łamania haseł. Administratorowi systemu wydawało się niezwykle prawdopodobne, że po 

włamaniu się na tę maszynę (co było prawdopodobnie nieuniknione), będzie ona używana jako 

narzędzie do włamania się na inne maszyny. Nastąpiła bitwa i ostatecznie osiągnięto kompromis. 

Maszyna została udostępniona, ale zastosowano dodatkowe zabezpieczenia w celu ochrony przed nią 

sieci wewnętrznych. (Był to kompromis, ponieważ zakłócał zdolność pracowników do korzystania z 

maszyny, co musieli zrobić, aby pomóc osobom z zewnątrz, które z niej korzystały.) Kierownictwo 

zdecydowało zaakceptować pozostałe ryzyko, że maszyna będzie używana jako platforma do ataku 

inne strony, wiedząc, że w rezultacie istnieje możliwość bardzo złej reklamy 

Co się stało? Rzeczywiście, maszyna została przejęta i została wykorzystana do ataku przynajmniej na 

sieci wewnętrzne. Ataki na sieci wewnętrzne były bardzo irytujące i kosztowały pieniądze firmy w 

czasie administratorów systemu, ale ataki nie spowodowały znacznych szkód, a rozgłos był niewielki 

lub żaden. Jednak kierownictwo uznało ten koszt za akceptowalny, biorąc pod uwagę sprzedaż 

generowaną przez umożliwienie ludziom przetestowania maszyny. W tym przypadku sprzeczne zasady 

bezpieczeństwa zostały rozwiązane jawnie - w drodze dyskusji i kompromisu - w wyniku czego polityka 

wydawała się mniej silna niż oryginalna, ale zapewniała wystarczającą ochronę. Poprzez otwarcie i 

celowo wybór ryzyka, firma ograniczyła go do akceptowalnych limitów. 

Przedstawiać ryzyko i korzyści na różne sposoby dla różnych osób 

Musisz zrozumieć, że różni ludzie mają różne obawy. Przeważnie obawy te można przewidzieć na 

podstawie ich stanowisk, ale niektóre mają charakter osobisty. Załóżmy na przykład, że: 

• Twój dyrektor finansowy jest zaniepokojony kosztem ochrony lub kosztem braku wystarczającej 

ochrony. 

• Twój dyrektor generalny jest zaniepokojony negatywną reklamą, jaką może spowodować incydent 

bezpieczeństwa związany z twoją witryną, lub potencjalną utratą lub kradzieżą własności intelektualnej 

przez Internet lub inną łączność sieciową. 

• Przewodniczący wydziału obawia się, że zostaną ujawnione przeglądy kadencji. 

• Kierownik średniego szczebla obawia się, że pracownicy marnują cały czas na czytanie wiadomości 

Usenet lub surfowanie po Internecie. 

• Inny menedżer średniego szczebla obawia się, że pracownicy importują zainfekowane 

oprogramowanie komputerowe z Internetu. 



• Jeszcze inny menedżer średniego szczebla obawia się, jak najlepiej zapewnić wsparcie techniczne 

klientom przez Internet. 

• Profesor ds. Urlopu naukowego obawia się, że jego dane nie będą dostępne z innych instytucji. 

• Instruktor obawia się, że uczniowie kradną od siebie odpowiedzi lub testy od instruktorów. 

• Użytkownicy są zaniepokojeni dostępnością usług internetowych, które uważają za kluczowe dla ich 

pracy. 

• Użytkownicy obawiają się, że nie będą mogli współpracować, jeśli wystąpi zbyt wiele problemów 

bezpieczeństwa. 

• Studenci obawiają się, że nie będą mogli bawić się komputerami, co jest częścią ich nauki. 

• Doktoranci i kierownicy projektów obawiają się, że środki bezpieczeństwa spowolnią projekty w ściśle 

określonych ramach czasowych. 

Musisz poświęcić trochę czasu, aby odkryć wszystkie te uzasadnione obawy i rozwiązać je. Możesz 

także zdecydować, że ci różni ludzie powinni martwić się o pewne rzeczy, ale nie dlatego, że nie wiedzą 

nic lepszego; musisz edukować ich na te tematy. Oznacza to, że musisz poświęcić trochę czasu na 

zrozumienie ich zadań, tego, co chcą osiągnąć w sieci i jak dobrze doceniają problemy z 

bezpieczeństwem. Porozmawiaj z każdą z tych osób w kategoriach, na których im zależy. Wymaga to 

dużo słuchania i prawdopodobnie pewnych badań, zanim zaczniesz mówić. Kierownikom porozmawiaj 

o takich rzeczach, jak prawdopodobne koszty i potencjalne straty; kadrze zarządzającej mówić o ryzyku 

kontra korzyści; a personelowi technicznemu porozmawiaj o możliwościach. Zanim przedstawisz 

propozycję, przygotuj się z wyjaśnieniem, które pasuje do punktu widzenia odbiorców i poziomu 

technicznego. Jeśli masz problemy ze zrozumieniem lub komunikowaniem się z określoną grupą, może 

się okazać, że pomaga w budowaniu relacji z kimś, kto rozumie tę grupę i może dla ciebie tłumaczyć. 

Przygotuj się na myślenie o problemach innych ludzi w terminach innych ludzi, co oznacza, że będziesz 

udzielał różnych wyjaśnień różnym osobom. Nie próbujesz nikogo oszukać. Podstawowe informacje są 

takie same, bez względu na to, z kim rozmawiasz. Z drugiej strony, jeśli dana decyzja pozwala 

zaoszczędzić pieniądze i sprawia, że środowisko pracy jest przyjemniejsze, nie udajesz się do dyrektora 

finansowego i nie mówisz: „Chcemy to zrobić w ten sposób, ponieważ jest to bardziej zabawne”, a 

następnie przejść do programiści mówią: „Chcemy to zrobić, ponieważ jest to tańsze”. Jeśli jesteś osobą 

techniczną, możesz początkowo rozpaczać, że musisz omówić kwestie bezpieczeństwa w kategoriach 

finansowych. W szczególności możesz czuć, że nie możesz znaleźć „właściwej” odpowiedzi. Nie musisz 

szukać właściwej odpowiedzi. Nikt właściwie nie byłby w stanie powiedzieć, ile kosztuje dana polityka 

bezpieczeństwa - koszty sprzętu i oprogramowania są zwykle łatwe, ale wtedy masz czas na 

skonfigurowanie, spotkania zarządu, aby się o to spierać, konserwację, dodatkowe pięć minut dziennie 

na każdy programista, aby się zalogować, zmiany w innych systemach. Mówienie o tym, ile pieniędzy 

oszczędza, jest jeszcze gorsze; ogólnie rzecz biorąc, najgorszym możliwym przypadkiem jest całkowita 

katastrofa, która kosztuje każdą kwotę, o której wyobraźnia może wymarzyć twoją organizację może 

wydobywać się z dołu kieszeni. Jest to jednak tak nieprawdopodobne, że nie możesz go użyć, więc 

musisz zgadnąć, ile kosztują bardziej przyziemne zdarzenia i jak. Czy ludzie będą cię pozywać? Czy 

stracisz klientów? Czy stracisz kontrolę nad cennym zasobem? Ten proces nie da odpowiedzi, które 

uszczęśliwiłyby osobę techniczną. W porządku. Wymyśl metodę szacowania, która jest dla Ciebie 

prawdopodobna i która daje pożądane wyniki, dołącz do niej równie wiarygodne liczby, wykreśl je i 

zaprezentuj. Możesz być całkowicie szczery, że są nieprecyzyjne; ważne jest to, że masz liczby i że 

wierzysz w uzasadnienie tych liczb, bez względu na to, jak dokładne (lub niedokładne) sądzisz, że wynik 

jest. Zasadniczo nie oczekuje się od ciebie absolutnej prawdy. 



Unikaj niespodzianek 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nikt nie lubi niespodzianek. Dlatego musisz upewnić się, że odpowiednie 

osoby rozumieją istotne kwestie, są świadome i zgadzają się (lub przynajmniej zgadzają się 

przestrzegać) podjętych decyzji dotyczących tych kwestii. W szczególności ludzie muszą wiedzieć o 

konsekwencjach swoich decyzji, w tym o najlepszych, najgorszych i prawdopodobnych wynikach. 

Konsekwencje, które są dla ciebie oczywiste, mogą nie być oczywiste dla innych ludzi. Na przykład 

ludzie, którzy nie mają wiedzy na temat Uniksa, mogą chcieć podać hasła roota. Nie zdają sobie sprawy 

z tego, jakie są implikacje i mogą się bardzo denerwować, gdy się dowiedzą. Ludzie, którzy byli 

zaskoczeni, często przesadzają. Mogą przejść od całkowicie obojętnego do żądania niemożliwego. 

Jeden dobry włamanie, a nawet dowcip, może przekonać ludzi, którzy nie rozumieją całego 

zamieszania związanego z hasłami, do zapytania o dostępność identyfikacji głosowej i wieżyczek 

karabinów maszynowych. (Lepiej jest skłonić ich do podejmowania decyzji, gdy są lekko zaniepokojeni, 

niż ślepo spanikowani!) 

Kondensacja ważnych decyzji z implikacjami 

Gdy pytasz kierownika o decyzję w sprawie polityki, przedstaw tylko decyzję, którą należy podjąć, 

plusy, minusy i implikacje różnych opcji - nie wiele dodatkowych decyzji. Na przykład nie powinieneś 

marnować czasu na dyrektora generalnego, prosząc go o podjęcie decyzji, czy powinieneś uruchomić 

Sendmail lub Microsoft Exchange jako pocztę, czy też powinieneś używać NetBEUI lub TCP / IP jako 

podstawowego transportu w sieciach wewnętrznych; decyzje te mają przede wszystkim charakter 

techniczny i powinny być podejmowane przez odpowiedni personel techniczny i kierowników. Z drugiej 

strony może być konieczne skontaktowanie się z dyrektorem generalnym w celu podjęcia 

strategicznych problemów dotyczących poczty, takich jak to, czy wszyscy w organizacji mają mieć 

dostęp do poczty e-mail, czy tylko niektóre osoby (i jeśli ma to być ograniczone, do kogo) . Nie oferuj 

ludziom decyzji, chyba że mają zarówno autorytet, jak i informacje, dzięki którym mogą podejmować 

te decyzje. Nie chcesz, aby ktoś przywiązał się do decyzji, tylko po to, aby została ona unieważniona z 

wyższego poziomu (lub jeszcze gorzej, z kogoś na ich poziomie, ale z odpowiednim zakresem kontroli). 

Zawsze wyjaśniaj, dlaczego są proszeni o podjęcie decyzji (zamiast podejmować decyzję gdzie indziej). 

W większości przypadków chcesz uniknąć otwartych pytań. Lepiej zapytać: „Czy powinniśmy 

inwestować pieniądze w jednym miejscu, aby być obroną, czy też powinniśmy starać się chronić każdą 

maszynę indywidualnie?” niż „Jak myślisz, co powinniśmy zrobić w sprawie bezpieczeństwa w 

Internecie?” (Otwarte pytanie daje autorowi opcję powiedzenia „nic”, co prawdopodobnie nie jest 

odpowiedzią, z której będziesz zadowolony.) W większości przypadków lepiej jest jeszcze powiedzieć 

„Czy powinniśmy wydać około 5000 $ na pojedynczą obronę system lub 15 000 USD na ochronę każdej 

maszyny osobno? ” 

Uzasadnij wszystko inne w oparciu o te decyzje 

Wszystkie podejmowane przez ciebie decyzje techniczne i implementacyjne powinny wynikać z porad 

na wysokim szczeblu, które uzyskałeś od swoich menedżerów i kadry kierowniczej. Jeśli nie widzisz, w 

którą stronę powinieneś iść z problemem technicznym, ponieważ zależy to od problemów 

nietechnicznych, być może będziesz musiał poprosić o więcej wskazówek na ten temat. Ponownie 

wyjaśnij jasno problem; opcje; oraz zalety, wady i implikacje każdej opcji. Kiedy wyjaśnisz zasady lub 

procedury, wyjaśnij je w kategoriach oryginalnych decyzji. Pokaż ludziom proces rozumowania. Jeśli 

okaże się, że nie możesz tego zrobić, albo pierwotne decyzje nie obejmowały niektórych ważnych dla 

Ciebie kwestii (być może tak ważnych, że uważasz, że nie trzeba ich wspominać), albo zasady i 

procedury są nieuzasadnione i być może nieuzasadnione 

Podkreśl, że wiele problemów dotyczy zarządzania i personelu, a nie problemów technicznych 



Niektóre problemy, które niektóre osoby próbują scharakteryzować lub rozwiązać jako problemy 

techniczne, to tak naprawdę problemy związane z zarządzaniem lub personelem. Na przykład niektórzy 

menedżerowie obawiają się, że ich pracownicy spędzą cały czas w pracy czytając wiadomości Usenet 

lub surfując po Internecie. Nie jest to jednak problem techniczny, ale problem personelu - internetowy 

odpowiednik pracowników spędzających dzień przy biurku, czytając gazetę lub rozwiązując krzyżówki. 

Innym częstym przykładem niewłaściwie skierowanej obawy są menedżerowie obawiający się, że 

pracownicy będą rozpowszechniać poufne informacje przez Internet. Ponownie, zwykle nie jest to 

problem techniczny; to problem zarządzania. Ten sam pracownik, który może wysłać kod źródłowy do 

konkurenta, może również wynieść go do kieszeni w kieszeni na dysku zip (ogólnie o wiele wygodniej i 

z mniejszą szansą na złapanie). Nieracjonalne jest nakładanie ograniczeń technologicznych na 

informacje, które można wysyłać pocztą elektroniczną, chyba że sprawdzisz również torby i kieszenie 

wszystkich osób opuszczających pomieszczenie. 

Nie zakładaj, że coś jest oczywiste 

Niektóre rzeczy, które wydają się oczywiste dla osoby technicznej zainteresowanej bezpieczeństwem, 

mogą wcale nie być oczywiste dla nietechnicznych menedżerów i kadry kierowniczej. Jak 

wspomnieliśmy, dla każdego, kto rozumie IP, oczywiste jest, że filtrowanie pakietów pozwoli ci 

ograniczyć dostęp do usług według adresów IP, ale nie według użytkownika (chyba że możesz powiązać 

określonych użytkowników z określonym adresem IP). Czemu? Ponieważ „użytkownik” nie jest 

pojęciem w IP i nic w pakiecie IP nie odzwierciedla tego, co „użytkownik” jest odpowiedzialny za ten 

pakiet. I odwrotnie, pewne rzeczy, które wydają się oczywiste dla menedżerów i kadry kierowniczej, 

wcale nie są oczywiste dla personelu technicznego - na przykład, że opinia publiczna (która jest często 

niekompletne lub po prostu nieprawidłowe) problem w Twojej firmie jest często ważniejszy niż 

techniczna „prawda” w tej sprawie. 

Co zrobić, jeśli nie możesz uzyskać polityki bezpieczeństwa? 

Co robisz, jeśli pomimo dołożenia wszelkich starań nie możesz uzyskać spisanej polityki 

bezpieczeństwa? Najbezpieczniejsza odpowiedź to: dokument, dokument, dokument. Zapisz, co 

robisz, dlaczego i jakie obowiązują zasady, co próbowałeś i dlaczego uważasz, że sytuacja jest zła. 

Wydrukuj go na papierze, podpisz i dostarcz - przynajmniej swojemu przełożonemu, a jeśli nie kilku 

menedżerom nad nim. Złóż papierową kopię z podpisem i datami, które podałeś innym. Każdego roku 

lub za każdym razem, gdy następuje znacząca zmiana sytuacji, spróbuj ponownie utworzyć politykę. 

Jeśli to nie zadziała, powtórz cały proces dokumentacji. Pamiętaj, aby edytować dokument; kusi tylko 

zmienić datę i wysłać ją ponownie, ale prawdopodobnie nie będzie już w porządku i osłabi twoją 

pozycję. Robienie tego, co zalecamy, jest dość konfrontacyjne i może wyglądać, jakbyś był bardziej 

zainteresowany upewnieniem się, że jesteś bezpieczny, niż upewnieniem się, że witryna jest 

bezpieczna. Warto długo pracować nad tym, aby Twój dokument mówił dokładnie to, co chcesz. Nie 

wpadnij w pułapkę poczucia, że musisz używać języka formalnego. Jeśli chcesz powiedzieć: 

„Rozumiem, że jesteśmy nieformalną firmą i nie prowadzimy spisanych zasad, ale uważam, że ten 

problem jest tak ważny, że nadal musimy coś spisać”, po prostu powiedz dokładnie to. 



Utrzymanie zapór ogniowych 

Jeśli dobrze wykonałeś projektowanie zapory ogniowej, która odpowiada potrzebom Twojej 

organizacji, utrzymanie tej zapory powinno być dość proste. Co to znaczy utrzymywać zaporę ogniową? 

Prace konserwacyjne dzielą się na trzy główne kategorie: 

• Sprzątanie 

• Monitorowanie systemu 

• Prowadzenie na bieżąco 

Po zaprojektowaniu i zbudowaniu zapory ogniowej naprawdę nie powinno to wymagać wiele wysiłku, 

aby utrzymać ją, zwłaszcza że większość prac konserwacyjnych można zautomatyzować. 

Sprzątanie 

Sprzątanie to wieczna runda małych zadań, które należy wykonać, aby zapora była czysta i bezpieczna. 

Są trzy główne zadania, z którymi będziesz musiał sobie poradzić raz po raz: 

• Tworzenie kopii zapasowej zapory 

• Zarządzanie kontami 

• Zarządzanie miejscem na dysku 

Tworzenie kopii zapasowej zapory 

Utwórz kopię zapasową wszystkich części zapory. Oznacza to nie tylko komputery ogólnego 

przeznaczenia, których możesz używać jako hostów bastionowych lub serwerów wewnętrznych, ale 

także routery lub inne urządzenia specjalnego przeznaczenia. Odbudowywanie konfiguracji routerów 

zwykle nie jest łatwe, a bezpieczeństwo zależy od prawidłowej konfiguracji routerów. Umieść swoje 

maszyny ogólnego przeznaczenia w regularnym, automatycznym systemie tworzenia kopii 

zapasowych. Najlepiej, aby system ten generował pocztę potwierdzającą, gdy działa normalnie, i 

wyraźnie różne wiadomości, gdy widzi błędy. Dlaczego nie produkować poczty tylko w przypadku 

wystąpienia błędów? Jeśli system generuje pocztę tylko w przypadku błędów, nie zauważysz systemu, 

jeśli w ogóle nie będzie działał. (Cisza niekoniecznie jest złota, jak wie każdy rodzic małych dzieci. Jeśli 

nie robią hałasu, prawdopodobnie robią psoty.) Dlaczego wyraźnie różne przesłania? Jeśli system 

generuje nawet nieco podobne komunikaty, gdy działa normalnie i gdy zawiedzie, ludzie, którzy są 

przyzwyczajeni do ignorowania komunikatów o powodzeniu, również zignorują komunikaty o błędach. 

Najlepiej byłoby, gdyby osobny program sprawdził, czy kopie zapasowe zostały uruchomione i 

uruchomione produkować wiadomości, gdy nie mają. Maszyny specjalnego przeznaczenia, takie jak 

routery, zmieniają się znacznie rzadziej i prawdopodobnie nie potrzebują automatycznego systemu 

tworzenia kopii zapasowych. (Jest to na szczęście, ponieważ takie maszyny rzadko je obsługują.) Gdy 

wprowadzasz zmiany, skorzystaj z wszelkich dostępnych środków, aby zapisać konfigurację. Większość 

systemów zapisuje swoją konfigurację w pamięci flash i może przesyłać konfiguracje przez FTP. 

Niektóre z nich mają także dyskietki. Jeśli możesz zapisać konfigurację na dyskietce, zrób to i 

przechowuj dyskietkę oddzielnie od komputera. Twórz kopie zapasowe, nawet jeśli pobrałeś 

konfigurację za pomocą FTP; nie chcesz, aby router był całkowicie zależny od innego komputera. Jeśli 

nie pobrałeś konfiguracji za pomocą FTP, wykonaj kopię FTP, a także dyskietki. Czemu? Czasami łatwiej 

jest znaleźć pliki niż znaleźć małe fizyczne obiekty, takie jak dyskietki, a czasami stacja dyskietek umiera, 

gdy reszta routera nadal działa. Jeśli nie możesz zapisać dyskietki lub innej kopii zapasowej, którą 



router może odczytać bezpośrednio, powinieneś przynajmniej upewnić się, że niezbędne pliki do FTP 

są dostępne z wielu miejsc. 

Projektowanie systemów tworzenia kopii zapasowych nie wchodzi w nasz zakres tej książki. Jeśli nie 

masz pewności co do systemu tworzenia kopii zapasowych, zapoznaj się z ogólną dokumentacją 

administracyjną systemu.  

Zarządzanie kontami 

Zarządzanie kontami - dodawanie nowych kont, usuwanie starych, zmienianie haseł itp. - jest jednym 

z najczęściej zaniedbywanych zadań porządkowych. W systemach zaporowych absolutnie kluczowe 

jest prawidłowe dodawanie nowych kont, szybkie usuwanie starych kont i odpowiednia zmiana haseł. 

(Aby dowiedzieć się, jak to wszystko zrobić, zapoznaj się z dokumentacją własnego systemu). Ustal 

procedurę dodawania kont; gdziekolwiek możesz, użyj programu, aby je dodać. Chociaż nie powinno 

być wielu użytkowników w twoich systemach zapory ogniowej, każdy z nich jest możliwym 

niebezpieczeństwem i warto starać się, aby były poprawnie skonfigurowane za każdym razem. Ludzie 

mają niefortunną tendencję do pomijania kroków lub zatrzymywania się na kilka dni w trakcie procesu. 

Jeśli ta luka pozostawia konto bez hasła, tworzysz otwarte zaproszenia dla intruzów. 

Upewnij się, że procedura tworzenia konta obejmuje datowanie konta i że konta są automatycznie 

sprawdzane co kilka miesięcy. Nie musisz ich automatycznie wyłączać, ale musisz automatycznie 

poinformować kogoś, że przekroczył limit czasu. Jest to stosunkowo łatwe do zrobienia na komputerze 

ogólnego przeznaczenia; może być trudniej na innych systemach, szczególnie systemach 

dedykowanych, takich jak routery. Jeśli to możliwe, skonfiguruj rzeczy, aby konta mogły być 

obserwowane przez zautomatyzowany system. Można tego dokonać, generując pliki kont na 

komputerze ogólnego przeznaczenia, a następnie przenosząc je na inny komputer lub generując konta 

na samym komputerze, ale automatycznie kopiując pliki kont na komputer ogólnego przeznaczenia i 

sprawdzając je. Jeśli twoje urządzenia obsługują racjonalnie bezpieczne protokoły, które pozwolą ci na 

centralne prowadzenie kont, powinieneś rozważyć ich użycie. Jednak ze względów bezpieczeństwa i 

niezawodności nie jest zalecane uwierzytelnianie użytkowników za pomocą uwierzytelniania domen 

NIS lub Windows na komputerach zaporowych. Powinieneś również zorganizować otrzymywanie 

powiadomień o wypowiedzeniu od odpowiednich władz, ilekroć ktoś opuści Twoją organizację. 

Większość firm jest w stanie wysyłać powiadomienia dla pracowników zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin, a większość uniwersytetów może przekazywać studentom powiadomienia o 

ukończeniu szkoły. Śledzenie wykonawców i studentów, którzy odpadli, może być znacznie trudniejsze, 

dlatego nie powinieneś polegać na oficjalnych powiadomieniach, aby poinformować Cię o wszystkich, 

którzy odeszli. Konieczne może być również potwierdzenie powiadomień: na przykład możesz 

otrzymać powiadomienia o wypowiedzeniu dla osób, które faktycznie przechodzą na status umowy, 

lub powiadomienia o ukończeniu studiów dla osób, które kontynuują naukę jako doktoranci lub 

studenci. Ci ludzie będą zirytowani, jeśli pozbędziesz się wszystkich ich plików (chociaż 

prawdopodobnie dopuszczalne jest tymczasowe wyłączenie ich kont, jeśli ich status jest wątpliwy). 

Jeśli możesz, skonfiguruj wszystkie konta w zaporze, aby miały hasła jednorazowego użytku. 

Zapobiegnie to odgadywaniu lub węszeniu haseł, a także może ograniczyć ich zdolność do dzielenia się 

hasłami. Jeśli używasz haseł wielokrotnego użytku lub haseł wielokrotnego użytku ze stałym 

składnikiem, zachęcaj ludzi do ich regularnej zmiany, aby zapobiec zgadywaniu i ograniczyć 

przydatność sniffowania haseł. Jeśli działasz z systemem który obsługuje starzenie się hasła, możesz je 

włączyć. Stosuj stosunkowo długi okres - może od trzech do sześciu miesięcy. Jeśli częściej przekraczasz 

limit czasu (np. co miesiąc), użytkownicy będą chcieli zrobić wszystko, aby obejść limit czasu i 

prawdopodobnie nie zobaczysz żadnego prawdziwego zwiększenia bezpieczeństwa. Podobnie, jeśli 

przedawnienie hasła nie gwarantuje, że użytkownik zobaczy powiadomienie, zanim konto stanie się 



bezużyteczne, nie włączaj go. W przeciwnym razie zirytujesz użytkowników i ryzykujesz przypadkowym 

zablokowaniem administratorów, którzy mają krytyczną potrzebę korzystania z komputera. 

Jeśli starzenie się hasła w systemie będzie wymagało od użytkowników zmiany hasła podczas 

logowania, potrzebny jest program haseł, który ściśle wymusza dobre hasła. Jeśli tego nie zrobisz, 

ludzie wybiorą proste hasła w gorącym momencie, szczerze zamierzając je później zmienić na lepsze. 

Podsumowując, może okazać się bardziej skuteczne regularne wysyłanie powiadomień, nawet jeśli w 

ten sposób uzyskasz mniej zgodności. 

Zarządzanie miejscem na dysku 

Dane zawsze się rozszerzają, aby wypełnić całą dostępną przestrzeń, nawet na komputerach, które 

prawie nie mają użytkowników. Ludzie zrzucają rzeczy w dziwne zakątki systemu plików „na razie” i 

gromadzą się tam. To powoduje więcej problemów, niż możesz sobie wyobrazić. Oprócz tego, że 

możesz chcieć tego miejsca na dysku, ten przypadkowy śmieci komplikuje reakcję na incydent. W 

końcu zadajesz sobie pytanie: czy to program, który zostawiłeś, kiedy ostatnio musiałeś zainstalować 

nową wersję, czy włamał się do niego intruz? Czy to naprawdę przypadkowy plik danych, czy może ma 

jakieś głębokie znaczenie dla intruza? 

Niestety nie ma automatycznego sposobu na znalezienie śmieci; ludzie, szczególnie administratorzy 

systemu, którzy mogą pisać w dowolnym miejscu na dysku, są zbyt nieprzewidywalni. Inna osoba musi 

się regularnie rozglądać. Szczególnie skuteczne jest wysyłanie każdego nowego administratora 

systemu na wycieczkę po dyskach; zauważą rzeczy, do których przywykły stare dłonie. 

Programy do audytu, takie jak Tripwire,  powiedzą ci o nowych plikach, które pojawiają się w rzekomo 

statycznych obszarach, a te informacje pomogą ci utrzymać porządek. Nadal będziesz musiał sprawdzić 

wszystkie obszary, w których celowo zezwalasz na zmiany, i powinieneś okresowo wracać i ponownie 

sprawdzać obszary statyczne. Prawdopodobnie dostanie ostrzeżenie, dopóki nadal wiesz, dlaczego 

umieścisz ten plik w tym miejscu, a wiedza ta może z czasem ulec zużyciu. Oprócz gromadzenia śmieci 

głównym problemem z miejscem na dysku będą dzienniki. Mogą one i powinny być obracane 

automatycznie, a także możesz je kompresować, szyfrować lub podpisywać cyfrowo. Program taki jak 

trimlog (patrz Załącznik B) może pomóc zautomatyzować proces. Powinieneś także rozważyć 

wykonanie kopii plików w innym systemie. Bardzo ważne jest prawidłowe obracanie lub obcinanie 

dzienników. Jeśli program próbuje zapisać plik dziennika podczas próby jego przeniesienia lub obcięcia, 

to oczywiście masz problemy. W rzeczywistości możesz napotkać trudności, nawet jeśli program po 

prostu trzyma plik otwarty, przygotowując się do zapisania go później; w szczególności możesz później 

odkryć, że program nadal loguje się do pliku o zmienionej nazwie. W Uniksie normalna konwencja 

obracania plików dziennika jest następująca: 

1. Zmień nazwę pliku dziennika. 

2. Utwórz nowy i pusty plik, używając oryginalnej nazwy (i takich samych uprawnień do plików). 

3. Zasygnalizuj, że program w jakiś sposób zapisuje dzienniki. 

Sygnalizacja może obejmować wysłanie sygnału uniksowego lub utworzenie fikcyjnego pliku, który 

program sprawdza. Większość programów Windows NT korzysta z Rejestratora zdarzeń do 

rejestrowania. Rejestrator zdarzeń nie umożliwia obracania dzienników, co oznacza, że należy to zrobić 

ręcznie lub przy użyciu oprogramowania innej firmy. Sytuacja w przypadku programów prowadzących 

własne dzienniki nie jest tak jasna; zwykle musisz użyć specjalnego narzędzia towarzyszącego, aby 

obrócić pliki dziennika programu lub skonfigurować program, aby obracał dzienniki w oparciu o 

określony punkt (na przykład co tydzień lub po osiągnięciu określonego rozmiaru). W obu systemach 



operacyjnych czasami jest konieczne, szczególnie w przypadku korzystania z produktów dodatkowych, 

aby zatrzymać programy lub spowodować zawieszenie rejestrowania podczas obcinania lub 

przenoszenia dzienników. 

Monitorowanie systemu 

Kolejnym ważnym aspektem konserwacji zapory jest monitorowanie naszego systemu. Monitorowanie 

ma na celu przekazanie kilku informacji: 

• Czy twoja zapora została naruszona? 

• Jakie rodzaje ataków są próbowane przeciwko twojej zaporze ogniowej? 

• Czy Twój firewall działa? 

• Czy twoja zapora ogniowa jest w stanie zapewnić usługę, której potrzebują użytkownicy? 

Aby odpowiedzieć na te pytania, musisz wiedzieć, jaki jest normalny wzór użytkowania. 

Urządzenia monitorujące specjalnego przeznaczenia 

Większość monitorowania będziesz wykonywać za pomocą narzędzi i rejestrowania zapewnianych 

przez istniejące części zapory, ale wygodne może być także posiadanie dedykowanych urządzeń 

monitorujących. Na przykład możesz umieścić stację monitorującą w sieci obwodowej, aby mieć 

pewność, że przechodzą przez nią tylko oczekiwane pakiety. Możesz użyć komputera ogólnego 

przeznaczenia z oprogramowaniem szpiegującym sieć lub możesz użyć specjalnego sniffera 

sieciowego. Jak możesz się upewnić, że intruz nie może używać tej maszyny monitorującej? W 

rzeczywistości wolałbyś, aby intruz nawet nie wykrył jego istnienia. Na niektórych urządzeniach 

sieciowych można wyłączyć transmisję w interfejsie sieciowym (z wystarczającą wiedzą i parą nożyc do 

drutu), co uniemożliwi wykrycie urządzenia i będzie bardzo trudne dla intruza (ponieważ nie może 

odpowiedzieć). Jeśli masz źródło swojego systemu operacyjnego, zawsze możesz tam wyłączyć 

transmisję; jednak w tym przypadku o wiele trudniej jest mieć pewność, że odniesiesz sukces. W 

większości przypadków musisz zadowolić się niezwykle ostrożną konfiguracją maszyny. Traktuj to jak 

gospodarza bastionu, który musi robić mniej i być bardziej bezpieczny. W szczególności należy 

pamiętać, że Monitor sieci Microsoft rejestruje specjalną nazwę NetBIOS podczas uruchamiania. Jest 

to rażąca reklama faktu, że monitorujesz sieć. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest usunięcie 

powiązania NetBIOS z monitorowanym interfejsem sieciowym, co uniemożliwi także korzystanie z 

niego na Network Agent Agent (nie wspominając o większości innych aplikacji sieciowych firmy 

Microsoft!). 

Inne formy sniffowania  sieci są bardziej subtelne, ale często również wykrywalne. Oczywiście sieciowi 

sniffery często wykonują wiele żądań usług nazw, aby znaleźć nazwy hostów dla adresów IP. Mniej 

oczywiste jest, że maszyna, która akceptuje wszystkie pakiety, często nieznacznie zmienia sposób 

obsługi przychodzących żądań. Grupa o nazwie The L0pht (wymawiane jako „strych”) wydała anty-

sniffer-sniffer do wykrywania snifferów sieciowych, co doprowadziło do wyścigu zbrojeń, w którym 

ludzie rozwijają coraz mniej wykrywalnych snifferów, nie wspominając już o sniffers-sniffers-sniffers. 

Technologie te szybko się rozwijają; radzimy wdrożyć najnowszą, najmniej wykrywalną dostępną 

technologię sniffera i sniffera anty-sniffera w krytycznych sieciach, aby pomóc Ci znaleźć sniffery 

zainstalowane przez atakujących. (Informacje na temat uzyskiwania anty-sniffera-sniffera L0phta 

można znaleźć w załączniku B.) Sprytni napastnicy zakładają, że przechwytujesz pakiety i podejmują 

kroki w celu ukrycia ruchu, niezależnie od tego, czy faktycznie mogą znaleźć Twój system 

monitorowania. Nic nie możesz zrobić, ale bądź czujny.  



Systemy wykrywania włamań 

System wykrywania włamań to specjalne oprogramowanie zaprojektowane, aby dowiedzieć się, czy 

ktoś włamał się na twoją stronę. Systemy wykrywania włamań mogą obejmować od stosunkowo 

prostych, pasywnych programów, które czytają pliki dziennika i szukają złych rzeczy, po wyjątkowo 

złożone systemy, które korzystają ze specjalnych urządzeń monitorujących rozmieszczonych w dużej 

sieci, wprowadzają fałszywy ruch do sieci, aby sprawdzić, czy ktoś używa informacje i / lub wykorzystują 

zaawansowane techniki sztucznej inteligencji do wykrywania subtelnych form nienormalnych 

zachowań. 

Wykrywanie włamań jest dużym tematem i nie możemy go tutaj w pełni opisać. Więcej informacji 

można znaleźć w innych miejscach. Istnieją dwie podstawowe techniki wykrywania wtargnięcia; albo 

systemy mogą wiedzieć, jakie zachowanie jest złe i uruchamiać alarmy, gdy to się dzieje, lub mogą 

wiedzieć, jakie zachowanie jest dobre i uruchamiać alarmy, gdy dzieje się coś innego. Mówiąc 

relatywnie, łatwiej jest rozpoznać złe zachowanie niż dobre zachowanie. Niestety skuteczniej jest 

rozpoznać dobre zachowanie. Systemy rozpoznające złe zachowanie wykorzystują sygnatury ataków, 

informacje o tym, jak wyglądają poszczególne ataki. Na przykład tego rodzaju system rozpoznałby 

skanowanie portów jako atak, ponieważ wiedziałby, że seria prób skontaktowania się z różnymi 

portami na tym samym hoście była oznaką ataku. Systemy rozpoznające dobre zachowanie 

wykorzystują profile użytkowania, informacje o tym, co zwykle się dzieje. Na przykład tego rodzaju 

system rozpoznałby skanowanie portów jako atak, ponieważ wiedziałby, że normalnie, gdy ktoś łączy 

się z portem, następną rzeczą, która się dzieje, jest to, że używają tego portu do jego normalnego celu. 

Podczas skanowania portu atakujący połączy się, otrzyma odpowiedź, natychmiast rozłączy się i 

spróbuje użyć innego portu. To zachowanie wykracza poza normalny wzorzec i dlatego zostanie 

wykryte jako atak. Trudność w rozpoznawaniu sygnatur ataków polega na tym, że system może 

wykrywać tylko ataki, o których wie. Po utworzeniu nowych ataków system nie będzie o nich wiedział, 

dopóki nie zostanie utworzony i dodany podpis. Ponadto często można ukryć podpisy. Na przykład 

podpisy skanów portów służyły do wyszukiwania wielu połączeń do różnych portów z tego samego 

hosta źródłowego, dlatego osoby atakujące używają teraz wielu współpracujących hostów źródłowych. 

Systemy polegające na profilach użytkowania mają problemy z tak zwanymi „fałszywymi alarmami” 

lub przypadki, w których ich zdaniem występuje atak, ale tak nie jest. Wykorzystanie systemów zmienia 

się w czasie i każdy profil, który jest specyficzny i wystarczająco duży,  aby złapać znaczną liczbę ataków, 

uruchomi dużą liczbę alarmów. Dobre systemy mają teraz fałszywie dodatnie wskaźniki w zakresie 

około 1-3 procent; niestety, to 1-3 procent zdarzeń, na które patrzą, co w przypadku sieci zwykle 

oznacza 1-3 procent pakietów. Ponieważ wiele witryn ma miliony przychodzących pakietów dziennie, 

ten pozornie niski poziom błędów może nadal powodować tysiące fałszywych alarmów dziennie, co 

rzadko jest dopuszczalne. Intruzi mają również sposoby ukrywania ataków, które pokonają prawie 

wszystkie systemy wykrywania włamań. Na przykład intruz pacjenta może bardzo powoli skanować 

sieć; większość systemów wykrywania włamań patrzy na kontekst trwający kilka minut, a może kilka 

godzin. Niecierpliwy intruz może zakopać atak w dużej ilości ruchu sieciowego, a niewiele systemów 

będzie w stanie nadążyć. 

Podobnie można zastosować niektóre techniki, które pokonują prawie wszystkie próby ukrycia ataków. 

Najpotężniejszym i najbardziej popularnym z nich jest plaster miodu, kusząca przynęta, za którą stoi 

tylko pułapka. Na przykład, jeśli umieścisz w swojej sieci obwodowej maszynę, której nie używasz do 

żadnych usług, wiesz, że każda próba połączenia się z nią jest atakiem. Nie ma znaczenia, czy pasuje do 

sygnatury ataku, czy pasuje do normalnego wzorca użytkowania. To po prostu oczywiście złe. To, ile 

system wykrywania włamań może dla Ciebie zrobić, zależy głównie od tego, ile czasu, pieniędzy i 

wysiłku rozwojowego możesz zainwestować w ten system. Chociaż wykrywanie wtargnięcia jest 



teoretycznie bardzo skuteczną technologią, faktycznie sprawienie, by działało w praktyce, nie jest 

łatwą propozycją i wymaga stałej konserwacji i uwagi. Nie ma sensu mieć systemu wykrywania 

włamań, chyba że masz personel, który będzie go aktualizował i zajmował się wytwarzanymi przez 

niego alarmami. 

Na co należy uważać? 

W idealnym świecie chciałbyś wiedzieć absolutnie wszystko, co przechodzi przez zaporę - każdy pakiet 

został odrzucony lub zaakceptowany, a każde żądanie połączenia. W prawdziwym świecie ani zapora 

ogniowa, ani mózg nie są w stanie poradzić sobie z tak dużą ilością informacji. Aby znaleźć praktyczny 

kompromis, musisz włączyć najbardziej szczegółowe rejestrowanie, które nie spowalnia zbytnio 

komputerów i nie zapełnia zbyt szybko dysków; następnie będziesz chciał podsumować utworzone 

dzienniki. Możesz poprawić problem z miejscem na dysku, utrzymując pełne dzienniki w trybie offline, 

na jakiejś formie nośników wymiennych (na przykład taśm, zapisywalnych dysków CD lub 

zapisywalnych dysków DVD). Taśmy są tanie i zawierają wiele danych, ale mają pewne wady. W 

najlepszych okolicznościach nie są one szczególnie szybkie, a wpisy w dzienniku też są generalnie 

krótkie, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Irytujące jest również odczytywanie danych. Jeśli chcesz 

ich użyć, zapisz dzienniki podsumowań na dysku i zapisz wszystko na taśmie. Jeśli znajdziesz sytuację, 

w której potrzebujesz więcej danych, możesz wrócić do taśmy. Napęd taśmowy prawdopodobnie 

nadąża za pakietami na przeciętnym połączeniu internetowym, ale nie nadąża za połączeniem 

wewnętrznym przy pełnej prędkości LAN lub nawet z połączeniem T-1 z Internetem, które jest bliskie 

maksymalnej wydajności. Nagrywarki CD i DVD są jeszcze wolniejsze, ale znacznie łatwiej odczytać 

dane. Jeśli masz dużo miejsca na dysku jako tymczasowe miejsce przechowywania, mogą one być 

skutecznym rozwiązaniem. Bez względu na to, czego używasz do zapisywania dzienników, powinieneś 

chronić dzienniki. Dane w nich zawarte mogą być przydatne dla atakujących i mogą być poufne z innych 

powodów. Na przykład, jeśli logujesz zawartość pakietów, być może logujesz poufne informacje 

zaszyfrowane. Nawet jeśli nie logujesz zawartości pakietu, informacje o tym, jakie pakiety poszły tam, 

gdzie mogą być prywatne; jedną rzeczą jest rejestrowanie 434 razy, gdy ktoś próbował wejść na 

wstydliwą stronę internetową, a drugą, aby stała się publicznie znana. Bez względu na sposób 

przechowywania dzienników, chcesz zarejestrować następujące przypadki: 

• Wszystkie porzucone lub odrzucone pakiety, odmowy połączeń i odrzucone próby 

• Przynajmniej czas, protokół i nazwa użytkownika dla każdego udanego połączenia z hostem 

bastionowym lub za jego pośrednictwem 

• Wszystkie komunikaty o błędach od routerów, hosta bastionu i wszelkich programów proxy 

Ze względów bezpieczeństwa niektóre informacje nigdy nie powinny być rejestrowane w miejscu, w 

którym intruz mógłby je odczytać. Na przykład, chociaż powinieneś rejestrować nieudane próby 

logowania, nie powinieneś logować hasła użytego podczas nieudanej próby. Użytkownicy często 

błędnie wpisują własne hasła, a rejestrowanie tych błędnych haseł ułatwiłoby włamywaczowi 

komputerowemu włamanie się na konto użytkownika. Niektórzy administratorzy systemu uważają, że 

nazwa konta nie powinna być również logowana przy nieudanych próbach logowania, szczególnie gdy 

konto wpisane przez użytkownika nie istnieje. Powodem jest to, że użytkownicy czasami wpisują swoje 

hasła, gdy są monitowani o podanie nazwy użytkownika. Jeśli zarejestrowane zostaną nieprawidłowe 

konta, osoba atakująca może użyć tych dzienników do wyłudzenia haseł innych osób. 

Na co patrzysz Chcesz wiedzieć, jaki jest twój zwykły wzór (i jakie są w nim trendy) i chcesz być 

powiadamiany o wszelkich wyjątkach od tego wzoru. Aby rozpoznać, kiedy coś idzie nie tak, musisz 

zrozumieć, co się dzieje, gdy wszystko idzie dobrze. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie wiadomości 



otrzymujesz, gdy wszystko działa. Większość systemów generuje komunikaty o błędach, które brzmią 

osobliwie i stanowią zagrożenie, nawet jeśli działają doskonale. Na przykład w przykładowym wyniku 

syslog w przykładzie 26.1, komunikaty 10, 14 i 17 wyglądają nieco groźnie, ale w rzeczywistości są 

całkowicie OK. 60 (Chociaż te przykłady pochodzą z syslogu uniksowego, można zobaczyć dokładnie te 

same zjawiska w dzienniku zdarzeń Windows NT; informacje na temat konfigurowania rejestrowania 

można znaleźć w rozdziałach 10, 11 i 12). Jeśli zobaczysz te komunikaty po raz pierwszy, gdy próbujesz 

debugować problem, prawdopodobnie wyciągając wniosek, że wiadomości mają coś wspólnego z 

twoim problemem i zostaną całkowicie odsunięte na bok. Nawet jeśli nigdy nie dowiesz się, jakie są 

wiadomości i dlaczego się pojawiają, sama wiedza, że niektóre wiadomości pojawiają się nawet wtedy, 

gdy wszystko działa dobrze, pozwoli ci zaoszczędzić czas 

 

Przykładowy plik syslog (dodano numery linii) 

1: May 29 00:00:58 localhost wn[27194]: noc.nca.or.bv - - [] "GET 

/long/consulting.html HTTP/1.0" 200 1074 <Sent file: > 

2: May 29 00:00:58 localhost wn[27194]: <User_Agent: Mozilla/1.0N 

(X11; SunOS 4.1.3-KL sun4m)> <Referrer: http://www.longitude.example/> 

3: May 29 00:02:38 localhost ftpd[26086]: 26086: 05/29/95 0:02:38 

spoke.cst.cnes.vg(gupta@) retrieved 

/pub/firewalls/digest/v04.n278.Z(15788 bytes) 

4: May 29 00:15:57 localhost ftpd[27195]: 27195: 05/29/95 0:01:52 

client42.sct.io connected, duration 845 seconds 

5: May 29 00:18:04 localhost ftpd[26086]: 26086: 05/29/95 23:26:32 

spoke.cst.cnes.vg connected, duration 3092 seconds 

6: May 27 01:13:38 mv-gw.longitude.example user: host 

naismith.longitude.com admin login failed 

7: May 27 01:13:47 mv-gw.longitude.example last message repeated 2 times 

8: May 27 01:15:17 mv-gw.longitude.example user: host 

naismith.longitude.example admin login succeeded 

9: May 27 01:19:18 mv-gw.longitude.example 16 permit: TCP from 

192.168.20.35.2591 to 172.16.1.3.53 seq 324EE800, ack 0x0, win 

4096, SYN 

10: May 29 02:20:09 naismith sendmail[27366]: CAA27366: SYSERR(root): 

collect: I/O error on connection from atx.eb.cm, from=<<Mailer- 

Daemon@eb.cm>: Connection reset by peer during collect 



with atx.eb.cm 

11: May 29 02:30:28 naismith named[79]: sysquery: server name mismatch 

for [172.16.8.25]: (sun.nhs-relay.ac.cv != nhs-relay.ac.cv) (server 

for cus.ox.ac.cv) 

12: May 29 02:31:00 naismith named[79]: sysquery: server name mismatch 

for [172.16.8.25]: (nhs-relay.ac.cv != sun.nhs-relay.ac.cv) (server 

for PANSY.CSV.WARWICK.AC.CV) 

13: May 29 02:47:04 naismith named[79]: sysquery: server name mismatch 

for [172.16.8.25]: (nhs-relay.ac.cv != sun.nhs-relay.ac.cv) (server 

for LUPUS.CNS.UMIST.AC.CV) 

14: May 29 07:50:59 mv-gw.longitude.example 8 deny: UDP from 

192.168.69.250.33072 to 192.168.20.34.33467 

15: May 29 08:06:16 naismith popper: (v1.831beta) Servicing request 

from "penta.longitude.example" at 192.168.20.36 

16: May 29 08:06:56 naismith popper: (v1.831beta) Ending request from 

"penta.longitude.com" at 192.168.20.36 

17: May 29 10:04:02 localhost waisserver1[28430]: -2: Warning: couldn't open 

wais-sources/firewalls-digest.syn - synonym translation 

disabled 

18: May 29 16:26:46 mv-gw.longitude.example 8 deny: UDP from 

192.168.186.11.20 to 192.168.20.34.1937s. 

Większość logowania zostanie prawdopodobnie wykonana za pomocą uniksowego narzędzia syslog 

lub innego podobnego mechanizmu dziennika opartego na plikach. Musisz opracować skrypty do 

skanowania dzienników, aby regularnie analizować każdy z tych plików dziennika. Niektóre pakiety 

zapory ogniowej, takie jak TIS FWTK, zawierają skrypty do analizy i podsumowania własnych 

dzienników. Możesz użyć tych skryptów jako szablonów do własnego logowania lub możesz napisać 

własne skrypty od zera w awk, perl lub innym odpowiednim języku. Jak widać, plik dziennika jest pełny 

i niezbyt czytelny (nawet po wstawieniu lepszych podziałów wiersza). Nieistotny warunek błędu na 

odległym hoście (niedopasowanie nazwy serwera w pliku nhs-relay.ac.cv) powoduje wyświetlanie 

wielu komunikatów o błędach (11, 12 i 13 w tej mocno skondensowanej wersji). Plik dziennika ma 

również chronologiczną kolejność, co nie jest szczególnie ważne. 

Przykład 1 pokazuje raport oparty na pliku dziennika, z komunikatami ułożonymi w bardziej użytecznej 

kolejności i nieco streszczonym. 

Przykład 1. Raport oparty na pliku syslog 

May 27 06:42:07 localhost ftpd[10159]: securityalert: refused passwd 



file to chen@calm.example from chen.dialup.zarf.net 

May 27 06:42:10 localhost ftpd[10159]: securityalert: refused passwd 

file to chen@calm.example from chen.dialup.zarf.net 

----------------------------------------------------------------- 

May 26 12:33:39 localhost su: nxn to root on /dev/ttyp1 

May 27 01:23:17 naismith su: bart to root on /dev/ttyp3 

----------------------------------------------------------------- 

May 26 12:29:44 naismith kernel: uid 31 on /naismith_b: file system full 

May 26 12:31:33 naismith kernel: uid 31 on /naismith_b: file system full 

----------------------------------------------------------------- 

May 26 02:49:03 naismith named[79]: Malformed response from 

[192.168.192.2].53 (ran out of data in answer) 

----------------------------------------------------------------- 

May 26 12:14:36 mv-gw.longitude.example 16 deny: UDP from 192.168.69.1.58899 

to 192.168.20.35.33459 

May 26 12:15:15 mv-gw.longitude.example 16 deny: UDP from 192.168.69.1.58962 

to 192.168.20.35.33459 

May 27 01:24:05 mv-gw.longitude.example 16 permit: TCP from 

192.168.20.34.2637 to 192.168.54.72.23 seq BE793A01, ack 0x0, win 

4096, SYN 

May 27 01:24:11 mv-gw.longitude.example 16 permit: TCP from 

192.168.20.34.2637 to 192.168.54.72.23 seq BE793A01, ack 0x0, win 

4096, SYN 

----------------------------------------------------------------- 

FTP: Connections: 240 

Files: 733 

Bytes: 32,747,429 (31.23 M) 

Seconds: 92,787 (25.77 hours) 

Zasadniczo bezpieczniej jest pisać skrypty, aby odfiltrować wiadomości, które mają zostać zignorowane 

(pozostawiając nietypowe rzeczy), niż pisać skrypty identyfikujące te niezwykłe rzeczy bezpośrednio. 

Powodem tego jest to, że rzadko znasz wszystkie różne komunikaty, które może produkować zapora. 

Łatwiej jest zignorować łagodne wiadomości niż rozpoznać niebezpieczne. 



Wiadomości dziennika dzielą się na trzy kategorie: 

Wiadomo, że jest OK: Na przykład „logowanie użytkownika zakończyło się powodzeniem”. Chcesz 

zignorować te wiadomości. Wiadomość 3 w przykładzie 26.1 jest wyraźnie w tej kategorii. 

Wiadomo, że jest niebezpieczny: na przykład „zły blok dysku w lokalizacji 0x47c7a8”. Chcesz, aby te 

wiadomości spowodowały pewne działania; może to być wszystko, od wysłania komuś wiadomości e-

mail, przez przesłanie zgłoszenia problemu, po stronicowanie. 

Nieznany: Chcesz, aby te wiadomości zostały wysłane do zbadania przez człowieka. Wiadomość 18 w 

przykładzie 26.1 jest przykładem; dlaczego ktoś wysyła pakiety UDP z portu 20 do dowolnego portu 

powyżej 1024? To nie pasuje do żadnego wspólnego protokołu. 

Ustalenie kryteriów jest procesem iteracyjnym; gdy człowiek przeanalizuje tajemnicze przesłanie, 

przyszłe przykłady tego przesłania można prawdopodobnie zaklasyfikować jako OK lub niebezpieczne, 

bez ponownego zbadania. Z czasem zmienisz zasady. Wpisy do dziennika często należy rozpatrywać w 

kontekście. Wiadomość, która jest nieco tajemnicza, jeśli pojawia się raz, jest powodem do poważnego 

niepokoju, jeśli pojawia się co minutę. Na przykład „logowanie powiodło się dla użytkownika kowala” 

jest dobre, chyba że poprzedza je trzy komunikaty „nieudane logowanie” dla każdego użytkownika 

powyżej „kowala” w pliku hasła; w takim razie jest naprawdę bardzo źle. W przykładzie 26.1 komunikat 

9 pokazuje wyjątkowe wychodzące połączenie TCP, zarejestrowane tylko na ogólnych zasadach. Nie 

byłoby wcale niepokojące, gdyby nie były poprzedzone wiadomościami od 6 do 8. W kontekście wiesz, 

że ktoś podjął trzy nieudane próby zalogowania się jako „admin”, w końcu się udało, a następnie 

natychmiast nawiązał połączenie wychodzące. To wygląda na bardzo podejrzane. Wiadomość 7 nic nie 

znaczy bez kontekstu. W dużym systemie uzyskanie kontekstu może wymagać skorelowania plików 

dziennika z wielu hostów. Jest to jeden z powodów utrzymania spójnych ustawień czasu; jest to 

również powód, dla którego ludzie używają systemów wykrywania włamań. Jeśli masz duży ruch, 

złożoną zaporę ogniową lub wymóg ścisłego bezpieczeństwa, prawdopodobnie będziesz potrzebować 

systemu wykrywania włamań, który pomoże ci w analizie dziennika. 

Dobry, zły i brzydki 

Gdy wyjdziesz poza oczywiste (na przykład, użytkownicy mogą się logować; nie jest w porządku, aby 

dysk był zły), jak możesz stwierdzić, kiedy masz kłopoty? Kilka praktycznych zasad: 

Raz jest wypadkiem; dwa razy to zbieg okoliczności; trzy razy to akcja wroga: jeden użytkownik, który 

próbuje się zalogować o 2 nad ranem i niepowodzenia kończy się za późno i nie można pisać. Dwóch 

użytkowników, którzy próbują zalogować się o 2 nad ranem być może byłeś na tej samej imprezie, ale 

na pewno będziesz ciekawy incydentu. Trzy lub więcej prób zalogowania się o 2 nad ranem i ktoś 

próbuje się włamać. Zasada ta dotyczy głównie prób przeprowadzania oddzielnych kont; uparte 

powtarzane przez tego samego użytkownika próby wykonania tej samej rzeczy, która nie działa, 

prawdopodobnie tylko wskazują, że użytkownik jest jednomyślny - i niesłuszny. 

Wypadki nie próbują się ukryć: jeśli brakuje plików dziennika, wpisy zostały usunięte lub istnieją inne 

dowody na to, że ktoś ukrył swoje ślady, prawdopodobnie włamujesz się. Jeśli nie, masz inny poważny 

problem. (Albo coś jest zepsute, albo ktoś administrujący maszyną usuwa rzeczy lub niewłaściwie 

obraca dzienniki.) 

Większość tajemnic nic nie znaczy: dla każdego, kto postanawia wyśledzić tajemniczy problem lub 

dziwny wpis w dzienniku i znajdzie intruza, 99 osób postanawia wyśledzić tajemniczy problem lub 

dziwny wpis w dzienniku i znaleźć denerwujący, ale trywialny błąd. Nadal powinieneś spróbować 

wyśledzić te rzeczy, ale nie ma powodu do paniki. 



Proste wyjaśnienia są zwykle poprawne: Możliwe, że włamałeś się w tym samym czasie, gdy miałeś 

inny znany problem, ale nie jest to prawdopodobne. Jeśli wiesz, że wystąpiła awaria sprzętu lub osoba, 

która błąka się i robi błędne rzeczy, będziesz chciał poświęcić trochę czasu na wykluczenie skutków 

ubocznych znanego problemu, zanim zdecydujesz, że masz intruza. Z drugiej strony, jeśli twoje pliki w 

tajemniczy sposób znikają i najwyraźniej nic nie jest nie tak z twoim dyskiem, ktoś prawdopodobnie je 

usuwa, i będziesz chciał spędzać bardzo dużo czasu wykluczając intruza, zanim zdecydujesz, że kod 

systemu plików jest wadliwy. 

Zakończysz klasyfikowanie podejrzanych zdarzeń na kilka kategorii: 

• Wiesz, co to spowodowało, i nie jest to problem bezpieczeństwa. 

• Nie wiesz, co go spowodowało, prawdopodobnie nigdy nie dowiesz się, co go spowodowało, ale 

cokolwiek to było, już się nie dzieje. 

• Ktoś próbował się włamać, ale niezbyt mocno; to jest sonda. 

• Ktoś podjął poważną próbę wejścia; to jest atak. 

• Ktoś się włamał. 

Granice między tymi kategoriami są niejasne. O ile nie masz do czynienia z wiadomościami z pierwszej 

kategorii (tj. Znanym nieproblemem), w większości przypadków sprowadza się to do oceny sytuacji. 

Nie jest możliwe przedstawienie wyczerpującej listy symptomów żadnej z tych sytuacji, ale oto kilka 

uogólnień, które mogą pomóc. 

Powinieneś podejrzewać, że ktoś sonduje Twoją witrynę, jeśli zobaczysz: 

• Kilka prób uzyskania dostępu do usług na niepewnych portach (np. Próby skontaktowania się z 

portmapper lub serwerem X). 

• Próby zalogowania się przy użyciu zwykłych nazw kont (np. „Gość” lub „lp”; większość prób 

zalogowania się jako „anonimowy” to błędy). 

• Żądania plików TFTP lub transferu map NIS. 

• Ktoś karmi polecenie debugowania na twoim serwerze SMTP. 

• Pakiety wysyłane do tych samych portów na każdym adresie IP w zakresie. 

Powinieneś być bardziej zaniepokojony, jeśli zobaczysz którykolwiek z poniższych; atak może trwać: 

• Wiele nieudanych prób zalogowania się do prawidłowych kont na twoich komputerach, w 

szczególności kont używanych przez Internet lub prób na kontach w kolejności, w jakiej występują w 

pliku haseł. 

• Niezwykłe akceptowane pakiety lub polecenia, których celu nie rozumiesz. 

• Pakiety wysyłane do każdego portu w zasięgu. 

• Pomyślne logowanie z nieoczekiwanej strony. 

• Nagły wzrost ruchu przychodzącego lub wychodzącego. 

Powinieneś podejrzewać udane włamanie, jeśli zobaczysz: 

• Usunięte lub zmodyfikowane pliki dziennika. 



• Programy, które nagle pomijają oczekiwane informacje (sugeruje to, że zostały zastąpione wersjami, 

które ignorują pliki i programy intruza). Na maszynach uniksowych najczęstsze ofiary to login, ls, ps, 

netstat i ifconfig. 

• Nowe pliki dziennika zawierające informacje o haśle lub ślady pakietów, których nie możesz wyjaśnić. 

• Katalogi zawierające więcej wpisów administracyjnych niż powinny. Na przykład na komputerach z 

systemem Unix katalogi powinny zawierać dwa wpisy o nazwach utworzonych z kropek („.” I „..”, 

wskazujące „ten katalog” i „katalog nadrzędny”), ale nie powinny być więcej niż dwa takie wpisy (na 

przykład „...” lub „..”). Jeśli wygląda na to, że dla każdego jest więcej niż jeden wpis, dodatkowy wpis 

prawdopodobnie zawiera spacje i służy do ukrywania pliku lub katalogu przed przypadkową 

obserwacją. 

• Nieoczekiwane logowanie jako uprzywilejowani użytkownicy (na przykład root) lub niespodziewani 

użytkownicy, którzy nagle mogą stać się uprzywilejowanymi użytkownikami. 

• Działające usługi, których celowo nie włączono. 

• Pozorne sondy lub ataki pochodzące z twoich maszyn. 

• Dodatkowe procesy o nazwach będących wariantami typowych procesów systemowych (na przykład 

zarówno sendmail, jak i Sendmail są uruchomione lub init i initd; jest to kolejna sztuczka pozwalająca 

na wkradanie się tam, gdzie ich nie zauważysz). 

• Nieoczekiwana zmiana w zachowaniu logowania na twoim komputerze lub innych komputerach, do 

których docierasz z twojego. Oznacza to, że program używany do logowania został zmodyfikowany. 

Odpowiadanie na sondy 

Nieuchronnie wykryjesz pozorne sondy zapory ogniowej - pakiety wysyłane do usług, których nie 

oferujesz w Internecie, próby zalogowania się na nieistniejące konta i tak dalej. Sondy są internetowym 

odpowiednikiem kogoś, kto idzie wzdłuż linii drzwi i sprawdza każde pokrętło drzwi, aby sprawdzić, czy 

jest zablokowane. Sondy zazwyczaj wypróbowują jedną lub dwie rzeczy, a jeśli nie otrzymają ciekawej 

odpowiedzi, przechodzą dalej. Jeśli masz na to ochotę, możesz poświęcić dużo czasu na ściganie takich 

incydentów, próbując dowiedzieć się, gdzie nadchodzą sondy od i kto za nimi stoi. Jednak w większości 

sytuacji prawdopodobnie nie jest to warte wysiłku. Nowość ścigania tego rodzaju sond szybko zanika. 

Jeśli otrzymujesz trwałe sondy z jakiejś witryny, możesz skontaktować się z kierownictwem tej witryny, 

aby poinformować ją o tym, co się dzieje (na ogół została włamana i musi wiedzieć), ale zwykle dotyczy 

to tylko tyle, ile ludzie potrzebują odpowiadać na te sondy. To niefortunne, że dzisiaj w Internecie 

sondy są tak częste, że opisywane przez nas podejście laissez fair jest często odpowiednie. W dobrych 

dzielnicach ludzie nie próbują klamek do drzwi. Masz prawo być niezadowolonym z ludzi, którzy 

zachowują się w ten sposób, a próba zmuszenia ich do zatrzymania się jest całkowicie uzasadniona. 

Musisz jednak zdecydować, gdzie zamierzasz wydać energię. Zapisz ekstremalne reakcje w 

ekstremalnych sytuacjach. Traktowanie sond z maksymalną ostrością tylko przekonuje ludzi że jesteś 

nierozsądny. Niektórzy ludzie bawią się, konfigurując zapory ogniowe, aby prowadzić ludzi, którzy 

próbują pospolitych sond. Na przykład umieszczają plik hasła w anonimowym obszarze FTP, który 

wydaje się zawierać dane konta użytkownika. Jeśli jednak sonda złamie zaszyfrowane hasła, zobaczy 

wiadomość typu snide. Jest to nieszkodliwy sposób na spędzenie wolnego czasu i zapewnia 

satysfakcjonujące poczucie zemsty, ale tak naprawdę nie poprawia znacznie bezpieczeństwa. Po prostu 

denerwuje atakujących, a może to spowodować, że zainteresują się włamaniem na twoją stronę. 

Niektóre osoby i niektóre zapory ogniowe preferują bardziej aktywne podejście do sond, angażując się 

w kontrataki. Dość szeroka gama rzeczy jest sprzedawana jako kontrataki (sprzedawcy zapór uważają 



tę koncepcję za wyjątkowo seksowną). Obejmują one próby uzyskania dalszych informacji o 

pochodzeniu sond (umożliwiających rozpoczęcie ich śledzenia), automatyczne konfigurowanie zapory 

ogniowej w celu odrzucania wszystkich połączeń z witryny sondującej, a także faktyczne kontrataki. 

Niezależnie od ich często wyjątkowo agresywnych materiałów marketingowych, żadna komercyjna 

zapora ogniowa nie robi niczego, co można rozsądnie określić jako kontratak, z oczywistych powodów 

związanych z odpowiedzialnością. Jest to dobre, ponieważ błędna identyfikacja, pętle i złe uczucia 

często wynikają nawet z łagodnych automatycznych odpowiedzi. 

Na przykład sfałszowana sonda, która rzekomo pochodzi ze strony, która zbiera informacje, gdy 

pobiera sondy i jest kierowana do innej takiej witryny, prawie gwarantuje, że wciągnie administratorów 

witryny w „Tak, ale najpierw mnie trafiłeś!” argument. Dlaczego ktoś miałby sfałszować taki pakiet? 

Ponieważ zrobili coś i byli zirytowani odpowiedzią, którą otrzymali. Odrobina fałszerstwa może 

wywrzeć dużą presję ze strony społeczności na kogoś, kto ma zbyt energiczną reakcję sondy. Godny 

uwagi przykład wystąpił u kogoś, kto odpowiedział na anonimowe próby FTP, wysyłając pocztę z groźbą 

pozwania; szeroko rozpowszechniony e-mail zawierał adres URL, który próbował anonimowego FTP do 

strony, powodując zarówno problemy z zasobami, jak i problemy z promocją. Różne strony mają różne 

opinie na temat tego, co stanowi sondę, a co stanowi pełnoprawny atak. Większość ludzi nazywa coś 

sondą, o ile wie, że to nie zadziała, nawet jeśli zostanie to określone i wyciągnięte. Na przykład ktoś, 

kto zdecydowanie próbuje każdą możliwą kombinację małych liter ,znaków alfabetycznych, ponieważ 

hasło roota nie powiedzie się i prawdopodobnie może zostać zignorowane jako sonda, dopóki nie 

zmęczy Cię czytanie wiadomości dziennika. (Tego rodzaju atak nie powiedzie się, bez względu na to, ile 

kombinacji zostanie wypróbowanych.) Jednak jeśli masz czas i energię, prawdopodobnie warto ścigać 

ludzi, którzy podejmują zdecydowane próby, nawet jeśli wiesz, że się nie uda. 

Reagowanie na ataki 

Jeśli twoje dzienniki pokazują, że ktoś dokonuje zdecydowanego ataku na twój system (zobacz 

praktyczne zasady przedstawione w Rozdziale 26.2.4, wcześniej w tym rozdziale), prawdopodobnie 

chcesz zrobić coś więcej niż usiąść i obserwować. Rozdział 27 szczegółowo opisuje, jak należy reagować 

na rzeczywiste zdarzenie naruszające ochronę. 

Aktualizowanie 

Ostatni ważny aspekt konserwacji zapory obejmuje aktualizację. Oczywiście musisz aktualizować swój 

system, ale zanim to zrobisz, musisz być na bieżąco. 

Utrzymywanie aktualności 

Najtrudniejsza część konserwacji zapory ogniowej jest na bieżąco z ciągłymi zmianami w tej dziedzinie. 

Nowe rzeczy dzieją się każdego dnia: nowe błędy są odkrywane i wykorzystywane; przeprowadzane są 

nowe ataki; udostępniane są nowe łatki i poprawki do istniejących systemów i narzędzi; i nowe 

narzędzia stają się dostępne. Śledzenie wszystkich tych zmian może z łatwością być najbardziej 

czasochłonną częścią pracy konserwatora zapory. Jak jesteś na bieżąco? Cóż, przede wszystkim przez 

pozostawanie zaangażowanym. Znajdź zestaw list mailingowych, grup dyskusyjnych, stron 

internetowych i profesjonalnych forów, z którymi czujesz się komfortowo i uważnie je obserwuj. W tej 

sekcji opisano najważniejsze sposoby, w które możesz się zaangażować. Dodatek A zawiera bardziej 

kompletną listę wraz z informacjami kontaktowymi. 

Listy mailingowe 

Kilka list mailingowych może zainteresować każdego, kto utrzymuje zaporę ogniową; instrukcje 

dotyczące ich subskrybowania znajdują się w załączniku A. Najważniejszą listą dla osób 



zainteresowanych zaporami ogniowymi jest lista dyskusyjna zapór ogniowych. Ta lista zawiera dyskusje 

na temat projektowania, instalacji, konfiguracji, konserwacji i filozofii zapór internetowych wszelkiego 

rodzaju. Główną wadą listy jest to, że może być bardzo zajęta; czasami na liście umieszczanych jest 

więcej niż 100 wiadomości dziennie. Aby rozwiązać problem wolumenu, dostępna jest również wersja 

listy Firewalls-Digest; Firewalls-Digest subskrybenci odbierają wszystkie te same wiadomości, które 

subskrybenci głównej listy Firewall otrzymają, ale wiadomości są pakowane w formacie „streszczenia” 

(zwykle 10 do 20 komunikatów jest streszczonych). Inną listą, którą prawie na pewno powinieneś 

subskrybować, jest lista mailingowa CERT-Advisory. Jest to lista, na której CERT-CC publikuje nowe 

informacje o bezpieczeństwie. Jeśli jesteś obsługiwany przez zespół reagujący inny niż CERT-CC (np. 

Jeden z innych zespołów w FIRST, opisany w załączniku A), sprawdź, czy ten zespół ma własną listę 

doradczą i subskrybuj tę, a także lista CERT-CC. Twój zespół prawdopodobnie będzie odzwierciedlał 

większość porad CERT-CC i może tworzyć własne porady, które są istotne dla jego okręgu wyborczego 

(ciebie), które nie są dublowane przez CERT-CC. 

Oprócz list mailowych Firewall i CERT-Advisory wybory są mniej jasne. Istnieje kilka geograficznych lub 

branżowych list zapór ogniowych (np. Deweloperzy zapory ogniowej, zapory akademickie i zapory 

ogniowe-Wielka Brytania). Lista mailingowa o nazwie Bugtraq zawiera szczegółowe omówienie dziur 

w zabezpieczeniach sieci; jeśli potrafisz przedzierać się przez pozornie wieczne wojny płomieni, od 

czasu do czasu możesz tam znaleźć klejnoty. Lista NTBugtraq zorientowana na Windows NT jest 

szczególnie przydatna. Istnieją również listy produktów i pakietów specyficzne dla wielu produktów i 

pakietów zapór ogniowych; na przykład istnieją listy routerów Livingston, Telebit i Cisco oraz TIS FWTK. 

Jeśli używasz (lub rozważasz użycie) określonego produktu lub pakietu, prawdopodobnie powinieneś 

zapisać się na listę tego produktu lub pakietu, jeśli taki istnieje. Listy tego rodzaju są często 

nieocenionym źródłem wsparcia technicznego, szczególnie podczas powszechnych incydentów 

bezpieczeństwa. Wielu dostawców systemów operacyjnych ma również specjalne listy mailingowe 

używane do rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby 

uzyskać informacje na temat obsługiwanych przez siebie list i sposobów ich subskrypcji. 

Grupy dyskusyjne 

Oprócz różnych list mailingowych, które możesz subskrybować, różne grupy dyskusyjne są 

bezpośrednio lub pośrednio związane z zaporami ogniowymi. Wiele z nich jest równoległych do list 

mailingowych wymienionych w poprzedniej sekcji. Na przykład porady CERT-CC są publikowane w 

grupie comp.security.announce, a istnieją grupy dyskusyjne dla różnych komercyjnych i 

niekomercyjnych produktów sieciowych. Istnieje również grupa dyskusyjna poświęcona zaporom 

ogniowym, comp.security.firewalls. Niestety jest to bardzo duża grupa dyskusyjna i zawiera dużą liczbę 

absolutnie początkujących użytkowników, zadających wciąż te same pytania, a także prawie taką samą 

liczbę dostawców zapór ogniowych, którzy próbują pchnąć swoje produkty lub narzekają, że inni 

próbują produkty push. 

Strony internetowe 

Sieć zmienia się tak szybko, że niemal bezsensowne jest umieszczanie nazw stron internetowych w 

druku. Istnieje wiele różnych witryn z zakresu bezpieczeństwa i administracji systemu, począwszy od 

witryn tworzonych przez atakujących (które pojawiają się i znikają niezwykle szybko), poprzez witryny 

tylko z subskrypcją prowadzone przez czasopisma. Najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki 

internetowej, aby znaleźć informacje na interesujące Cię tematy. Zazwyczaj uzyskasz lepsze 

informacje, korzystając z różnych źródeł znalezionych w ten sposób niż z dowolnej pojedynczej witryny. 

Profesjonalne fora 



Dostępnych jest wiele profesjonalnych forów. Obejmują one konferencje, grupy użytkowników 

dostawców, lokalne grupy użytkowników, stowarzyszenia zawodowe (takie jak grupy zainteresowań 

specjalnych IEEE i ACM) i tak dalej. Wiele osób uważa, że udział w tych wydarzeniach jest nieoceniony, 

nie tyle ze względu na przedstawione formalne programy, ale ze względu na kontakty, które nawiązują 

z innymi osobami, które rozwiązały problemy podobne do tych, z którymi obecnie się borykają. W tym 

momencie jedną z najlepszych konferencji dla twórców i opiekunów zapory internetowej jest 

Sympozjum Bezpieczeństwa USENIX (zwykle odbywa się co roku). Jeśli jesteś administratorem systemu 

uniksowego, jednym z najlepszych możliwych sposobów spędzania tygodnia każdego roku jest 

konferencja USENIX LISA61; Administratorzy systemu korzystający tylko z systemu Windows NT byliby 

lepsi na konferencji USENIX LISA-NT. Więcej informacji o wszystkich tych konferencjach i ogólnie o 

USENIX można znaleźć w Dodatku A. Lokalni użytkownicy i specjalne grupy zainteresowań to także 

świetny sposób na utrzymywanie kontaktu między konferencjami; większość spotyka się co miesiąc lub 

co dwa miesiące. 

Aktualizowanie systemów 

Jeśli zadbasz o to, aby być na bieżąco, aktualizowanie systemu jest dość prostym zadaniem. Musisz 

tylko poradzić sobie z nowymi problemami, o których słyszysz, kiedy o nich słyszysz. 

Powinieneś być w stanie zebrać wystarczającą ilość informacji ze źródeł opisanych w poprzedniej sekcji, 

aby zdecydować, czy nowy problem jest problemem w szczególności dla Twojej witryny. Pamiętaj, że 

możesz nie być w stanie natychmiast ustalić, czy problem dotyczy Twojej witryny; informacje, które 

musisz udostępnić, mogą zająć kilka godzin lub dni. W przypadku braku rzetelnych informacji może być 

konieczne skontaktowanie się z sądem w sprawie tego, co zrobić w przypadku konkretnego problemu, 

z jedynie niejasnymi raportami na temat problemu i konsekwencje, aby kontynuować. To, w jaki 

sposób popełnisz błąd - w kierunku ostrożności lub wygody - będzie podyktowane twoimi szczególnymi 

okolicznościami. Okoliczności te obejmują potencjalny problem, co możesz realistycznie z tym zrobić, 

jak bardzo twoja strona dba o bezpieczeństwo w porównaniu z dostępnością i wygodą. Ostrożność 

nakazałaby zablokowanie problemu, jeśli w ogóle możliwe jest, że dotyczy on Ciebie. Z drugiej strony 

wygoda dyktuje czekanie na podjęcie działań, dopóki nie będziesz pewny, że problem dotyczy ciebie. 

Przy podejmowaniu decyzji, jakie poprawki należy zastosować, należy pamiętać o następujących 

zasadach: 

Nie spiesz się z aktualizacją: nie spiesz się zbytnio, aby zainstalować łatkę lub poprawkę, chyba że masz 

powód, by sądzić, że problem jest lub może być wykorzystany przeciwko tobie. Zawsze lepiej jest 

pozwolić, aby ktoś inny poszedł pierwszy, aby dowiedzieć się, jakie nowe problemy powoduje łatka lub 

poprawka. Nie sugerujemy, że powinieneś bardzo długo zwlekać z instalacją odpowiedniej łatki, ale 

często mądrze jest poczekać co najmniej kilka godzin lub kilka dni, aby sprawdzić, czy łatka pojawi się 

na kimkolwiek innym. 

Nie usuwaj problemów, których nie masz: nie chcesz nakładać łat na problemy, których nie masz. Jeśli 

zastosujesz łaty w ten sposób, istnieje duże ryzyko wprowadzenia nowych problemów. Jeśli poprawka 

dotyczy tylko określonego oprogramowania lub określonej wersji i nie korzystasz z tego 

oprogramowania ani z tej wersji, nie instaluj poprawki. Jeśli dotyczy to funkcji, których nie używasz w 

używanych programach, zastosuj go mimo to; możesz zacząć korzystać z tych funkcji w przyszłości, a 

wtedy nie będziesz pamiętać, czy je załatałeś. Uwaga na łatki współzależne: Chociaż na ogół nie 

powinieneś nakładać łat na problemy, których nie masz, pamiętaj, że łatki na problemy, które masz, 

mogą zależeć od poprzednich łat na problemy, których nie masz. Przy odrobinie szczęścia 

dokumentacja łatki, którą chcesz zastosować, określa, jakie inne łatki (jeśli istnieją) są wymagane, ale 

nie zawsze tak jest. Czasami musisz tylko zgadywać. W takich sytuacjach naprawdę pomaga powiązanie 



z listami pomocy technicznej i grupami dyskusyjnymi dotyczącymi Twojej platformy; możesz zapytać i 

sprawdzić, czy ktoś już to odkrył. 

Jak długo to trwa? 

Jak już powiedzieliśmy, najtrudniejszą częścią utrzymania zapory jest dbanie o aktualność. Jak długo 

trwa aktualizacja? Jeśli jesteś w tym nowicjuszem, dopiero zaczynasz pracę w najtrudniejszej części 

krzywej uczenia się, dzięki czemu możesz być na bieżąco z zajęciami. Po kilku tygodniach lub miesiącach 

i po zapoznaniu się z podstawami tego, co musisz wiedzieć, Twój czas może spaść do około godziny 

dziennie, aby śledzić różne listy mailingowe, grupy dyskusyjne , czasopisma i inne źródła, które 

zdecydowałeś się śledzić. Większość tego czasu zostanie poświęcona na utrzymanie własnej wiedzy, a 

nie na samej zaporze. Monitorowanie samej zapory ogniowej powinno zająć tylko kilka minut dziennie 

- wystarczająco długo, aby przeskanować dzienne podsumowania dzienników i upewnić się, że nie 

wydarzyło się nic niezwykłego ani godnego uwagi. Oczywiście od czasu do czasu będziesz musiał 

poświęcić więcej czasu zaporze ogniowej, gdy nadejdzie czas, aby coś naprawić, uaktualnić lub dodać 

nową funkcjonalność. Czas ten zależy od złożoności poprawki, aktualizacji lub dodania. Im lepiej 

wykonasz pracę, przewidując potrzeby witryny, a przede wszystkim projektując i budując zaporę 

ogniową, tym mniej czasu poświęcisz na dostosowanie zapory do zmian. Wiele witryn stwierdza, że 

musi aktualizować zaporę ogniową tylko raz na kilka miesięcy. Przez resztę czasu siedzi w kącie i nuci. 

Kiedy powinieneś zacząć od nowa? 

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy rozpoznać w utrzymywaniu zapory ogniowej, jest to, że 

im jest ona starsza, tym bardziej będzie wymagała konserwacji. W pewnym momencie wystarczy 

powiedzieć „wystarczająco” i zacząć od nowa z nową zaporą ogniową. W tempie, w jakim zmienia się 

dzisiaj arena zapory, ogólnie mówimy ludziom, że jeśli zbudują najlepszą zaporę ogniową, jaką mogą 

dziś, prawdopodobnie powinni planować jej wymianę za 18 do 36 miesięcy. Wiele rzeczy, które 

wpływają na zapory ogniowe, zmieniają się bardzo szybko, w tym ataki, na które są narażone, narzędzia 

do ich budowania oraz usługi, których żądają ich użytkownicy. Oto kilka przykładów tego, jak szybko 

wszystko może się zmienić w Internecie.  

• Windows NT stał się opłacalną platformą do świadczenia usług internetowych. 

• Sieć WWW stała się obiecującą aplikacją, o której wiedzieli komputerowcy, i stała się najważniejszą 

technologią w Internecie i nieodzowną częścią każdej kampanii reklamowej. 

• Linux przeszedł od ekscentrycznego hobby jednej osoby do bycia czymś pomiędzy głównym 

systemem operacyjnym a powstaniem społecznym. 

W ciągu kolejnych dwóch lat będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową serią ataków, będziemy mieli 

do dyspozycji zupełnie nowy zestaw narzędzi i będziemy mieć do czynienia z całym nowym zestawem 

usług wymaganych przez naszych użytkowników. Nikt nie wie na pewno, jakie będą te ataki, narzędzia 

i usługi, ale można bezpiecznie przewidzieć, że Internet będzie się znacznie różnić od tego, czym jest 

dzisiaj. Oczywiście dotyczy to każdego dwuletniego okresu w historii Internetu, który chcesz zbadać. 

Jedną stałą w Internecie jest ciągła zmiana - ciągły rozwój, ciągły strumień nowych usług i nowych 

narzędzi itd. 



Reagowanie na zdarzenia naruszające ochronę 

Centrum Koordynacji CERT (CERT-CC) informuje, że pomimo zwiększonej świadomości, po raz pierwszy 

wiele organizacji zaczyna myśleć o tym, jak poradzić sobie z incydentem związanym z bezpieczeństwem 

komputerowym, po tym, jak doszło do włamania. Oczywiście nie jest to świetne podejście. 

Potrzebujesz planu reagowania na incydent związany z bezpieczeństwem komputera w swojej witrynie 

i musisz opracować ten plan na długo przed wystąpieniem incydentu. Nie ma tu miejsca na opisywanie 

wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby poradzić sobie z incydentem związanym z bezpieczeństwem: ataki 

są liczne, różnorodne i ciągle się zmieniają; reagowanie na nie może wiązać się z bizantyjskim 

asortymentem zagadnień prawnych i technicznych. Ten rozdział ma na celu przedstawienie 

zarysowanych problemów i praktycznych kroków, które można podjąć z wyprzedzeniem, aby 

usprawnić proces. Dodatek A zawiera listę zasobów, które mogą zapewnić dodatkową pomoc. 

Reagowanie na incydent 

W tej sekcji omówiono szereg kroków, które należy podjąć, aby zareagować na zdarzenie naruszające 

ochronę. Nie musisz koniecznie wykonywać tych kroków w podanej kolejności i nie wszystkie z tych 

kroków są odpowiednie dla wszystkich incydentów. Zalecamy jednak zastanowienie się nad każdym z 

nich, gdy znajdziesz się w sytuacji incydentu. W dalszej części tego rozdziału, ponownie przyjrzymy się 

każdemu z tych kroków i pomożemy ci dowiedzieć się, jak je wykorzystać w ogólnym planie 

reagowania, który powinieneś opracować, zanim zdarzenie rzeczywiście nastąpi. 

Zasady reagowania na incydenty 

Simson Garfinkel i Gene Spafford podają dwie doskonałe, nadrzędne zasady reagowania na incydenty. 

Pamiętaj o tych zasadach, czytając ten rozdział i podczas reakcji na incydenty w prawdziwym życiu: 

• Zasada 1: Nie panikuj! 

• Zasada 2: Dokument! 

Oceń sytuację 

Pierwszym krokiem w odpowiedzi na zdarzenie naruszające ochronę jest zdecydowanie, jaka reakcja, 

jeśli w ogóle, musi zostać podjęta natychmiast. Zadaj następujące pytania: 

Czy atakującemu udało się dostać do twoich systemów? 

Jeśli tak, masz prawdziwy stan zagrożenia, niezależnie od tego, czy atakujący jest obecnie aktywny. 

Czy atak jest obecnie w toku? 

Jeśli tak, musisz zdecydować, jak teraz zareagujesz. Jeśli atak nie jest aktualnie w toku, możesz się nie 

spieszyć. 

Jeśli incydent wygląda jak agresywny atak na twój system, prawdopodobnie chcesz szybko podjąć 

mocne kroki. Kroki te mogą obejmować zamknięcie systemu lub połączenia internetowego, dopóki nie 

wymyślisz, jak poradzić sobie z sytuacją. Z drugiej strony, jeśli incydent jest mniej agresywny - być może 

ktoś właśnie otworzył połączenie Telnet  z komputerem i próbuje różnych par login / hasło - możesz 

chcieć poruszać się wolniej. Jeśli masz wystarczającą pewność, że atak się nie powiedzie (np. Widzisz, 

że atakujący próbuje haseł składających się ze wszystkich małych liter i wiesz na pewno, że żadne konto 

w systemie nie ma takiego hasła), może chcieć zostawić wszystko w spokoju i po prostu obserwować 

przez chwilę, aby zobaczyć, co robi atakujący. To może dać ci możliwość śledzenia ataku 

Cokolwiek zrobisz, pamiętaj Regułę 1: Nie panikuj! 



Rozpocznij dokumentowanie 

Gdy tylko ustalisz, że rzeczywiście masz problem, na który musisz zareagować, zacznij dokumentować, 

co się dzieje. W tym momencie nie musisz się fantazjować (nie masz na to czasu, dopóki nie zrobisz 

następnego kroku), ale powinieneś przynajmniej uruchomić dziennik, notując, która jest godzina. 

Odłącz lub wyłącz, odpowiednio 

Po dokonaniu oceny sytuacji Twoim kolejnym priorytetem jest dać sobie czas na reakcję bez dalszego 

ryzykowania systemu. Najgorzej zakłócającą alternatywą jest zwykle odłączenie komputera, którego 

dotyczy problem, od wszystkich sieci; spowoduje to zamknięcie wszystkich aktywnych połączeń. 

Zamykanie aktywnych połączeń może utrudnić śledzenie intruza, ale pozwoli to pozostałym osobom w 

Twojej witrynie na kontynuowanie pracy, a programy intruza pozostaną uruchomione. Może to pomóc 

w określeniu, kto może być intruzem. Jeśli obawiasz się, że inne maszyny zostały przejęte lub są 

narażone na ten sam atak, prawdopodobnie będziesz chciał odłączyć jak najwięcej komputerów jako 

jednostki. W miarę możliwości może to oznaczać zerwanie połączenia z Internetem. Jeśli Twoje 

połączenie internetowe jest zarządzane w innym miejscu w organizacji, może być konieczne odłączenie 

tylko części sieci, ale musisz także jak najszybciej porozmawiać z innymi częściami organizacji, aby 

poinformować ich o tym, co się dzieje. W niektórych sytuacjach możesz chcieć zamknąć zainfekowany 

system. Jednak działanie to powinno być ostatecznością z wielu powodów: 

• Niszczy informacje, których możesz potrzebować. 

• Nie będziesz mógł analizować ani naprawiać urządzenia, gdy jest wyłączone; i tak będziesz musiał 

odłączyć go od sieci, aby przywrócić go ponownie. 

• Jest to nawet bardziej uciążliwe dla legalnych użytkowników niż usuwanie połączenia sieciowego. 

• Chroni tylko jedną maszynę na raz. (O wiele łatwiej jest czysto odłączyć zestaw systemów niż czysto 

je zamknąć). 

Nawet jeśli reagujesz na incydent, który już się zakończył, nadal możesz chcieć odłączyć lub zamknąć 

system, a przynajmniej zamknąć go dla użytkowników, podczas gdy analizujesz, co się stało i 

wprowadzasz niezbędne zmiany, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu. . Pozwoli to 

uniknąć zamieszania związanego z czynnościami wykonywanymi przez użytkowników i uniemożliwi 

powrót intruza przed zakończeniem pracy. 

Analizuj i odpowiadaj 

Twoim kolejnym priorytetem jest rozpoczęcie naprawy tego, co poszło nie tak. Pierwszym krokiem do 

rozwiązania problemu jest relaks, zastanowienie się i upewnienie się, że naprawdę rozumiesz, co się 

dzieje i z czym masz do czynienia. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest pogorszenie sytuacji poprzez 

zrobienie czegoś pochopnego i nierozważnie rozważanego. Wszelkie rozważane działania korygujące, 

dokładnie je przemyśl. Czy naprawdę rozwiążą problem? Czy z kolei powodują inne problemy? Kiedy 

pracujesz w takiej nietypowej, stresującej sytuacji, zwiększa się prawdopodobieństwo popełnienia 

poważnego błędu. Ponieważ prawdopodobnie będziesz pracować z uprawnieniami systemowymi (na 

przykład pracując jako root w systemie uniksowym), konsekwencje błędu mogą być poważne. Istnieje 

kilka sposobów zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Jednym dobrym sposobem jest 

praca z partnerem; każdy z was może sprawdzić polecenia drugiej osoby po ich wpisaniu, ale przed ich 

wykonaniem. Nawet jeśli pracujesz sam, wiele osób uważa, że czytanie poleceń na głos i sprawdzanie 

argumentów w odwrotnej kolejności przed ich wykonaniem pomaga uniknąć błędów. Oprzyj się 

pokusie szybkiej pracy. Wrócisz do domu wcześniej, jeśli będziesz pracować powoli i ostrożnie. Staraj 



się nie dopuścić, aby użytkownicy przeszkadzali w Twojej odpowiedzi. Możesz zlecić komuś konkretne 

zadanie związane z zapytaniami użytkowników, aby reszta zespołu reagowania mogła skoncentrować 

się na reagowaniu na incydent. Staraj się również powstrzymywać swoich respondentów przed 

potknięciem się o siebie. Wyjaśnij, którzy menedżerowie systemu i śledczy pracują nad tym zadaniem, 

aby nie stawali sobie na palcach (lub nie mimowolnie gonią za sobą w ramach dochodzenia!). 

Dokonuj powiadomień „Incydent w toku” 

Nie jesteś jedyną osobą, która musi wiedzieć, co się dzieje. Wiele innych osób - w wielu różnych 

miejscach - musi być informowanych. 

Twoja własna organizacja 

W Twojej organizacji są ludzie, którzy muszą wiedzieć, że coś się dzieje: kierownictwo, użytkownicy i 

personel. Przynajmniej daj im znać, że jesteś zajęty reagowaniem na incydent i że możesz nie być dla 

nich dostępny w innych sprawach. Zwykle muszą wiedzieć, dlaczego są niewygodni i co powinni zrobić, 

aby przyspieszyć powrót do zdrowia (nawet jeśli jedyne, co mogą zrobić, to odejść i zostawić cię w 

spokoju). Szczególnie ważne jest, aby kierownictwo i inni pracownicy wiedzieli, co się dzieje. W 

przeciwnym razie ryzykujesz , że działają w opozycji do ciebie. Na przykład, jeśli rozłączyłeś połączenie 

z Internetem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś zauważy awarię usługi i spróbuje ją 

naprawić. Jest to problem, jeśli jest to inny członek personelu, ale może to być katastrofa, jeśli 

przekształci się w wymóg zarządzania. Jeśli ludzie zadzwonią do kierownictwa, aby narzekać na jakiś 

efekt uboczny Twojej odpowiedzi, a menedżer, który ją  dostanie, został poinformowany o tym, co się 

dzieje, istnieje szansa, że menedżer będzie bronił Twojej potrzeby udzielenia odpowiedzi. W 

najgorszym przypadku kierownik podejmie uzasadnioną decyzję dotyczącą znaczenia reakcji na 

incydent w porównaniu z innymi potrzebami firmy. Jeśli jednak menedżer nie wie, co się dzieje, 

prawdopodobnie zareaguje w taki sam sposób, jak w przypadku innej awarii sieci: „Ojej, to okropne, 

naprawimy to jak najszybciej”. Następnie menedżer obiecał użytkownikowi coś, a szanse, że menedżer 

wróci do tej obietnicy, są bardzo małe. Zamiast tego Twoja odpowiedź zostanie ograniczona przez 

konieczność przywrócenia usługi tak szybko, jak to możliwe. W zależności od charakteru witryny i 

danego incydentu konieczne może być również poinformowanie działów prawnych, audytu, public 

relations i bezpieczeństwa. Zawsze będziesz chciał skontaktować się z działem bezpieczeństwa, jeśli: 

• Chcesz zaangażować organy ścigania. 

• Podejrzewasz, że w sprawę bierze udział osoba z wewnątrz. 

• Podejrzewasz, że w grę wchodzi fizyczny dostęp. 

Jeśli w Twojej witrynie znajduje się wiele urządzeń komputerowych, musisz jak najszybciej 

poinformować inne urządzenia; są prawdopodobnymi źródłami i przyszłymi celami podobnych ataków. 

CERT-CC lub inne zespoły reagowania na incydenty 

Jeśli Twoja organizacja jest obsługiwana przez zespół reagowania na incydenty, taki jak CERT-CC, lub 

ma własny taki zespół, daj im znać, co się dzieje, i spróbuj poprosić o pomoc. (Aby uzyskać instrukcje, 

jak skontaktować się z CERT-CC lub innym zespołem reagującym, zobacz Dodatek A.) Jakie kroki zespoły 

reagujące mogą podjąć, aby pomóc, będą zależeć od statusu i zasobów zespołu reagującego. Nawet 

jeśli nie mogą ci pomóc bezpośrednio, mogą powiedzieć, czy atak na twoją stronę wygląda tak, jakby 

był częścią większego wzoru incydentów. W takim przypadku mogą być w stanie skoordynować Twoją 

odpowiedź z odpowiedziami innych witryn. 

Dostawcy i usługodawcy 



Możesz skontaktować się z kontaktami pomocy technicznej dostawcy lub usługodawcami 

internetowymi, jeśli uważasz, że mogą ci pomóc lub powinni być świadomi sytuacji. Na przykład, jeśli 

osoby atakujące wydają się wykorzystywać błąd systemu operacyjnego, prawdopodobnie powinieneś 

skontaktować się z dostawcą, aby dowiedzieć się, czy wiedzą o tym i mają jakąś poprawkę. 

Przynajmniej będą w stanie ostrzec inne strony o błędzie. Podobnie jest mało prawdopodobne, aby 

twój dostawca Internetu był w stanie zrobić wiele z twoim bezpośrednim problemem, ale może ostrzec 

innych klientów. Istnieje również możliwość, że twój dostawca Internetu został narażony na szwank, w 

takim przypadku musi natychmiast wiedzieć. Twoi dostawcy i usługodawcy mogą mieć specjalne 

kontakty lub procedury dotyczące incydentów bezpieczeństwa, które przyniosą znacznie szybsze 

wyniki niż przechodzenie przez zwykłe kanały wsparcia. Po otrzymaniu tych raportów możesz nie 

otrzymywać żadnej widocznej odpowiedzi lub nie mieć jej wcale. Może to być spowodowane tym, że 

jesteś ignorowany lub dlatego, że firmy stawiają samoobronę przed interesem swoich klientów. Z 

drugiej strony często wynika to z rozsądnych środków ostrożności, które mają na celu upewnienie się, 

że problemy nie zostaną upublicznione, zanim poprawki będą dostępne (zagrażające miejscom, które 

nie zostały jeszcze zaatakowane), że wprowadzone poprawki są odpowiednie dla problemu i że 

atakujący nie zdobywaj cennych informacji udając, że są atakowanymi stronami. Równie dobrze 

możesz dać swoim dostawcom wątpliwości, ponieważ prawie niemożliwe jest określenie, który z nich 

się dzieje. 

Inne strony 

Wreszcie, jeśli incydent wydaje się dotyczyć innych stron - to znaczy, jeśli atak wydaje się pochodzić z 

określonej strony lub wygląda na to, że osoby atakujące poszły za tą witryną po włamaniu się na twoją 

- powinieneś poinformować te inne strony . Witryny te zazwyczaj można łatwo zidentyfikować jako 

źródła lub miejsca docelowe połączeń. Często trudniej jest znaleźć sposób na znalezienie prawdziwej 

istoty ludzkiej z pewną odpowiedzialnością za komputer, który nie śpi, jest dostępny i ma wspólny język 

z tobą. Po raz kolejny możesz uzyskać niewielką lub żadną widoczną odpowiedź z różnych powodów, 

niektóre denerwujące i naganne, a niektóre całkowicie rozsądne. Druga strona może nie dbać o to, czy 

ich użytkownicy atakują cię lub mogą się tym bardzo przejmować, ale nie mają możliwości 

poinformowania Cię o tym bez ujawnienia informacji atakującym. Chociaż zawsze miło jest spotkać 

kogoś, kto zareaguje natychmiastowo, widocznie skutecznie i szybko podziękuje za informacje, nie 

należy się tego spodziewać i nie denerwować się, gdy się nie dostanie. Jeśli nie wiesz, kogo 

poinformować, porozmawiaj z zespołem reagowania (lub CERT-CC). Prawdopodobnie będą albo 

wiedzieli, jak się dowiedzieć, i mają doświadczenie w dzwonieniu do nieznajomych, aby powiedzieć im, 

że mają problemy z bezpieczeństwem. 

Migawka systemu 

Kolejnym wczesnym krokiem jest zrobienie „migawki” każdego zainfekowanego systemu. Możesz to 

zrobić, wykonując pełną kopię zapasową na taśmie lub kopiując cały system na inny dysk. W tym 

drugim przypadku, jeśli witryna prowadzi własny wykaz części zamiennych, możesz rozważyć użycie 

jednej z części zamiennych do tego celu, zamiast dysku, który jest już w użyciu i może się okazać, że 

został naruszony. Migawka jest ważna z kilku powodów: 

• Jeśli źle zdiagnozujesz problem lub przerwiesz odzyskiwanie, zawsze możesz wrócić do czasu 

migawki. 

• Migawka może być niezbędna w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym. Pozwala rozpocząć 

pracę nad odzyskaniem systemu bez obawy zniszczenia dowodów. 

• Możesz sprawdzić migawkę później, po powrocie do pracy, aby ustalić, co się stało i dlaczego. 



Ponieważ migawka może stać się ważna w postępowaniu sądowym, musisz zabezpieczyć ścieżkę 

dowodową. Oto kilka wskazówek: 

• Unikatowo zidentyfikuj (oznacz) nośnik migawki i umieść na nim datę, godzinę, swoje imię i podpis. 

• Zabezpiecz nośnik przed zapisem - na stałe, jeśli to możliwe. 

• Zabezpiecz media przed manipulacją (na przykład włóż je do zamkniętego pojemnika), aby po 

przekazaniu go organom ścigania lub innym organom poinformować ich, czyją opiekę mają media i 

dlaczego pewne, że nie zostało zmienione, odkąd zostało stworzone. 

Dobrym pomysłem jest odłożenie odpowiedniej ilości świeżych nośników tylko na migawki, ponieważ 

nigdy nie wiadomo kiedy będziesz musiał go wyprodukować. Bardzo frustrujące jest reagowanie na 

incydent i gotowość do wykonania migawki, ale okazało się, że ostatnia pusta taśma została użyta do 

tworzenia kopii zapasowych poprzedniego dnia i nowe zamówienie jeszcze nie nadejdzie 

Przywróć i odzyskaj 

Wreszcie jesteś w stanie zająć się incydentem. Co robisz? To zależy od okoliczności. Oto kilka 

możliwości: 

• Jeśli atakującemu nie udało się skompromitować twojego systemu, być może nie będziesz musiał 

wiele robić. Możesz zdecydować, aby nie zawracać sobie głowy reagowaniem na przypadkowe próby. 

Może się również okazać, że twój incydent był w rzeczywistości czymś całkowicie niewinnym i nie 

musisz nic robić. 

• Jeśli atak był szczególnie zdeterminowany, możesz zwiększyć monitorowanie (przynajmniej 

tymczasowo) i prawdopodobnie będziesz chciał poinformować inne osoby, aby uważały na przyszłe 

próby. 

• Jeśli atakujący stał się intruzem (to znaczy, że on lub ona rzeczywiście dostał się do twoich 

komputerów), będziesz musiał przynajmniej zatkać otwór, z którego korzystał intruz, i sprawdź, aby 

upewnić się, że nie zniszczył czegokolwiek lub zostawił coś za sobą. 

W najgorszym wypadku może być konieczna odbudowa systemu od zera. Czasami robisz to, ponieważ 

intruz uszkodził rzeczy, celowo lub przypadkowo. Częściej przebudujesz swój system, ponieważ jest to 

jedyny sposób na zapewnienie czystego systemu, który nie został złapany w pułapkę. Większość 

intruzów zaczyna od upewnienia się, że będą mogli wrócić do twojego systemu, nawet jeśli zamkniesz 

ich początkowy punkt wejścia. W rezultacie twoje systemy mogą zostać naruszone, nawet jeśli intruz 

był obecny tylko przez krótki czas. 

Zawsze zakładaj, że intruzi utworzyli tylne drzwi do twojego systemu, aby mogli łatwo wrócić. Jest to 

jedna z pierwszych rzeczy, które robi wielu intruzów, kiedy włamują się do systemu. 

Jeśli musisz odbudować system, najpierw upewnij się, że sprzęt działa poprawnie. Chcesz się upewnić, 

że przejdzie wszystkie odpowiednie autotesty i diagnostykę; nie chcesz przywracać do niestabilnego 

systemu. Ponowna instalacja może ujawnić wcześniej niezauważone problemy sprzętowe. Na przykład 

na dysku mogą znajdować się złe miejsca w nieużywanych plikach. Podczas ponownej instalacji 

systemu operacyjnego spróbujesz napisać na uszkodzonych częściach, a problem nagle stanie się 

widoczny. Następnie upewnij się, że do przywracania systemu używasz zaufanych nośników i 

programów, niekoniecznie ostatniej kopii zapasowej. O ile nie masz absolutnej pewności, że potrafisz 

dokładnie ustalić datę pierwszego włamania do twojego systemu, intruz nie wie, czy programy zostały 

już zmodyfikowane w momencie tworzenia kopii zapasowych. Często najlepiej jest odbudować system 



z nośników dystrybucyjnych dostawców (czyli taśm lub dysków CD-ROM, w których pojawiła się wersja 

systemu operacyjnego), a następnie ponownie załadować tylko dane użytkowników (a nie programów 

udostępnianych przez wielu użytkowników) z taśm zapasowych. Jeśli potrzebujesz programów, których 

nie dostałeś od dostawcy (na przykład pakietów z Internetu), wykonaj jedną z następujących czynności: 

• Przebuduj i ponownie zainstaluj te programy z zaufanej kopii zapasowej (ta, którą masz absolutną 

pewność, zawiera czystą kopię). 

• Uzyskaj i zainstaluj nowe kopie ze strony, z której otrzymałeś paczki. 

Nie należy ponownie kompilować oprogramowania do momentu ponownej instalacji systemu 

operacyjnego, w tym kompilatora; nie wiesz, czy skompilowany został sam kompilator i biblioteki, od 

których zależy. Oznacza to, że jeśli w dużym stopniu dostosowujesz swój system lub instalujesz dużo 

dodatkowego oprogramowania wykraczającego poza to, co oferuje ci twój dostawca, musisz 

wypracować sposób archiwizacji tych dostosowań i pakietów, na których z pewnością nie możesz 

manipulować napastnik. W ten sposób możesz łatwo przywrócić te dostosowania i pakiety, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Jednym dobrym sposobem jest utworzenie specjalnej taśmy z kopią zapasową nowego 

oprogramowania natychmiast po jego zainstalowaniu i skonfigurowaniu, zanim atakujący będzie mógł 

je zmodyfikować. Możesz mieć programy napisane lokalnie, a w takich przypadkach możesz nie być w 

stanie znaleźć nawet źródła kodu, który na pewno nie będzie zanieczyszczony. W tej sytuacji ktoś - 

najlepiej oryginalny autor - będzie musiał przejrzeć kod źródłowy. Ludzie rzadko zadają sobie trud 

modyfikowania kodu źródłowego, a kiedy to robią, nie są szczególnie subtelni przez większość czasu. 

To dlatego, że nie muszą być; prawie nikt tak naprawdę nie zawraca sobie głowy spojrzeniem na źródło 

przed jego ponowną kompilacją. W jednym przypadku programista zainstalował tylne drzwi w kodzie, 

który, jak się spodziewał, działałby tylko na jednej maszynie. Program okazał się dość popularny i został 

przyjęty w wielu różnych miejscach na jego uniwersytecie. Wiele lat po tym, jak to napisał, i długo po 

tym, jak oryginalna maszyna uruchomiła wersję bez tylnych drzwi, odkrył, że tylne drzwi były nadal 

obecne na wszystkich innych stronach, pomimo tego, że były wyraźnie oznaczone i skomentowane 

oraz w pierwszym strona kodu. Nie możesz przeprowadzić kompleksowego wyszukiwania dużego 

programu, ale możesz przynajmniej uniknąć upokorzenia, szukając oczywistych zmian. 

Dokumentuj incydent 

Życie staje się bardzo zagmatwane, gdy odkrywasz, dochodzisz i dochodzisz do siebie po incydencie 

bezpieczeństwa. Dobry łańcuch komunikacji jest ważny dla informowania ludzi i zapobiegania 

potykaniu się o siebie. Ważne jest również prowadzenie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) 

ewidencji działań podczas zdarzenia. Taki zapis służy kilku celom: 

• Może pomóc informować ludzi (a tym samym pomóc im szybciej rozwiązać incydent). 

• Mówi ci o tym, co zrobiłeś i kiedy, odpowiadając, abyś mógł później przeanalizować swoją odpowiedź 

(i być może lepiej następnym razem). 

• Będzie to miało zasadnicze znaczenie, jeśli zamierzasz podjąć kroki prawne. 

Z prawnego punktu widzenia najlepszymi zapisami są zapisy papierowe generowane i identyfikowane 

w momencie wystąpienia. Prawie wszystko inne (szczególnie wszystko trzymane w Internecie) może 

być łatwo zmienione lub sfałszowane - lub przynajmniej sędzia i jury mogą być o tym przekonani. 

Musisz sporządzić zapisy na kawałkach papieru, etykiecie, dacie i podpisać je. Ponadto, o ile strony nie 

są faktycznie połączone, aby strony nie mogły być wstawiane lub usuwane bez wskazania, musisz 

datować i podpisywać każdą stronę. (A myślałeś, że ciągły papier podawany do traktora był w 

dzisiejszych czasach bezużyteczny!) 



Musisz mieć dokumentację prawną, nawet jeśli nie masz całkowitej pewności, że będziesz jej 

potrzebować. Incydent, który początkowo wydaje się dość prosty, może okazać się poważny. Nie 

zakładaj, że nie warto przyprowadzać policji. Zarówno z powodów prawnych, jak i praktycznych, 

przydatne jest podanie dokładnego czasu, kiedy coś się wydarzyło. Z prawnego punktu widzenia to 

pomaga aby pokazać, że wpisy były wprowadzane po kolei. 

Praktycznie jest to niezwykle pomocne, gdy trzeba skorelować wiele źródeł informacji (na przykład, 

gdy trzeba porównać dzienniki z dziennikami zdarzeń na komputerach lub z działaniami innych osób). 

Oto kilka przydatnych metod dokumentacji, które warto rozważyć: 

• Notatniki - notatniki laboratoryjne z kopiowaniem węgla są szczególnie przydatne, ponieważ możesz 

napisać notatkę, oderwać ją i dać komuś, a nadal mieć kopię notatki. Kolejną zaletą jest to, że strony 

są zwykle numerowane, dzięki czemu można później ustalić, czy którekolwiek strony zostały usunięte 

lub dodane. 

• Terminale działające z podłączonymi drukarkami lub staromodne terminale drukujące. 

• Powłoka działająca pod poleceniem skryptu uniksowego, a wynikowy maszynopis jest natychmiast 

drukowany i identyfikowany. 

• Program terminalowy komputera osobistego działający w trybie „przechwytywania”, a wynikowy 

maszynopis jest natychmiast drukowany i identyfikowany. 

• Rejestrator mikrokaset do notatek werbalnych. 

Prawdopodobnie będziesz chciał użyć wielu metod, jednej do rejestrowania tego, co dzieje się w 

Internecie, a drugiej do rejestrowania tego, co dzieje się poza komputerem. Na przykład możesz mieć 

maszynopis wpisywanych poleceń, ale odręczny dziennik połączeń telefonicznych. Łatwo jest 

zdecydować, co nagrać online; po prostu rejestrujesz wszystko, co robisz. Pamiętaj, aby użyć terminala 

lub sesji, która jest rejestrowana. (Za pomocą niektórych metod, takich jak skrypt, możesz nagrywać 

każdą sesję, którą masz; pamiętaj tylko, aby nagrać każdą sesję w osobnym pliku.) Trudniej jest 

zdecydować, co należy nagrać w przypadku zdarzeń, które nie są automatycznie rejestrowane. Na 

pewno chcesz nagrać przynajmniej tyle: 

• Do kogo dzwoniłeś, kiedy i dlaczego. 

• Podsumowanie tego, co im powiedziałeś. 

• Podsumowanie tego, co ci powiedzieli. (To podsumowanie może być czasem „patrz wyżej”, ale nadal 

chcesz dowiedzieć się, z kim rozmawiasz, kiedy i dlaczego). 

• Spotkania oraz ważne decyzje i działania, które nie są rejestrowane online (np. Czas, w którym 

odłączono sieć). 

Oprócz dziennika dziennik czasu spędzony dla wszystkich osób pracujących nad incydentem może być 

nieoceniony. Konieczne może być uzasadnienie pewnego poziomu „straty”, aby niektóre organy 

ścigania mogły wszcząć dochodzenie, a jeśli intruz nie wyrządził żadnych szkód w maszynach, czas 

poświęcony na sprzątanie jest najważniejszy utrata. Dzienniki czasu mogą być również przydatne, jeśli 

masz trudności z przekonaniem kierownictwa, że organizacja musi przeznaczyć dodatkowe zasoby na 

przygotowanie się na wypadek incydentów. Jest to sposób pokazania, ile kosztują te incydenty. Jest to 

szczególnie pomocne, jeśli możesz pokazać, które obszary można było przewidzieć i złagodzić dzięki 

planowaniu. 

Co robić po incydencie 



Po zakończeniu reagowania na zdarzenie musisz zająć się wieloma rzeczami. Nie relaksuj się jeszcze. 

Przede wszystkim chcesz dowiedzieć się, co się wydarzyło i jak zapobiec ponownemu wystąpieniu. 

Nadszedł czas, aby sprawdzić migawkę systemu przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania. Kiedy 

zorientujesz się, co się stało, oczywiście chcesz podjąć kroki, aby to się nie powtórzyło. Musisz także 

pomyśleć o wszystkim, co Ty lub inni zrobiliście podczas odpowiedzi (na przykład, włączając lub 

wyłączając pewne oprogramowanie), które należy teraz cofnąć, naprawić lub udokumentować i na 

stałe. Oprócz analizy incydentu jest to czas na przeanalizowanie Twojej reakcji na incydent. W tej fazie 

ważne jest, aby skoncentrować się na krytykowaniu odpowiedzi, a nie na przypisywaniu winy za 

pierwotne zdarzenie. Nie bądź konfrontacyjny, ale rozmawiaj z ludźmi zaangażowanymi lub 

dotkniętymi odpowiedzią. Dzięki nim postaraj się ustalić, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle, co działało, 

a co nie działało, jakie inne narzędzia lub zasoby byłyby pomocne, jak lepiej reagować następnym 

razem i czego nauczyłeś się z tego doświadczenia . Jeśli wysłałeś powiadomienia „incydent w toku” do 

różnych osób i organizacji, prawdopodobnie nadszedł czas, aby powiedzieć im, że incydent się skończył. 

Pamiętaj, aby podać odpowiednie informacje o tym, co się stało, jak zareagowałeś i jak planujesz 

zapobiec powtórzeniu się. 

Ściganie i schwytanie intruza 

Jeśli odkryjesz incydent związany z bezpieczeństwem - szczególnie ten w toku - będziesz miał ochotę 

zastrzelić złych facetów, którzy atakują twój system. Dążenie do złych facetów ma pewien emocjonalny 

urok, ale generalnie nie jest to zbyt praktyczne. Istnieje wiele różnych podejść, które można 

zastosować, ale istnieją również różne przeszkody techniczne i prawne. Aby zapoznać się z problemami 

związanymi z polowaniem na intruza, zobacz książkę Cliffa Stolla, The Cuckoo's Egg (Doubleday, 1989). 

Pod koniec lat 80. Cliff był menedżerem systemu w Lawrence Berkeley Labs. Śledząc niewielką 

niespójność w systemie księgowym LBL używanym do fakturowania komputerowego, odkrył dowody 

na włamanie intruza przez Internet. 

Spędził wiele miesięcy na odysei, próbując ścigać napastników. Chociaż Cliffowi udało się w znakomity 

sposób (i napisał zabawną i przydatną książkę do uruchomienia), niewielu z nas będzie w stanie 

naśladować jego wyczyny. Większość stron po prostu nie ma czasu i zasobów, by śledzić swoich 

napastników, tak jak Cliff; większość będzie musiała zadowolić się po prostu zrzuceniem ich ze swoich 

systemów. Wyszukanie intruzów pod kątem działań prawnych jest zawsze długim i zaangażowanym 

procesem. Posiadanie miesięcy zajmuje niezwykle szybko! Ogólnie proces ścigania intruza lub grupy 

intruzów trwa rok lub dłużej. Przygotuj się na długi i frustrujący proces. Może być bardzo edukacyjny - 

możesz dowiedzieć się więcej o systemie prawnym i systemie telefonicznym, niż naprawdę chciałbyś 

wiedzieć. Może to być także całkowite rozczarowanie; dzwonisz do trzech organów ścigania, z których 

dwa nie potrafią nic zrobić z włamaniem do komputera, a trzecia z nich mówi coś niezobowiązującego 

i usuwa dane kontaktowe. Może to oznaczać, jak zapewne podejrzewasz, że ich to nie obchodzi i będą 

cię ignorować, lub może oznaczać, że mają już dziewięć miesięcy na śledztwo w sprawie tego intruza z 

pomocą innych stron i nie chcą aby przekazać ci wszelkie informacje, które mogą jakoś wrócić do 

intruza. Możesz dowiedzieć się, kiedy oddzwaniają i proszą o zeznanie lub oszacowanie szkody. Możesz 

dowiedzieć się w gazecie. Mimo wszystko warto jak najlepiej zgłosić te incydenty, ale nie oczekuj zbyt 

wiele od tego doświadczenia. 

Istnieją dwa główne problemy ze śledzeniem intruzów: jeden jest techniczny, a drugi legalny. 

Pierwszym problemem jest to, że śledzenie ataku z powrotem do jego ostatecznego źródła jest zwykle 

technicznie trudne. Zazwyczaj łatwo jest stwierdzić, z której strony pochodzi atak (po prostu patrząc 

na adresy IP, z których pochodzą pakiety atakującego), ale gdy znajdziesz pozorne źródło ataku, zwykle 

dowiadujesz się, że atak nie jest tak naprawdę przeprowadzane przez użytkownika z tej strony. Zamiast 

tego bardzo prawdopodobne jest, że sama witryna została włamana, i 



jest używany jako baza przez osobę, która cię zaatakowała. Jeśli witryna wykrywa własne włamanie, 

zwykle odkryje to samo: atakujący nie jest skądkolwiek, skąd się biorą ataki. Co więcej, wydaje się, że 

ataki pochodzą z innej strony łańcucha, na którą włamano się. Każde łącze w łańcuchu między 

atakującym a tobą obejmuje więcej witryn i więcej osób. Istnieje praktyczny limit tego, jak daleko 

można odnaleźć kogoś w rozsądnym czasie. W końcu prawdopodobnie natkniesz się na stronę w 

łańcuchu, z którą nie możesz się skontaktować, lub która nie ma czasu ani wiedzy, aby zająć się tą 

sprawą, lub która po prostu nie dba o atak lub o tobie. Co więcej, w pewnym ogniwie łańcucha 

prawdopodobnie odkryjesz, że atakujący nadchodzi przez linię telefoniczną, a śledzenie połączeń 

telefonicznych wiąże się z nowymi problemami technicznymi i prawnymi. Może się okazać, że ten sam 

napastnik pochodzi z wielu stron. W jednym incydencie respondenci korygowali się nawzajem, dopóki 

nie zdali sobie sprawy, że nikt nie był zdezorientowany; jedna grupa ludzi odnosiła się do SFU (Simon 

Fraser University, w Kanadzie), a druga do FSU (Florida State University). Podobieństwo skrótów 

chwilowo ukrywało fakt, że ten sam napastnik jednocześnie korzystał z dwóch oddzielnych, fizycznie 

oddalonych od siebie stron. Atakujący nie rozpoczął od żadnego z nich, a kiedy SFU i FSU zamknęły 

dostęp, identyczne ataki zaczęły się pojawiać z innych stron. Zachowaj ostrożność podczas korzystania 

z poczty e-mail lub poczty głosowej w celu kontaktowania się z administratorami innych witryn podczas 

śledzenia intruza. Skąd wiesz, że to naprawdę administrator odbiera i odpowiada na Twoje wiadomości 

i nie intruz? Nawet jeśli masz pewność, że rozmawiasz z administratorem witryny, może intruzem jest 

administrator. Drugi problem jest legalny. Możesz rozważyć pozostawienie swojej witryny „otwartej”, 

nawet po uświadomieniu sobie ataku, w nadziei na wyśledzenie napastników podczas korzystania z 

Twojej witryny. To może wydawać się sprytnym pomysłem; w końcu, jeśli zamkniesz system lub 

odłączysz go od Internetu, osoby atakujące będą wiedziały, że zostały wykryte, i będzie ci trudniej je 

wyśledzić. Problem polega na tym, że pozostawienie otwartej witryny nie tylko ryzykuje dalszą utratę 

lub uszkodzenie we własnej witrynie. To, co atakujący prawdopodobnie robi w Twojej witrynie, 

wykorzystuje ją jako bazę do atakowania innych witryn. Jeśli zdajesz sobie z tego sprawę i nie robisz 

nic, aby temu zapobiec, te inne witryny mogą mieć podstawy do pozwania Ciebie i Twojej organizacji 

za zaniedbanie lub pomoc napastnikowi. 

Jeśli masz do czynienia z kimś, kto bezskutecznie atakuje twój system, ryzyko jest mniejsze. Uprzejmie 

informujemy witrynę, z której najwyraźniej pochodzi atakujący, aby administratorzy systemu mogli 

tam wykonać własne sprawdzenie. Pozwala także wyprostować ludzi, którzy tak naprawdę nie próbują 

się włamać, ale są bardzo zdezorientowani. Na przykład próby zalogowania się jako „anonimowe”, 

nawet wyjątkowo trwałe, zwykle pochodzą od osób, które pomyliły FTP z Telnetem i po prostu 

potrzebują lepszej porady. Większość stron jest wdzięczna za informację, że pochodzą od nich ataki, 

ale nie zdziw się, jeśli uniwersytety będą się nudzić, gdy usłyszą wiadomości. Chociaż zwykle podejmą 

działania następcze, duże uniwersytety cały czas obserwują te incydenty. Przekonasz się również, że 

okazjonalna strona jest niezainteresowana, wroga lub niezdolna do zrozumienia, o czym mówisz, i nie 

warto się tym martwić, chyba że ataki z witryny są trwałe, zdeterminowane i technicznie kompetentne 

wystarczająco, aby mieć szansę na sukces. W takim przypadku powinieneś skorzystać z pomocy zespołu 

reagującego. 

Planowanie odpowiedzi 

Wszystkie działania, które nakreśliliśmy w poprzednich sekcjach, brzmią dobrze w teorii, ale tak 

naprawdę nie można wykonać żadnej z nich bez planu reagowania na incydent. Możesz osobiście być 

w stanie uzyskać rozsądną odpowiedź na atak, ale niekoniecznie będziesz osobą, która ją odkryje. W 

tym momencie możesz nie być dostępny. Jak zareaguje Twoja organizacja, jeśli ktoś zaatakuje twój 

system? O ile nie masz planu reagowania na incydenty, zaangażowane osoby tracą cenny czas, 

próbując dowiedzieć się, co zrobić najpierw. Jeśli masz już gotowy plan reagowania na awarie lub 



katastrofy (np. Pożar, trzęsienie ziemi, problemy elektryczne), prawdopodobnie nie będziesz musiał go 

znacznie zmieniać, aby spełnić swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Jeśli nie masz takiego planu, 

prawdopodobnie możesz użyć swojego planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa tylko z 

niewielkimi modyfikacjami większości sytuacji awaryjnych. Twój plan reagowania na incydent nie musi 

być skomplikowanym dokumentem, ale musisz coś mieć, nawet jeśli jest to tylko wiadomość e-mail, 

która rejestruje i potwierdza szczegóły, które wszyscy wypracowaliście podczas lunchu w lokalnym 

barze sushi. Będziesz lepiej niż wiele witryn, nawet jeśli nie będziesz robił nic więcej, niż tylko pomyśleć 

o problemach i omówić je z odpowiednimi osobami. 

Co jest w twoim planie? Plan reakcji dotyczy przede wszystkim dwóch kwestii: autorytetu i komunikacji. 

Dla każdej części reakcji na incydent plan powinien określać, kto jest odpowiedzialny i z kim powinni 

rozmawiać. Chociaż określisz kilka kroków, które podejmą ludzie, incydenty różnią się tak bardzo, że 

plan reagowania określa przede wszystkim, kto podejmie decyzję i z kim się skontaktuje po podjęciu 

decyzji - a nie tym, co zdecyduje . Ta sekcja zawiera podsumowanie różnych części planu reagowania. 

Planowanie wykrywania 

Incydent zaczyna się, gdy ktoś wykryje intruza lub napastnika. Ta osoba może być administratorem 

systemu, ale częściej jest to osoba bez oficjalnej odpowiedzialności. Jeśli masz odpowiednie 

wykształcenie ludzie używający twoich komputerów wiedzą, że powinni zgłaszać dziwne zdarzenia. 

Ktoś musi następnie oddzielić typowe cechy od trwającego incydentu bezpieczeństwa. Do kogo 

użytkownicy będą zgłaszać? Do kogo będą się zgłaszać ci ludzie, jeśli nadal nie są pewni? Do czego są 

upoważnieni, jeśli są pewni? Dwa przypadki, które naprawdę chcesz zaplanować, to: 

• Ktoś zauważa prawdziwy incydent bezpieczeństwa trwający o 3 nad ranem 

• Ktoś zauważa jednego z całkowicie uzasadnionych użytkowników, który akurat wykonuje ważną 

pracę z połowy świata o 3 nad ranem. czas lokalny. (W Australii, gdzie użytkownik konsultuje się w tej 

chwili, rozsądna godzina 5 po południu) 

W pierwszym przypadku potrzebujesz procedury, która w niezawodny sposób natychmiast rozpocznie 

pełną reakcję na incydent. Nie marnuj czasu. Będzie to zawstydzające i kosztowne, jeśli tak naprawdę 

nie zaczniesz nic robić, dopóki twój starszy pracownik ochrony nie przybędzie następnego dnia rano, 

nie weźmie wystarczającej ilości kofeiny, aby móc myśleć, i przejrzy jakieś sprawozdanie. (I to w 

pierwszej kolejności, jeśli pojawi się raport; bez planu reagowania mogą minąć tygodnie, zanim ktoś 

powie komuś, kto może zacząć coś robić w tej sytuacji.) 

W drugim przypadku będzie to kłopotliwe i kosztowne, jeśli odłączysz sieć i wyciągniesz pięć osób z 

łóżka, wszystko po to, by uniemożliwić komuś wykonanie pracy, za którą zapłacą. Tak czy inaczej, nie 

jest to decyzja, którą prawdopodobnie chcesz podjąć nocny operator lub użytkownik działający sam, 

ponieważ nie może dowiedzieć się, jak zadzwonić do kogoś, kto wie, jak powiedzieć prawdziwy 

incydent na podstawie fałszywego alarmu. W małej witrynie możesz po prostu opublikować numer, 

pod który użytkownicy mogą zadzwonić, aby uzyskać pomoc poza godzinami pracy (na przykład numer 

pagera). Użytkownicy mogą być zachęcani do wyłączania komputerów osobistych, jeśli podejrzewają 

atak i wiedzą, jak je wyłączyć z wdziękiem. Chcesz być jednak bardzo ostrożny, ponieważ niewdzięczne 

zamknięcie, szczególnie komputera z wieloma użytkownikami, może być bardziej szkodliwe niż intruz. 

W większej witrynie, która ma wsparcie na miejscu po godzinach, należy poinstruować pracowników 

pomocy technicznej na miejscu, aby zadzwonili do osoby starszej, jeśli zauważą możliwy incydent 

bezpieczeństwa. Należy im wyraźnie powiedzieć, aby nie robili nic więcej, chyba że okoliczności są 

ekstremalne, ale próbowali kontaktować się z personelem wyższego szczebla, dopóki nie znajdą kogoś, 

kto będzie mógł zobaczyć, co się dzieje. 



Planowanie oceny incydentu 

Kto zdecyduje, że nie masz tylko podejrzanej sytuacji - masz problem z bezpieczeństwem? Musisz 

wyznaczyć jedną konkretną osobę, która będzie odpowiedzialna za podejmowanie ważnych decyzji. 

Kuszące jest wcześniejsze wybranie jednej konkretnej osoby i wpisanie jej nazwiska w planie. Ale co, 

jeśli ta osoba nie będzie dostępna w przypadku faktycznego incydentu? Kto zatem będzie 

odpowiedzialny? Praca zespołowa jest świetna, ale sytuacje kryzysowe wymagają przywództwa. Nie 

chcesz, aby wszyscy robili swoje i nikogo nie dowodził, a na pewno nie możesz sobie pozwolić na 

kłótnie. Jeśli Twój starszy specjalista techniczny jest nieobecny, czy chcesz, aby ktoś mniej starszy, ale 

bardziej techniczny dokonał oceny, czy też chcesz kogoś starszego, ale mniej technicznego? Ile czasu 

poświęcisz na poszukiwanie starszej osoby technicznej, gdy masz do czynienia z sytuacją awaryjną, 

zanim przejdziesz do następnego kandydata na gorące miejsce? W małej witrynie możesz nie mieć 

wielu opcji; jeśli tylko jedna osoba posiada umiejętności niezbędne do zrobienia czegoś w związku z 

atakiem, twoja polityka po prostu wyszczególni tę osobę jako odpowiedzialną w przypadku incydentu 

związanego z bezpieczeństwem. Jeśli ta osoba jest niedostępna, władza powinna udać się do kogoś, 

kto jest zrównoważony i spokojny, kto może podjąć działania zapobiegawcze i zorganizować pomoc 

(na przykład od odpowiedniego zespołu reagowania). W tej sytuacji techniczne umiejętności byłyby 

fajne, ale zaradność i spokój są ważniejsze. W większej witrynie prawdopodobnie więcej niż jedna 

osoba może być odpowiedzialna. Twój plan może chcieć powiedzieć, że najwyższy rangą będzie 

domyślnie odpowiedzialny, lub że ktokolwiek jest określony jako dyżurujący będzie odpowiedzialny. 

Tak czy inaczej, plan powinien określać, że jeśli domyślna osoba odpowiedzialna jest niedostępna, 

odpowiedzialna jest pierwsza z pozostałych możliwych osób. Określenie, w jakiej kolejności będą się 

kontaktować, jest prawdopodobnie przesadą; niech ktokolwiek próbuje dotrzeć do tych ludzi, niech 

wykorzysta swoją wiedzę o sytuacji. Jeśli żadna z tych osób nie jest dostępna, zwykle chcesz zwiększyć 

hierarchię organizacyjną, a nie obniżyć. (Menedżer, szczególnie techniczny, jest prawdopodobnie lepiej 

przygotowany do radzenia sobie niż operator). W małej organizacji wybierzesz rezerwowych 

kandydatów według nazwiska. W dużej z nich zwykle określasz awarie według stanowiska. Jeśli tytuł 

pracy jest Twoim kryterium, ważne jest, aby decyzję podjąć na podstawie charakterystyki pracy, a nie 

osoby aktualnie zatrudnionej. Nie pisz w swoim planie, że woźny powinien zdecydować, na podstawie 

teorii, że obecny woźny jest również najbardziej rozsądny i techniczny spośród tych, którzy nie są 

administratorami systemu. Następnym woźnym może być lotnik z mopem. 

Planowanie odłączania lub wyłączania maszyn 

Twój plan reagowania musi określać, jaka sytuacja uzasadnia rozłączenie lub zamknięcie oraz kto może 

podjąć decyzję, aby to zrobić. Co najważniejsze, jak już omawialiśmy w „Ściganiu i schwytaniu intruza”, 

czy kiedykolwiek jesteś skłonny pozwolić znanemu intruzowi pozostać podłączony do twoich 

systemów? Jeśli nie, czy zamierzasz zdjąć system, czy może całkowicie odłączyć się od sieci? Jeśli 

znajdujesz się na stronie z wieloma urządzeniami komputerowymi, czy chcesz usunąć całą witrynę z 

Internetu, jeśli jeden obiekt został naruszony, czy może lepiej (a nawet możliwe) jest zabranie tylko 

tego obiektu z Internetu? W większości witryn rozsądnym planem jest odłączenie całej witryny od sieci, 

gdy tylko upewnisz się, że masz intruza podłączonego do twoich systemów. Możesz mieć niezliczoną 

liczbę połączeń wewnętrznych z potrójnie redundantną, różnorodnie okablowaną, chronioną przez 

UPS siatką routingu, która może sprawić, że „odłączenie” będzie zniechęcającą perspektywą (system 

sam się „naprawi”). Z drugiej strony prawdopodobnie masz tylko jeden (lub niewielką garść) połączeń 

ze światem zewnętrznym, które można łatwiej oderwać. Twój plan musi zawierać informacje o tym, 

jak odłączyć sieć i jak wyłączyć urządzenia. Bądź bardzo ostrożny. Nie chcesz, aby ludzie reagowali na 

lekko podejrzane działania, uderzając w obwodowe wyłączniki i wyłączanie każdej maszyny w 

maszynowni. Z drugiej strony, jeśli intruz usuwa obecnie wszystkie pliki z komputera, nie chcesz, aby 



dawał temu intruzowi 15-minutowe ostrzeżenie o płynnym wyłączeniu. Jest to jeden przypadek, w 

którym potrzebujesz jasnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa w swoim planie. Oto, co zalecamy 

zrobić: 

• W większości sytuacji awaryjnych właściwym sposobem na zamknięcie urządzenia jest 

natychmiastowe, ale pełne wdzięku wyłączenie, bez wysyłania wyjaśnień ani ostrzeżeń. Twój plan 

powinien to określać i określać odpowiednie polecenia do wydania. 

• Jeśli intruz aktywnie niszczy rzeczy, chcesz, aby ludzie wyłączali maszynę najszybszą możliwą metodą. 

Jeśli znajdują się one fizycznie w pobliżu urządzenia, odcięcie zasilania urządzenia lub napędu 

dyskowego jest całkowicie odpowiednie, pomimo szkód, jakie może to spowodować. Oznacza to, że 

odpowiednie przełączniki zasilania muszą być łatwe do zlokalizowania; przełącznik główny dla każdej 

maszyny to dobry pomysł. 

Ktokolwiek zamierza odłączyć sieć, musi wiedzieć, jak to zrobić. Najbezpieczniejszym i najłatwiejszym 

sposobem jest często odłączenie kabli i usunięcie skutków ubocznych. W przypadku sieci powoduje to 

generowanie obszernych komunikatów o błędach, ale nie powoduje faktycznych szkód. Musisz jednak 

odłączyć odpowiednie kable, a obszerne komunikaty o błędach mogą utrudnić ustalenie, czy kable, 

które zostały odłączone, były rzeczywiście prawidłowe. Twój plan musi informować ludzi, co należy 

odłączyć i jak później sprawić, by działało. 

Planowanie powiadamiania osób, które muszą wiedzieć 

Twój plan reagowania na incydenty musi określać, kogo powiadomisz, kto powiadomi, kiedy to zrobi i 

jaką metodę zastosuje. Jak opisano wcześniej w tym rozdziale, może być konieczne powiadomienie: 

• Ludzie w twojej organizacji 

• CERT-CC lub inne zespoły reagowania na incydenty 

• Dostawcy i usługodawcy 

• Ludzie w innych witrynach 

Twoja własna organizacja 

Na początek musisz powiadomić osoby, które będą zaangażowane w odpowiedź. Musisz pilnie je 

zdobyć, więc potrzebujesz numerów telefonu i pagera. Upewnij się, że masz wszystkie odpowiednie 

numery telefonów; oprócz numerów domowych i służbowych sprawdź, czy ludzie mają telefony 

komórkowe, pod którymi można się z nimi skontaktować. Ta lista obejmuje każdego, kto zarządza 

komputerami w Twojej witrynie i każdego, kto zarządza tymi osobami, a także wszystkich innych, którzy 

mogą być potrzebni do zapewnienia zasobów (do wypisania się w nagłych wypadkach zakupy lub np. 

w celu odblokowania drzwi). Najlepiej byłoby, gdyby lista - a przynajmniej jej kluczowe części - została 

zmniejszona, aby była wystarczająco mała, aby łatwo ją przenosić (na przykład może być wydrukowana 

laserowo na kartonie z wizytówek). Oczywiście lista nie ma większego zastosowania, chyba że jest 

aktualizowana. Jeśli wiele osób musi zostać powiadomionych, możesz użyć drzewa telefonu lub drzewa 

alertów. W takim drzewie, pokazanym na ryc. 27.2, każda osoba powiadamia dwie lub trzy inne osoby; 

jest to postęp geometryczny, więc duża liczba osób może zostać szybko powiadomiona przy 

stosunkowo niewielkiej ilości pracy dla jednej osoby. Każdy powinien mieć kopię całego drzewa, aby 

jeśli ludzie byli niedostępni, ich połączenia mogą być przejęte przez kogoś innego (zwykle osobę nad 

nimi na drzewie). Najlepiej jest ustawić go tak, aby jak najwięcej połączeń było bezpłatnych, a ludzie 

powiadamiali inne osoby, które znają stosunkowo dobrze (co zwiększa ich szanse na to, jak się 

połączyć). Drzewo alertu nie musi odzwierciedlać schematu organizacyjnego ani łańcucha poleceń. 



Następnie powiadomisz inne osoby w Twojej organizacji, które muszą wiedzieć, zaczynając od 

użytkowników Twojego komputera. W tym celu wykorzystasz to, czego zwykle używa Twoja 

organizacja, do stosunkowo pilnych powiadomień dla wszystkich, czy to notatek, czy poczty 

elektronicznej. Twój plan powinien określać, jak to zrobić (administratorzy systemu rzadko wysyłają 

notatki do wszystkich pracowników i mogą nie wiedzieć, jak to zrobić). Twój plan powinien również 

zawierać przykładowe powiadomienie dla użytkowników twojego systemu, co może czasem być 

trudne. Twoja wiadomość musi zawierać wystarczającą ilość informacji, aby legalni użytkownicy mogli 

zrozumieć, co się dzieje. Muszą wiedzieć: 

• Co zostało wyłączone z eksploatacji 

• Dlaczego sprawiasz, że ich życie jest nieszczęśliwe 

• Dokładnie to, co zwykle robią, nie zadziała 

• Kiedy usługa zostanie przywrócona 

• Co powinni zrobić (w tym zostawić cię w spokoju, abyś mógł skoncentrować się na odpowiedzi) 

• Że zdajesz sobie sprawę, że czynisz dla nich nieprzyjemne życie 

• Czy robisz wszystko, co możliwe, aby poprawić sprawy 

• Że przekażesz im szczegóły później 

Rzeczy, które są dla ciebie oczywiste, mogą nie być oczywiste dla użytkowników (np. Mogą nawet nie 

zrozumieć, dlaczego tak źle jest mieć intruza). Napisanie odpowiedniej wiadomości nie jest łatwe, 

szczególnie jeśli jesteś zajęty i zmęczony. W przypadku pozostałych osób w organizacji - osób z innych 

urządzeń komputerowych, działu prawnego, audytu, public relations lub bezpieczeństwa - plan musi 

określać, kto zostanie powiadomiony. Czy musisz zadzwonić do działu prawnego? Jeśli tak, z kim 

powinieneś porozmawiać? Kim są administratorzy innych witryn w Twojej organizacji? Podczas 

Incydentu z robakiem Morrisa w 1988 roku, co najmniej jedno duże laboratorium rządowe zostało 

zredukowane do tego, że strażnicy rozdawali ludziom ulotki przy bramie, gdy przychodzili do pracy, 

pytając „Czy jesteś administratorem systemu?” ponieważ nie mieli pojęcia, kim byli wszyscy 

administratorzy systemu, a tym bardziej, jak się z nimi skontaktować. Pomyśl o tym, jak zamierzasz 

wysłać wiadomość. Jeśli wysyłasz go pocztą elektroniczną, pamiętaj, że intruz może to zobaczyć. Nawet 

jeśli wiesz, że twoje systemy są czyste, nie zakładaj, że są to systemy innych ludzi. W wiadomości nie 

mów nic, o czym nie chcesz, aby napastnik wiedział. Jeszcze lepiej, użyj telefonu. Niektóre witryny 

używają prostego wyrażenia kodowego, aby ogłosić atak systemowy, który mogą zostać uwzględnione 

w poczcie elektronicznej. Może to szybko przerodzić się w kiepską fikcję szpiegowską, ale jeśli masz 

uzgodnioną frazę, która nie ostrzeże intruza (i nie spowoduje, że ludzie, którzy go nie znają lub nie 

pamiętają grę, pytając o co u licha mówisz), może być skuteczna. Coś takiego jak „Organizujemy 

przyjęcie z pizzą; zadzwoń pod numer 3-4357 do RSVP” powinno służyć temu celowi. Czy powinieneś 

skontaktować się z działem bezpieczeństwa swojej organizacji? W niektórych organizacjach dział 

bezpieczeństwa odpowiada tylko za bezpieczeństwo fizyczne. Będziesz chciał mieć dla nich numer 

kontaktowy na wypadek, gdybyś potrzebował odblokowania drzwi, ale jest mało prawdopodobne, aby 

zostali przeszkoleni w zakresie pomocy w tego rodzaju nagłych wypadkach, więc prawdopodobnie nie 

będziesz musiał rutynowo powiadamiać ich o każdym incydent bezpieczeństwa komputerowego. Jeśli 

jednak grupa w Twojej organizacji jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo komputera, 

prawdopodobnie musisz powiadomić tę grupę. 



Dowiedz się z wyprzedzeniem, kiedy członkowie grupy chcą zostać powiadomieni i jak, i umieść tę 

informację w planie. Nawet jeśli ta grupa nie może pomóc ci zareagować na konkretny typ incydentu 

(być może dlatego, że mogą to być specjaliści od komputerów osobistych lub specjaliści od 

bezpieczeństwa rządowego), wskazane jest przynajmniej poinformowanie ich o incydencie po 

zakończeniu reakcji na nie. 

CERT-CC i inne zespoły reagowania na incydenty 

Twój plan powinien również określać, jaki zespół reagowania kryzysowego, jeśli w ogóle, jesteś 

obsługiwany i jak się z nim skontaktować. CERT-CC i wiele zespołów w FIRST ma numery 24-godzinne i 

wolą, aby zadzwonić natychmiast, jeśli nastąpi incydent bezpieczeństwa. 

Dostawcy i usługodawcy 

Twój plan powinien również zawierać numery kontaktowe dla twoich dostawców i dostawców usług 

internetowych. Osoby te prawdopodobnie nie muszą być natychmiast dzwonione, chyba że 

potrzebujesz ich pomocy. Jeśli jednak masz powód, by podejrzewać, że twój dostawca Internetu został 

naruszony, skontaktuj się z nim natychmiast. Wielu dostawców i usługodawców stosuje specjalne 

procedury kontaktowe w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem. Korzystanie z tych 

procedur przyniesie znacznie szybsze wyniki niż przejście przez normalne kanały wsparcia. Pamiętaj, 

aby wcześniej zapoznać się z tymi procedurami i uwzględnić niezbędne informacje w swoim planie 

reagowania. 

Inne strony 

Zwykle nie będziesz musiał rozmawiać z innymi stronami w ramach natychmiastowej reakcji na 

incydent. Zamiast tego zadzwonisz do nich po zakończeniu nagłego wypadku, gdy będziesz miał czas 

na pracę bez potrzeby zapisywania wszystkiego w planie. Ponadto żaden plan nie obejmowałby 

wszystkich informacji potrzebnych do ustalenia, jakie były inne strony zaangażowane i skontaktować 

się z nimi. Dlatego twój plan nie musi wiele mówić o informowaniu innych stron. Jeśli jednak świadczysz 

usługi internetowe dla innych witryn lub masz specjalne połączenia sieciowe z innymi witrynami, 

powinieneś mieć w planie dane kontaktowe i niezwłocznie się z nimi skontaktować. Muszą wiedzieć, 

co się stało z ich usługą i sprawdzić, czy osoba atakująca nie dotarła do nich za pośrednictwem Twojej 

witryny. 

Planowanie migawek 

Twój plan reagowania na incydenty powinien określać, w jaki sposób będziesz robić migawki 

zainfekowanego systemu. Upewnij się, że Twój plan zawiera odpowiedzi na następujące pytania: 

• Gdzie są potrzebne materiały eksploatacyjne i jakiego programu zamierzasz użyć? 

• W jaki sposób migawka powinna być oznaczona i gdzie powinna być przechowywana? 

• W jaki sposób należy chronić migawki przed ingerencją, aby móc je później wykorzystać w 

postępowaniu sądowym? 

Planowanie odbudowy i odzyskiwania 

Różne incydenty będą wymagały różnych kwot odzyskiwania. Twój plan reakcji powinien zawierać 

ogólne wytyczne. Ponowna instalacja systemu operacyjnego od zera jest czasochłonna, nieprzyjemna 

i często ujawnia podstawowe problemy. Na przykład możesz odkryć, że nie wiesz już, skąd pochodzą 

niektóre z twoich programów. Z tego powodu ludzie bardzo niechętnie to robią. O ile Twój plan 

reagowania na incydent nie mówi wyraźnie, że muszą ponownie zainstalować system operacyjny, 



prawdopodobnie nie zrobią tego. Problem polega na tym, że prowadzi to do sytuacji, w których musisz 

pozbyć się tego samego intruza w kółko, ponieważ system nie został odpowiednio wyczyszczony w 

górę. Twój plan odpowiedzi powinien określać akceptowalny dowód, że system operacyjny nie został 

naruszony (na przykład porównanie z kryptograficznymi sumami kontrolnymi systemu operacyjnego, 

o którym wiadomo, że jest bezkompromisowy). Jeśli nie masz tych narzędzi, które zostały omówione 

w rozdziale 10 lub jeśli nie możesz przejść inspekcji, musisz zainstalować czysty system operacyjny, a 

plan powinien to powiedzieć. 

Plan powinien również zawierać informacje potrzebne do ponownej instalacji systemu operacyjnego; 

na przykład: 

• Gdzie są przechowywane media dystrybucyjne? 

• Jak dowiedzieć się, jak zainstalować system operacyjny? 

• Gdzie są kopie zapasowe i jak je przywrócić? 

• Gdzie są zapisy, które pozwolą Ci zrekonstruować programy innych firm lub lokalnie napisane? 

Planowanie dokumentacji 

Twój plan powinien zawierać podstawowe instrukcje dotyczące tego, jakich metod dokumentacji 

zamierzasz użyć i gdzie znaleźć materiały eksploatacyjne. Jeśli możesz podjąć kroki prawne, Twój plan 

powinien również zawierać instrukcje dotyczące datowania, etykietowania, podpisywania i ochrony 

dokumentacji. Pamiętaj, że najprawdopodobniej nie wiesz, kiedy zaczniesz, czy będzie można podjąć 

kroki prawne, więc zawsze będziesz musiał udokumentować, czy kiedykolwiek będziesz w stanie 

podjąć kroki prawne; nie jest to coś, do czego można wrócić i „naprawić” później. 

Okresowy przegląd planów 

Bez względu na to, jak solidne wydają się być plany reagowania na incydenty bezpieczeństwa, należy 

je okresowo sprawdzać. Zmiany - w wymaganiach, priorytetach, personelu, systemach, danych i innych 

zasobach - są nieuniknione i musisz mieć pewność, że plany reagowania nadążają za tymi zmianami. 

Właściwe pytanie, jakie należy zadać na temat każdego elementu, to nie „Czy to się zmieniło?”, Ale 

„Jak to się zmieniło?” Dobry czas na przejrzenie planu reagowania na incydenty jest po ćwiczeniach na 

żywo, które mogą ujawnić słabości lub problemy w planie. Na przykład wiertarka na żywo może ją 

odkryć z następujących: 

• Że zmieniłeś całe miejsce na dysku od czasu napisania planu 

• Że nie można przywrócić systemu operacyjnego od zera 

• Twój plan polega na możliwości korzystania z sieci w celu uzyskania dostępu do zewnętrznych stron, 

ale jednocześnie instruuje Cię, aby odłączyć sieć 

W przygotowaniu 

Plan reagowania na incydent nie jest jedyną rzeczą, którą musisz mieć gotowy z wyprzedzeniem. 

Musisz skonfigurować szereg praktyk i procedur, aby móc szybko i skutecznie reagować w przypadku 

wystąpienia zdarzenia. Większość tych procedur stanowi ogólną dobrą praktykę; niektóre z nich mają 

na celu umożliwienie ci powrotu do zdrowia po jakiejkolwiek katastrofie; a kilka jest specyficznych dla 

incydentów bezpieczeństwa. 

Tworzenie kopii zapasowych systemów plików 



Kopie zapasowe systemu plików są prawdopodobnie najważniejszą częścią planu odzyskiwania. Zanim 

zrobisz cokolwiek innego (w tym napisanie planu odpowiedzi), upewnij się, że plan tworzenia kopii 

zapasowych witryny jest solidny i działa. Nie zakładaj, że jest OK tylko dlatego, że nie miałeś jeszcze 

problemu. Zupełnie możliwe jest przechodzenie przez miesiące bez zauważenia, że nie masz żadnych 

kopii zapasowych, a może minąć całe lata, zanim zauważysz, że są tylko częściowo zepsute. Niestety, 

kiedy to zauważysz, często potrzebujesz najbardziej kopii zapasowych, a wynik może być katastrofalny. 

Kopie zapasowe są niezbędne z dwóch powodów: 

• Jeśli Twoja witryna dozna poważnych szkód i musisz przywrócić system od zera, będziesz 

potrzebować tych kopii zapasowych. 

• Jeśli nie masz pewności co do zakresu uszkodzenia, kopie zapasowe pomogą Ci określić, jakie zmiany 

zostały wprowadzone w systemie i kiedy. 

Każda organizacja potrzebuje planu tworzenia kopii zapasowych i to nie tylko ze względów 

bezpieczeństwa. Jeśli go nie masz, prawdopodobnie oznacza to, że twój obecny system tworzenia kopii 

zapasowych nie działa. Podczas planowania reakcji na incydent należy jednak zwrócić szczególną 

uwagę na plan tworzenia kopii zapasowych. W przypadku systemów o kluczowym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa (np. Hostów i serwerów bastionowych) warto rozważyć przechowywanie 

miesięcznych lub cotygodniowych kopii zapasowych w nieskończoność, zamiast ich odzyskiwania tak, 

jak w przypadku zwykłych systemów. Jeśli zdarzy się incydent, możesz użyć tego archiwum taśm 

zapasowych, aby odzyskać „migawkę” systemu z dowolnej daty kopii zapasowych. Migawki tego 

rodzaju mogą być pomocne w badaniu incydentów bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli okaże się, że 

program został zmodyfikowany, powrót do migawek powie w przybliżeniu, kiedy miała miejsce 

modyfikacja. To może powiedzieć, kiedy nastąpiło włamanie; jeśli modyfikacja nastąpiła przed 

włamaniem, może powiedzieć, że był to wypadek, a nie część zdarzenia. Jeśli nie masz pewności, czy 

powinieneś się martwić, spróbuj przetestować system kopii zapasowej. Baw się i zobacz, co możesz 

przywrócić. Zadaj następujące pytania: 

• Czy możesz przywrócić pliki ze wszystkich swoich taśm? 

• Czy możesz przywrócić cały system plików? 

• Jeśli wybierzesz konkretny plik, czy możesz dowiedzieć się, jak go przywrócić? 

• Jeśli masz uszkodzony plik i chcesz mieć wersję sprzed uszkodzenia, czy możesz to zrobić? 

• Jeśli wszystkie twoje dyski zginęły (lub zostały zniszczone przez atakującego) jednocześnie, czy byłbyś 

w stanie odbudować swój komputer? 

Nawet najlepszy system tworzenia kopii zapasowych nie będzie działać, jeśli obrazy kopii zapasowych 

nie zostaną zabezpieczone. Nie polegaj na kopiach zapasowych online i przechowuj multimedia w 

bezpiecznym miejscu, innym niż dane, których kopie zapasowe wykonujesz. Projektowanie systemów 

tworzenia kopii zapasowych nie wchodzi w zakres tej książki. Ten opis, wraz z opisem w Części 26 

zawiera jedynie streszczenie. Jeśli nie masz pewności co do systemu tworzenia kopii zapasowych, 

zapoznaj się z ogólną dokumentacją administracyjną systemu. 

Etykietowanie i schematyzacja systemu 

W miarę rozwoju organizacji nabywają sprzęt; konfigurują sieci na różne sposoby; i dodają lub 

zmieniają różnego rodzaju sprzęt. Zwykle tylko jedna lub dwie osoby naprawdę wiedzą, jak dokładnie 

wyglądają systemy witryny. Informacje o konfiguracji systemu mogą mieć kluczowe znaczenie dla 

badania i kontrolowania incydentu bezpieczeństwa. Chociaż możesz dokładnie wiedzieć, jak wszystko 



działa i pasuje do siebie w Twojej witrynie, możesz nie być osobą, która musi odpowiedzieć na incydent. 

Co jeśli jesteś na wakacjach? Zastanów się, co twoi menedżerowie lub współpracownicy powinni 

wiedzieć o każdym systemie, aby skutecznie reagować na incydent związany z tym systemem. Etykiety 

i diagramy mają kluczowe znaczenie w sytuacjach awaryjnych. Etykiety systemowe powinny 

wskazywać, czym jest system, co robi, jaka jest jego fizyczna konfiguracja (ile miejsca na dysku, ile 

pamięci itp.) I kto jest za to odpowiedzialny. Powinny być mocno przymocowane do właściwych 

systemów i łatwo czytelne. Używaj dużych rozmiarów i umieszczaj co najmniej minimalne etykiety z 

tyłu oraz z przodu (przód maszyny może mieć więcej płaskiej przestrzeni, ale prawdopodobnie będziesz 

patrzył na nią od tyłu, gdy próbujesz pracować na tym). Diagramy sieciowe powinny pokazywać, w jaki 

sposób różne systemy są połączone, zarówno fizycznie, jak i logicznie, a także takie rzeczy, jak rodzaj 

filtrowania pakietów. Upewnij się, że etykiety są aktualizowane podczas przenoszenia systemów; złe 

etykiety są gorsze niż brak etykiet. Szczególnie ważne jest oznakowanie sprzętu regałowego i sprzętu 

szeroko rozrzuconymi elementami. Nie ma nic bardziej frustrującego niż wyłączenie całego sprzętu w 

szafie, tylko po to, aby odkryć, że niektóre z nich były właściwie częścią komputera w kolejnej szafie, 

którą chciałeś zostawić uruchomioną. Informacje, które są łatwo dostępne, gdy maszyny pracują 

normalnie, mogą być niemożliwe do znalezienia, jeśli maszyny nie działają. Na przykład potrzebne będą 

spisane tabele partycji dysku w celu sformatowania i ponownej instalacji dysków, a może być 

potrzebna wydrukowana kopia tabeli hosta w celu skonfigurowania maszyn w miarę ich przywracania. 

Przechowywanie zabezpieczonych sum kontrolnych 

Po włamaniu musisz wiedzieć, co zostało zmienione w Twoich systemach. Standardowe narzędzia 

dostarczane z systemem operacyjnym nie powiedzą ci; intruzi mogą fałszować daty modyfikacji i 

dopasowywać trywialne sumy kontrolne zapewniane przez większość systemów operacyjnych. 

Będziesz musiał zainstalować program do kryptograficznego sumowania kontrolnego (te są omówione 

w rozdziale 10), tworzyć sumy kontrolne ważnych plików i przechowywać je tam, gdzie intruz nie może 

ich modyfikować (co ogólnie oznacza, że gdzieś offline). Może nie być konieczne sumowanie sum 

kontrolnych każdego systemu osobno, jeśli wszystkie mają tę samą wersję tego samego systemu 

operacyjnego, chociaż należy upewnić się, że program sumy kontrolnej jest dostępny we wszystkich 

systemach. 

Prowadzenie dzienników aktywności 

Dziennik aktywności jest zapisem wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w systemie, zarówno 

przed incydentem, jak i podczas reakcji na incydent. Zwykle używasz dziennika aktywności, aby 

wyświetlić listę zainstalowanych programów, zmodyfikowanych plików konfiguracyjnych lub dodanych 

urządzeń peryferyjnych. Podczas incydentu będziesz rejestrować znacznie więcej danych. Jaki jest cel 

dziennika aktywności? Dziennik umożliwia ponowne wprowadzenie zmian, jeśli trzeba przebudować 

system. Pozwala także określić, czy którakolwiek ze zmian wpływa na zdarzenie lub odpowiedź. Bez 

dziennika możesz znaleźć tajemnicze programy; nie wiesz, skąd pochodzą i co mieli zrobić, więc nie 

możesz powiedzieć, czy intruz je zainstalował, czy nadal działają tak, jak powinny, ani jak je odbudować. 

Istnieje wiele łatwych sposobów prowadzenia dzienników aktywności, zarówno elektronicznych, jak i 

ręcznych; Można również używać poczty e-mail, notatników i magnetofonów. Niektóre są lepsze w 

przypadku rutynowych dzienników (rejestrujących Twoje działania przed wystąpieniem incydentu). 

Inne mogą być bardziej odpowiednie dla dzienników incydentów (tych, które śledzą twoje działania 

podczas incydentu). 

E-mail do odpowiedniego aliasu personelu, który prowadzi również rejestr wszystkich wiadomości, jest 

prawdopodobnie najprostszym podejściem do prowadzenia dziennika aktywności. E-mail nie tylko 

będzie na bieżąco zapisywał zmiany systemowe, ale ma również tę dodatkową zaletę, że pozwala 



wszystkim innym wiedzieć, co się dzieje w miarę wprowadzania zmian. Podejście e-mail jest dobre dla 

rutynowych dzienników, podczas gdy metody ręczne mogą działać bardziej niezawodnie podczas 

incydentu. Podczas faktycznego incydentu związanego z bezpieczeństwem system poczty e-mail może 

być wyłączony, dlatego wszelkie wiadomości generowane podczas odpowiedzi mogą zostać utracone. 

Podczas incydentu możesz również nie być w stanie uzyskać dostępu do istniejących dzienników online, 

dlatego przechowuj drukowaną kopię tych wiadomości e-mail w folderze. Notatniki tworzą dobry 

dziennik zdarzeń, ale ludzie muszą być wystarczająco zdyscyplinowani, aby z nich korzystać. W 

przypadku rutynowych dzienników notebooki mogą nie być wygodne, ponieważ mogą nie być fizycznie 

dostępne, gdy ludzie faktycznie wprowadzają zmiany w systemie. Niektóre strony używają kombinacji 

dzienników elektronicznych i papierowych do rutynowych dzienników, z dziennikiem papierowym 

przechowywanym w maszynowni na notatki. Działa to tak długo, jak jest jasne, które rzeczy powinny 

być rejestrowane; posiadanie dwóch zestawów dzienników do śledzenia może być mylące. 

Kieszonkowe magnetofony robią dobre dzienniki zdarzeń, chociaż wymagają, aby ktoś je później 

transkrybował. Nie są one uzasadnione w przypadku rutynowego rejestrowania. 

Przechowywanie pamięci podręcznej narzędzi i materiałów eksploatacyjnych 

Na długo przed incydentem związanym z bezpieczeństwem zbierz narzędzia i materiały, które mogą 

być potrzebne podczas tego incydentu. Nie chcesz biegać, żebrać i pożyczać, gdy zegar tyka. Oto 

niektóre rzeczy, których potrzebujesz, aby odpowiednio zareagować na zdarzenie. (W rzeczywistości 

powinieneś mieć te rzeczy przy sobie przez cały czas; przydadzą się one w różnego rodzaju 

katastrofach.)  

• Puste taśmy kopii zapasowych i ewentualnie dyski zapasowe. 

• Podstawowe narzędzia: będziesz ich potrzebować, jeśli odłączysz system od sieci zewnętrznej lub 

jeśli będziesz musiał ponownie połączyć wewnętrzną sieć w celu odłączenia zainfekowanych hostów. 

Upewnij się, że masz drabinę, jeśli masz serwer który wykorzystuje okablowanie sufitowe lub wysokie 

szafy na sprzęt. 

• Zapasowy sprzęt sieciowy - przynajmniej kable. 

Odłóż podstawowe materiały eksploatacyjne (np. Nośnik pełnej kopii zapasowej, kable sieciowe, 

najważniejsze narzędzia, notebooki lub magnetofony do dzienników zdarzeń) w pamięci podręcznej, z 

której można korzystać tylko w przypadku awarii. Ta pamięć podręczna powinna być oddzielona od 

zwykłego zapasu części zamiennych i narzędzi. 

Testowanie przeładowania systemu operacyjnego 

W przypadku poważnego incydentu bezpieczeństwa konieczne może być przywrócenie systemu z kopii 

zapasowych. W takim przypadku konieczne będzie załadowanie minimalnego systemu operacyjnego 

przed załadowaniem kopii zapasowych. Czy jesteś na to przygotowany? Upewnij się, że: 

• Zapoznaj się z procedurami instalacji systemu operacyjnego 

• Zapoznaj się z procedurami przywracania z kopii zapasowych 

• Przygotuj wszystkie materiały (nośniki dystrybucyjne, instrukcje itp.), Aby przywrócić system 

• Przetestuj swoje plany i procedury przeładowywania, zanim naprawdę ich potrzebujesz 

Testowanie zdolności do ponownego ładowania systemu operacyjnego jest dobrym pomysłem, a zbyt 

mało organizacji to robi. Dzięki temu możesz się wiele nauczyć. Podczas próby ponownego 

załadowania martwego systemu nie jest dobry moment, aby odkryć, że masz złą kopię nośnika 



dystrybucyjnego. Nie jest to również dobry moment, aby odkryć, że ludzie, którzy muszą wykonać 

przeładowanie, nie mogą wymyślić, jak to zrobić. Najlepszym sposobem na przetestowanie jest 

wyznaczenie najmniej doświadczonych osób, które mogą być zmuszone do wykonania pracy, i pozwolić 

im wypróbować przeładowanie znacznie wcześniej. Większość organizacji stwierdza, że po raz pierwszy 

próbują ponownie zainstalować system operacyjny i przywrócić go w systemie na całkowicie pusty 

dysk, operacja kończy się niepowodzeniem. Może się to zdarzyć z wielu powodów, chociaż zwykle 

przyczyną jest awaria systemu kopii zapasowej. Jedna strona stwierdziła, że ludzie robili kopie 

zapasowe za pomocą programu, który nie był dystrybuowany z systemem operacyjnym, więc nie mogli 

przywrócić z nowej instalacji systemu operacyjnego. (Następnie utworzyli taśmę programu 

przywracania przy użyciu standardowych narzędzi systemu operacyjnego; mogli następnie załadować 

standardowy system operacyjny, odzyskać niestandardowy program przywracania i ponownie 

załadować dane z kopii zapasowych). 

Wykonywanie ćwiczeń 

Nie zakładaj, że reakcja na zdarzenie naruszające ochronę przyjdzie naturalnie. Jak wszystko inne, taka 

reakcja korzysta z praktyki. Sprawdź zdolność własnej organizacji do reagowania na incydent, 

przeprowadzając okazjonalne ćwiczenia. Istnieją dwa podstawowe typy ćwiczeń: 

• W papierowym ćwiczeniu (lub „blacie stołu”) gromadzisz wszystkie odpowiednie osoby w sali 

konferencyjnej (lub przy pizzy na lokalnym spotkaniu), nakreślasz hipotetyczny problem i pracujesz nad 

konsekwencjami i procedurami odzyskiwania. Ważne jest, aby krok po kroku przejrzeć wszystkie 

szczegóły, aby odsłonić brakujące elementy lub nieporozumienia. 

• W ćwiczeniu na żywo faktycznie przeprowadzasz procedurę reagowania i odzyskiwania. Podczas 

zaplanowanych przestojów systemu można przeprowadzić wiertło na żywo, z odpowiednim 

powiadomieniem użytkowników. 

Możesz również przetestować tylko części swojej odpowiedzi. Na przykład przed skonfigurowaniem 

nowego komputera użyj go do przetestowania procedur odzyskiwania poprzez odzyskanie istniejącego 

komputera na nim. Jeśli masz zaplanowane przestoje w swoim obiekcie, być może będziesz mógł go 

użyć do przetestowania, co dzieje się po odłączeniu od sieci. Uruchom program porównujący sumę 

kontrolną przed i po zainstalowaniu zmian w systemie operacyjnym, aby zobaczyć, jakie zmiany 

wychwytuje, gdy myślisz, że wszystko jest takie samo, i co robi z rzeczami, o których wiesz, że się 

zmieniły. Koordynuj z inną witryną, aby zobaczyć, jakie wiadomości są rejestrowane w przypadku 

wystąpienia różnego rodzaju ataków (wybierz osobę, którą znasz i której ufasz i która rzetelnie powie 

ci, co zrobiła, lub zrób to sam). Spróbuj zdjąć wszystkie centralne maszyny w tym samym czasie i 

sprawdź, czy wszystkie wrócą w tej sytuacji. (Zrób to, gdy masz kilka godzin do stracenia; jeśli to nie 

działa, często zajmuje trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak przekonać maszyny do ich współzależności.) 

To wszystko jest dużym problemem, ale pewną ilością przewrotną rozrywkę można uzyskać, grając z 

fikcyjnymi katastrofami i jest to o wiele mniej stresujące niż konieczność improwizacji w prawdziwej 

katastrofie. 


