
Testy penetracyjne systemów ITTesty penetracyjne systemów IT
(where you see a feature, I see a flaw)(where you see a feature, I see a flaw)

Robert JaroszukRobert Jaroszuk
<zim@iq.pl><zim@iq.pl>

Spotkanie TLUG, 2012.Spotkanie TLUG, 2012.



Robert Jaroszuk <zim@iq.pl>



Robert Jaroszuk <zim@iq.pl>
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→ → Szef bezpieczeństwa IT, Meritum Bank ICB S.A.Szef bezpieczeństwa IT, Meritum Bank ICB S.A.

→ → Wcześniej – Ekspert ds. bezpieczeństwa w Alior Bank S.A.Wcześniej – Ekspert ds. bezpieczeństwa w Alior Bank S.A.

→ → Po godzinach – R&D, pentesty, szkolenia.Po godzinach – R&D, pentesty, szkolenia.
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Czym jest test penetracyjny?Czym jest test penetracyjny?
                                                                                                                                                                                    

→ → Symulowany atak na system ITSymulowany atak na system IT

→ → Test penetracyjny (pentest)Test penetracyjny (pentest)

→ → Audyt Bezpieczeństwa?Audyt Bezpieczeństwa?

→ → Skan Bezpieczeństwa?Skan Bezpieczeństwa?



Robert Jaroszuk <zim@iq.pl>

Po co wykonuje się testy penetracyjne?Po co wykonuje się testy penetracyjne?

                                                                                                                                                                                    
→ → Żeby określić poziom bezpieczeństwa systemuŻeby określić poziom bezpieczeństwa systemu

→ → W zakresie realnej odporności na atakW zakresie realnej odporności na atak

→ → najlepiej zweryfikować to poprzez... atak :)najlepiej zweryfikować to poprzez... atak :)

→ → Element procesu analizy ryzykaElement procesu analizy ryzyka

→ → Chcąc zarządzać ryzykiem w organizacji [...]Chcąc zarządzać ryzykiem w organizacji [...]

→ → […] trzeba znać bieżący stan zabezpieczeń IT.[…] trzeba znać bieżący stan zabezpieczeń IT.
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Po co wykonuje się testy penetracyjne? Po co wykonuje się testy penetracyjne? 
    (ale o co chodzi z tą analizą ryzyka?)    (ale o co chodzi z tą analizą ryzyka?)             

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                
→ → Element procesu analizy ryzykaElement procesu analizy ryzyka

→ Zasób → Podatność → Zagrożenie → Ryzyko→ Zasób → Podatność → Zagrożenie → Ryzyko
→ Określamy cel→ Określamy cel
→ Określamy konkretny typ zagrożeń→ Określamy konkretny typ zagrożeń
→ Wyszukujemy podatności→ Wyszukujemy podatności
→ Określamy ryzyko → Określamy ryzyko 

– jakie mogą być skutki ataku?– jakie mogą być skutki ataku?
– jakie jest prawdopodobieństwo ataku?– jakie jest prawdopodobieństwo ataku?
– jaki wpływ na nas miałby skuteczny atak?– jaki wpływ na nas miałby skuteczny atak?

RYZYKO = ZAGROŻENIE * PODATNOŚĆ * WPŁYWRYZYKO = ZAGROŻENIE * PODATNOŚĆ * WPŁYW
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Po co wykonuje się testy penetracyjne? Po co wykonuje się testy penetracyjne? 
    (ale o co chodzi z tą analizą ryzyka?)    (ale o co chodzi z tą analizą ryzyka?)             

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                
Ryzyko (ang. risk) – iloczyn prawdopodobieństwa, że określone Ryzyko (ang. risk) – iloczyn prawdopodobieństwa, że określone 
zagrożenie wykorzysta określoną podatność w celu zagrożenie wykorzysta określoną podatność w celu 
spowodowania straty i stopnia szkodliwości skutków (następstw) spowodowania straty i stopnia szkodliwości skutków (następstw) 
w wyniku zrealizowania się zagrożenia (wpływ na instytucję)w wyniku zrealizowania się zagrożenia (wpływ na instytucję)

Przykład: Przykład: 

→ → zasób: system informatycznyzasób: system informatyczny

→ → zagrożenie: włamanie do systemuzagrożenie: włamanie do systemu

→ → podatność: brak WAF, brak IDS/IPS, błędy programistycznepodatność: brak WAF, brak IDS/IPS, błędy programistyczne



Zrozumieć produkt i jego Zrozumieć produkt i jego 
architekturęarchitekturę
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Identyfikacja wektorówIdentyfikacja wektorów

atakuataku

Przygotowanie scenariuszyPrzygotowanie scenariuszy

atakuataku

Wyszukiwanie podatnościWyszukiwanie podatności

Wykorzystanie podatnościWykorzystanie podatności

(atak)(atak)
Przygotowanie raportuPrzygotowanie raportu

z testuz testu

Końcowy komentarzKońcowy komentarz

Opcjonalnie demoOpcjonalnie demo
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Zrozumieć produkt i jego architekturę

→ Trzeba rozumieć, co ma być testowane,
→ Infrastruktura sieciowa? Bezprzewodowa? Data Center? Aplikacje 
webowe? VoIP? Social engineering?

→ Trzeba znać i rozumieć potrzeby Klienta,
→ (nie rozmawiamy z Klientem o testach na warstwie sieci, gdy Klient 
potrzebuje pentestu aplikacji webowej).

→ Jasno i wyraźnie określamy typ i zakres testu,
→ whitebox / graybox / blackbox / onsite / offsite / destructive / 

nondestructive, etc.
→ “Nessus” albo “nmap” w kontekście web security? :)
→ Pomagamy Klientowi a nie sobie...
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Zrozumieć produkt i jego architekturę #2

→ Maksymalnie szczegółowo określamy rodzaje testów (sniffing, 
spoofing, DoS, buffer overflow, format string, XSS, SQL Injection, Input 
Field Manipulation, obchodzenie IDS, etc.)
→ A może symulacja prawdziwego włamania? (czasochłonne, ale jak to 
działa na wyobraźnię Klienta… ;)) 
→ Jaki jest harmonogram? Czy testujemy 24h/7 czy tylko w nocy?
→ Jaki jest skład zespołu? Czy należą do niego ludzie ze strony Klienta?
→ Jak raportujemy? Na koniec, czy po każdym wykrytym błędzie?
→ Wnioski? Czy po fixingu robimy kolejną iterację pentestu?
→ Czy pracownicy klienta wiedzą o penteście? 

BlueTeaming – tak,
RedTeaming – nie  (military wargames)
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Identyfikacja wektorów ataku
                                                                                             

  





If you know the enemy and know yourself you need 
not fear the results of a hundred battles.

– Sun Tzu
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Rzeczy nie są takimi jakimi wydają się być...

Widzę przyjemny 
interfejs 
webowy :)

hehe, bułka z 
masłem! SQL 
Injection powinien 
wystarczyć!



Robert Jaroszuk <zim@iq.pl>

Przygotowanie scenariuszy testowych
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Przygotowanie scenariuszy testowych

Prawidłowy test może być przygotowany dopiero gdy dobrze zrozumiemy 
architekturę systemu i zakres testu. Przykład:
„W systemie istnieją różne poziomy dostępu. Użytkownik nieuprzywilejowany 
ma uprawnienia jedynie do odczytu danych w systemie”.
Możemy przygotować test polegający na próbie dodania, modyfikacji lub 
usunięcia danych w systemie na koncie użytkownika nieuprzywilejowanego.

Nie chodzi o udowodnienie że dokumentacja jest zła – chodzi o sprawdzenie, 
czy nie ma błędów!

Przypadki testowe należy przygotować możliwie dokładnie.
Nie planujemy „szukaj błędów typu buffer overflow”.
Planujemy „sprawdź czy są podatności typu buffer overflow w usługach 
systemowych (demonach), bibliotekach, bazach danych....”.
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Wyszukiwanie podatności
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Wyszukiwanie podatności

Polega na wykonaniu scenariuszy testowych.
Wszystko zależy od umiejętności, dokładności i kreatywności testera...
Jednym ze sposobów poszukiwania podatności jest stosowanie się do „most 
common mistakes made by the programmers”.
- brak walidacji danych na wejściu (ufamy użytkownikowi, skoro jest uwierzytelniony),
- brak prawidłowej autoryzacji operacji użytkownika po uwierzytelnieniu,
- zaufanie do walidacji danych po stronie klienta (np. Javascript),
- stosowanie hashy po stronie klienta i przesyłanie ich do serwera,

To tylko kilka przykładów...



Wykorzystanie podatności (atak)
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Wykorzystanie podatności (atak)

                                                                                                                           
    

W pierwszej kolejności należy wyfiltrować tzw. false positives.
Należy prawidłowo zinterpretować komunikaty o błędach z różnych 
systemów. Nie każdy komunikat oznacza obecność jakiejś podatności.
Nie zawsze crash procesu oznacza, że istnieje podatność związana z 
bezpieczeństwem. 
Tworzymy PoC!



Przygotowanie raportu
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Przygotowanie raportu

Raport jest dokumentem opisującym praktycznie wszystkie ustalenia z testu 
penetracyjnego. Dla nas to dowód, że wykonało się konkretną pracę, dla 
Klienta to kompleksowy zbiór informacji dotyczących poziomu 
bezpieczeństwa testowanej infrastruktury.

→ Streszczenie dla kadry zarządzającej (Executive Summary)
→ Podsumowanie dotyczące wykrytych podatności
→ Szczegółowa analiza wykrytych podatności

W tej sekcji dostarczamy jasne i szczegółowe informacje o wykrytych 
podatnościach, razem z PoCem. Przy ocenie podatności korzystamy 
np. z OSVDB albo z CVE. Dajemy także informacje o tym jak załatać 
dziurę!

→ Wnioski i zalecenia
Tu możemy umieścić nasz komentarz na temat infrastruktury, 
zalecenia, odwołania do best practices czy standardów.



Końcowy komentarz, opcjonalnie demo.
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Końcowy komentarz, opcjonalnie demo.

Bardzo ważne jest, żeby wyjaśnić Klientowi wszystkie wykryte podatności. 
Pomaga to zapobiec nieporozumieniom i daje Klientowi poczucie, że zapłacił 
za usługę o wysokiej jakości. Warto zaprezentować Klientowi niektóre 
podatności w postaci demo „na żywo”. Pomaga im to zrozumieć wagę 
wykrytego problemu. 
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Zatem czego używa pentester przy pracy?
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Skrzynka z narzędziami.

→ Sprzęt – urządzenia WiFi, Bluetooth, RFID, etc. 
→ Oprogramowanie sieciowe – tcpdump, wireshark, yersinia, hping, 

scapy!
→ Skanery – nmap, amap, nikto, iWar, etc. 
→ Skanery podatności: Nessus (+pluginy), OpenVAS,
→ Exploity (dostępne publicznie, czasem kodowane ad-hoc),
→ Frameworki – Metasploit, Netifera, Inguma, FastTrack…
→ Środowiska – BackTarck, Operator, PHLACK, Auditor, etc.
→ AUTORSKIE NARZĘDZIA!
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Metodyki / Standardy / etc.

→ NIST (National Institute of Standards and Technology)
→ OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)
→ ISSAF (Information Systems Security Testing Assessment Framework)
→ OWASP (Open Web Application Security Project)
→ CISCO Safe
→ Penetration Testing Framework: 

http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/Penetration%20Test.html



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          Q/A ?Q/A ?
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