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Įvadas 

Informacijos apsauga įgauna vis didesnę reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Ku-
riamos priemonės ir metodai, plečiantys duomenų išsaugojimo galimybes, tačiau kartu 
didėja ir galimybės juos prarasti. Kibernetikos pasaulis pasidalijo į dvi nuolat lenkty-
niaujančias ir besivaržančias grupes. Viena grupė – tai įsilaužėliai, siekiantys sistemų 
silpnąsias vietas ir spragas išnaudoti savo tikslams, kita – tai sistemų administratoriai, 
baltieji programišiai ir technologijų gerbėjai, kurie stengiasi aptikti spragas ir jas paša-
linti, kol jomis nepasinaudojo savavališki įsibrovėliai. 

Būtent šis nepaliaujamas nuožmus konkuravimas yra pagrindinis variklis, nė aki-
mirkai neleidžiantis atsipalaiduoti sistemas prižiūrintiems specialistams, kurie klystų 
manydami, kad jų tinklas ar infrastruktūra yra nepažeidžiami. Taip niekuomet nebuvo, 
nėra ir nebus. Tai nuolatinė konkurencija, skatinanti gilintis, suprasti kodus, sistemų 
veikimo mechanizmus, kartu tai ir dalijimasis naujomis idėjomis, ir džiaugsmas iš-
saugojus sistemą – aptikus ir pašalinus programuotojų ar projektuotojų nepastebėtas 
silpnas sistemos vietas.

Šios knygos tikslas – parengti būsimuosius specialistus, kurie nuodugniai išmany-
tų informacinių sistemų apsaugą, mokėtų atlikti sistemų testavimus ir gebėtų pažvelgti 
į jas įsilaužėlių akimis. Būtent tokia metodika, kai nagrinėjama ne vien teorija ir gyny-
bos priemonės, yra itin vertinga saugos srities specialistams, nes jie išmoksta mąstyti 
kaip įsilaužėliai, kruopščiai dirbti ir nagrinėti sistemą kaip visiškai nepažįstamą jiems 
erdvę, savo žinias bei gebėjimus taikyti jai apsaugoti. Neįmanoma numatyti priešininko 
veiksmų, kai nežinoma, ko iš jo galima tikėtis.

Tikimės, kad ši mokomoji knyga pravers būsimiesiems specialistams, siekian-
tiems gilinti žinias apie įdomią ir sudėtingą kibernetinę saugą.
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1. 
Etiško Įsilaužimo principai, tEisiniai 

aspEktai

Lietuvoje nėra išsamiai reglamentuotų ir deramai apibrėžtų teisinių priemonių, 
tinkamai apibūdinančių informacijos saugą ir su ja susijusių pažeidimų teisinę atsako-
mybę. Etiškas įsilaužimas dažnai tapatinamas su įsiskverbimo testavimu.

Etiško programišiaus sertifikavimas
Etiško programišiaus sertifikavimo (CEH) egzaminą įvedė Tarptautinė elektroni-

nės komercijos konsultantų taryba (EC-Counsil), siekdama sukurti visuotines saugos 
specialistų kompetencijos sertifikavimo priemones. CEH sertifikatas suteikiamas as-
menims, pasiekusiems tam tikrą žinių ir saugos įgūdžių lygį, reikalingą saugos auditui 
ir įsiskverbimui į testuojamas sistemas bei tinklus atlikti. CEH egzaminas kaskart at-
naujinamas, nes randasi vis naujų įsilaužimo įrankių, didėja pažeidžiamumo galimy-
bės. Tai būtina, nes sertifikuotasis programišius turi būti susipažinęs su paskutinėmis 
atakomis ir įsilaužimo įrankiais. 

Pagal etišką saugumo testavimo viziją yra nustatytos įsipareigojimų taisyklės, ku-
rių turi laikytis auditoriai, vykdydami profesionalią, etišką ir teisėtą veiklą. Šios taisy-
klės apibrėžia, kaip turi būti siūlomos testavimo paslaugos, kaip turi būti atliekamas 
testavimas, nustato legalius kontraktus ir derybas, testavimo sritį, parengia testavimo 
planą, seka testavimo procesą ir tvarko nuosekliąją ataskaitų struktūrą. Kiekviena šių 
sričių reikalauja kruopščios formaliosios praktikos ir procedūrų patikros, projektavimo. 
Tuo reikia remtis vykdant testavimą. Toliau pateikiamos kai kurios taisyklės. ▬ Draudžiama siūlyti testavimo paslaugas įsilaužus į numatytą sistemą iki buvo 

sudarytas formalus sandoris tarp kliento ir auditoriaus. Šis neetiškas veiksmas 
gali būti laikomas kenkimu verslui ir turėti nusikalstamos veikos statusą priklau-
somai nuo šalies jurisdikcijos. ▬ Draudžiama be aiškaus kliento sutikimo atlikti testą už testavimo srities ir per-
žengiant sutartas ribas. ▬ Sutartis turi aiškiai nustatyti testavimo terminus ir sąlygas, kontaktus kritinės si-
tuacijos atveju, oficialią darbo ataskaitą ir bet kokius aiškius interesų konfliktus.  ▬ Srities apibrėžimas turi aiškiai nusakyti sutarties esybes ir apribojimus atliekant 
saugumo įvertinimą. ▬ Testo plane turi būti nurodyta, kiek laiko reikia numatytos sistemos saugumui 
įvertinti. Patariama sudaryti grafiką, kad netrikdytų verslo ir produkcijos gavy-
bos valandų. ▬ Testo procesas apima daugybę žingsnių, kuriuos būtina atlikti įsipareigojimų 
metu. Šios taisyklės sujungia techninį ir vadybinį aspektus, apribodamos testa-
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vimo procesą, jo aplinką bei žmones. ▬ Testo rezultatai ir ataskaitos turi būti pateiktos aiškiai ir nuosekliai. Ataskaitoje 
turi būti pažymėti visi žinomi, taip pat pastebėti pažeidžiamumai. Ataskaita turi 
būti konfidencialiai pristatyta tik autorizuotajam asmeniui.

Etiškas įsilaužimas paprastai atliekamas struktūruotai ir organizuotai. Tai, kaip tai-
syklė, yra įsiskverbimo testavimo ar saugumo auditavimo dalis. Sistemų ir programų 
testavimo išsamumą paprastai lemia kliento poreikiai ir rūpimi klausimai.

Pagrindiniai etiško įsilaužimo žingsniai organizacijos saugumo audito metu:
1. Pokalbis su klientu ir poreikių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį testavimo 

metu, aptarimas.
2. Konfidencialios sutarties su klientu parengimas ir pasirašymas.
3. Etiško įsilaužimo komandos sudarymas ir testavimo tvarkaraščio parengimas.
4. Testavimas.
5. Testavimo rezultatų analizavimas ir ataskaitos parengimas.
6. Ataskaitos pristatymas klientui.
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Aptiktų pažeidžiamų vietų 
nurodymas 

1 pav. Saugos audito žingsniai

Etiški programišiai dažniausia yra sistemų saugos specialistai arba įsiskverbimo 
į tinklą testuotojai, jie naudoja savo gebėjimus įsilaužti ir taikyti įsilaužimo įrankius, 
siekdami apginti ir apsaugoti sistemas. Etiški programišiai – sistemų saugos specialis-
tai, testuojantys tinklo ir sistemų saugumą ir naudojantys tuos pačius įrankius, kuriuos 
naudoja įsilaužėliai, siekiantys sukompromituoti tinklą. Bet kuris IT specialistas gali 
išmokti etiško įsilaužimo.

Terminas įsilaužėlis apibūdina programišių, kuris savo gebėjimą įsilaužti ir įran-
kius naudoja turėdamas ardomųjų tikslų, pavyzdžiui, platinti virusus arba atlikti ataką, 
draudžiančią aptarnauti. Taip įsilaužėliai nulaužia sistemas ir tinklus. Kartais jiems mo-
kami dideli pinigai, kad pakirstų konkurentų reputaciją ar pavogtų kreditinių kortelių 
informaciją ir taip sulėtintų verslo procesus bei sutrikdytų organizacijos integralumą.

Programišiai gali būti skirstomi į tris grupes:
1. baltosios skrybėlės – gerieji, etiški;
2. juodosios skrybėlės – blogieji, kenkėjai;
3. pilkosios skrybėlės – arba gerieji, arba blogieji (priklauso nuo situacijos).
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Baltosios skrybėlės
Baltieji programišiai naudoja savo gebėjimus gynybiniams tikslams. Tai daugiau-

sia sistemų saugos specialistai, kurie išmano įsilaužimus ir įrankius, šias žinias taiko 
sistemų pažeidžiamumui aptikti, apsaugos priemonėms įdiegti. Gerieji programišiai 
laužiasi į sistemą tik turėdami duomenų savininko leidimą. Labai svarbu gauti leidimą 
prieš pradedant šiuos veiksmus – būtent tai ir yra didžiausias skirtumas tarp baltųjų ir 
juodųjų programišių.

Juodosios skrybėlės
Juodieji programišiai – tai įsilaužėliai, savo gebėjimus naudojantys nelegalioje 

veikloje arba turėdami kenksmingų tikslų. Jie įsilaužia į sistemą ar kitaip sugadina jos 
integralumą. Gavę neautorizuotą prieigą, jie sunaikina svarbius duomenis, uždraudžia 
teisėtų vartotojų aptarnavimą ir tiesiog sukelia problemų. Įsilaužėlius nesunku atskirti 
nuo baltųjų programišių, nes jų veiksmai yra kenkėjiški. Daugelis žmonių ne visai tin-
kamai įsilaužėlį vadina programišiumi.

pilkosios skrybėlės
Pilkieji programišiai dirba arba puldami, arba gindami sistemas – tai priklauso nuo 

situacijos ir skiria programišių nuo įsilaužėlio. Pilkieji programišiai gali būti asmenys 
tiesiog besidomintys laužimo įrankiais ir technologijomis ir nebūti kenkėjais. Pilkieji 
programišiai dažnai yra labai smalsūs. Pavyzdžiui, jie gali įvardyti sistemos saugumo 
problemas, mokyti savo aukas tinkamai apsaugoti sistemą. Savo aukoms jie daro pa-
slaugą. Pavyzdžiui, aptikęs pažeidžiamą vietą aptarnavimo srityje, kurią siūlo investi-
cinis bankas, programišius daro paslaugą bankui, suteikdamas jam galimybę apsaugoti 
pažeidžiamą vietą.

Kai kurie žmonės laiko neetišku patį įsilaužimo procesą. Tačiau žinojimas, kad 
etiškas laužimas nėra destruktyvus, kiek apramina tuos, kurie vadina save geraisiais 
programišiais. Šis požiūris nusako vieną aukščiausių programišių etiketo reikalavimų – 
įsilaužti į sistemą ir tada paaiškinti sistemos operatoriui, kaip būtent tai buvo padaryta 
ir kaip galima ištaisyti klaidas. Programišiams nemokama ir jie to neprašo. Būtent dėl 
to daugelis jų susidūrė su legalumo ir teisėtumo klausimais ir problemomis. 

Daugybė etiškų programišių stengiasi įsilieti į sistemų saugos sritį kaip konsul-
tantai, tačiau bendrovės ne visuomet pasitiki žmonėmis, kurie atsineša konfidencialius 
duomenis ir pasisiūlo užtaisyti saugos spragas „už tam tikrą kainą“. Atsakymai būna 
įvairūs – nuo padėkojimo iki skambučio policijai.

Taigi skirtumas tarp baltųjų ir pilkųjų programišių yra būtent duomenų savininko 
leidimas. Nors pilkieji programišiai gali turėti ir gerų ketinimų, tačiau įsilauždami į sis-
temą be savininko žinios jie nusižengia esminiam programišiaus etiketo reikalavimui.

sertifikuotasis etiškas programišius (cEH)
CEH sertifikavimo sistema skirta etiško programišiaus kompetencijai įvertinti. 

Sertifikatas numatytas ir skirtas saugos tarnautojams, auditoriams, sistemų saugos spe-
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cialistams, internetinių puslapių administratoriams ir visiems, kasdien susiduriantiems 
su tinklo infrastruktūros saugumo klausimais. 

Taigi etiškų programišių tikslas yra padėti organizacijoms imtis prevencinių veiks-
mų prieš kenksmingas atakas – patiems atakuoti sistemas. Šis požiūris grindžiamas 
patikrinta praktika: norint pagauti vagį, reikia mąstyti kaip vagiui. 

Tobulėjant technologijoms, organizacijos vis labiau tampa nuo jų priklausomos, o 
informaciją imta vertinti kaip būtiną dalyką norint išgyventi.

Norint tapti sertifikuotuoju programišiumi, reikia išlaikyti vieną egzaminą. Tačiau 
sertifikato gavimas dar nereiškia, kad galima teikti savo paslaugas bendrovėms – tai 
tik pirmasis žingsnis. Gavęs CEH sertifikatą, programišius gali įgyti daugiau patirties 
dominančiose tinklų srityse ir kartu gilinti savo žinias.

Etiško programišiaus gebėjimai
Etiški programišiai, kurie žingsneliu pralenkia įsilaužėlius, turi būti kompiuterinių 

sistemų ekspertai, puikiai išmanyti kompiuterių programavimą, tinklus ir operacines 
sistemas. Taip pat jie turi būti geri dažniausiai puolamų platformų (pavyzdžiui, Win-
dows, Unix ir Linux) žinovai. Kantrybė, atkaklumas ir didžiulis užsispyrimas – tai svar-
bios žmogiškosios savybės, būdingos daugeliui programišių, nes norėdami suprasti ir 
suvaldyti daugybę atakų jie turi gebėti susikaupti ir skirti tam labai daug laiko.

Didžioji dalis etiškų programišių turi reikiamų žinių apie sistemų saugą ir susiju-
sius dalykus, tačiau ne visuomet žino, kaip sistemas apsaugoti.

Etiško įsilaužimo būdai
Etiški programišiai gali taikyti daugybę skirtingų metodų, pažeisdami organizaci-

jos sistemų saugumą imituotos atakos ar įsiskverbimo testavimo metu. Toliau pateikia-
mi dažniausiai taikomi metodai.

išorinio tinklo laužimas – imituojamas įsibrovėlis, atakuojantis per internetą. 
Etiškas programišius mėgina įsilaužti arba aptikti išorinių tinklo apsaugos priemonių, 
pavyzdžiui, ugniasienės, įgaliotojo serverio ar maršrutizatoriaus, pažeidžiamumą.

išorinio telefoninio tinklo laužimas – imituojamas įsibrovėlis, atakuojantis kli-
ento modemų telkinius. Tokio tipo atakos pavyzdys yra karinis skambinimas – kartoti-
nio skambinimo procesas, siekiant sužinoti operacinę sistemą.

vietinio tinklo laužimas – imituojama kokia nors fizinė prieiga prie sistemos, 
norint gauti papildomą neautorizuotą prieigą per vietinį tinklą. Etiškas programišius 
siekia tiesioginės prieigos prie vietinio tinklo tam, kad galėtų vykdyti tokio tipo ataką.

pavogtosios įrangos laužimas – imituojama kritinės informacijos ištekliaus va-
gystė. Tai gali būti, pavyzdžiui, darbuotojo nešiojamasis kompiuteris. Pavogus nešio-
jamąjį kompiuterį, galima išgauti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, vartotojų vardus, 
slaptažodžius, saugumo nuostatas, šifravimo raktus.

socialinės inžinerijos atakomis tikrinamas organizacijos darbuotojų principingu-
mas, kai informacija atakai renkama naudojantis telefonu arba kontaktuojant tiesiogiai. 
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Socialinės inžinerijos atakos metu galima išgauti vartotojų vardus, slaptažodžius ar 
kitas organizacinio saugumo priemones.

Fizinės prieigos atakos metu mėginama sukompromituoti organizacijos fizinius 
išteklius. Gavęs fizinę prieigą, etiškas programišius gali įdiegti virusus, Trojos arklio 
programinę įrangą, suteikiančią pagrindinio vartotojo teises, ar įrenginius – klavišų 
paspaudimo seklius tiesiai į tikslinio tinklo sistemas.

testavimo būdai
Atlikdamas saugumo ar įsiskverbimo testą, etiškas programišius gali naudoti vieną 

ar kelis sistemos testavimo būdus. Kiekvienu testavimu imituojamas įsibrovėlis, turin-
tis skirtingų žinių apie organizaciją. Dažniausiai naudojami šie testavimo būdai:

Juodoji dėžė – tai saugumo įvertinimas ir testavimas neturint jokių žinių apie 
tinklo infrastruktūrą ar sistemą, kuri bus testuojama. Testavimo metu imituojama ken-
kėjiško įsilaužėlio ataka, vykdoma už organizacinio saugumo perimetro.

Baltoji dėžė – tai saugumo įvertinimas ir testavimas nuodugniai susipažinus su 
tinklo infrastruktūra. Tai žinios, kurias privalo turėti tinklo administratorius.

pilkoji dėžė – tai saugumo įvertinimas ir testavimas iš vidaus. Testavimu tikri-
namos prieigos galimybės esant tinkle. Šio testo tikslas – imituoti pačias dažniausias 
atakas, vykdomas tinkle. Svarbiausia yra patikrinti arba audituoti prieigos lygį, suteiktą 
darbuotojams ar rangovams, ir nustatyti, ar šios privilegijos gali būti išplėstos į dar 
aukštesnį lygį.

Be įvairių technologijų rūšių, programišiai gali naudoti skirtingo tipo atakas. Ata-
kos gali būti skirstomos į pasyviąsias arba aktyviąsias. Tiek pasyviosios, tiek akty-
viosios atakos vykdomos prieš tinklo saugumo infrastruktūras ir serverius. Aktyvio-
sios atakos pakeičia atakuojamą sistemą ar tinklą, o pasyviosiomis atakomis bandoma 
išgauti informaciją iš sistemos. Aktyviosios atakos paveikia duomenų prieinamumą, 
integralumą ir autentiškumą. Pasyviosios atakos yra grėsmė konfidencialumui.

Atakos taip pat gali būti skirstomos į vidines ir išorines. Ataka, kuri kyla iš orga-
nizacijos saugumo zonos yra vidinė, ją dažniausiai vykdo ne pašalinis, o savas žmogus, 
turintis prieigą prie daugiau negu tikėta išteklių. Išorinę ataką sukelia šaltinis, esantis 
už saugumo zonos, dažniausiai – per internetą ar nuotolinę prieigą.
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Aktyvioji ataka Pasyvioji ataka 

Išorinė ataka Vidinė ataka 

2 pav. Atakų tipai

Nemažą dalį kenkėjiškų atakų sudaro pačios organizacijos darbuotojų ar rangovų 
atakos.

saugumo, funkcionalumo ir naudojimo paprastumo trikampis
Sistemų saugos specialistui sudėtinga nustatyti tinkamą saugumo ir pakankamo 

sistemos funkcionalumo pusiausvyrą. Saugumas, funkcionalumas ir naudojimo papras-
tumas sudaro darnų sistemos trikampį. Bendruoju atveju saugumas didėja mažėjant 
sistemos funkcionalumui ir sistemai tampant vis sudėtingesne naudoti.

3 pav. Saugumo, funkcionalumo ir naudojimo paprastumo trikampis

Sistemų saugos specialistai siekia kuo aukštesnio visų sistemų saugumo lygio, 
tačiau kartais tai neįmanoma. Dėl daugybės apsaugos kliūčių ir apribojimų galutiniams 
vartotojams gerokai sunkiau naudotis sistema bei jos funkcijomis.

Tarkime, norint patekti į įstaigą, pirmiausia prie stovėjimo aikštelės įvažos sargas 
turi patikrinti automobilio numerį, tada reikia parodyti pažymėjimą įeinant į pastatą, 
paskui ištarti specialią frazę, kad būtų galima iškviesti liftą, galiausiai reikia išsitraukti 
raktą ir atsirakinti kabineto duris. Gali pasirodyti, kad saugumo reikalavimai perne-
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lyg griežti. Bet kuris darbuotojas gali užtrukti per ilgai, pavėluoti ar praleisti svarbų 
susitikimą ar pan. (pavyzdžiui, jei atidavė savo automobilį į taisyklą ir atvyko į darbą 
skolintu arba pamiršo savo pažymėjimą, lifto ar kabineto durų raktus). Tai paprasčiau-
sias pavyzdys, rodantis naudojamumo ir saugumo santykį. Daugeliu atvejų, jei saugos 
patikra yra pernelyg griežta, žmonės stengiasi tiesiog ją apeiti, pavyzdžiui, išeidami 
palieka pravertas duris, kad galėtų grįžti be kliūčių ir t. 

pažeidžiamumo tyrimas ir įrankiai
Pažeidžiamumo tyrimas – tai procesas, kurio metu stengiamasi aptikti pažeidžia-

mas ir projektavimo silpnąsias vietas, tai tiesioginė sistemos ataka. Yra keli interneti-
niai puslapiai ir įrankiai, padedantys etiškiems programišiams nuolat atnaujinti ir turėti 
pažeidžiamumo ir įsilaužimo į sistemas bei tinklus galimų įrankių sąrašą. Sistemos 
administratoriai turi įdėmiai sekti informaciją apie naujausių virusų, Trojos arklių ir 
kitų įsilaužimo priemonių atsiradimą, kad apsaugotų savo sistemas ir tinklą. Pažinda-
mas vis naujas grėsmes, administratorius kartu išmoksta aptikti pažeidžiamas sritis, 
apsaugoti ir atkurti sistemą po atakos. Pažeidžiamumo tyrimas skiriasi nuo etiško įsi-
laužimo: tyrimo metu pasyviai ieškoma galimų apsaugos spragų, o etišku įsilaužimu 
mėginama išsiaiškinti, kokią informaciją galima pasiekti. Tarkime, įsilaužėlis, stebėjęs 
pastatą ir pamatęs pirmame aukšte langą, pagalvoja, kad per jį galėtų įsibrauti į pastatą. 
Etiškas programišius eitų ir patikrintų, ar langas užsklęstas, ar per jį galima patekti į 
pastatą. Patekęs į vidų, jis apžiūrėtų patalpą ieškodamas vertingos informacijos. Kie-
kvienąkart patenkant į sistemą ir papildomus prieigos lygius naudojama vis daugiau 
papildomų įsilaužimo įrankių, aptinkama daugiau atakų galimybių.

Įsilaužimo testas
Daugybė etiškų programišių, dirbančių sistemų saugos srityje, savo gebėjimus 

taiko vertindami sistemų apsaugą ir atlikdami įsilaužimo testus. Šie testai ir apsaugos 
įvertinimo procedūra dažniausiai atliekami trimis etapais:

  
Pasirengimas 

Sistemų apsaugos įvertinimas 

Išvados 

4 pav. Trys testų bei sistemų apsaugos įvertinimo etapai
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pasirengimo etapu sudaroma formali etiško programišiaus ir organizacijos su-
tartis. Sutartyje numatoma visa testavimo apimtis, atakų, kurios bus naudojamos, tipai 
(išorinės ir vidinės) bei testavimo būdai (baltoji, juodoji ar pilkoji dėžės).

sistemų apsaugos įvertinimo etapu atliekami testai, po kurių testuotojas parengia 
formalią ataskaitą apie aptiktą sistemų pažeidžiamumą ir kitą informaciją.

išvadose visa informacija, aptikta testavimo ir apsaugos įvertinimo metu, patei-
kiama organizacijai kartu su rekomendacijomis, kaip pagerinti sistemų apsaugą. 

Reikia turėti omenyje, kad etiški programišiai netaiso ir „nelopo“ jokių apsaugos 
spragų, aptiktų vertinamoje sistemoje. Tai apskritai neteisinga sistemų saugos audito ir 
įsiskverbimo testavimo koncepcijos samprata. Etiškas programišius paprastai nevykdo 
jokių sistemos atnaujinimų. Pagrindinis jo tikslas – testo rezultatai, aptiktos informaci-
jos apdorojimas ir galimos rizikos analizė. Testą svarbu gerai suplanuoti, kad jis būtų 
naudingas ir gauti rezultatai būtų patikimi.

Etiški programišiai, atliekantys įsiskverbimo testą, turi būti labai organizuoti ir 
stropūs, rūpestingai dokumentuoti kiekvieną radinį darydami ekrano vaizdus, kopijuo-
dami laužimo įrankio išvestį ar atspausdindami svarbius žurnalinių įrašų failus. Etiški 
programišiai turi būti specialistai, gebantys pateikti išsamią ataskaitą, kuri yra ypač 
svarbi testavimo ir sistemos apsaugos įvertinimo procese. 

Atliekant įsiskverbimo testavimą, imituojami metodai, kuriuos naudoja tikrieji įsi-
brovėliai, norėdami gauti neautorizuotą prieigą prie organizacijos sistemos ar tinklo. 
Įsiskverbimo testo tikslas – patikrinti, ar įgyvendinti sistemų saugos reikalavimai, api-
brėžti oficialiuose nuostatuose. Programišius, kurio tikslas gauti neautorizuotą prieigą 
prie organizacijos tinklo, skiriasi nuo profesionalaus įsiskverbimų testuotojo. Profesi-
onalus testuotojas neturi piktų kėslų ir savo įgūdžius taiko gerindamas organizacijos 
tinklo apsaugą, bet nenutraukdamas jo teikiamų paslaugų, ir nedarydamas jokios žalos 
organizacijai. 

saugos padėties apibrėžimas
Įsibrovimų testuotojas įvertina bendrą organizacijos sistemų saugos padėtį, siek-

damas atskleisti žalą, kurią gali padaryti tikras įsilaužėlis, įsilaužęs į tinklą ar sistemą. 
Sistemų saugos padėtį galima apibrėžti atliekant saugos auditą, pažeidžiamumo įver-
tinimą ar įsiskverbimo testą. Kiekvienu atveju apibrėžiant sistemų saugą reikia, kad 
procese dalyvaujančių žmonių įgūdžiai saugumo srityje būtų skirtingi.

Saugos audito ir pažeidžiamumo apibrėžimo metu peržiūrimi IP tinklai ir serve-
riai, ieškoma žinomų saugumo spragų įrankiais, skirtais aptikti gyvas sistemas, išvar-
dyti vartotojus ir identifikuoti operacines sistemas bei programas, kuriose gali būti sau-
gumo konfigūravimo klaidų bei pažeidžiamumo.

Pažeidžiamumas ar sauga apibrėžiami tik identifikuojant galimą pažeidžiamumą, 
o rašiklio testu (angl. pen test) bandoma gauti tinklo prieigą. Tarkime, saugos apibrėži-
mo atveju stebimos durys ir mąstoma: jei durys neužrakintos, kas nors gali gauti neau-
torizuotą prieigą. O rašiklio testo atveju bandoma atverti duris ir pažiūrėti, kur jos veda. 
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Rašiklio testas paprastai yra geresnis tinklo ar sistemos pažeidžiamų vietų indikatorius, 
tačiau įsilaužus galima sutrikdyti tinklo paslaugas.

Įsiskverbimo testas
Sistemų saugumas vertinamas dviem būdais: išoriniu ir vidiniu. Išoriniu vertinimu 

tikrinama ir analizuojama viešai prieinama informacija, tikrinamas tinklas ir atliekamas 
išvardijimas (enumeracija), įsilaužimo įrankiai paleidžiami iš zonos, esančios už tinklo, 
dažniausiai per internetą. Vidinis vertinimas atliekamas pačios organizacijos tinkle, kai 
testuotojas elgiasi kaip darbuotojas, turintis dalinę tinklo prieigą, arba kaip juodoji 
skrybėlė – nieko nežinodamas apie aplinką. 

Testuojant juodosios skrybėlės įsiskverbimą, dažniau susiduriama su nenumatyto-
mis problemomis. Testavimo komandai patariama sudaryti nenumatytųjų įvykių planus 
ir taip efektyviai išnaudoti laiką bei išteklius. Įsiskverbimo testui atlikti galima samdyti 
asmenis ar organizacijas, jei nėra pakankamai kvalifikuotų ir patyrusių testuotojų arba 
jei reikia atlikti specifinį vertinimą pagal audito reikalavimus, pavyzdžiui, HIPAA ir 
t. t. Organizacija turi numatyti vertinimo ribas, įskaitant, ką reikia ir ko nereikia tes-
tuoti. Pavyzdžiui, rašiklio testą galima numatyti tik pirmoms 10 sistemų uždraustoje 
zonoje testuoti arba šiuo testu gali būti atliekamas išsamus vertinimas, atskleidžiantis 
kuo daugiau pažeidžiamų vietų. Numatant darbo apimtį, turėtų būti apibrėžtas paslau-
gų lygis (SLA) ir priemonės, kurių bus imamasi netikėtai sutrikus tinklui ar paslaugų 
tiekimui. Kitomis sąlygomis, be komandos įsipareigojimų, galima tiksliau numatyti 
pageidaujamą elgesio kodą, procedūras, kurias reikia atlikti, taip pat, ar organizacija 
ir testavimo komanda bendraus, ar nebendraus. Saugos vertinimas arba rašiklio tes-
tas gali būti atliekamas rankine įranga, naudojant keletą įrankių, kurie dažniausiai yra 
nemokami arba laikinai nemokami, nors gali būti numatyta naudoti visapusę mokamą 
programinę įrangą ir t. t. 

Kitas testavimo būdas – naudoti kuo daugiau brangių automatizuotų įrankių. Ver-
tinant organizacijos sistemų saugą, testuoti rankine įranga kartais geriau negu naudoti 
automatizuotus įrankius, kurie pagrįsti standartiniais šablonais ir numatytais veikimo 
procesais. Organizacija gali gauti pelno iš patyrusių specialistų, kurie analizuoja infor-
maciją, ekspertizės. Automatinis testavimo būdas yra greitesnis ir paprastesnis, tačiau 
atliekant auditą galima ką nors praleisti. Bet kuriuo atveju testuojant rankine įranga 
reikia planuoti, sudaryti grafiką ir parengti išsamią dokumentaciją.

Vienintelis skirtumas tarp tikro įsilaužimo ir rašiklio testo yra leidimas. Labai 
svarbu, kad asmuo, atliekantis įsiskverbimo testą, turėtų rašytinį leidimą jį atlikti.

Įsiskverbimo testo etapai
Įsiskverbimo testą sudaro šie etapai: ▬ prieš ataką, ▬ atakos, ▬ po atakos.
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Prieš ataką vyksta žvalgymas arba duomenų rinkimas. Tai pirmas testuotojo žings-
nis. Duomenys renkami iš Whois, DNS ir tinklo – taip galima sužymėti tinklą ir gauti 
vertingos informacijos apie operacines sistemas ir sistemose veikiančias programas. 
Taikant rašiklio testą, randamas IP blokas ir atliekama Whois serverio pavadinimo 
paieška norint gauti informacijos apie asmeninius kontaktus, taip pat informacijos apie 
serverius, enumeraciją. Ši informacija gali būti naudojama kuriant detalią tinklo diagra-
mą ir identifikuojant aukas. Taip pat reikia tikrinti tinklo filtravimo prietaisus norint ras-
ti teisėtą srautą, patikrinti įgaliotuosius serverius, nustatyti, ar yra ugniasienių, įdiegtų 
su numatytosiomis nuostatomis, įsitikinti, kad numatytieji vartotojo ID, slaptažodžiai ir 
svečių slaptažodžiai buvo išjungti ar pakeisti ir nutolęs prisijungimas negalimas.

Toliau pereinama prie atakos etapo. Šiuo etapu įrankiai gali varijuoti nuo išnaudo-
jamųjų iki atsakomųjų. Tokius įrankius naudoja profesionalūs programišiai sistemų ir 
tinklo saugumui stebėti ir testuoti. Toliau aptariami jų veiksmai.

Įsiskverbimas į zoną. Peržiūrimos klaidų ataskaitos, tikrinami kontroliniai pri-
eigos sąrašai, sukuriami atsakymai su dirbtiniais paketais, vertinamos protokolo fil-
travimo taisyklės naudojant įvairius protokolus, pavyzdžiui, SSH, FTP ir Telnet. Taip 
pat būtina testuoti dėl buferio perpildymo, SQL injekcijų, blogos įvesties tikrinimo, 
išvesties išvalymo ir DoS atakų. Be programinės įrangos tikrinimo, taip pat reikia skirti 
laiko vidinių žiniatinklio programų ir belaidžio tinklo konfigūracijos testavimui, nes 
savas žmogus yra bene didžiausia grėsmė.

aukos paieška. Ši veiksmų aibė sudėtingesnė negu pažeidžiamumo tikrinimas ar 
auditas. Galima naudoti automatinių įsiskverbimo įrankių rinkinį (pavyzdžiui, CORE 
IMPACT) ir prisijungti prie sistemos pasinaudojus legalia informacija, kuri pasiekiama 
pasitelkus socialinę inžineriją. Atliekant aukos paiešką, taip pat tikrinama, kaip įgyven-
dinamos sistemų apsaugos nuostatos, naudojami slaptažodžių nulaužimo ir privilegijų 
didinimo įrankiai siekiant gauti aukštesnio lygio prieigą prie apsaugotų išteklių.

privilegijų didinimas. Gavęs vartotojo prieigą, testuotojas gali pabandyti suteikti 
jai daugiau teisių ar privilegijų sistemoje ar tinkle. Daugybė laužimo įrankių leidžia 
pasinaudoti pažeidžiama vieta sistemoje ir sukurti naują vartotojo prieigą su adminis-
tratoriaus privilegijomis.

vykdymas, įdiegimas ir atsitraukimas. Tai paskutinis testavimo etapas. Lauži-
mo įgūdžiai praverčia, kai reikia didinti privilegijas sistemoje ar tinkle, tačiau negalima 
sutrikdyti verslo procesų. Jei paliekamas pėdsakas, galima atsekti, kur buvo didinamos 
privilegijos ir kur prieita prie apsaugotų išteklių. Dauguma bendrovių nenori, kad būtų 
palikti kokie nors pėdsakai ar kuriamas papildomas kodas. Šie dalykai aptariami ir dėl 
jų susitariama prieš pradedant testavimą.

Laikotarpiu po atakos sistema atstatoma į pradinę, normalią būseną, t. y. pašalina-
mi failai, išvalomi registro įrašai, jei buvo aptikta pažeidžiama vieta, pašalinami bendri 
ištekliai ir prisijungimai.

Galiausia analizuojami visi rezultatai ir sukuriamos dvi sistemų saugos įvertinimo 
ataskaitų kopijos – viena sau ir viena valdytojams. Šiose ataskaitose aprašomi tikslai, 
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pastabos, visi veiksmai, kurių buvo imtasi, ir testavimo rezultatai, taip pat gali būti 
pateikiamos rekomendacijos, kaip pataisyti pažeidžiamas sistemos vietas.

rašiklio testo sistemos įrankiai
Naršyklėje įvedus <http://www.vulnerabilityassessment.co.uk>, atsiveria rašiklio 

testo langas (5 pav.). Tada spaudžiama viršuje esanti nuoroda Pen Test Framework. 
Dabar galima išplėsti Network Footprinting dalį ir peržiūrėti antraštes (6 pav.).

5 pav. Rašiklio testo langas

6 pav. Network Footprinting dalies antraštės

Išskleidus didžiąją antraštę, galima matyti visus rašiklio testo sistemos pogrupius 
ir visus įrankius, kurie būtini rašiklio testui atlikti.

Įsiskverbimo testuotojas turi žinoti visus apribojimus legalaus tinklo laužimo atve-
ju, net jei tai būtų etiškas veiksmas. Prieš pradedant testą, su klientu turi būti pasirašyti 
dokumentai, kurie nustato:
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 ▬ įsiskverbimo testo sritį; ▬ veiksmus, kai testuotojas gauna prieigą prie konfidencialios informacijos; ▬ prievoles, kurių turi laikytis etiškas programišius ir kurios draudžia veiksmus, 
kurie testuojant sistemoje gali sukelti aptarnavimo problemų.

Automatiniai įsiskverbimo testo įrankiai ir jų aprašai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Automatiniai įsiskverbimo testo įrankiai ir jų aprašai

Įrankiai Aprašai
nessus Nemokamas tinklo pažeidžiamų vietų peržiūrėtojas, turintis daugiau nei 10000 

įskiepių. Nessus turi nutolusių ir vietinių apsaugos patikros įrankių, kliento / serverio 
architektūrą su GTK grafine sąsaja bei įdiegtą scenarijų rašymo kalbą nuosaviems 

įskiepiams rašyti ar esamiems geriau suprasti.
GFilanguard Komercinis Windows sistemų tinklo apsaugos peržiūrėtojas. GFILANguard tikrina IP 

tinklus ieškodamas, kokie kompiuteriai veikia. Jis gali atpažinti serverio operacinę 
sistemą, jame veikiančias programas, įdiegtus Windows aptarnavimo paketus, 

nustatyti, ar yra visi apsaugos atnaujinimai ir t. t.
retina Komercinis pažeidžiamumo vertinimo ir patikros įrankis iš eEye. Kaip ir Nessus, 

Retina patikrina visus serverius tinkle ir pateikia ataskaitas apie visas aptiktas 
pažeidžiamas vietas

corE impact CORE IMPACT yra automatinis rašiklio testo produktas. Jis laikomas vienu 
pajėgiausių įsibrovimo įrankių (taip pat ir vienu brangiausių). Jis turi didžiulę, 

nuolat atnaujinamą profesionalių išnaudojamųjų įrankių duomenų bazę. Be to, jis, 
išnaudodamas vieną kompiuterį, gali sukurti užšifruotą tunelį per jį ir pasiekti bei 

išnaudoti kitus kompiuterius.
issi internet 

scanner
Tai programinio lygio pažeidžiamumo vertinimo įrankis. Internet Scanner gali 
identifikuoti daugiau nei 1300 tinklo įrangos tipų tinkle, tarp jų kompiuterius, 
serverius, maršrutizatorius / komutatorius, ugniasienes, saugos įrenginius ir 

programinius maršrutizatorius.
X-scan X-Scan yra bendras daugiagijis tinklo pažeidžiamumo peržiūrėtojas, palaikantis 

įskiepius. Jis gali aptikti servisų tipus, nutolusios operacinės sistemos tipus bei 
versijas ir lengvus vartotojų vardus bei slaptažodžius.

sara Tai pažeidžiamumo vertinimo įrankis, atsiradęs iš garsiojo SATAN peržiūrėtojo (angl. 
System Administrator Tool for Analyzing Networks). Atnaujinimas paleidžiamas du 

kartus per mėnesį.
QualysGuard Tai žiniatinkliu paremtas pažeidžiamumo peržiūrėtojas. Vartotojai gali saugiai prieiti 

prie QualysGuard per nesudėtingą žiniatinklio sąsają. Jis turi daugiau nei 5000 
įsibrovimo patikrų, taip pat išvadomis paremtą peržiūros variklį.

saint Komercinis pažeidžiamumo vertinimo įrankis (angl. Security Administrator’s 
Integrated Network Tool)

mBsa MBSA (angl. Microsoft Baseline Security Analyzer) sukurtas pasinaudojus Windows 
Update Agent ir Microsoft Update infrastruktūra. Šis įrankis užtikrina suderinamumą 
su kitais Microsoft produktais, taip pat peržiūri vidutiniškai daugiau nei 3 milijonus 

kompiuterių kiekvieną savaitę. 
metasploit 
Framework

Atvirojo kodo programinė įranga, naudojama kurti, testuoti ir naudoti įsiskverbimo 
įrankių kodą.

canvas Canvas – komercinis įsilaužimų naudojimo įrankis. Jis turi daugiau nei 150 įsilaužimo 
įrankių.
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rašiklio testo rezultatai
Pagrindiniai rašiklio testo rezultatai pateikiami ataskaitoje, kurioje turi būti: ▬ sąrašas radinių rizikos mažėjimo tvarka; ▬ radinių analizė; ▬ radinių paaiškinimas arba išvados; ▬ rekomenduojamos radinių taisymo priemonės ir būdai; ▬ žurnaliniai įrašai apie įrankius, kurie pateikia papildomus radinių įrodymus; ▬ santrauka apie organizacijos sistemų saugos padėties administravimą; ▬ testuotojo vardas ir testavimo data; ▬ visi pozityvūs radiniai arba tinkamo apsaugos įgyvendinimo pavyzdžiai.

Etiško įsilaužimo ataskaita
Įsiskverbimo į tinklą testo arba saugos audito rezultatas yra etiško laužimo atas-

kaita. Šioje ataskaitoje detalizuojami naudotų laužimo veiksmų rezultatai ir metodai. 
Rezultatai lyginami su planuotais darbais. Kiekvienas aptiktas pažeidžiamumas detali-
zuojamas, patariama, kokiomis priemonėmis galima apsaugoti sistemas. Ataskaita pa-
prastai pristatoma organizacijai kaip materialus dokumentas dėl saugumo.

Etiško įsilaužimo ataskaitos detalės turi būti laikomos konfidencialiomis, nes at-
skleidžia organizacijos sistemų saugumo pažeidžiamumą. Dokumentas, patekęs ne į tas 
rankas, gali sukelti katastrofą.

legalūs įsilaužimo padariniai 
Etiškas programišius turi žinoti, kad gali būti baudžiamas už neautorizuotą įsilau-

žimą į sistemą. Joks etiško laužimo veiksmas, susijęs su įsiskverbimo į tinklą testavimu 
ar saugos auditu, neturi būti atliktas, kol nepasirašytas teisėtas dokumentas, suteikiantis 
etiškam programišiui leidimą atlikti laužimo veiksmus. Etiški programišiai turi būti 
išmintingi, atsakingi dėl savo gebėjimų įsilaužti ir suprasti neteisėto jų naudojimo pa-
darinius. 

Kompiuteriniai nusikaltimai gali būti skirstomi į dvi grupes: 1) nusikaltimai, pada-
ryti kompiuteriu, ir 2) nusikaltimai, padaryti taikantis į kompiuterį. 

santrauka
Saugos auditas arba rašiklio testas yra būtinoji saugios tinklo aplinkos dalis. Būti-

na, kad sistemas, programas ir komponentus tikrintų patikimas ir puikiai šią sritį išma-
nantis asmuo (pavyzdžiui, CEH) ir kad apie visus radinius, susijusius su jų saugumu, 
būtų pranešta organizacijai. Organizacija gali naudoti rašiklio testo ataskaitą kaip vaiz-
dinę priemonę apie sėkmingai įdiegtą saugumo planą ir duomenų saugumo didinimą.
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žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra etiškas įsilaužimas? Pateikite pavyzdžių.
2. Kas yra baltoji, juodoji, pilkoji skrybėlė? Kuo šie terminai skiriasi ir kuo pa-

našūs?
3. Išvardykite keletą taisyklių, kurių nevalia pažeisti vykdant auditą ar etiško 

įsilaužimo metu.
4. Išvardykite ir paaiškinkite etiško įsilaužimo tipus.
5. Kas yra CEH?
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2. 
paGrindiniai atakų tipai

Galima skirti du pagrindinius atakų tipus: 1) atsisakymo aptarnauti (DoS) atakos 
ir 2) prieigos gavimas. Plačiau apie DoS atakas rašoma penktame skyriuje, čia jos ap-
tariamos trumpai.

atsisakymo aptarnauti sistemą atakų tikslas, forma ir efektas skiriasi nuo dau-
gelio kitų atakų, vykdomų tinkluose ir kompiuteriuose. Dauguma įsilaužėlių, kiberne-
tinio pasaulio nusikaltėlių, siekia įsilaužti į sistemą, išgauti jos paslaptis arba apgauti 
ją taip, kad ši pradėtų jam teikti paslaugas, kurių teikti neturėtų. Įsilaužėliai paprastai 
stengiasi pavogti kreditinių kortelių numerius ar slaptą informaciją, įgyti kompiuterių 
kontrolę, kad įdiegtų savo programinę įrangą ar įrašytų duomenis, nulaužti internetinius 
puslapius ar pakeisti svarbų turinį, esantį aukos kompiuteryje. Dažnai sukompromituo-
tas sistemas atakuojantieji vertina kaip išteklius, kuriuos galima pritaikyti siekiant bet 
kurio šiuo metu svarbaus tikslo.

Vykdant DDoS atakas, įsilaužimas į didelį kiekį kompiuterių ir jų kontrolės įgiji-
mas yra tik pirmasis žingsnis. Paskui įsilaužėlis pereina prie pačios DoS atakos, kurios 
tikslas kitas – neleisti aukos kompiuteriams ar tinklams teikti paslaugų teisėtiems var-
totojams. Nepavagiami jokie duomenys, niekas aukos kompiuteriuose nepakeičiama ir 
negaunama neautorizuota prieiga. Auka tiesiog negali teikti paslaugų įprastiems klien-
tams – kompiuteriai ir tinklas yra užimti, nes bando susidoroti su atakų srautu. Nors įsi-
laužėlis negauna neautorizuotos prieigos prie aukos sistemos DDoS užtvindymo metu, 
didelis kiekis kitų serverių būna užvaldyti, nes naudojami kaip ginklai atakai vykdyti. 
Daugeliu atveju tai laikoma neautorizuota prieiga.

Atsisakymo aptarnauti sistemą atakos poveikis aukai gali atrodyti gana nekaltas, 
ypač dėl to, kad trunka tik tiek, kol aktyvi ataka. Tačiau daugeliui tinklo vartotojų 
ji gali būti itin nuostolinga. Interneto paslaugos tapo svarbi mūsų kasdienybės dalis. 
Internetas vis dažniau naudojamas verslo tikslams ir net tam tikroms ypač svarbioms 
paslaugoms teikti.

Toliau pateikiami keli DoS atakų griaunamojo poveikio pavyzdžiai. ▬ Už puslapius, teikiančius paslaugas vartotojams per internetinius užsakymus, 
pinigai gaunami tik tada, kai vartotojas gali pasiekti šias paslaugas. Pavyzdžiui, 
didelis knygynas internetu negali parduoti knygų savo klientams, jeigu šie negali 
naršyti jo puslapio ir internetu užsisakyti produkcijos. Tuo metu, kai vyksta to-
kių puslapių DoS ataka, prarandama nemažai pelno. Ilgai trunkančios ar dažnos 
atakos paveikia ir įmonės reputaciją – klientai, negalėdami gauti prieigos prie 
pageidaujamų paslaugų, greičiausiai pasirinks konkurentą. Tokios įmonės vėliau 
gali turėti sunkumų pritraukiant naujus klientus ar investicijas. ▬ Naujienas ir jų paiešką skatina prekybininkai, kurie puslapiuose talpina ir apmo-
ka savo reklamas. Pelnas priklauso nuo puslapio naršytojų kiekio. Tokio pusla-
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pio DoS ataka sukelia tiesioginį pelno iš pardavėjų praradimą. Tai gali turėti il-
galaikį poveikį, nes prekeiviai renkasi lengviau pasiekiamus puslapius. Praradus 
populiarumą, netenkama ir tiesioginio reklamos verslo. ▬ Kai kurie puslapiai siūlo nemokamas ypač svarbias paslaugas interneto vartoto-
jams. Pavyzdžiui, interneto sričių pavadinimų sistema (srities pavadinimų sis-
temos, arba DNS) teikia būtiną informaciją, išversdama vartotojui suprantamus 
žiniatinklio adresus (pvz. http://www. vgtu.lt į internetinio protokolo (IP) adre-
sus (pavyzdžiui, 192.168.1.155). Visos naršyklės ir daugybė programų priklauso 
nuo DNS. Taip jos gali pateikti informaciją, kurios paprašo vartotojas. Jei DNS 
serverius veikia DoS ataka ir dėl sistemos perkrovos atsakymas nepasiekia var-
totojo, daugybė puslapių taip pat tampa nepasiekiami, nes negali būti nustatyti 
jų adresai. Net tada, kai šie puslapiai yra internete, veikia ir gali susidoroti su 
srautu. Todėl DNS yra kritinės infrastruktūros dalis. Kitos ne mažiau svarbios 
interneto infrastruktūros sudedamosios dalys taip pat gali būti pažeidžiamos. ▬ Didelė dalis verslininkų priklauso nuo interneto vykdydami kasdienę savo vei-
klą. DoS ataka gali nutraukti svarbią vaizdo konferenciją-susitikimą, kuriame 
aptariamas didžiulis sandėris. Taip pat ji gali neleisti bendrovei išsiųsti svarbių 
dokumentų baigiantis projektui arba kitaip pakenkti veiklai. ▬ Internetas vis dažniau naudojamas viešųjų paslaugų sektoriaus darbui palen-
gvinti, t. y. vandens, elektros tiekimo srityje, pranešimams apie svarbius veiklos 
dalykus, pavyzdžiui, oro uostų ir transprievado ataskaitos ar pan. DoS ataka, 
nutraukusi šių paslaugų tiekimą, gali tiesiogiai paveikti net tuos žmones, kurių 
veikla nesusijusi su kompiuteriais ar internetu. Tai net gali sukelti pavojų žmo-
nių gyvybėms. ▬ Daug žmonių kasdien naudojasi internetu dėl pramogos ar norėdami susisiekti 
su draugais ir šeima. DoS atakai nutraukus šių paslaugų teikimą, gali būti pada-
ryta nepataisoma žala arba sukelta nemalonumų, kurių paprastai stengiamasi iš-
vengti. Jei taip nutinka dažnai, žmonės vengia naudotis internetu, kad patenkintų 
tokio pobūdžio poreikius, ir renkasi patikimesnes technologijas.

kitas atakų tipas – prieigos gavimas. Šių atakų negalima taip tiksliai apibrėžti 
kaip DoS atakų, nes jos apima visus veiksmus, kurie nėra tinklo užtvindymas DoS ata-
kos metu. Kad ir koks būtų programišiaus tikslas – užvaldyti sistemą siekiant ją pavers-
ti zombiu ir įlieti į užvaldytų kompiuterių tinklą, pavogti konfidencialius duomenis, tie-
siog azartiškas galimybių išmėginimas ar kiti kenkėjiški veiksmai – tie veiksmai atlie-
kami gavus prieigą prie sistemos ir įsilaužus į vidų. Tokio tipo atakas galima skirstyti 
į informacijos atskleidimo ir prieigos gavimo. Pirmuoju atveju tiesiog mėginama gauti 
reikalingą informaciją ir ją gavus pasitraukiama iš sistemos. Antruoju atveju siekiama 
patekti į sistemos vidų, įdiegti kenksmingą programinę įrangą ar atlikti kitus veiksmus.

Toliau apžvelgiami etapai, kuriais atliekamos prieigos gavimo atakos.  ▬ Žvalgymas (viešieji ištekliai, whois įrankis, informacija apie sistemos adminis-
tratorius, dns-zone-xfer ir t. t.). ▬ Peržiūra (prievadų aptikimas, jais veikiančių paslaugų ir versijų sužinojimas).
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 ▬ Krypties pasirinkimas. Šiuo etapu programišius apsvarsto, kaip nulaužti sistemą 
kuo mažiau rizikuojant ir nenorint, kad aptiktų. Pagal peržiūros rezultatus nu-
sprendžia, kurie serveriai pažeidžiami ir taiko arba programuoja įsilaužimo įran-
kius. Taip pat praverčia socialinės inžinerijos subtilybės, pavyzdžiui, sistemos 
administratorius įkalbamas paleisti sistemoje tam tikrą failą ar pan. Apsvarstęs 
visus variantus, programišius pasirenka mažiausiai rizikingus. ▬ Ataka – tai bandymas nulaužti sistemą įsilaužimo įrankiais, siųsti Trojos arklį, 
o fizinės prieigos ar socialinės inžinerijos atveju – pakišti įrenginį su virusu ar 
Trojos arkliu ir t. t. ▬ Grįžtamojo atsakymo gavimas. Šis etapas būna ne visada, vis dėlto reikia pa-
laukti tam tikrą laiką, per kurį gaunamas grįžtamasis atsakymas. ▬ Atakos analizė. Tikrinama, ar ataka pavyko. Nesėkmės atveju pasirenkama kita 
atakos kryptis ir kitos priemonės jai įgyvendinti. ▬ Sėkmės atveju bandoma pasislėpti sistemoje net jei ir nėra gautos root ar admi-
nistratoriaus teisės (šiuo atveju pavyzdys gali būti Unix komanda).

function last() { last |grep -v <mano IP>})

 ▬ Superadministratoriaus teisių gavimas. Tai nebūtinai turi būti pagrindinio varto-
tojo teisės, pavyzdžiui, dėl ACL (angl. Access Control List – Prieigos kontrolės 
sąrašas). Šis punktas iš esmės yra sudėtinis, jis apima peržiūrą, krypties pasirin-
kimą, atakos ir grįžtamojo ryšio gavimą. ▬ Pėdsakų pašalinimas ir užtikrinimas (jei tai įmanoma), kad ateityje jie nebus 
palikti. Dažniausiai naudojama branduolio lygio programinė įranga, suteikianti 
pagrindinio vartotojo teises. ▬ Veiksmai, priklausantys nuo atakos tikslo. Įsilaužus į sistemos vidų, tai priklau-
so nuo to, ką planuojama daryti toliau – laužtis į kitą sistemą, vogti duomenis, 
kenkti ar pan.

Toliau kaskart bus grįžtama prie šių atakų ir plačiau aiškinami jų vykdymo etapai. 
Etiško įsilaužimo procesą būtų galima suskirstyti į penkias pagrindines dalis (jų gali 
būti ir daugiau) (7 pav.). 
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Versijos gali būti palygintos su pažeidžiamumo duomenų bazėmis ieškant pažei-
džiamo serverio, kuris gali būti panaudotas neautorizuotai prieigai prie sistemos. Taip 
pat įdomūs serveriai, kurie nėra pažeidžiami, bet kurie teikia išorinę prieigą prie siste-
mos (t. y. terminalinę ar nuotolinę prieigą), kai piktadarys surengia prieigų ir slaptažo-
džių ataką sistemoje.

Tiek pasyviu, tiek aktyviu žvalgymu galima aptikti naudingos informacijos ir ją 
panaudoti atakos metu. Pavyzdžiui, paprastai lengva sužinoti žiniatinklio serverio tipą 
bei operacinės sistemos (OS), kurią naudoja bendrovė, versijos numerį. Ši informacija 
padeda programišiui aptikti pažeidžiamą tos OS versijos vietą ir tuo pasinaudojus įgyti 
daugiau teisių. Terminas pasyvus žvalgymas apima rinkimą informacijos apie potenci-
alią auką be pačios aukos ar bendrovės žinios. Tai gali būti kad ir pastato stebėjimas, 
siekiant sužinoti, kokiu laiku darbuotojai ateina į darbą ir kada iš jo išeina.

Visgi dažniausiai žvalgoma naršant internete arba paieškų sistemose ieškant žinių 
apie tam tikrą asmenį ar bendrovę. Šis procesas vadinamas informacijos rinkimu. So-
cialinė inžinerija ir paieškos šiukšlynai taip pat priskiriami prie pasyvių informacijos 
rinkimo metodų. Tinklo šnipinėjimas yra dar viena pasyvaus žvalgymo priemonė ir 
gali suteikti naudingos informacijos, pavyzdžiui, IP adresų ruožus, įsigalėjusius pava-
dinimų standartus, paslėptus serverius ar tinklus, kitus prieinamus sistemos ar tinklo 
servisus. Tinklo šnipinėjimas kažkuo panašus į pastato stebėjimą. Programišius stebi 
duomenų srautą, kad pamatytų tam tikras vykstančias operacijas ir galėtų stebėti, kur 
keliauja srautai.

Aktyvus žvalgymas – tai tinklų zondavimas siekiant aptikti individualius serve-
rius, IP adresus ir tinklo servisus. Aktyvaus žvalgymo veiksmus aptikti gerokai len-
gviau negu pasyvaus žvalgymo. Kartais šie veiksmai vadinami durų rankenos klebe-
nimu. Aktyviu žvalgymu programišius gali aptikti informacijos apie taikomas saugos 
priemones (ar paradinės durys užrakintos, ar ne).

serverių paieška
Serverių paieškos tikslas – aptikti serverius aukos tinkle. Šiai užduočiai atlikti 

taikomi du metodai.
Bendrasis ping
Ping yra ICMP echo užklausos ir ICMP echo atsakymo kombinacija. Ping inicia-

torius siunčia ICMP echo užklausos žinutę komunikacijos partneriui. Jei serveris veikia 
ir klausosi tinklo, jis atsiunčia ICMP echo atsakymą.

Kenkėjas nuolat siunčia ICMP echo užklausas IP adresų ruožui, pavyzdžiui, 
192.168.0.1-192.168.0.254. Tada laukia ir surenka visus ICMP echo atsakymus. Atsa-
kymai parodo, kad tam tikras serveris yra ir veikia.

Bendrasis ARP
ARP protokolas vietiniame tinkle pagal MAC adresus nustato IP adresus. Taip pat 

jis realizuoja užklausos / atsakymo šabloną. Jei serveris nori sužinoti MAC adresą, ku-
ris priklauso tam tikram IP, jis siunčia ARP užklausą: Kas turi IP adresą 192.168.0.100? 
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Jei vietiniame tinkle yra serveris, turintis užklausoje nurodytą IP adresą, jis siunčia 
ARP atsakymą užklaususiam serveriui: Mano MAC adresas yra is 00:11:22:33:44:55.

Kenkėjas gali siųsti ARP užklausas visam adresų ruožui ir laukti ARP atsakymų. Iš 
atsakymų jis gali spręsti apie veikiančius serverius.

Ši ataka gali vykti tik vietiniame tinkle (neveikia per internetą).
servisų paieška
Norint aptikti servisus taikomos dvi svarbios pagrindinės technologijos: prievadų 

peržiūra ir žymių peržiūra. Toliau abu metodai aptariami išsamiau.
prievadų peržiūra
Prievadų peržiūra yra ataka, kuri siunčia kliento užklausas ruožui serverio prie-

vado adresų serveryje, siekiant aptikti aktyvų prievadą ir išnaudoti žinomą to serviso 
pažeidžiamą vietą.

Prievadų peržiūrėtojas – tai programa, sukurta patikrinti serverio atviruosius prie-
vadus. Ją dažnai naudoja administratoriai, tikrindami tinklų apsaugos strategijas, taip 
pat ir kenkėjai, kad galėtų identifikuoti serveryje veikiančius servisus ir jais pasinau-
dotų.

Yra įvairių prievadų peržiūros technologijų, kurios skiriasi sudėtingumu ir patiki-
mumu. Vienos jų vadinamos slaptosiomis, kitos gali įveikti ugniasienes. Toliau trumpai 
aptariamos dažniausiai taikomos technologijos. ▬ TCP connect scanning – tai pats primityviausias TCP peržiūros būdas. Con-

nect() sisteminis kreipinys naudojamas operacinės sistemos susijungimui su kie-
kvienu įdomesniu prievadu kompiuteryje. Jei prievadas klausosi, connect() bus 
sėkmingas, kitu atveju prievadas bus nepasiekiamas. Didelis šios technologijos 
privalumas yra tas, kad norint ja pasinaudoti nereikia jokių specialių privilegijų. 
Bet kuris vartotojas daugumoje UNIX sistemų gali naudoti šį kreipinį. Kitas pri-
valumas yra greitis. Didžiausias minusas yra tas, kad tokio tipo peržiūrą lengva 
aptikti ir perfiltruoti. Serverio, esančio taikinyje, žurnaliniai įrašai parodys didelį 
kiekį susijungimų ir klaidų tų servisų, su kuriais buvo susijungta, ir jie netrukus 
bus likviduoti. ▬ TCP SYN scanning technologija dažniausiai vadinama pusiau atviru skanavimu. 
Siunčiamas SYN paketas, tarsi žadant tikrą susijungimą, ir laukiama atsakymo. 
SYN|ACK nurodo klausantį prievadą. RST yra neklausančio prievado indikato-
rius. Jei gaunamas SYN|ACK, iškart siunčiama RST tam, kad nutrauktų susijun-
gimą (tiesą sakant, tai padaro branduolys). Svarbus šios peržiūros technologijos 
privalumas yra tas, kad mažiau serverių ją užfiksuos. Deja, norint sukurti SYN 
paketus, reikalingos pagrindinio vartotojo teisės.  ▬ TCP NULL, FIN, and Xmas scans. Šie trys peržiūros tipai išnaudoja mažą spragą 
TCP RFC, kad atskirtų tarp atvertų ir uždarų prievadų. RFC 793 teigia: jei (tiks-
linio) prievado būsena yra CLOSED, atkeliaujantis segmentas be RST iššaukia 
RST kaip atsakymą. Tada kitame puslapyje aptariami paketai, siųsti į atvirus 
prievadus be SYN, RST ar ACK bitų aibės, ir teigiama: greičiausiai iki ten nusi-
gauta nebus, bet jei tai įvyktų, mesk segmentą ir grįžk.
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 ▬ Kai peržiūrimos sistemos paklūsta šiam RFC tekstui, bet kuris paketas, kuriame 
nėra SYN, RST ar ACK bitų, bus grąžintas kaip RST, jei prievadas uždarytas. 
Joks atsakymas negrįš, jei prievadas bus atviras. Nors nė vieno iš trijų bitų nėra, 
bet kuri kombinacija iš kitų trijų (FIN, PSH ir URG) yra galima. Trys peržiūros 
technologijos išnaudoja šią spragą: – Null scan – nepažymi jokių bitų (TCP vėliavėlės antraštė yra 0), – FIN scan – pažymi tik TCP FIN bitą,  – Xmas scan – pažymi FIN, PSH ir URG vėliavėles, uždegdamas paketą tarsi 
Kalėdų eglutę.

Šie trys peržiūros tipai yra identiškos elgsenos, išskyrus TCP vėliavėlės pažymėji-
mą tikrinamuosiuose paketuose. Jei RST paketas gaunamas, prievadas laikomas užda-
rytu, o jokio atsakymo nebuvimas reiškia, kad jis atidarytas arba perfiltruotas. Prieva-
das pažymimas kaip perfiltruotas, jei gaunama ICMP unreachable klaida. Pagrindinis 
šių peržiūros tipų privalumas yra tas, kad jie gali prasėlinti pro kai kurias neįsimenan-
čias ugniasienes ir paketus filtruojančius šakotuvus. Kitas privalumas – šie peržiūros 
tipai yra slaptesni net už SYN peržiūrą.

Yra kitų naudingų peržiūros technologijų, skirtų kitiems tikslams. Pavyzdžiui, 
UDP peržiūra taikosi į UDP, o ne TCP prievadus, arba labai įdomi TCP idle peržiūra, 
kai pasinaudojama kitu serveriu norint išvengti tiesioginio atakuojančiojo ir aukos sis-
temos kontakto.

žymių peržiūra
Prievadų peržiūra padeda aptikti, kuriuose prievaduose klausosi servisai, tačiau tai 

negarantuoja, kad servisai prievaduose yra standartiniai (kokių tikimasi). Labai papras-
tai Apache žiniatinklio serverį galima paleisti ant 22 prievado arba SSH demoną – 80.

Norint išsiaiškinti, kokie servisai iš tiesų veikia tam tikrame prievade, galima mė-
ginti rasti žymę, kuri apibūdina servisą. Žymė yra žinutė, kurią servisas siunčia save 
identifikuoti, kai mėginama prisijungti. Paprastų servisų žymės gali būti tokios:

220 ProFTPD 1.3.1rc2 Server (Bob’s FTP Server) [192.168.0.50]

(FTP serveris ant 21 prievado)

SSH-2.0-OpenSSH_5.1p1 Debian-6ubuntu2

(SSH demonas ant 22 prievado)

220 www.example.com ESMTP Postfix (Ubuntu)

(SMTP serveris ant 25 prievado)
Šios žymės gali būti patikrintos Telnet prisijungimu. Telnet yra tekstinis protoko-

las virtualiems terminaliniams prisijungimams. Telnet galima naudoti norint prisijungti 
prie bet kurio interneto serviso, iškvietus jį su taikinio serverio vardu ir prievadu kaip 
parametrais. Tada susijungimas grąžina žymę:

telnet www.example.com 25 parodytų prisijungimo prie SMTP žymę.
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Taip pat yra įrankiai, skirti automatizuotam žymių tikrinimui. Šie įrankiai ne tik 
prisijungia ir išnagrinėja atsakymą, bet taip pat pasiunčia trigerius tam, kad sužinotų 
daugiau apie servisą, kuris nesiidentifikuoja (sistemų administratoriai žymes gali mo-
difikuoti ar išjungti).

peržiūra
Peržiūra yra žvalgymo metu aptiktos informacijos paėmimas ir jos panaudoji-

mas tinklui tikrinti. Įrankiai, kuriais programišius gali pasinaudoti peržiūros metu, yra 
skambintojai, prievadų peržiūrėtojai, tinklo žymekliai, valytojai (angl. sweeper) ir pa-
žeidžiamumo peržiūrėtojai. Programišiai ieško bet kokios informacijos, galinčios jiems 
padėti įgyvendinti ataką, pavyzdžiui kompiuterių vardų, IP adresų, vartotojų prieigų.

prieigos gavimas
Šiuo etapu prasideda tikrasis įsilaužimas. Pažeidžiamos vietos, aptiktos žvalgy-

mo ir peržiūros etapais, dabar išnaudojamos siekiant gauti prieigą. Būdai, kuriais pro-
gramišius naudojasi, kad įsilaužimo įrankis pasiektų aukos sistemą, gali būti įvairūs: 
vietinis tinklas (LAN, belaidis ar laidinis), fizinis priėjimas prie PK, internetas ir pan. 
Tokių atakų pavyzdžiai yra buferio perpildymas, atsisakymo aptarnauti (DoS) atakos ir 
sesijos perėmimas. Šios temos bus aptariamos tolesniuose skyriuose. Prieigos gavimas 
programišių pasaulyje yra žinomas kaip sistemos pasisavinimas.

prieigos užvaldymas
Kai programišius gauna prieigą prie sistemos, jį nori išlaikyti, kad galėtų išnaudoti 

sistemą ateityje ir vykdyti atakas. Kartais programišiai pakietina sistemą, kad nuo kitų 
programišių ar saugos personalo išsaugotų vien savo prieigą su užpakalinėmis durimis, 
programine įranga, suteikiančia pagrindinio vartotojo teises, ir Trojos arkliais. Kai pro-
gramišiai pasisavina sistemą, gali ją panaudoti kaip vietą, iš kurios paleidžiamos kitos 
atakos. Šiuo atveju turima sistema kartais vadinama zombine.

pėdsakų slėpimas
Kai programišiai gauna ir išlaiko sistemą, jie slepia savo pėdsakus, nes nori iš-

vengti, kad jų įsibrovimas nebūtų aptiktas ir jie galėtų toliau naudoti pasisavintą sis-
temą. Įsilaužėliai šalina laužimo įrodymus, stengiasi išvengti legalių veiksmų, mėgina 
pašalinti visus kitus atakos pėdsakus, pavyzdžiui, žurnalinius įrašus, įsilaužimų aptiki-
mo sistemos (IDS) aliarmus. Veiksmų, atliekamų šiuo įsilaužimo etapu, pavyzdžiai gali 
būti steganografija, tuneliavimo protokolų naudojimas ar žurnalinių įrašų pakeitimas. 
Steganografija ir tuneliavimo naudojimas įsilaužimo tikslais bus aptarti tolesniuose 
skyriuose.

laužimo technologijų tipų identifikavimas
Yra daugybė metodų ir įrankių, ieškančių pažeidžiamumo, paleidžiančių įsilauži-

mo įrankius ir statančių į pavojų sistemas. Kai sistemoje randama pažeidžiamų vietų, 
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programišius gali išnaudoti jas ir įdiegti kenksmingą programinę įrangą. Trojos arkliai, 
užpakalinės durys ir programinė įranga, leidžianti įgyti pagrindinio vartotojo teises, yra 
šios kenksmingo kodo programos. Jos įdiegiamos nulaužtoje sistemoje po to, kai būna 
išnaudojamas pažeidžiamumas. Buferio perpildymai ir SQL injekcijos dažniausiai nau-
dojamos prieš programų serverius, kuriuose yra informacijos duomenų bazės. Didžioji 
dalis laužimo įrankių išnaudoja silpnąsias vietas vienoje iš keturių sričių:

operacinės sistemos. Dauguma sistemos administratorių įdiegia operacines sis-
temas su numatytosiomis nuostatomis, o tai jau savaime yra potencialios pažeidžiamos 
vietos, kurios lieka neužtaisytos.

programos dažniausia nėra nuodugniai tikrinamos dėl pažeidžiamumo, kai kūrė-
jai rašo kodą, o tai kartais palieka programavimo skylių, kurias gali išnaudoti progra-
mišius. Didžioji dalis programų kuriamos sudėtingomis sąlygomis, t. y. programuotojai 
turi griežtai laikytis darbų grafiko ir pagaminti produktą per kiek įmanoma trumpesnį 
laiką.

papildomasis kodas. Daugybė programų turi papildomas funkcijas, apie kurias 
dažnas vartotojas net nenutuokia, o jos gali kenkti sistemai. Pavyzdžiui, makrokoman-
dos Microsoft Word, leidžia programišiui paleisti vykdyti programas iš pačios progra-
mos vidaus.

neteisinga konfigūracija. Sistemos gali būti neteisingai sukonfigūruotos arba pa-
liktos veikti su žemiausiais bendraisiais saugumo nustatymais, kurie vartotojui palen-
gvina darbą. Todėl jos gali būti pažeidžiamos ir atakuojamos.

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kokie yra du bendrieji atakų tipai?
2. Kokius žinote kenksmingus DoS atakos rezultatus? Nurodykite pavyzdžių, 

kai buvo panaudotos DoS tipo atakos?
3. Kokie yra bendrieji atakos etapai? Ką reikia padaryti rengiantis atakai? Išsa-

miau paaiškinkite kiekvieną atakos etapą.
4. Paaiškinkite bendrojo ping ir bendrojo ARP sąvokas.
5. Atlikite užduotį naudodami tikslinę sistemą su prievadų peržiūrėtoju.
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3.
inFormaciJos rinkimas viEšoJoJE ErdvėJE

Informacijos rinkimą viešojoje, visiems laisvai prieinamoje erdvėje galima skirsty-
ti į du didelius pagrindinius pogrupius:

1. Informacijos rinkimas apie asmenis, vartotojus ir organizacijas. Informacija 
renkama naudojantis socialiniais tinklais, susipažįstant su asmeniu ar tiriant įmonės 
infrastruktūrą ir t. t. arba naudojant paieškos variklius, pavyzdžiui, Google, Bing ir kt., 
kurių užklausos gali pateikti daug jautrios informacijos apie dominantį asmenį.

2. Informacijos rinkimas apie sistemas naudojant Whois įrankį, dns-zone-xfer arba 
tuos pačius paieškos variklius, kurie padeda aptikti sistemų žurnalinius įrašus, statistiką 
ir t. t.

Terminas žvalgymas yra atėjęs iš kariuomenės. Jis reiškia aktyvias pastangas sieki-
ant sužinoti priešo ketinimus ir renkant informaciją apie jo pajėgų sandarą ir galimy-
bes tiesioginio stebėjimo metu (dažniausiai pasitelkus skautus ar karinės žvalgybos 
personalą, išmokytą sekti ir stebėti). Etiško laužimo atveju žvalgymas yra informaci-
jos rinkimo procesas. Šis terminas aprėpia viską – nuo pasirinktos įsilaužimo aukos 
stebėjimo iki informacijos rinkimo, kaip, kada ir kur auka atlieka vienus ar kitus veiks-
mus. Pažinęs žmonių ar sistemos elgsenos šablonus, priešas gali aptikti ir išnaudoti 
spragą.

Kai sritis nustatyta, pereinama į žvalgybos etapą. Šiuo etapu įsibrovimo tes-
tuotojas naudoja viešai prieinamus išteklius, kad kuo daugiau sužinotų apie savo 
auką. Tokios informacijos galima gauti iš internetinių šaltinių, tai gali būti, pa-
vyzdžiui, forumai, skelbimų lentos, naujienų grupės, straipsniai, žurnaliniai įrašai, 
socialiniai tinklai ir kiti komerciniai ar nekomerciniai puslapiai. Be to, duome-
nis taip pat galima rinkti naudojant įvairius paieškos variklius – Google, Yahoo!, 
MSN, Bing, Baidu ir kt. Be to, auditorius gali naudotis įrankiais, pateiktais BackTrack, kad 
pasiektų informaciją apie auką tinkle. Šie įrankiai taiko labai vertingą duomenų gavybos 
metodą: informacija renkama per DNS serverius, pėdsakų maršrutus (angl. trace route), 
whois duomenų bazę, e. pašto adresus, telefonų numerius, asmeninę informaciją ir var-
totojo prieigas. Kuo daugiau informacijos bus surinkta, tuo didesnė galimybė sėkmingai 
atlikti įsibrovimo testą.

Informacijos rinkimas yra antrasis įsibrovimo testo proceso etapas. Šiuo etapu 
stengiamasi surinkti kuo daugiau informacijos apie auką: potencialius vartotojų vardus, 
IP adresus, vardų serverius ir t. t. Šiuo metu net menkutė informacija yra labai svarbi. 
Priklausomai nuo naudojamo metodo, informacijos rinkimą galima skirstyti į aktyvųjį 
ir pasyvųjį. Aktyviuoju metodu informacija renkama įvedant tinklo srautą į aukos tin-
klą, pavyzdžiui, atliekant ICMP ping ar TCP prievadų peržiūrą. O pasyviuoju metodu 
informacija apie aukos tinklą renkama naudojantis trečiosios šalies paslaugomis, pa-
vyzdžiui, Google paieškos varikliu ar pan. 
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Kiekvienas informacijos rinkimo etapas plačiau aptariamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacijos rinkimo etapai

Etapas Tikslas Išvestis Dažniausiai naudojami 
įrankiai 

duomenų rinkimas

Kuo daugiau sužinoti apie 
aukos sistemą, kuo užsiima 

organizacija, kokia jos 
organizacinė struktūra.

Išvestis yra svarbių DNS 
srities vardų sąrašas, 

kuriame atvaizduota visa 
organizacija, įskaitant 

dukterines įmones, antrinius 
poskyrius ir t. t.

Žiniatinklis, paieškos 
varikliai, organizacijos 

duomenų bazės, ataskaitos, 
Netcraft, Whois (DNS), 
įvairūs Perl įrankiai.

sekimas

Pažymėti kuo daugiau 
DNS serverių vardų iš 

surinktų sričių ir išversti 
juos į IP adresus ir IP 

adresų ruožus.

Išvestis yra DNS serverių 
vardų sąrašas (priekinių ir 
apverstų), sąrašas susietųjų 
IP adresų ir visų IP ruožų, 

kuriuose šie randami.

DNS (priekiniai), WHOIS 
(IP), įvairūs Perl įrankiai, 

SMTP bounce.

Tikrinimas

Šiuo etapu DNS 
naudojamas kaip 

priemonė nustatyti 
savininkus ir gauti IP 

adresų bei IP adresų ruožų 
sąrašus. Pradedama nuo 

IP adresų bei jų ruožų 
sąrašo ir bandoma tikrinti, 

ar jie tikrai susieti su 
aukomis.

Tai tikrinimo etapas, per 
jį retai išvedama kas nors 

naujo. Tačiau galima 
sužinoti apie naujas DNS 

sritis, kurios nebuvo 
aptiktos pirmuoju etapu.

DNS (apverstas), WHOIS 
(IP), traceroute, įvairūs 
atvirojo kodo įrankiai.

Gyvumas

Pirmais trimis etapais 
buvo tikrinamas 

svarbumo veiksnys. Šiuo 
etapu siekiama antrojo 
tikslo – pasiekiamumo. 
Stengiamasi sužinoti, 

kurie iš identifikuotų IP 
adresų iš tiesų gali būti 

pasiekiami per internetą.

Išvestis yra pilnas sąrašas 
visų identifikuotų ruožų, 

kuriuose IP galima pasiekti 
per internetą.

Daugybė atvirojo kodo ir 
mokamų įrankių

duomenų rinkimas
Daugiausia, ką galima gauti atliekant šiuos veiksmus, yra sąrašas DNS sričių var-

dų, kurios svarbios aukos sistemai. Duomenų rinkimas yra ko gero sudėtingiausia įsi-
skverbimo testo dalis, nes jos negalima paprastai automatizuoti. Todėl norint surinkti 
reikalingą informaciją, tenka gerokai paplušėti. Duomenų rinkimą sudaro keturi etapai: ▬ Realiojo pasaulio duomenų rinkimas. ▬ HTTP nuorodų analizė. ▬ Srities vardų išplėtimas. ▬ Sričių apžvalga.

Realiojo pasaulio duomenys. Tai mėginimas suprasti organizacijos, į kurią tai-
komasi, struktūrą, jos produkcijos paplitimo geografiją, verslo ryšius ir t. t. Tai labai 
ilgai gyvuojantis tyrimo būdas, kai žiniatinklis naudojamas kaip pirminis išteklius. 
Lankomas internetinis aukos puslapis, ieškoma aukos paieškos sistemose, skaitomos 
su tyrimo objektu susijusios žinios, spaudos pranešimai, metinės ataskaitos, užklausia-
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mos išorinės duomenų bazės, galinčios suteikti informacijos apie auką. Šiuo etapu nėra 
jokių taisyklių, o kiekvieno skirtingo ištekliaus vertė priklauso nuo aukos, nuo veiklos 
srities ir begalės kitų veiksnių. Kai naudojamasi resursais, reikia surinkti aptiktus DNS 
sričių vardus. Tai turi būti būtent sričių vardai ir nebūtinai serverių vardai (tai taip pat 
gali būti naudinga). Visuomet reikia turėti omenyje, kad pagrindinis tikslas yra didesnė 
organizacija, kuri gali apimti kitas organizacijas kitais pavadinimais. Geras (nors ir 
paprastas) pavyzdys yra saugumo bendrovė Black Hat. Paprasčiausia Google paieška 
nuveda tiesiai į bendrovės internetinį puslapį. 

 

8 pav. Google paieška

Dabar, kai turima viena pagrindinė sritis – blackhat.com, internetiniame puslapyje 
galima paieškoti daugiau informacijos. Pavyzdžiui, yra patalpintas spaudos praneši-
mas, kad nesenai ši bendrovė pardavė kitai bendrovei CMP Media. 

9 pav. Spaudos pranešimas, kad Black Hat bendrovė pardavė CMP Media

Remiantis svarbumo apibrėžtimi, po šio pranešimo tikslinė sritis išsiplėtė – į ją 
taip pat įeina CMP Media, kurios DNS sritį tuojau pat galima išsiaiškinti naudojantis 
Google paieška. Taip randamas kiekvienas srities vardas ir procesas tęsiamas. Nedaug 
yra įrankių, kurie gali padėti šiuo etapu, visgi galima sugalvoti, kaip palengvinti sau 
užduočių atlikimą šiuo etapu.
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HTTP nuorodų analizė. Nuorodų analizė yra žiniatinklio naršymo automatizavi-
mas taip sutaupant laiko. Davus DNS sritį, kurioje yra puslapis (www.pavyzdys.lt) nau-
dojami žiniatinklio paieškos serveriai ir paieškos varikliai, kurie išvardija visas HTTP 
nuorodas į puslapį ir iš puslapio. Nuoroda (į vidinį tinklalapį arba iš jo) suformuoja 
porą, o labiausiai pastebimų porų analizė, kaip taisyklė, atskleidžia tam tikrus faktus 
apie realiojo pasaulio ryšius tarp organizacijų su skirtingais sričių pavadinimais. Vienu 
ar dviem įrankiais galima pabandyti automatizuoti tokias analizes. Vienas tokių įrankių 
yra BiLE iš SensePost (Bi-Directional Link Extractor).

BiLE remiasi Google ir HTTrack, automatizuodamas HTTP nuorodų rinkinius į 
taikinio puslapį ir iš jo, o tada pritaiko paprastą statistinį svertinį algoritmą, kuris nusta-
to, kurie žiniatinklio puslapiai yra labiausia susieti su taikinio puslapiu. Argumentuoti 
galima taip: jei yra stiprūs dviejų puslapių ryšiai žiniatinklyje, tai ir realiajame pasauly-
je gali būti stiprus šių organizacijų ryšys. BiLE yra unikalus ir galingas įrankis, tik rei-
kia gerai įvaldyti jo galimybes. BiLE nesukuria tikslinių sričių sąrašo. Šio įrankio esmę 
nusako toks posakis: Jei planuoji praleisti valandų valandas internete naudodamasis 
paieškos varikliais, lankydamas savo taikinio internetinį puslapį ir apskritai žvalgyda-
masis po žiniatinklį nuo šio taško, žinok, kad yra ir kitų puslapių, kurie greičiausia bus 
susiję... BiLE yra visas įrankių rinkinys. Jo naudojimo pavyzdys nurodant internetinį 
puslapį ir išvesties failą yra toks:

perl BilE.pl www.sensepost.com sp_bile_out.txt

Šios komandos vykdymas kiek užtruks. BiLET naudoja HTTrack viso puslapio 
atsisiuntimui ir analizei, išskleisdamas nuorodas į kitus puslapius, kurie paskui taip 
pat parsisiunčiami, analizuojami ir t. t. BiLE taip pat vykdo daugybę Google paieškų, 
naudodamas link: direktyvą išorinių puslapių, kurie turi HTTP nuorodas į nurodytą 
puslapį, analizei. Šio failo išvestis susideda iš visų nuorodų porų tokiu formatu:

šaltinis:tikslas

BiLE sukuria išvestį, kurioje yra tik šaltinio ir tikslo puslapiai kiekvienai nuoro-
dai, tačiau nieko nepraneša apie kiekvieno jų svarbą. Kai gaunamas visas ryšių sąrašas 
(su nuorodomis į pasirinktą žiniatinklio puslapį ir iš jo), galima įrašus surūšiuoti pa-
gal svarbumą. Tam naudojamas bile-weigh.pl scenarijus, taikantis sudėtingą formulę ir 
surūšiuojantis ryšius, kad būtų galima pastebėti, kurios nuorodos yra svarbios, o kurios 
ne. Šis scenarijus paleidžiamas taip:

perl bile-weigh.pl www.sensepost.com sp_bile_out.txt out.txt

Gautas sąrašas atrodys maždaug taip:
www.sensepost.com:378.69
www.redpay.com:91.15
www.hackrack.com:65.71
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www.condyn.net:76.15
www.nmrc.org:38.08
www.nanoteq.co.za:38.08
www.2computerguys.com:38.08
www.securityfocus.com:35.10
www.marcusevans.com:30.00
www.convmgmt.com:24.00
www.sqlsecurity.com:23.08
www.scmagazine.com:23.08
www.osvdb.org:23.08…

Skaičius, esantis greta kiekvieno puslapio, yra jo „svoris“, kurį priskiria BiLE. 
Svoris yra sutartinė reikšmė ir neturi jokios realios prasmės. Įdomu tai, kad yra ryšiai 
tarp puslapių reikšmių. Dažnis, kuriuo aptinkami puslapiai tampa mažiau svarbus ir 
vadinamas nykimo dažniu. Lėtas nykimo dažnis reiškia, kad yra daug aukštos svarbos 
puslapių – tai plataus nuorodų iš puslapio į puslapį naudojimo rodiklis. Didelis dažnis 
rodo, kad puslapis yra nelabai žinomas ir jo sąsajos su kitais silpnos. Būtent pastaruoju 
atveju tampa įdomi HTML nuorodų analizė, nes šios nuorodos greičiausiai atspindi 
tikruosius verslo ryšius. Pasak įrankio autorių, šiuo atveju maždaug tik pirma 0,1 proc. 
tokiu būdu aptiktų puslapių iš tikrųjų turi verslo ryšių su tikruoju taikiniu. 

BilE svorio algoritmas
Savo straipsnyje [26] šia tema, autoriai aprašo, kokia logika remiantis puslapiams 

priskiriami svorio koeficientai:
Pirmiausia reikėtų aptarti įeinančias nuorodas (puslapius su nuoroda į pagrindinį 

puslapį). Jei puslapis turi tik vieną nuorodą į pagrindinį puslapį, greičiausiai toks pus-
lapis yra svarbus. Jei puslapis turi šimtus įdomių ir vertingų nuorodų (viena jų veda į 
pagrindinį puslapį), toks ko gero nebus laikomas labai svarbiu. Taip nutinka ir su nuo-
rodomis, vedančiomis iš pagrindinio puslapio. Jei pagrindiniame puslapyje yra viena 
nuoroda į puslapį, šis laikomas svarbesniu nei tas, į kurį veda viena nuoroda iš kelių 
šimtų. Kitas kriterijus yra nuorodų paieška puslapyje ir už jo. Jei pagrindinis puslapis 
nurodo į XX, o šis taip pat nurodo į pagrindinį puslapį, vadinasi, šie yra artimi. Pasku-
tinis kriterijus yra tas, kad nuorodos į puslapį yra ne tokios svarbios kaip nuorodos iš 
puslapio (santykis ≈ 6 : 10). Tai logiška, nes puslapio savininkas negali (nors dauguma 
norėtų) suvaldyti, kas nurodo į puslapį, jis kontroliuoja išeinančias nuorodas, t. y. savo 
puslapyje. 

srities vardų išplėtimas. Duota DNS sritis, kuri svarbi aptariamai tikslinei siste-
mai. Galima automatiškai ieškoti daugiau sričių, padarius tris pagrindines prielaidas:

1. Jei sistema, į kurią nusitaikyta, turi DNS pavadinimą pavyzdys.lt, ji taip pat 
gali turėti panašius pavadinimus, pavyzdžiui, pavyzdys-tinkle.lt. Tai vadinama 
srities vardų išplėtimu.
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2. Jei sistema, į kurią nusitaikyta, turi DNS vardą tam tikrame TLD (aukščiausio 
lygio sritis) – pavyzdys.lt, ji taip pat gali turėti tokią pačią sritį kitame TLD, 
pavyzdžiui, pavyzdys.ru. Tai vadinama TLD išplėtimu.

3. Jei sistema, į kurią nusitaikyta, turi DNS sritį pavyzdys.lt, ji taip pat gali būti 
sukūrusi įvairių posričių, pavyzdžiui, info.pavyzdys.lt, kurias galima aptikti 
naudojant paieškos variklius. Tai vadinama posričių žymėjimu, tačiau tai labai 
sudėtinga atlikti automatizuotai. 

Šios trys prielaidos leidžia automatiškai išplėsti taikinio sritis. TLD išplėtimas (an-
trasis būdas) yra gana nesudėtingas veiksmas. Reikia sukurti visų įmanomų TLD sąrašą 
(.com, .net, .tv, .lt, .ru, .lv) ir taip pat sudaryti ciklą, kuris kiekvieną patikrintų pri-
dėdamas priesagą prie pagrindinio pavadinimo (pavyzdys). Kiekvienos kombinacijos 
atveju reikia patikrinti, ar egzistuoja DNS vardų serverio (NS) įrašas, ir taip patikrinti, 
ar egzistuoja tokia sritis. Ši technika tikrai nėra tobula ir gali išvesti daugybę neteisingų 
rezultatų, tačiau juos gana nesunku pašalinti.

10 pav. TLD išplėtimas rankine įranga
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11 pav. TLD išplėtimas naudojant tld-exp.pl

Kur kas sudėtingesnis būdas nei TLD išplėtimo automatizavimas yra srities vardų 
išplėtimas, nes teoriškai galimų iteracijų skaičius yra begalinis. Grynai jėgos atakos 
metodas taip pat nėra tinkamas. Tačiau visgi galima kiek palengvinti darbą. Pirmas 
būdas – paieška WHOIS duomenų bazėse.

12 pav. WHOIS užklausa iš komandinės eilutės naudojant specialiuosius simbolius
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Galima pastebėti (žr. 12 pav.), kad tokios paslaugos tyčia uždraudžia žymėjimą 
naudojant specialiuosius simbolius dėl aiškių priežasčių. Žinoma, kad WHOIS serve-
riai paprastai aptarnauja tik specifinius TLD ir taip prisideda prie tokių bandymų ri-
bojimo. Kai kurios žiniatinklyje esančios WHOIS įgaliotosios sąsajos leidžia naudoti 
specialiuosius simbolius vykdant paieškas, tačiau taip pat yra apribojimų. Šie apriboji-
mai yra tokie griežti, kad paieška naudojant specialiuosius simbolius WHOIS yra gana 
retas atvejis.

13 pav. WHOIS paieška naudojant specialiuosius simbolius nacionaliniame NIC

Turėdama įvairių ryšių, Netcraft sukūrė DNS serverių vardų esminį sąrašą, kuris 
viešai prieinamas per žiniatinklio prieigą. Ši sąsaja leidžia vykdyti paiešką naudojant 
specialiuosius simbolius.
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14 pav. Sričių vardų paieška Netcraft

rastų sričių tikrinimas. Ne visos sritys, aptiktos naudojant aptartąsias technolo-
gijas, turės realiojo pasaulio sąsajų su taikiniu. Gali būti labai sudėtinga atskirti, kurios 
tas sąsajas turi, o kurios neturi. 

3 lentelėje pateikiami testai, kuriuos galima taikyti aptiktoms sritims įvertinti 
atvirkščia pagal tikslumą tvarka.

3 lentelė. Testavimas vertinant sritis

Metodas Aprašas
Metaduomenys Tikrina WHOIS įrašus su nauja sritimi, taip ieškoma laukų 

reikšmių, kurios sutaptų su originalia pagrindine sritimi.
Žiniatinklio serverio adresas Jei naujosios srities žiniatinklio serveris naudoja tokį 

patį IP kaip pagrindinė sritis, jie tikriausiai yra susiję. 
Kaimyniniai gretutiniai IP adresai taip pat gali nurodyti 

ryšį tarp dviejų sričių.

MX serverio adresas Jei naujosios srities pašto servisas naudoja tokį patį 
IP kaip ir pagrindinė sritis, jie tikriausiai yra susiję. 

Kaimyniniai IP adresai taip pat gali nurodyti ryšį tarp 
dviejų sričių.

Rankinis būdas Patikrinti naujos rastos srities žiniatinklio adresą, taip 
ieškoma specialių ženklų ar kalbos, kuri nurodo atgal į 

pagrindinę sritį.

Internete yra keli viešieji ištekliai, kurie gali būti panaudoti informacijos apie au-
kos sritį rinkimui. Tokių išteklių naudojimo privalumas yra tas, kad negeneruojamas 
tinklo srautas tiesiai į aukos sritį, todėl čia nieko nežinoma apie tyrinėtojo veiksmus. 
4 lentelėje pateikiami viešieji ištekliai tokiems duomenims rinkti.
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4 lentelė. Viešieji ištekliai duomenims apie asmenis ir paslaugas rinkti

Nuoroda Aprašas
Http://www.archive.org Internetinių puslapių archyvas.

Http://www.domaintools.com Serverių vardai ir su jais susijusi informacija.

Http://www.alexa.com Informacijos apie internetinius puslapius duomenų 
bazė.

Http://serversniff.net Nemokamas įrankis tinklo užduotims, serverių patikrai 
ir t. t.

Http://centralops.net Nemokami įrankiai: serverių, e. pašto, naršyklės, ping, 
traceroute, Whois ir t. t.

Http://www.robtex.com Serverių ir tinklo informacijos paieška.

Http://www.pipl.com Žmonių paieška internete pagal vardus, miestus, 
valstijas ir valstybes.

Http://yoname.com Žmonių paieška per socialinius tinklus ir tinklaraščius.

Http://wink.com
Nemokamas paieškos variklis, skirtas žmonių paieškai 
pagal vardus, telefonų numerius, svetaines ir e. pašto 

adresus.

Http://www.isearch.com Nemokamas paieškos variklis, skirtas žmonių paieškai 
pagal vardus, telefonų numerius ir e. pašto adresus.

Http://www.tineye.com
Atvirkštinis vaizdų paieškos variklis. Galima ieškoti, 

kur vaizdas buvo patalpintas, kaip naudojamas, ar yra 
modifikuotų jo versijų ir t. t.

Maksimalus šio etapo rezultatas yra sąrašas DNS srities įrašų, kurie susiję su auka. 
Jau aišku, kad terminas būti susijusiam nėra paprastas. Žinių rinkimas yra bene sudė-
tingiausia įsibrovimo testo dalis, nes procesą nelengva automatizuoti. Taigi dažniausiai 
tenka tiesiog sunkiai dirbti rankomis ir protu. Žinių rinkimas yra: ▬ realiojo pasaulio informacija; ▬ HTTP nuorodų analizė; ▬ srities vardų išplėtimas; ▬ rastų sričių tikrinimas.

dns informacija
Šios grupės įrankius galima naudoti srities pavadinimų sistemos (DNS) informaci-

jai išgauti, taip pat patikrinti DNS serverio konfigūraciją.

dnswalk
Dnswalk įrankį galima naudoti norint aptikti informaciją apie pilną IP adresų są-

rašą ir atitinkamus serverių pavadinimus, saugomus aukos DNS serveryje. Tai daroma 
perkeliant DNS zoną.

DNS zonos perkėlimas yra technika, naudojama replikuoti DNS duomenų bazę iš 
pagrindinio DNS serverio į kitą, dažniausiai vadinamą antriniu DNS serveriu. Naudo-
jant šią technologiją, pagrindinio ir antrinio DNS serverio duomenų bazė sinchronizuo-



39

jama. Šią ypatybę DNS protokole gali naudoti įsibrovimo testuotojas, bandantis išgauti 
informaciją apie aukos sritį. Be to, perkeliant DNS zoną, dnswalk taip pat atliks DNS 
duomenų bazės patikrą dėl vidinio nepriekaištingumo ir tikslumo.

dnsmap
Dnsmap įrankis naudoja panašų metodą kaip dnswalk ar dnsenum tam, kad rastų 

posritis. Šis įrankis turi įtaisytą žodžių sąrašą jėgos atakai, taip pat gali naudoti ir varto-
tojo pateiktą žodyną. Papildomos ypatybės, suteikiamos dnsmap, yra tos, kad rezultatai 
gali būti pateikiami Comma Separated Value (CSV) formatu tolesniam apdorojimui. 
Be to, norint paleisti šį įrankį, nereikia root teisių.

Whois
Whois priemonė skirta srities vardų ir IP priklausomybės informacijai gauti. 

Whois duomenų bazėje kaupiama informacija apie registravimo laiką, DNS serverius, 
aptarnaujančius srities vardą, techninius kontaktus, aptarnaujančių asmenų kontaktus. 
Whois informacija padalyta pagal regionus. Europą ir Centrinę Aziją bei Vidurio Rytus 
aptarnauja RIPE NCC, Šiaurės Ameriką – ARIN, Aziją – APNIC, Lotynų Ameriką – 
APNIC, Afrikos regioną – AfrNIC duomenų bazės.

dns zonos perkėlimas
Sričių pavadinimo sistema (DNS) yra gyvybiškai svarbi interneto dalis. Galutiniai 

vartotojai dažnai nieko nenutuokia apie DNS, tačiau jį naudoja kaskart lankydamiesi 
internete. DNS yra IP adresų vertėjas į žmonėms suprantamus internetinius adresus ir 
atvirkščiai. Elektroninis paštas, naršymas internete, ftp ir kitos su internetu susijusios 
programos priklauso nuo DNS.

DNS zonos perkėlimas tarp DNS vardų serverių yra viena savybių, kurias būtina 
apsaugoti, siekiant apsaugoti DNS. 

DNS zonos perkėlimas yra atsakymas į DNS užklausą išvardyti visą DNS infor-
maciją (pavyzdžiui, vardų serverius, serverių pavadinimus, MX įrašus, CNAME įra-
šus, vardų serverio IP adresų, laikomų srities pavadinimo registre, įrašus, zonos serijinį 
numeri, gyvavimo laiko (TTL) įrašus ir t. t.) duotajai sričiai. Užklausa gali būti atlie-
kama iš vieno serverio, siekiant ieškoti informacijos apie visą sritį. Tai taip pat yra ir 
veiksmas, kurį atlieka pirminiai arba antriniai vardų serveriai, norėdami atnaujinti savo 
DNS duomenis. Tai vienas pažeidžiamų taškų, kuriame kenkėjas gali sutrikdyti DNS 
duomenų integralumą.

Paprastai DNS zonos perkėlimas draudžia bet kuriam serveriui užklausti ir gauti 
visą zonos perkėlimą tam tikrai sričiai. Tai saugumo klausimas, nes DNS duomenys 
gali būti panaudoti norint iššifruoti bendrovės tinklo topologiją. Išgauta informacija 
gali būti naudojama kenkėjiškiems tikslams, pavyzdžiui, DNS apnuodyti ar klastoti. 
Panašus palyginimas būtų toks: nežinomas asmuo skambina į bendrovę ir prašo visų 
bendrovės telefonų ir adresų sąrašo.

Yra du zonos perkėlimo apsaugojimo metodai tarp DNS vardų serverių: 1) naudo-
jant BIND DNS prieigos kontrolės sąrašą arba 2) naudojant DNS transakcijos parašus 
(TSIG). Ši ypatybė leidžia perkėlimą naudoti kaip parinkties arba zonos nustatymą 
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named.conf faile. Parinkties nustatymas apibrėžiamas globaliai, o zonos nustatymas 
– lokaliai ir galioja tik tai zonai arba sričiai. Zonos nustatymas yra viršesnis negu pa-
rinkties.

BIND DNS prieigos kontrolės sąrašas (ACL) susideda iš BIND DNS adresų są-
rašų arba IP adresų grupių. Apriboti zonos perkėlimus naudojantis prieigos kontrolės 
sąrašu galima labai paprastai – naudojantis perkėlimo leidimo ypatybe ir serverių ar 
tinklo IP adresų sąrašais. 

DNS zonos perkėlimas taip pat žinomas kaip AXFR. 

maršruto informacija
tcptraceroute
tcptraceroute gali būti naudojama kaip įprastos traceroute komandos papildymas. 

Traceroute naudoja UDP ar ICMP ECHO tam, kad išsiųstų paketus su vienu gyvavimo 
ciklu (TTL), ir didina jį, kol pasiekiama auka, o tcptraceroute naudoja TCP SYN, siųs-
damas paketus į aukos sistemą.

Tcptraceroute naudojimo privalumas: jei tarp įsiskverbimo testuotojo ir taikinio 
yra ugniasienė, blokuojanti traceroute, ji vis tiek praleidžia ateinančius TCP paketus 
į tam tikrus TCP prievadus. Taip naudojant tcptraceroute, atgal bus gaunamas SYN/
ACK paketas, jei prievadas yra atviras, arba RST paketas – jei jis uždaras. 

žinių patikros klausimai bei užduotys
1. Kas yra informacijos rinkimas viešojoje erdvėje? Kokiais būdais galima rinkti 

informaciją viešojoje erdvėje?
2. Kuo naudingas informacijos rinkimas viešojoje erdvėje programišiui arba įsi-

laužėliui?
3. Kas yra DNS ir kodėl jis pabrėžiamas šioje temoje?
4. Naudodamiesi viešaisiais informaciniais ištekliais surinkite kuo daugiau in-

formacijos apie asmenį arba organizaciją.
5. Naudodamiesi vienu iš aprašytųjų įrankių gaukite informacijos apie sistemą.
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4.
socialinės inžinEriJos mEtodai

Gebėjimas taikyti klastos meną ypač svarbus, kai nėra atvirų kelių auditoriui įsi-
skverbti į aukos tinklą. Tada vis dar įmanoma įsiskverbti į sistemą pasitelkus žmogiš-
kąjį faktorių – apgauti vartotoją ir priversti jį paleisti kenksmingą kodą, kuris suteiktų 
backdoor prieigą auditoriui. Socialinė inžinerija skirstoma į skirtingus porūšius ir gali 
būti įvairių formų. Bet kas, apsimetęs tinklo administratoriumi, telefonu gali įkalbinti 
darbuotoją atskleisti prieigos informaciją. Lygiai taip pat ir apgaulingas e. laiškas gali 
padėti gauti informacijos apie banko prieigą. Yra daugybė būdų pasiekti reikiamą tiks-
lą. Būtina pabrėžti – kartais skiriama nemažai papildomo laiko įsigilinti į aukos psicho-
logiją, kad būtų galima pritaikyti tinkamą apgavystės būdą.

Socialinė inžinerija yra netechnologinis būdas įsilaužti į sistemą ar tinklą. Šį būdą 
dažniausiai taiko pramonės šnipai tiek žvalgymo, tiek atakos metu. Tai sistemos var-
totojų apgavimo procesas, kai šie įtikinami atlikti veiksmus, naudingus programišiui, 
pavyzdžiui, suteikti informacijos, kuri padėtų įveikti ar apeiti saugumo mechanizmus. 
Socialinę inžineriją svarbu suprasti, nes programišiai šį metodą gali taikyti atakuoda-
mi žmogiškąjį sistemos elementą ir pergudrauti technines saugumo priemones. Šiuo 
metodu informacija gali būti renkama prieš ataką ar atakuojant. Socialinis inžinierius 
paprastai naudojasi telefonu ar internetu, kai bando apgauti žmones ir priversti juos 
atskleisti informaciją arba padaryti ką nors, kas prieštarauja organizacijos saugumo 
politikai. Socialiniai inžinieriai išnaudoja natūralų žmogaus polinkį pasitikėti kito žmo-
gaus žodžiu, o ne ieško kompiuterio apsaugos spragų. Taigi vartotojai yra silpnoji vieta. 
Būtent dėl to socialinė inžinerija ir yra įmanoma. 

Toliau pateikiamas socialinės inžinerijos pavyzdys. Kapil Raina, šiuo metu dir-
bantis saugumo ekspertu VeriSign, papasakojo apie įvykį, prieš keletą metų nutikusį 
ankstesnėje darbovietėje [1].

Vieną rytą grupė nepažįstamųjų atvyko į didelę vežėjų bendrovę ir iš jos išvyko, 
įgiję prieigą prie bendrovės pagrindinio tinklo. Kaip tai atsitiko? Po truputį išgaunant 
vis daugiau informacijos iš bendrovės darbuotojų! 

Pirmiausia dvi dienas jie tyrė bendrovę. Sužinojo pagrindinių darbuotojų vardus 
skambindami telefonu. Paskui apsimetė, kad pametė raktą nuo pagrindinių durų, ir sar-
gas juos įleido. Tada jie „pametė“ savo pažymėjimus, kurių reikia norint įeiti į saugomą 
zoną trečiame aukšte, ir paslaugus darbuotojas šypsodamasis atvėrė jiems duris. 

Šie žmonės žinojo, kad vyriausiasis finansų direktorius išvykęs iš miesto. Jiems 
pavyko patekti į jo kabinetą, įsibrauti į kompiuterį ir išgauti finansinius duomenis. Taip 
pat jie rausėsi bendrovės šiukšlėse ir rado įvairių naudingų dokumentų. Paskui, pasi-
teiravę valytojos, kur galėtų išmesti tas šiukšles, sėkmingai išsinešė visus duomenis iš 
pastato. Jie mokėjo pamėgdžioti vyriausiojo finansų direktoriaus balsą, taigi telefonu 



42

skubos tvarka gavo tinklo slaptažodį. Toliau jie tiesiog pasinaudojo įprastais techniniais 
laužimo įrankiais ir įgijo supervartotojo prieigą prie sistemos.

Ta nepažįstamųjų grupė buvo tinklo konsultantai, atliekantys saugumo auditą vy-
riausiojo finansų direktoriaus pavedimu ir nežinant nė vienam bendrovės darbuotojui. 
Jiems nebuvo suteiktos jokios privilegijos ar teisės, tačiau, pasitelkę socialinės inžine-
rijos įgūdžius, jie gebėjo įgyti prieigą prie sisteminių bendrovės išteklių.

Socialinė inžinerija ypač pavojinga dėl to, kad bendrovės, įdiegusios atpažinimo 
procesus, ugniasienes, virtualius privačiuosius tinklus ir tinklo stebėjimo programinę 
įrangą, vis dar yra atviros atakoms, nes ji neatakuoja saugumo priemonių tiesiogiai. 
Socialinės inžinerijos atakos tiesiog apeina saugumo priemones ir susitelkia ties orga-
nizacijos žmogiškaisiais ištekliais.

manipuliacijos menas
Vienas iš socialinės inžinerijos metodų – jautrios informacijos arba neteisėtos pri-

eigos įgijimas, kai tai daro pašalinis asmuo, remdamasis neteisėtai sukurtais pasitikėji-
mo ryšiais. Socialinio inžinieriaus tikslas yra ką nors apgauti, kad išgautų svarbios in-
formacijos arba prieigą prie jos. Socialinė inžinerija naudojasi prigimtinėmis žmogaus 
savybėmis, pavyzdžiui, troškimu padėti kitam, pasitikėjimu žmonėmis ir baime turėti 
nemalonumų. Programišiai, gebantys įsilieti į organizaciją ir tapti jos dalimi, labai sė-
kmingai vykdo socialinės inžinerijos atakas. Mokėjimas įsilieti ir prisiderinti vadina-
mas manipuliacijos menu. 

Žmonės dažniausiai yra silpniausia apsaugos priemonių dalis. Sėkminga gynyba 
priklauso nuo tinkamos saugos politikos ir darbuotojų išmokymo jos laikytis. Socialinė 
inžinerija yra gana sudėtinga atakos forma, nuo kurios tenka gintis, nes bendrovė negali 
apsisaugoti vien programine ir aparatine įranga.

socialinės inžinerijos atakų tipai
Socialinė inžinerija gali būti padalyta į dvi didesnes grupes.
1. Socialinė inžinerija, kuri remiasi žmonėmis. Šiai socialinės inžinerijos atakų 

grupei būdingas bendravimas su žmonėmis siekiant gauti reikiamos informacijos. Pa-
vyzdžiui, bandant išgauti slaptažodį skambinama pagalbos linija.

2. Socialinė inžinerija, kuri remiasi kompiuteriais. Ši socialinės inžinerijos atakų 
grupė bando išgauti norimą informaciją naudodama programinę įrangą. Pavyzdžiui, 
vartotojui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriame prašoma įvesti slaptažodį į interne-
tinį puslapį tam, kad jį patvirtintų. Ši socialinės inžinerijos ataka vadinama apgaudinė-
jimu, arba sukčiavimu.

Šio tipo atakos išsamiau nagrinėjamos tolesniuose skyriuose.

socialinė inžinerija, kuri remiasi žmonėmis
Šiuo atveju socialinės inžinerijos metodai skirstomi į didesnes grupes.
apsimetama darbuotoju arba vartotoju. Šio tipo atakos metu programišius ap-

simeta darbuotoju arba tikruoju sistemos vartotoju. Programišius gali gauti fizinę priei-
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gą apsimetęs valytoju, darbuotoju arba rangovu. Patekęs į įstaigą, programišius renka 
informaciją tarp šiukšlių, nuo darbastalių arba įsibrovęs į kompiuterių sistemas.

apsimetama svarbiu vartotoju. Tokio tipo atakos metu programišius apsimeta 
svarbiu vartotoju, pavyzdžiui, direktoriumi arba aukšto lygio vadybininku, kuriam ne-
delsiant reikia pagalbos prieiti prie kompiuterių sistemos arba failų. Programišius taiko 
bauginimo metodą ir žemesnio lygio, pavyzdžiui, pagalbos linijos, darbuotojai padeda 
jiems gauti prieigą prie sistemos. Didžioji dalis žemesnio lygio darbuotojų paprastai 
nieko net neklausinėja, manydami programišių esant autoritetą. 

Įtraukiamas trečiasis asmuo. Įtraukdamas trečiąjį asmenį, programišius apsime-
ta turįs autorizuoto šaltinio leidimą naudotis sistema. Ši ataka ypač efektyvi, jei taria-
mas autorizuotas šaltinis atostogauja arba su juo negalima susisiekti dėl patvirtinimo. 

skambinama techninės pagalbos linija. Tai klasikinis socialinės inžinerijos pa-
vyzdys. Įvairių pagalbos linijų darbuotojai yra išmokyti padėti vartotojams. Dėl to jie 
tampa lengvu socialinės inžinerijos atakų taikiniu. 

žvilgčiojama per petį. Šis informacijos rinkimo būdas – tai paprasčiausias ste-
bėjimas per petį tuo metu, kai darbuotojas prisijungia prie sistemos. Programišius gali 
stebėti, kaip prisijungia tikrasis vartotojas, ir pasinaudoti jo slaptažodžiu, kad pats pri-
eitų prie sistemos.

naršoma šiukšlėse. Informacijos galima rasti skaitant pastabas popieriaus lapuo-
se ar spausdintus raštus, kuriuose programišius gali aptikti slaptažodžius, failų pavadi-
nimus ar kitą konfidencialią informaciją.

Sudėtingesnis neteisėtos informacijos gavimo būdas – tai vadinamoji atvirkšti-
nė socialinė inžinerija. Taikydamas šią technologiją, programišius pateikia save kaip 
autoritetingą asmenį, todėl darbuotojas kreipiasi į programišių dėl informacijos, o ne 
atvirkščiai. Pavyzdžiui, programišius gali apsimesti pagalbos linijos darbuotoju ir iš 
skambinančio vartotojo išgauti informaciją, tarkime, slaptažodį.

Socialinės inžinerijos atstovai nuolat mokosi, kaip gauti vertingos informacijos iš-
naudojant žmonių silpnąsias vietas. Tai apgaulės menas, kurį turi įvaldyti įsiskverbimo 
testuotojas ir taikyti, kai trūksta informacijos apie auką. Žmogus yra pažeidžiamiausias 
organizacijos saugumo elementas, taigi ir pažeidžiamiausias sluoksnis saugumo infras-
truktūroje. Žmonės yra socialūs tvariniai ir pati prigimtis lemia jų pažeidžiamumą dėl 
socialinės inžinerijos atakų. Šias atakas vykdo socialiniai inžinieriai, siekiantys išgauti 
konfidencialią informaciją arba prieigą prie uždraustos zonos. Socialiniai inžinieriai 
rengia skirtingų krypčių ir formų atakas, kiekvieną jų riboja tik vaizduotė, nukreipta į 
tikslą. 

Šiame skyriuje aptariami kai kurie svarbiausi principai ir metodai, kuriuos taiko 
profesionalūs socialiniai inžinieriai, manipuliuodami žmonėmis, kad išgautų informa-
ciją ar atliktų tam tikrą veiksmą. ▬ Pirmiausia aptariami kai kurie pagrindiniai psichologiniai aspektai, kurie leidžia 

suformuluoti socialinio inžinieriaus tikslus ir viziją. ▬ Toliau bendrai aptariamas atakos vyksmas ir socialinės inžinerijos metodai, pa-
sitelkiami realiojo pasaulio pavyzdžiai. 
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 ▬ Galiausia nagrinėjami du gerai žinomi socialinės inžinerijos įrankiai, susieti su 
technologijomis, kuriuos gali naudoti įsiskverbimų testuotojai, įvertinę žmogiš-
kąjį faktorių pasirinktos sistemos infrastruktūroje.

Sistemų saugos požiūriu socialinė inžinerija yra galingas ginklas, tai menas ma-
nipuliuoti žmonėmis siekiant trokštamo tikslo. Daugumoje organizacijų šie ypatumai 
yra vertinami, nes norima užtikrinti darbuotojų saugumo integralumą ir išsiaiškinti sil-
pnąsias organizacijos darbuotojų vietas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad socialinės inži-
nerijos metodai taikomi pernelyg dažnai. Juos kasdien naudoja daugybė profesionalių 
specialistų ir kitų žmonių: įsiskverbimų testuotojai, apgaulingų laiškų kūrėjai, tapa-
tybės vagys, verslo partneriai, rengiantys darbo pokalbius, pardavėjai, vadybininkai, 
informacijos brokeriai, telepardavėjai, valdžios šnipai, įpykę darbuotojai ir net vaikai. 
Šių žmonių grupių skirtumas – motyvacija, ji lemia socialinio inžinieriaus veiksmų 
prieš auką taktiką. 

Socialinė inžinerija neturi jokių nustatytų procedūrų ar metodų, kurių reikėtų lai-
kytis. Toliau aptariami pagrindiniai etapai, kuriais rengiama socialinės inžinerijos ataka 
prieš auką. Žinių rinkimas, pažeidžiamų vietų nustatymas, atakos planavimas ir vykdy-
mas, kiti įprasti veiksmai – visa tai atlieka socialiniai inžinieriai, siekdami sėkmingai 
išgauti iš aukos informaciją ar prieigą.

1. informacijos rinkimas. Yra keli būdai priartėti prie aukos įsiskverbimo testo 
metu. Tai galima daryti renkant elektroninio pašto adresus, naudojant paieškos 
variklių įrankius internete, renkant asmeninę informaciją apie organizacijos 
darbuotojus, naudojantis socialiniais tinklais, identifikuojant trečiųjų šalių 
programinės įrangos paketus, kuriuos naudoja organizacija, dalyvaujant vers-
lo renginiuose, vakarėliuose ar konferencijose, kur galima gauti pakankamai 
informacijos tam, kad būtų pasirinktas pats tinkamiausias žmogus socialinės 
inžinerijos atakai.

2. pažeidžiamų vietų identifikavimas. Pasirinkus organizacijos darbuotoją, ko-
rektiškai siekiama užmegzti su juo pažintį, įgyti pasitikėjimą, tapti draugu. Tai 
užtikrintų galimybę pagrobti konfidencialią informaciją nenuskriaudus aukos 
ar nesukėlus jai įtarimo. Svarbu per visą laiką išlaikyti slaptumą ir neišsiduo-
ti. Kartu galima tyrinėti, ar tikslinė organizacija nenaudoja senų programinės 
įrangos versijų, kurias galima būtų išnaudoti: atsiųsti kenksmingą turinį elek-
troniniu paštu ar internetu, kad užkrėstų patikimos pusės kompiuterį.

3. atakos planavimas. Atakos rengėjas gali pasirinkti: ar atakuoti auką tiesio-
giai, ar pasyviai, pasitelkus elektronines technologijas. Kai prieigos pažeidžia-
mos vietos nustatytos, lengva pasirinkti atakos kryptį ir metodą. Pavyzdžiui, 
randamas draugiškas, pasitikintis kitais organizacijos darbuotojas Jonas. Jis ir 
paleis vykdyti atakos rengėjo failus, prisegtus prie elektroninio pašto žinutės, 
be išankstinio vyresniųjų vadovų autorizavimo.

4. vykdymas. Šiuo etapu turėtų būti įvykdyta suplanuota ataka, kantriai ana-
lizuojami ir įvertinami aukos išnaudojimo rezultatai. Šiuo etapu socialinis 
inžinierius turėtų turėti pakankamai informacijos ar prieigą prie aukos nuo-
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savybės, kad galėtų toliau skverbtis į organizacijos sistemą. Sėkmingo atakos 
įvykdymo atveju laikoma, kad išnaudojimo ir perpratimo procesas baigtas.

socialinė inžinerija, kuri remiasi kompiuteriais
Šiuo atveju socialinės inžinerijos atakos gali būti: ▬ elektroninių laiškų priedai; ▬ netikri internetiniai puslapiai; ▬ iškylantieji langai.

atakos iš vidaus 
Jei programišius negali rasti būdų, kaip įsilaužti į organizacijos sistemą, geriausia 

būtų pačiam tapti organizacijos darbuotoju arba rasti pykstantį ant organizacijos dar-
buotoją, kuris padėtų vykdyti ataką. Atakos iš vidaus gali būti labai pavojingos, nes 
darbuotojai turi fizinę prieigą prie išteklių ir gali laisvai judėti organizacijoje. Pavyz-
džiui, tai gali būti apsimetėlis siuntų pristatymo įmonės darbuotojas, einantis į siuntų 
pristatymo patalpas ar sandėlius. Taip pat galima apsimesti valymo įmonės darbuotoju, 
kuris gali įeiti į daugelį pastatą ir paprastai patekti į kabinetus ar kitas patalpas. Galiau-
siai programišius gali papirkti ar kitaip įkalbėti darbuotoją dalyvauti atakoje ir sužinoti 
informaciją, pavyzdžiui, slaptažodžius.

tapatybės vagystė
Programišius gali apsimesti organizacijos darbuotoju arba pavogti darbuotojo ta-

patybę ir naudoti ją atakai. Informacijos rinkimas šiukšlėse arba stebint per petį, taip 
pat netikri ID pažymėjimai programišiui gali padėti gauti prieigą prie organizacijos 
sistemos. Tapatybės vagystės tikslas – sukurti asmenį, kuris galėtų laisvai patekti į pa-
talpas.

sukčiavimo atakos
Sukčiavimo ataka gali būti elektroninių laiškų siuntimas, dažniausiai apsimetant 

banku, kredinių kortelių bendrove ar kita finansine organizacija. Elektroninis laiškas 
reikalauja, kad vartotojas patvirtintų savo bankininkystės informaciją arba atstatytų 
slaptažodžius ar kodus. Vartotojas paspaudžia nuorodą e. laiške ir yra nukreipiamas į 
netikrą internetinį puslapį. Tada programišius gali sugaudyti informaciją ir panaudo-
ti ją, kad pasipelnytų arba surengtų kitas atakas. Elektroniniai laiškai, teigiantys esą 
siuntėjas turi didžiulę pinigų sumą, bet jam reikia padėti išvežti juos iš valstybės, yra 
geriausi sukčiavimo atakos pavyzdžiai. Šiomis atakomis taikomasi į eilinius žmones ir 
siekiama, kad šie atskleistų programišiams prieigų kodus ir kitą konfidencialią infor-
maciją.

apgaulingi laiškai
Kai kurie internetiniai puslapiai, siūlantys nemokamas ir kitas specialias paslau-

gas, gali sugundyti auką įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį, kurie gali kartotis 
keliose vartotojo naudojamose sistemose. Programišius gali pasinaudoti galiojančiu 
vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kai vartotojas įveda šią informaciją tinklalapyje. Prie-
dai prie elektroninių laiškų gali būti panaudojami kenksmingo kodo išsiuntimui į aukos 
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sistemą, kuris galėtų automatiškai paleisti pvz. klavišų paspaudimų fiksuotoją, kuris 
siųstų informaciją šeimininkui apie klavišų paspaudimus ir įvedamus slaptažodžius. 
Virusai, Trojos arklys ir kirminai gali būti labai protingai patalpinti į elektroninius laiš-
kus ir taip net nežinodama auka savo sistemoje gali pasileisti kenksmingo kodo progra-
mas. Elektroninių laiškų priedai laikomi kompiuterinės socialinės inžinerijos atakomis. 
Pateikiamas pavyzdys elektroninio laiško, kuriuo mėginama įtikinti gavėją atverti ne-
saugų priedą.

Pašto serverio pranešimas
Mūsų ugniasienė aptiko elektroninius laiškus, kuriais plinta kirminai. Šie elektroniniai laiškai 

siunčiami iš jūsų kompiuterio. Pasinaudodami naujai atrasta klaida Windows sistemose, šie virusai 
nepastebimai užkrečia kompiuterį. Įsibrovę į kompiuterį, virusai surenka visus elektroninio pašto 
adresus ir išsiunčia jiems kopijas. 

Prašome įsidiegti atnaujinimus, skirtus kirminų naikinimui ir kompiuterio atstatymui.
Su pagarba,
Klientų aptarnavimas

Iškylantieji langai taip pat gali būti naudojami kompiuterinės inžinerijos atakose, 
panašiai kaip e. laiškų priedai. Iškyla langai su viliojančiais pasiūlymais ar nemoka-
momis prekėmis, vartotojas iš karto susidomi ir, paspaudęs nuorodą, įsidiegia savo 
sistemoje kenksmingą programinę įrangą.

url paslėpimas (angl. obfuscation)
URL paprastai naudojamas naršyklės adresų juostoje norint patekti į tam tikrą in-

ternetinį puslapį. Kitaip tariant, tai internetinio puslapio adresas. URL paslėpimas – tai 
netikro URL paslėpimas tarytum teisėtame internetinio puslapio adrese. Pavyzdžiui, 
internetinio puslapio adresas 204.13.152.24/Citybank gali pasirodyti visai teisėtas Ci-
tybank adresas, tačiau iš tikrųjų taip nėra. URL paslėpimas naudojamas apgavystės 
atakoms ir apgaulingiems laiškams, kad šie atrodytų labiau teisėti. Internetinio puslapio 
adresas gali atrodyti kaip tikras finansinės institucijos pavadinimas ar logotipas, tačiau 
nuoroda veda į netikrą internetinį puslapį ar IP adresą. Vartotojams paspaudus nuorodą, 
jie nukreipiami į programišiaus puslapį. Adresai gali būti slepiami kenksmingose nuo-
rodose naudojant šešioliktainę ar dešimtainę sistemą. Pavyzdžiui, adreso 192.168.0.5 
vaizdas dešimtainėje sistemoje yra 3232238085, šešioliktainėje – C0A80A05. Verčiant 
reikia 3232238085 dalyti iš 16 keletą kartų. Kaskart liekana atitinka adresą, pradedant 
nuo nereikšmingiausios vertės. 

3232238085/16 = 202014880.3125 (.3125 × 16 = 5)
202014880/16 = 12625930.0 (.0 × 16 = 0)
12625930/16 = 789120.625 (.625 × 16 = 10 = A)
789120/16 = 49320.0 (.0 × 16 = 0)
49320.0/16 = 3082.5 (.5 × 16 = 8)
3082/16 = 192.625 (.625 × 16 = 10 = A)
192/16 = 12 = C
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atakos metodai 
Pagal anksčiau apibrėžtą socialinės inžinerijos atakos procesą galima skirti keturis 

metodus, kurie būtų naudingi atakai: supratimas, atpažinimas, socializacija ir aukos 
parengimas baigiamajai operacijai. Šie metodai buvo suskirstyti ir aprašyti pagal jų 
unikalią reprezentaciją socialinės inžinerijos srityje.

Reikia prisiminti, kad psichologiniai veiksniai padeda kurti šių atakų metodų pa-
grindą. Norint, kad jie būtų dar veiksmingesni, socialinis inžinierius turi juos įsiminti 
ir nuolat treniruotis. 

pasirinktos apgaulės ataka
Pirmiausia sukuriamas elektroninio laiško šablonas, kuris bus naudojamas kartu 

su prisegtu kenksmingu PDF, pasirenkamas atitinkamas PDF įsilaužimo įrankis. Tada 
prisijungiama prie numatytos aukos sistemos ir aukai iš Gmail prieigos išsiunčiamas 
e. laiškas. Svarbu pabrėžti, kad taip pat galima suklastoti originalaus siuntėjo e. pašto 
bei IP adresus naudojant sendmail programą, kuri yra BackTrack. Norint gauti kon-
krečių asmenų įmonės duomenų ar prieigos galimybių, gali būti surengta dedikuotoji 
ataka, parenkant specifinius duomenis, programos fragmentus ar naudojant iš anks-
to turimas žinias apie auką. Viena iš plačiai paplitusių ir į konkrečią žmonių grupę 
orientuotų atakų yra sukčiavimo ataka. Jos esmė – prisistačius bankų ir kitų finansinių 
institucijų atstovais išprovokuoti auką atskleisti konfidencialius duomenis. Tam puikiai 
tinka SMTP protokolo galimybė nurodyti nekontroliuojamai keisti siuntėjo adresą ar 
vardą. Šiuo metu ypač populiaru asmeninių duomenų išgavimui naudoti socialinius tin-
klus. Juose esanti informacija leidžia, kai žinomos aukos sąsajos su kitais asmenimis, 
pabandyti jais prisistatyti ir išvilioti asmeninius duomenis.

priemonės prieš socialinę inžineriją
Kiekvienam sertifikuotajam etiškam programišiui būtina žinoti, kaip kovoti su so-

cialine inžinerija. Tai padaryti galima keliais būdais. Dokumentuota ir įgyvendinta sau-
gumo politika bei saugumo supratimo programa yra būtini bet kurios informacijos sau-
gumo programos komponentai. Tinkama politika ir procedūros nebūna efektyvios, jei 
jų nemokoma ir jos netaikomos darbuotojams. Politika turi būti dėstoma darbuotojams 
pabrėžiant jos svarbą ir skatinant valdybai. Išklausiusiems saugumo kursus darbuoto-
jams patikima rūpintis organizacijos saugumo politika. Saugumo nuostatai turėtų api-
brėžti, kaip ir kada vartotojų paskyros turi būti sukurtos ir kada panaikintos, kaip dažnai 
keičiami slaptažodžiai, kas gali turėti prieigą prie kokios informacijos, kaip baudžiama 
nusižengus saugumo nuostatams. Taip pat didelis dėmesys turėtų būti skiriamas pa-
galbinių poskyrių procedūroms atliekant užduotis, darbuotojų atpažinimo procesams, 
pavyzdžiui, naudojant darbuotojo numerį ir kitą informaciją, kuri patvirtintų galimybę 
pakeisti slaptažodį. Be to, saugumo politikoje turėtų būti kreipiamas dėmesys į popie-
rinių dokumentų naikinimą ir fizinės prieigos apribojimus. Galiausiai nuostatai turėtų 
aprašyti techninių sričių, pavyzdžiui, modemų ir antivirusinių programų, naudojimą. 

Teisingos saugumo politikos vienas svarbiausių elementų yra tas, kad ji pašalina 
darbuotojų atsakomybę. Pavyzdžiui, jei skambinti pagal programišiaus užklausą drau-
džia saugumo politikos nuostatai, darbuotojams nurodyta tiesiog to nedaryti. 
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Pati svarbiausia priemonė prieš socialinę inžineriją yra darbuotojų mokymai. Visi 
darbuotojai turi būti mokomi, kaip apsaugoti konfidencialius duomenis. Valdančiosios 
grupės turi dalyvauti saugumo politikos kūrimo ir įgyvendinimo procese, kad ją visiš-
kai suprastų ir skatintų visoje organizacijoje. Su organizacijos saugumo politika turi 
būti supažindinami visi nauji darbuotojai. Todėl reikia nuolat rengti užsiėmimus, kad 
būtų atnaujinama informacija, skirta darbuotojams. Dar vienas būdas įtraukti darbuoto-
jus – kartą per mėnesį ar per kokį kitą laikotarpį siųsti naujienlaiškį su straipsniais apie 
sistemų saugą. 

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra socialinė inžinerija? Ar ji būtina rengiant ataką prieš kompiuterinę 

sistemą? Paaiškinkite, kodėl?
2. Socialinės inžinerijos tipas, kuriame išnaudojamas žmogus kaip pažeidžiama 

organizacijos dalis. Kokius metodus galima taikyti ir kuo jie naudingi?
3. Kaip mokytumėte savo grupės narius nepasiduoti socialinės inžinerijos ata-

kai?
4. Socialinės inžinerijos tipas, kai naudojamasi kompiuterine įranga. Kokius me-

todus galima taikyti ir kuo jie naudingi?
5. Kaip galima apsiginti ar bent jau sumažinti socialinės inžinerijos atakų žalą?
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5.
dos ir ddos atakų mEtodai

DoS atakos tikslas – nutraukti ar sutrikdyti teisėtus veiksmus: internetinių puslapių 
naršymą, internetinio radijo klausymą, pinigų persiuntimą iš banko sąskaitos ar net 
besišvartuojančių laivų bendravimą su jūrų uostu. Toks atsisakymo aptarnauti sistemą 
efektas pasiekiamas siunčiant į taikinį žinutes, kurios trikdo jo operacijas ir taip jį pa-
kabina, nulaužia, perkrauna ar padaro neveiksniu. 

DoS atakų metodai priklauso nuo siekiamų tikslų. Tai gali būti tiek bendros atakos 
tam tikras etapas, tiek atskira ataka, pavyzdžiui, kad tam tikras serveris neatliktų savo 
darbo tam tikru laiku ar pan. Nors visų DoS metodų įgyvendinimas yra vienodas, gali-
ma skirstyti į grupes pagal atakos taikinius: ▬ DoS ataka prieš tam tikrą servisą; ▬ DoS ataka prieš tinklą; ▬ DoS ataka prieš sistemą.

Taip pat galimi du pažeidimo būdai DoS atakos metu: 
1. DoS įsilaužimo įrankis (prieš tam tikrą servisą ar aparatinę tinklo įrangą).
2. Išteklių išsekinimas. Tai problema, susijusi su daug užduočių apdorojančiomis 

sistemomis, kai vykstant procesui kurį laiką neleidžiama naudoti jam būtinų 
išteklių. Negalėdama naudotis atitinkamais ištekliais, programa negali baigti 
savo užduoties.

Toliau kiek plačiau aptariamas resursų išsekinimas. Šis procesas dažniausiai įgy-
vendinamas labai paprastu planavimo algoritmu. Algoritmas yra branduolio dalis ir 
turėtų resursus paskirstyti visiems procesams, kad nė vienam jų netrūktų. Pavyzdžiui, 
jei nelabai gerai suprojektuota daugelio užduočių sistema visada persijungia tarp pirmų 
dviejų užduočių, o trečioji niekada negauna galimybės būti paleista, tada trečiajai už-
duočiai yra išsekinamas CPU laikas.

Dauguma operacinių sistemų planuotojų turi įgyvendintą procesų pirmumo kon-
ceptą. Aukšto prioriteto procesas A bus vykdomas prieš žemo prioriteto procesą B. Jei 
aukšto prioriteto procesas (A) niekada neblokuojamas, žemo prioriteto procesas (B) kai 
kuriose sistemose niekada nebus vykdomas ir taip bus išsekintas. Jei yra dar aukštesnio 
prioriteto procesas X, kuris priklausomas nuo rezultato iš proceso B, tada X procesas 
taip pat gali niekada nesibaigti, net jeigu jis ir yra pats svarbiausias procesas sistemoje. 
Tokia sąlyga vadinama prioritetų inversija. Modernūs planavimo algoritmai paprastai 
yra paruošti taip, kad užtikrintų, jog visi procesai gaus bent minimalų kiekvieno svar-
baus ištekliaus (dažniausiai CPU laiko) kiekį, kad neleistų įvykti išsekinimui.

Kompiuterių tinkluose, ypač belaidžiuose, planavimo algoritmus gali pažeisti pla-
navimo išsekimas.

Išsekimas yra panašus į aklavietę, nes jis įšaldo procesą. Du ar daugiau procesų 
patenka į aklavietę, kai vienas jų nieko neveikia laukdamas ištekliaus, kuriuo naudojasi 
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kita programa toje pačioje aibėje. Kita vertus, procesas išsenka, kai laukia ištekliaus, 
kuris paprasčiausiai nuolat priskiriamas prie kitų procesų.

Pavyzdžiui, servisas priima maksimalų 255 susijungimų kiekį. Norint išsekinti to-
kio tipo išteklių, pakanka iš vieno ar keleto serverių paleisti paprastą scenarijų, kuris 
padarytų taip, kad teisėti vartotojai negalėtų prisijungti prie sistemos, išvesdamas pra-
nešimą, kad išteklius yra išnaudotas.

Vienas būdas įsikišti į teisėtą operaciją yra pasinaudoti pažeidžiama vieta aukos 
kompiuteryje arba aukos naudojamoje programoje. Atakuojantysis siunčia kelias ži-
nutes, sukurtas specifiniu būdu, kurios pasinaudoja ta pažeidžiama vieta. Kitas būdas 
yra siųsti didelį kiekį žinučių, kurios išnaudoja esminius išteklius, pavyzdžiui, tinklo 
pralaidumą, CPU laiką, atmintį ir t. t. Aukos programa, kompiuteris ar tinklas išnaudoja 
visus savo kritinius išteklius mėgindamas susidoroti su atakos srautu ir negali aptarnau-
ti teisėtų klientų. 

Žinoma, norėdamas sugeneruoti tokį didžiulį žinučių kiekį, atakuojantysis turi 
turėti galingą įrangą su pakankamai greitu procesoriumi ir pakankamo tinklo srauto 
pralaidumo. Norint, kad ataka būtų sėkminga, jis privalo perkrauti aukos išteklius. Tai 
reiškia, kad atakuojančiojo įranga turi generuoti daugiau srauto negu geba apdoroti 
aukos įranga arba jos tinklo infrastruktūra. 

Tarkime, kad atakuojantysis norėtų paleisti DoS ataką į example.com, bombar-
duodamas jį daugybe žinučių. Taip pat tarkime, kad example.com turi apsčiai išteklių. 
Tokiu atveju atakuojančiajam sudėtinga sugeneruoti pakankamą žinučių kiekį iš vieno 
kompiuterio, norint perkrauti šiuos išteklius. Tačiau, tarkime, jis kontroliuoja 100 tūkst. 
kompiuterių ir visi jie generuoja žinutes į example.com vienu metu. Kiekvienas atakuo-
jantis kompiuteris dabar gali būti aprūpintas tik vidutiniškai (pavyzdžiui, gali turėti lėtą 
procesorių ar būti prisijungęs per modemą), tačiau drauge jie sudaro grėsmingą atakos 
tinklą. Tinkamai jais pasinaudojus, jie gali perkrauti net ir gerai technologiškai pasiren-
gusią auką. Tai yra išskirstytoji atsisakymo aptarnauti sistemą ataka – DDoS.

Tiek DoS, tiek DDoS yra didžiulė grėsmė internetinėms paslaugoms, tačiau DDoS 
problema yra gerokai sudėtingesnė ir sunkiau išsprendžiama. Pirmiausia ji naudoja la-
bai didelį kompiuterių skaičių. Tai sukuria galingą ginklą. Bet koks taikinys, nepri-
klausomai nuo to, kaip gerai jis būtų technologiškai parengtas, gali būti atjungtas nuo 
tinklo. Surinkti ir parengti didelę kompiuterių armiją tapo visiškai paprasta, nes daug 
automatizuotų įrankių DDoS atakoms galima rasti programišių internetiniuose pusla-
piuose ir pokalbių kambariuose. Tokių įrankių nebūtina gerai išmanyti, kad jais būtų 
galima naudotis ir padaryti tikrai daug žalos. Didelis kompiuterių skaičius suteikia at-
akuojančiajam kitą privalumą. Net jei taikinys geba identifikuoti atakuojančius kom-
piuterius (yra veiksmingų būdų šiai informacijai paslėpti), kokių veiksmų galima imtis 
prieš tinklą su 100 tūkst. serverių? 

Antroji kai kurių DDoS atakų charakteristika, dėl kurios ji tampa sudėtingesnė, yra 
tarytum teisėto srauto naudojimas – išteklius sunaudoja didelis kiekis tarytum teisėtų 
žinučių. Lyginant atakos žinutę su teisėtąja, dažnai neaptinkama jokių skiriamųjų žy-
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mių. Kadangi ataka piktnaudžiauja teisėtais veiksmais, ypač sudėtinga į ją atsakyti taip 
pat nesutrikdant teisėtų veiksmų.

DoS ataka yra programišiaus mėginimas užtvindyti vartotojo ar organizacijos sis-
temą. Etiškas programišius turi susipažinti su DoS atakų tipais ir suprasti, kaip DoS ir 
DDoS atakos veikia. Taip pat reikia susipažinti su robotais (BOTais), užvaldytų kom-
piuterių tinklais, smurfų atakomis ir SYN užtvindymu. Galiausiai etiškas programišius 
turi išmanyti įvairias priemones, kaip kovoti prieš DoS ir DDoS. 

Yra dvi pagrindinės DoS atakų grupės: 1) atakos, kurias inicijuoja viena sistema 
į vieną auką (paprastas DoS) ir 2) atakos, kurias inicijuoja daugiau nei viena sistema į 
vieną auką (išskirstytoji atsisakymo aptarnauti ataka, arba DDoS).

DoS tikslas yra ne gauti neautorizuotą prieigą prie kompiuterių ar duomenų, bet 
neleisti teisėtiems vartotojams naudotis tam tikru servisu. DoS ataka gali: ▬ užtvindyti tinklą srautu ir taip nutraukti teisėtą tinklo srautą; ▬ sutrikdyti dviejų kompiuterių susijungimus ir taip nutraukti prieigą prie serviso; ▬ tam tikram asmeniui neleisti prieiti prie serviso; ▬ sutrikdyti tam tikros sistemos ar asmens servisą.

Skirtingi įrankiai naudoja skirtingus srauto tipus užtvindyti auką, tačiau rezultatas 
išlieka toks pat: servisas sistemoje ar visa sistema yra nepasiekiama vartotojui, nes ji 
užsiėmusi stengdamasi atsakyti į pernelyg didelį užklausų skaičių.

DoS ataka paprastai yra paskutinės vilties ataka. Ji laikoma nesudėtinga ir ne-
naudinga programišiui, nes neduoda prieigos prie informacijos, o tiesiog erzina auką 
ir nutraukia teikiamas paslaugas. DoS atakos gali būti destruktyvios ir turėti ypatingą 
reikšmę, kai siunčiamos iš daugelio sistemų tuo pačiu metu (DDoS atakos). 

Tiesą sakant, DDoS yra didžiausia grėsmė, su kuria daugelis online organizacijų 
susiduria šiandien. 

kaip veikia ddos atakos
DDoS yra sudėtingesnė DoS atakos versija. Kaip ir DoS, DDoS mėgina sutrikdyti 

prieigą prie servisų, veikiančių sistemoje, siųsdama paketus į aukos sistemą taip, kad 
aukos sistema negali susidoroti. DDoS atakos esmė yra ta, kad ji retransliuoja atakas 
iš daugelio skirtingų serverių (kurie pirmiausia turi būti užimti), o ne iš vieno serverio, 
pavyzdžiui, DoS. DDoS yra didelės apimties koordinuota ataka, nukreipta prieš aukos 
sistemą.

Atakuojami servisai yra pirminė auka, o užimtos sistemos, kurios naudojamos 
atakos paleidimui, yra antrinės aukos. Užimtos sistemos, kurios siunčia DDoS į pirmi-
nę auką, kartais vadinamos zombiais ar botais. Jos dažniausiai užimamos kitos atakos 
metu ir tada naudojamos paleisti ataką prieš pirminę auką tam tikru metu ir tam tikromis 
sąlygomis. Gali būti sudėtinga atsekti atakų šaltinį, nes jos ateina iš keleto IP adresų.

Paprastai DDoS sudaro trys dalys: ▬ iniciatorius / valdytojas; ▬ vergas / antrinė auka / zombis / agentas / robotas / užvaldytų kompiuterių tinklas; ▬ auka / pirminė auka.
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Iniciatorius paleidžia ataką. Antrinė auka yra užimtas serveris, kurį kontroliuoja 
iniciatorius. Auka yra sistema, į kurią taikosi ataka. Iniciatorius nukreipia antrines au-
kas, kad jos paleistų ataką prieš pirminės aukos sistemą.

užvaldytų kompiuterių tinklai
Pati veiksmingiausia priemonė paskirstytosioms atakoms vykdyti yra užvaldytų 

kompiuterių tinklai. Užvaldytų kompiuterių tinklai sudaromi sujungiant nuo kelių iki 
kelių milijonų nuotoliniu būdu valdomų kompiuterių, pažeistų kenksmingu programi-
niu kodu. Tokių tinklų sudarymui naudojami visi kenksmingo programinio kodo plati-
nimo metodai, o pats piktavališkas programinis kodas dažniausiai turi įprastinių kom-
piuterinių virusų, kirminų ir Trojos arklių požymių. Dauguma užvaldytų kompiuterių 
tinklų valdomi per vieną ar kelias centrines nusikaltėliams priklausančias (dažniausiai 
prieš tai užgrobtas) tarnybines stotis. 

icmp užtvindymai
Ping of death (ping -l 65510 192.168.2.3) Windows sistemoje (kur 192.168.2.3 yra 

tariamos aukos IP adresas). Pagrindinis ping of death tikslas – sugeneruoti paketo dydį, 
kuris yra daugiau nei 65535 baitai. Tokie paketai nulauždavo kai kurias operacines sis-
temas devyniasdešimtųjų pabaigoje. Naujesnės šios atakos versijos siunčia didžiulius 
kiekius pernelyg didelių ICMP paketų į aukos sistemą.

Fragmentų persidengimas
Persidengiantys TCP/IP paketų fragmentai daugelį operacinių sistemų nulauždavo 

ir atimdavo išteklius. Įsilaužimo įrankio kodas buvo pavadintas teardrop, bonk, boink 
ir nestea.

pažeidžiamos vietos užtvindymas
Ankstyvosios šios atakos priemonės naudodavo UNIX sistemų chargen servisą 

generuoti duomenų srautą, nurodantį į tos pačios sistemos echo servisą, taip sukurti 
begalinį ciklą ir paskandinti sistemą jos pačios duomenyse. Šie buvo vadinami Land ir 
LaTierra.

nukeriai
Windows pažeidžiamumas, kuris prieš keletą metų išsiųsdavo išeinančius iš ruožų 

(OOB) paketus (TCP segmentus su nustatytu URG bitu) į sistemą ir ją nulauždavo. Šios 
atakos tapo labai populiarios pokalbių ir žaidimų tinkluose, išvesdavo iš rikiuotės bet 
kurį varžovą.
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ip fragmentacija
Kai maksimalios fragmentacijos tvarka yra apibrėžta atakuojančiojo sistemoje, 

aukos kompiuteris ar tinklo infrastruktūra gali būti priversta atlikti didžiulį skaičiuoja-
mąjį darbą perrinkdama paketus.

sYn užtvindymas
Kai inicijuojama SYN užtvindymo ataka, atakuojantysis siunčia SYN paketą iš 

sistemos A į B. Tačiau atakuojantysis suklastoja nesančios sistemos, kaip siuntėjo, 
adresą. B sistema mėgina siųsti SYN/ACK paketą suklastotu adresu. Jei suklastota sis-
tema yra, ji turėtų atsakyti su RST paketu sistemai B, nes ji neinicijavo susijungimo. 
Atakuojantysis turi pasirinkti sistemą, kuri nepasiekiama. Tokiu atveju sistema B išsiųs 
SYN/ACK paketą ir niekada negaus RST paketo iš A sistemos. Šis potencialus susi-
jungimas dabar yra SYN-RECV būsenos ir laukia susijungimų eilėje. Sistema dabar 
pasirengusi susijungti ir galimas susijungimas bus atmestas iš eilės tik tada, kai praeis 
tam tikras laikas. Šis laikas skirtingų sistemų yra skirtingas, bet gali trukti nuo 75 sek. 
iki 23 min. kai kurių IP realizacijų atveju. Kadangi paprastai susijungimų eilė yra labai 
maža, atakuojančiajam gali tekti išsiųsti tik kelis SYN paketus kas 10 sek., kad visiškai 
sutrikdytų tam tikrą prievadą. Aukos sistema niekada neįstengs išvalyti eilės prieš gau-
dama naują SYN užklausą.

udp užtvindymas
Dėl UDP nepatikimumo gana paprasta siųsti didžiulius UDP paketų srautus, ku-

rie gali sukelti didelę skaičiavimo apkrovą sistemoje. UDP užtvindymas technologiniu 
požiūriu vyksta įprastai, išskyrus tai, kad per trumpiausią laiką įmanoma išsiųsti ypač 
daug UDP paketų.

atspindimoji amplifikacija
Išskirstytoji atspindimoji atsisakymo aptarnauti (DRDoS) ataka – tai suklastotų 

ir padirbtų užklausų siuntimas į daugybę kompiuterių. Tai paprastai atlieka užimtos 
sistemos, priklausančios užvaldytiems kompiuteriams. Siuntėjo adresas nustatomas 
kaip aukos adresas, tad visi atsakymai užtvindo aukos sistemą. Smurfo ataka yra viena 
ankstyviausių DRDoS atakos formų. Nesenai DNS amplifikacijos atakos padidino šios 
atakos galimybes, kai daromos mažos užklausos į DNS serverius, kurie atsako dideliais 
paketais ir taip perkrauna aukos sistemą.Atsisakymo aptarnauti sistemą atakos naudoja-
mos sistemos ar tinklo darbui sutrikdyti ir laikomos atakomis prieš vartotojo duomenų pri-
einamumą. Kai nepavyksta laužtis kitaip, programišius, atakuodamas sistemą, gali griebtis 
DoS atakų. Jų metu duomenys gali būti nepasiekiami, tačiau tokia ataka jis gali neleisti ir 
teisėtiems vartotojams pasiekti savo duomenų. Prieš DoS ir ypač DDoS atakas labai su-
dėtinga kovoti. Geriausias būdas yra neleisti atakuoti naudojant srauto filtrus ugniasienėje 
arba IDS.
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žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra DoS ir DDoS atakos? Paaiškinkite, kuo jos skiriasi.
2. Kaip įgyvendinamos DoS ir DDoS atakos?
3. Kokie metodai taikomi įgyvendinant DoS ar DDoS atakas?
4. Kaip apsisaugoti nuo DoS ar DDoS atakų?
5. Kas yra užvaldytų kompiuterių tinklas ir kaip jis gali būti naudojamas?
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6.
tinklų pEržiūra (pastEBima / nEpastEBima), 

sistEmų atpažinimas, topoloGiJos 
atpažinimas, Įrankiai

Peržiūra yra pirmas aktyvaus laužimosi etapas, per kurį ieškoma aukų vėlesnėms 
sistemų ar tinklų atakoms. Enumeracija yra kitas žingsnis, kai peržiūra baigta. Šiuo 
etapu identifikuojami kompiuterių vardai, vartotojų prisijungimai ir t. t. Šiame skyriu-
je kartu aptariamos peržiūra ir enumeracija, nes daugeliu laužimo įrankių vienu metu 
atliekami abu veiksmai.

Kai žvalgymo ir informacijos rinkimo etapai baigti, atliekama peržiūra. Svarbu, 
kad informacijos rinkimas būtų atliktas kiek įmanoma išsamiau ir peržiūrai sėkmingai 
aptikti geriausi taikiniai. Peržiūros metu programišius tęsia informacijos rinkimą, atsi-
žvelgdamas į tinklą ir skirtingas jo serverių sistemas. Informacija, pavyzdžiui, IP adre-
sai, operacinė sistema, servisai ir įdiegtos programos gali padėti programišiui pasirinkti 
tinkamiausią įsilaužimo įrankį nulaužti sistemai.

Peržiūra yra sistemų, kurios gyvos ir atsako į užklausas tinkle, paieškos procesas. 
Etiški programišiai naudoja peržiūrą, norėdami identifikuoti aukos sistemų IP adresus. 
Peržiūra taip pat naudojama norint sužinoti, ar sistema yra tinkle ir ar ji pasiekiama.

Peržiūros įrankiai naudojami informacijos surinkimui apie sistemą – IP adresų, 
operacinės sistemos atpažinimo bei servisų, veikiančių kompiuteryje. 

peržiūros tipai ir tikslai ▬ Prievadų peržiūra leidžia aptikti atvirus prievadus ir servisus. ▬ Tinklo peržiūra identifikuojami IP adresai tame tinkle ar potinklyje. ▬ Pažeidžiamumo peržiūra aptinkamos žinomos spragos ir silpnosios vietos aukos 
sistemose.

prievadų peržiūra – tai procesas, kurio metu identifikuojami atviri ir pasiekiami 
sistemoje TCP/IP prievadai. Prievadų peržiūros įrankiai leidžia programišiui sužinoti 
apie sistemoje veikiančius servisus. Kiekvienas servisas ar programa kompiuteryje yra 
susieti su gerai žinomu prievado numeriu.

tinklo peržiūra yra procedūra aktyviems serverių tinklams identifikuoti, norint 
juos arba atakuoti, arba patikrinti tinklo saugumo vertinimo metu. Serveriai identifi-
kuojami naudojant individualius IP adresus. Tinklo peržiūros įrankiai mėgina identifi-
kuoti visus gyvus ir atsakančius į užklausas serverius tinkle ir atitinkamus jų IP adresus.

pažeidžiamumo peržiūra yra iniciatyvaus pažeidžiamumo identifikavimo kom-
piuterių sistemose, esančiose tinkle, procesas. Bendruoju atveju pažeidžiamumo per-
žiūra pirmiausia identifikuojama operacinė sistema ir jos versija, įskaitant servisų rinki-
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nius, kurie gali būti įdiegti sistemoje. Paskui identifikuojamos tos operacinės sistemos 
silpnosios vietos ar pažeidžiamumas. 

Vėlesniu atakos etapu programišius gali išnaudoti aptiktas pažeidžiamas vietas, 
kad gautų prieigą prie sistemos.

Nors peržiūra galima greitai identifikuoti, kurie serveriai klausosi ir yra aktyvūs 
tinkle, peržiūrą lygiai taip pat nesudėtingai pastebi įsibrovimo aptikimo sistemos (IDS). 
Peržiūros įrankiai zonduoja TCP/IP prievadus, ieškodami atvirų, ir tikrina IP adresus. 
Šiuos veiksmus gali atpažinti didžioji dalis įsibrovimo aptikimo įrankių. Tinklo ir pa-
žeidžiamumo peržiūra dažniausiai taip pat gali būti pastebėta, nes peržiūrėtojas turi 
bendrauti su aukos sistema per tinklą.

Priklausomai nuo peržiūros programos tipo ir peržiūros greičio, IDS aptiks per-
žiūrą ir pažymės tai kaip IDS įvykį. Kai kurie įrankiai, skirti peržiūrai, turi skirtingus 
režimus, todėl galima apgauti IDS, kad peržiūra liktų neaptikta arba būtų sunkiau ap-
tinkama.

Toliau aptariami įvairūs peržiūros metodų etapai, pradedant nuo pirmų trijų žings-
nių – sistemų, kurios gyvos aptikimo, atvirų prievadų aptikimo ir servisų identifikavi-
mo.

Gyvų sistemų aptikimas → Patikrinimas dėl atvirų prievadų buvimo → Servisų 
identifikavimas → Žymės paėmimas / Operacinės sistemos kontrolinio kodo patikra → 
Pažeidžiamumo peržiūra → Pažeidžiamų serverių tinklo diagramų ištraukimas → Įga-
liotųjų serverių paruošimas → Ataka.

prievadų peržiūra
Prievadų peržiūrą galima apibrėžti kaip metodą, skirtą nustatyti, kurie TCP ir UDP 

prievadai atitinkamoje sistemoje yra atviri. Atviras prievadas reiškia, kad yra tinklo ser-
visas, kuris klausosi šio prievado. Jei tinklo servisas yra pažeidžiamas, atakuojantysis 
gali panaudoti šią informaciją, pagreitindamas pažeidžiamumo analizės procesą.

Norint suprasti prievadų peržiūrą, iš pradžių reikia aptarti naudojamus protokolus. 
Tinklo servisai paprastai naudoja Transmission Control Protocol (TCP) arba User Da-
tagram Protocol (UDP) duomenų apsikeitimui.

TCP būdingos šios charakteristikos: ▬ Tai orientuotas į susijungimus protokolas. Prieš apsikeičiant duomenimis, kli-
entas ir serveris turi sukurti susijungimą, naudodami rankų paspaudimą trimis 
žingsniais:

1. Klientas inicijuoja susijungimą išsiųsdamas SYN paketą į serverį.
2. Serveris atsako SYN-ACK paketu.
3. Klientas išsiunčia ACK į serverį. Šiame taške klientas ir serveris gali apsikeis-

ti duomenims.
Tai patikimas protokolas. TCP naudoja sekos numerius duomenų paketų identifi-

kacijai. Taip pat jis naudoja patvirtinimo schemą, kai gavėjas, gavęs paketą, siunčia pa-
tvirtinimą. Kai paketas prarastas, TCP automatiškai jį persiunčia. Jei paketai atkeliauja 
netvarkinga seka, TCP juos perrūšiuoja prieš atiduodamas programai.
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UDP charakteristikos priešingos TCP. Tai yra protokolas, veikiantis be susijungi-
mo. Jis stengiasi nusiųsti paketą į tikslą, tačiau, jei paketas bus prarastas, UDP automa-
tiškai jo nepersiųs. Paketų persiuntimas paliekamas programai.

Įrankiai
nmap
Nmap yra visapusis, turintis daugybę ypatybių ir kontrolinių kodų prievadų per-

žiūrėtojas, jį plačiai naudoja visa IT saugumo bendruomenė. Šis įrankis parašytas ir 
palaikomas Fyodor. Nmap būtinai turi turėti įsiskverbimo testuotojas, nes jis yra koky-
biškas ir lankstus.

Nmap yra ne tik prievadų peržiūrėtojas, jis turi ir keletą kitų naudojimo galimybių.  ▬ serverių aptikimas. Nmap gali būti naudojamas aptikti gyvus serverius, esan-
čius aukos sistemoje. Pagal numatytąsias nuostatas Nmap naudoja ICMP echo 
užklausą, TCP SYN paketą į 443 prievadą, TCP ACK paketą į 80 prievadą ir 
ICMP timestamp užklausą serveriui aptikti. ▬ serviso / versijos nustatymas. Kai Nmap aptinka prievadus, jis gali toliau ti-
krinti serviso protokolą, programos pavadinimą, versijos numerį, serverio pava-
dinimą, įrenginio tipą ir operacinę sistemą. ▬ operacinės sistemos nustatymas. Nmap siunčia paketų seriją į nutolusį serverį 
ir tikrina jo atsakymus. Tada palygina šiuos atsakymus su operacinių sistemų 
kontrolinių kodų duomenų baze ir smulkiau apibūdina aptiktą operacinę sistemą, 
jei kontrolinis kodas rastas. Jei operacinės sistemos nustatyti nepavyksta, Nmap 
pateikia nuorodą, kuria pasinaudojus galima nusiųsti kontrolinį kodą, jei žino-
ma, kokia operacinė sistema veikia aukos sistemoje. ▬ tinklo pėdsakų maršrutas (traceroute) naudojamas nuspręsti, kurie prievadai 
ir protokolai turi daugiausiai galimybių pasiekti aukos sistemą. Nmape trace-
route prasideda didele gyvavimo (Time to Live arba TTL) reikšme ir mažėja iki 
TTL, kol pasiekia 0. Šis metodas pagreitina kelių serverių sekimo procesą. ▬ nmap scenarijų rašymo variklis. Dėl šios savybės Nmap gali būti naudojamas 
patikrinti, pavyzdžiui, tinklo serviso pažeidžiamas vietas ir išvardyti aukos sis-
temos išteklius.

serviso enumeracija (išvardijimas)
Serviso enumeracija yra metodas, naudojamas serviso, kuris aptinkamas veikian-

tis tam tikrame prievade aukos sistemoje, versijai išsiaiškinti. Versijos informacija yra 
svarbi, nes su šia informacija įsiskverbimo testuotojas gali ieškoti saugumo spragų, 
kurios yra toje programinės įrangos versijoje.

Kai kurie sistemų administratoriai dažnai keičia prievado numerį, kuriuo servisas 
klausosi tinklo. Pavyzdžiui, SSH servisas pagal numatytąsias nuostatas yra priskirtas 
prie 22 prievado, tačiau sistemos administratorius gali jį priskirti prie 2222 prievado. 
Jei įsibrovimo testuotojas atlieka tik prievadų peržiūrą į įprastą SSH prievadą, šis ser-
visas gali būti ir neaptiktas. Įsiskverbimo testuotojas taip pat turės sunkumų, susidūręs 
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su atitinkamomis programomis, veikiančiomis nestandartiniuose prievaduose. Naudo-
damas serviso enumeracijos įrankį jis gali sumažinti šias dvi problemas taip, kad ga-
limybė aptikti veikiantį servisą vis dar būtų reali, nesvarbu, prie kurio prievado jis yra 
priskirtas.

Įrankiai
amap
Amap – tai įrankis, kuriuo galima patikrinti programą, veikiančią tam tikrame 

prievade. Amap veikia siųsdamas trigerio paketą į prievadą ir lygindamas atsakymą su 
duomenų baze. Palyginimo rezultatas atspausdinamas.

Httprint
Httprint yra programa, kuri gali būti naudojama HTTP serverio programinę įrangai 

ir versijai aptikti. Jis veikia naudodamas statistinę analizę ir sujungdamas ją su neapi-
brėžtos logikos metodika. Httprint testuoja HTTP serverį, palygina gautus parašus su 
aibe saugomų parašų ir priskiria tikrumo reitingą kiekvienam kandidatų parašui. Poten-
cialūs atitikmenys serveriui yra parašai su didžiausiu patikimumo reitingu.

Prieš naudojant Httprint reikia suprasti, kad šis įrankis identifikuos tik tuos HTTP 
serverius, apie kuriuos jis žino. Kai Htpprint aptinka HTTP serverius, kurių nėra jo pa-
rašų duomenų bazėje, jis praneša apie elgsenos ir charakteristikos požiūriu panašiausią 
serverį. Taip pat reikia užtikrinti, kad tarp testuojančio kompiuterio ir aukos serverio 
nėra jokio HTTP įgaliotojo serverio.

Jau buvo aptarta aukos enumeracija ir šio proceso tikslas, taip pat prievadų per-
žiūra, kaip vienas sistemos enumeracijos metodų. Žinomi keli prievadų peržiūros tipai, 
apžvelgti keli įrankiai, kuriais galima vykdyti peržiūros procesą. Taip pat buvo aptarta 
serviso enumeracija ir įrankiai šiam veiksmui atlikti (Amap, Httprint).

žymių perėmimas ir os kontrolinio kodo analizės technologijos
Žymių perėmimas ir operacinės sistemos identifikacija, kuri gali būti apibrėžta 

kaip kontrolinio TCP/IP steko kodo analizė, yra ketvirtas žingsnis peržiūros metodikos, 
kurią naudoja etiškas programišius. Kontrolinio kodo analizės procesas leidžia pro-
gramišiams identifikuoti lengviausiai pažeidžiamas vietas ar aukštos vertės taikinius 
tinkle. Programišiai ieško lengviausių būdų, kaip gauti prieigą prie sistemos ar tinklo. 
Žymės perėmimas yra procesas, kurio metu atveriamas susijungimas ir perskaitoma 
žymė ar atsakymas, kurį atsiuntė programa. Daugelis e. pašto, FTP ir žiniatinklio ser-
verių atsakys į telnet susijungimą, pateikdami savo pavadinimą ir programinės įrangos 
versiją. Tai padeda programišiui palyginti operacinės sistemos ir programos kontrolinį 
kodą. Pavyzdžiui, Microsoft Exchange e. pašto serveris bus instaliuotas tik Windows 
OS.

Aktyvus steko kontrolinio kodo patikrinimas yra įprasta tokio tipo patikros forma. 
Tai yra duomenų siuntimas į sistemą stebint, kaip sistema atsako. Šis metodas parem-
tas tuo, kad įvairių operacinių sistemų kūrėjai realizuoja TCP steką skirtingai, taigi ir 



59

skirtingų operacinių sistemų atsakymai bus skirtingi. Tada atsakymai lyginami su duo-
menų baze ir nustatoma operacinė sistema. Aktyvi steko kontrolinio kodo patikra yra 
aptinkama, nes jis pakartotinai bando susijungti su ta pačia aukos sistema. Pasyvi steko 
kontrolinio kodo patikra yra slaptesnė. Tai yra srauto tikrinimas tinkle, norint nustatyti 
operacinę sistemą. Naudojama šnipinėjimo, o ne peržiūros metodika. Pasyvios steko 
kontrolinio kodo patikros dažniausiai neaptinka IDS ir kitos saugos sistemos, tačiau 
pasyvi patikra ne tokia tiksli kaip aktyvi.

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kokią informaciją gali suteikti tinklo ir / ar sistemos peržiūra? Kodėl tai nau-

dinga?
2. Kokius žinote įrankius, naudojamus tinklo ar prievadų peržiūrai?
3. Ar galima apsisaugoti nuo prievadų peržiūros? Kaip galima paslėpti ar užmas-

kuoti veikiančius servisus? Kam to reikia?
4. Naudodamiesi Nmap įrankiu, peržiūrėkite sistemos prievadus. Išnagrinėkite ir 

išmėginkite įvairius pasyvios / aktyvios peržiūros metodus bei raktus paleis-
dami Nmap peržiūrą.

5. Kas yra serviso enumeracija? Kokius žinote įrankius tam atlikti? Išmėginkite 
keletą įrankių. Palyginkite jų privalumus ir trūkumus. 
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7.
pažEidžiamų viEtų paiEška nutolusiuosE 

sErvEriuosE, Įrankiai

Nutolusios pažeidžiamos vietos gali būti atakuojamos prieš autorizaciją arba po 
jos. Atakos, vykdomos iki autorizacijos, yra pačios pavojingiausios. Būna taip, kad 
ataka suveikia po autorizacijos. Tokio tipo atakos ne tokios pavojingos, kaip iki auto-
rizacijos. 

Gana dažnai programišiai naudoja sistemos atkartojimą virtualioje aplinkoje. To 
reikia, kad sumažėtų jų aptikimo tikimybė ir būtų atliktas sistemos testavimas.

Įrankiai, išnaudojantys pažeidžiamas vietas, yra tik įsilaužimo įrankiai. Didžioji 
dalis šiame skyriuje minimų įrankių skirti pažeidžiamui didinti (angl. vuln-dev). Tai 
ilgas ir didelės kompetencijos reikalaujantis procesas, kurio rezultatas ir yra trokštamas 
įsilaužimo įrankis, išnaudojantis sistemos pažeidžiamumą.

pažeidžiamų vietų žymėjimas
Jau buvo surinkta pakankamai informacijos apie aukos tinklą. Dabar metas identi-

fikuoti ir analizuoti pažeidžiamas vietas, priklausomai nuo atskleistų prievadų ir servi-
sų. Tai galima atlikti daugybe automatizuotų tinklo ir programų pažeidžiamumo tyrimo 
įrankių, kurie yra BackTrack OS. Tai taip pat galima atlikti rankine įranga, tačiau užima 
pernelyg daug laiko ir reikalauja eksperto žinių. Visgi auditorius turėtų turėti aiškią vi-
ziją, kaip kruopščiai analizuoti bet kurį žinomą ar nežinomą pažeidimą, kuris gali būti 
tinklo sistemose.

Atliekant aukos enumeraciją, ieškoma ir renkama informacija apie prievadus ir 
servisus, esančius aukos aplinkoje. Enumeracija paprastai atliekama po to, kai skanavi-
mu būna išsiaiškinta aukos aplinka ir gautas gyvų serverių sąrašas.

Dažniausiai įsiskverbimo testo metu enumeracija ir aptikimas vyksta tuo pačiu 
metu. Tikslas – surinkti kuo daugiau informacijos apie aukos aplinkos tinklą ir sistemą. 
Paskui ši informacija gali būti naudojama esamoms pažeidžiamoms vietoms identifi-
kuoti.

Pažeidžiamų vietų žymėjimas – tai kritinių saugumo spragų identifikavimas ir ana-
lizė aukos aplinkoje. Kartais tai vadinama pažeidžiamumo vertinimu. Tai dar viena 
svarbi pažeidžiamų vietų valdymo programos sritis, kai IT infrastruktūros apsaugą gali-
ma analizuoti esant žinomoms ir nežinomoms spragoms. Baigus informacijos rinkimo, 
aptikimo ir enumeracijos operacijas, pradedama tirti pažeidžiamas vietas, kurių gali 
būti aukos infrastruktūroje. Jos gali kelti pavojų sistemai, pažeisti konfidencialumą, 
integralumą ar verslo sistemos prieinamumą.

Šiame skyriuje aptariami du dažniausiai pasitaikantys pažeidžiamumo tipai, supa-
žindinama su pažeidžiamų vietų klasifikacijos standartais, kai kuriais pažeidžiamumo 
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vertinimo įrankiais, įtrauktais į BackTrack operacinę sistemą. Taigi šiame skyriuje ap-
tariama: ▬ Du pažeidžiamumo tipai – vietinis ir nuotolinis. ▬ Pažeidžiamų vietų klasifikavimas pagal pramonės standartus, kurie gali būti 

naudojami visoms pažeidžiamoms vietoms klasifikuoti pagal standartinį dažnu-
mo modelį. ▬ Įrankiai, kurie gali padėti rasti ir analizuoti saugumo pažeidžiamumą aukos 
aplinkoje. Aptariamieji įrankiai skirstomi pagal jų bazinį funkcionalumą saugu-
mo vertinimo procese. Tai OpenVAS, Cisco, Fuzzin, SMB, SNMP ir žiniatinklio 
programų analizės įrankiai.

Pabrėžtina, kad rankinės ir automatizuotos pažeidžiamumo vertinimo procedūros 
turėtų būti atliekamos vykdant įvairaus tipo įsiskverbimo testavimą (vidinį ar išorinį).

Atliekant vien automatinį vertinimą, jis kartais gali parodyti false positive ir fal-
se negative sąlygas. Jeigu auditorius neturi reikiamų žinių ar nėra reikiamų vertinimo 
įrankių, įsiskverbimo testavimas gali būti visiškai nesėkmingas. Be to, vertinant pa-
žeidžiamumą būna atvejų, kai automatiniai įrankiai negali identifikuoti loginių klaidų, 
neaptiktų pažeidžiamų vietų, nepublikuotų programinės įrangos spragų ar žmogiškojo 
faktoriaus. Todėl rekomenduojama naudoti abu pažeidžiamumo vertinimo būdus.

pažeidžiamumo tipai
Yra dvi pagrindinės pažeidžiamų vietų klasės, pagal kurias galima skirti spragų 

tipus (lokalius ir nutolusius). Šios klasės bendruoju atveju yra suskirstytos į dizaino, 
realizacijos ir operacinę kategorijas. Dizaino pažeidžiamumas aptinkamas pagal rastas 
spragas programinės įrangos specifikacijose. Realizacijos pažeidžiamumas yra techni-
nės saugumo klaidos, rastos sistemos kode. Operacinis pažeidžiamumas gali rastis dėl 
nekorektiškos konfigūracijos ar sistemos išdėstymo specifinėje aplinkoje. Pagal šias 
tris klases pristatyti du bendri pažeidžiamumo tipai, kurie gali tikti bet kuriai aprašytai 
pažeidžiamumo klasei.

lokalus pažeidžiamumas
Atakuojantysis, kad galėtų išnaudoti sistemos pažeidžiamumą įvykdydamas tam 

tikrą kodą, ieško lokaliosios prieigos. Tai vadinama lokaliu pažeidžiamumu. Pasinau-
dojęs tokio tipo pažeidžiamumu, atakuojantysis gali pasididinti prieigos privilegijas ir 
taip gauti neribotą prieigą prie kompiuterinės sistemos.

Tarkime, Tomas turi lokaliąją prieigą prie MS Windows Server 2008 (32-bit, x86 
platforma). Administratorius, įgyvendindamas saugumo politiką, apribojo Tomo priei-
gą, dėl to šis negali paleisti tam tikrų programų. Bet Tomas sužinojo, kad panaudojęs 
kenksmingą kodo dalį gali įgyti sistemos arba branduolio lygio prieigą prie kompiute-
rio sistemos. Išnaudodamas šį gerai žinomą pažeidžiamumą (pavyzdžiui, CVE-2010-
0232, GP Trap Handler nt!KiTrap0D), Tomas įgyja didesnių privilegijų, kurios jam 
leidžia atlikti visas administracines užduotis ir įgyti neapribotą prieigą prie programos. 



62

Taigi aiškų pranašumą lokalusis vartotojas įgyja pasinaudodamas kenksmingu kodu ir 
taip gaudamas neautorizuotą prieigą prie sistemos.

nutolęs pažeidžiamumas
Atakuojantysis, neturėdamas jokios išankstinės prieigos prie sistemos, bet žinoda-

mas pažeidžiamą vietą, gali ją išnaudoti paleidęs kenksmingą kodo dalį per tinklą. Tai 
vadinama nutolusiu pažeidžiamumu. Tokio tipo pažeidžiamumas leidžia atakuojančia-
jam įgyti nutolusią prieigą prie kompiuterio sistemos be jokių fizinių ar lokalių kliūčių.

Tarkime, Petras ir Milda kiekvienas atskirai prisijungęs prie interneto. Abu turi 
skirtingus IP adresus, gyvena skirtinguose regionuose. Mildos kompiuteryje veikia 
Windows XP operacinė sistema, kurioje laikoma slapta biotechnologinė informacija. 
Petras, jau žinodamas operacinę sistemą ir Mildos kompiuterio IP adresą, dabar ieško 
būdų, kaip galėtų gauti nutolusią prieigą prie Mildos kompiuterio. Petras sužino, kad 
MS08-067 Windows Server Service pažeidžiamumas gali būti lengvai išnaudojamas 
per atstumą su Windows XP kompiuteriais. Taigi jis paleidžia įsilaužimo įrankį į Mil-
dos kompiuterį ir gauna neribotą prieigą prie jo.

pažeidžiamumo klasifikacijos metodai
Pastaraisiais metais sparčiai tobulėjant technologijoms nuolat ieškoma tinkamiau-

sių klasifikacijos metodų visoms dažniausiai pasitaikančioms pažeidžiamumo aibėms 
klasifikuoti. Visgi nebuvo sukurti metodai visoms dažniausiai pasitaikančioms progra-
mavimo klaidoms, galinčioms paveikti sistemos saugumą, nustatyti. Taip yra todėl, 
kad viena pažeidžiama vieta gali priklausyti daugiau nei vienai kategorijai ar klasei. Be 
to, kiekviena sistemos platforma turi savo susijungimų, kompleksiškumo ir išplėtimo 
sąsajų su aplinka. 

Klasifikacijos standartai pateikti 5 lentelėje. Jie padės identifikuoti didžiąją dalį 
sistemų saugos klaidų, kai tai apskritai yra įmanoma. Taip pat labai svarbu suprasti, kad 
didžioji dalis klasifikacijos metodų jau buvo realizuota saugumo įvertinimo įrankiuose, 
skirtuose programinės įrangos saugumo problemoms tirti realiuoju laiku.

5 lentelė. Saugumo vertinimo įrankiai

Klasifikacijos standartas Nuoroda
Fortify Software Security https://www.fortify.com/vulncat/en/vulncat/index.html

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

Common Weakness Enumeration (CWE) http://cwe.mitre.org/data/index.html

OWASP Top 10 http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_
Top_Ten_Project

OWASP CLASP http://www.list.org/~chandra/clasp/OWASP-CLASP.
zip

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

Ounce Labs http://secure.ouncelabs.com
GrammaTech http://www.grammatech.com
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Klasifikacijos standartas Nuoroda

WASC Threat Classification http://projects.žiniatinklisappsec.org/Threat-
Classification

openvas
OpenVAS – tai integruoti saugumo įrankiai ir servisai, siūlantys galingą platformą 

pažeidžiamumui valdyti. Jis buvo sukurtas kliento-serverio architektūros pagrindu, kai 
klientas reikalauja iš serverio specifinės tinklo pažeidžiamumo testų aibės, kurią galėtų 
naudoti prieš savo auką. Dėl modulinio tvirto dizaino galima paleisti saugumo testus 
kartu, be to, šį įrankį gali naudoti įvairių operacinių sistemų vartotojai (Linux/Win32). 
Toliau aptariami esminiai OpenVAS komponentai ir jų funkcijos.

6 lentelė. OpenVAS komponentai ir jų funkcijos

Įrankis Aprašas
AMap Programos protokolo aptikimo įrankis.

ike-scan Ipsec VPN peržiūros, kontrolinio kodo analizė ir testavimas.
Ldapsearch Informacijos išgavimas iš LDAP žodynų.

Nikto žiniatinklis Serverio vertinimo įrankis.
Nmap Prievadų peržiūrėtojas.
Ovaldi Atvirasis pažeidžiamumo ir patikros kalbos interpretatorius.
Pnscan Prievadų peržiūrėtojas.

Portbunny Prievadų peržiūrėtojas.
Seccubus Automatizuoja reguliarias OpenVAS peržiūras

Slad
Vietinio auditavimo demono įrankiai, tarp jų: John-the-

Ripper (JTR), Chkrootkit, ClamAV, Snort, Logwatch,
Tripwire, LSOF, TIGER, TrapWatch, LM-Sensors.

Snmpwalk SNMP duomenų išgavėjas.
Strobe Prievadų peržiūrėtojas.
w3af Žiniatinklio programų atakų ir audito priemonių rinkinys.

smB analizė
Serverio žinutės blokas (SMB) yra programos lygio protokolas, kuris dažniausiai 

naudojamas failų ir spausdintuvų dalijimosi servisams aptarnauti. Be to, jis gali val-
dyti bendruosius duomenis (angl. shares) tarp serijinių prievadų ir įvairiai tarp skirtin-
gų tinklo mazgų išdėstytų komunikacijų. Tai taip pat žinoma kaip Common Internet 
File System (CIFS). SMB remiasi vien kliento-serverio architektūra ir buvo realizuota 
įvairiose operacinėse sistemose, pavyzdžiui, Linux ir Windows. Tinklo bazinė išves-
ties ir įvesties sistema (NetBIOS) yra integrali SMB protokolo dalis, kuri įgyvendina 
transporto servisą Windows sistemose. NetBIOS veikia pagal TCP/IP protokolą (NBT) 
ir taip leidžia kiekvienam kompiuteriui, turinčiam tinkle skirtingą pavadinimą ir IP 
adresą, bendrauti vietiniame tinkle (LAN). Be to, DCE/RPC servisas naudoja SMB, 
kaip kanalą autentiškai interprocesinei komunikacijai (IPC) tarp tinklo mazgų. Dėl šio 
reiškinio galimi procesų ir kompiuterių susijungimai, kurių metu galima dalytis duo-
menimis autentiškuose kanaluose. NetBIOS servisai paprastai yra įvairiuose TCP ir 
UDP prievaduose (135, 137, 138, 139 ir 445). Dėl šių pranašumų ir silpnos SMB rea-
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lizacijos, šis protokolas visada buvo pagrindinis programišių taikinys. Buvo nustatyta 
daugybė pažeidžiamų vietų, kurios kėlė pavojų aukos sistemoms. Įrankiai, aptariami 
šiame skyriuje, apie auką suteikia šios naudingos informacijos: serverio vardas, vei-
kiantys servisai, srities valdiklis, MAC adresas, OS tipas, prisijungę vartotojai, paslėpti 
bendrieji duomenys, laiko informacija, vartotojų grupė, dabartinės sesijos, spausdintu-
vai, prieinami spausdintuvai ir t. t.

snmp analizė
SNMP yra programos lygio protokolas, suprojektuotas veikti 161 UDP prieva-

de. Jo pagrindinė funkcija – stebėti visus tinklo įrenginius, kad tam tikrais atvejais 
(pavyzdžiui, dingsta elektra, negalima pasiekti tikslo) galėtų įsikišti administratorius. 
Tinklus, kuriuose leidžiamas SNMP, paprastai sudaro tinklo įrenginiai, valdytojas ir 
agentas. Valdytojas kontroliuoja administracines užduotis tinklo valdymo ir stebėjimo 
operacijoms. Agentas yra programinė įranga, kuri veikia tinklo įrenginiuose, o tinklo 
įrenginiai gali būti maršrutizatoriai, komutatoriai, šakotuvai, IP kameros, tinklų tiltai, 
kartais operacinių sistemų kompiuteriai (Linux, Windows). Šie įrenginiai, kuriuose 
gali veikti agentas, valdytojui per SNMP pateikia informaciją apie jų tinklo pralai-
dumą, veikimo laiką, vykstančius procesus, tinklo sąsajas, sistemos servisus ir kitus 
svarbius duomenis. Informacija perduodama ir išsaugoma kintamųjų forma, kuri api-
būdina sistemos konfigūraciją. Šie kintamieji sutvarkyti pagal sistematinę hierarchiją, 
t. y. valdymo informacinę bazę (MIBs), kurioje kiekvieną kintamąjį identifikuoja uni-
kalus objekto identifikatorius (OID). Iš viso yra trys SNMP versijos (1, 2, 3). Saugumo 
požiūriu v1 ir v2c buvo suprojektuoti bendruomeninėms saugumo schemoms apdoroti, 
o v3 pagerino saugumo funkciją ir suteikė daugiau konfidencialumo, integralumo ir 
autentiškumo. Šiame skyriuje aptariami įrankiai pirmiausia skirti SNMP įrenginiams, 
besiremiantiems v1 ir v2c.

nutolęs įsilaužimo įrankių naudojimas 
terminai ir apibrėžtys
Norint suprasti, kas yra nutolęs įsilaužimo įrankių naudojimas, reikia aptarti du 

terminus – nutolęs ir įsilaužimo įrankių naudojimas. 
Įsilaužimo įrankių naudojimas. Įsilaužimo įrankis yra programa, išnaudojanti sau-

gumo pažeidžiamumą programinėje įrangoje, kad įgyvendintų tam tikrus tikslus, pa-
vyzdžiui, įvykdytų nutolusį kodo paleidimą arba DoS ataką. 

Nutolęs reiškia be tiesioginės prieigos prie aukos sistemos. Taigi nutolęs apibūdina 
tam tikrą tinklą, pavyzdžiui, internetą arba LAN. 

Vadinasi, kalbant apie nutolusį įsilaužimo įrankių panaudojimą, turimas omenyje 
įsilaužimo įrankis, kuris paleidžiamas per atstumą.

Didelis tokių atakų privalumas tas, kad atakuojantysis neturi būti arti taikinio no-
rėdamas pasiekti savo tikslą. Todėl tampa labai sunku susekti ataką ir patogu kenkėjui, 
kuriam nereikia brautis į patalpas. 
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Kita vertus, kenkėjui lieka mažiau atakavimo variantų, nes ataką tenka nukreipti 
į servisus, veikiančius tinkle. Tarp tokių gali būti HTTP (žiniatinklio serveriams), FTP 
ar SMB.

Įsilaužimo įrankiai
Įsilaužimo įrankiai yra programos arba metodai, kurie panaudoja saugumo pažei-

džiamumą programinėje įrangoje tam, kad sukeltų nepageidaujamą poveikį programi-
nei įrangai, prieš kurią yra naudojami įsilaužimo įrankiai. Paprastai jie piktnaudžiauja 
programavimo spragomis – nesaugiomis funkcijomis ar loginėmis klaidomis. Kartais 
išnaudojamos ir protokolų projektavimo klaidos. 

Įsilaužimo įrankiai gali būti skirstomi pagal įvairiausius kriterijus. Toliau aptaria-
mi populiariausi kriterijai. ▬ pagal įsilaužimo įrankio rezultatą – ką kenkėjas pasiekia naudodamas įsilau-

žimo įrankį. Tai gali būti gana paprasta DoS ataka, kai servisas sustabdo savo 
veikimą, kad paleistų nutolusį kodą, o atakuojantysis gali vykdyti atitinkamą 
kodą aukos kompiuteryje. DoS ataka gali nulaužti servisą atakos metu arba tie-
siog priversti jį stipriai išnaudoti CPU, užduodamas daugybę ypač intensyvių 
skaičiavimo operacijų. Nutolusio kodo vykdymas yra labai pavojingas, nes daž-
niausiai kenkėjas aukos sistemoje gauna apvalkalą, kuriame gali vykdyti bet ku-
rias komandas su nulaužto serviso privilegijomis. Kitas galimas rezultatas – tai 
vartotojo prieigos sukūrimas, privilegijų didinimas ir slaptažodžių pakeitimas. ▬ Įsilaužimo įrankio tipas rodo išnaudojamo pažeidžiamumo tipą. Yra daugybė 
žinomų pažeidžiamumo tipų. Štai keletas jų: – Buferio perpildymas, erdvė, kuri yra skirta vartotojui ir įvesties duomenims ir 
kurioje nevykdoma jokia apribojimų patikra. Tai leidžia kenkėjui rašyti į gretimą 
atminties erdvę. Šis įsilaužimo įrankių tipas yra vienas dažniausių, jis bus pla-
čiau aptartas kitame skyriuje. – SQL injekcijos yra dažna žiniatinklio programų ataka, kai vartotojo įvestis per-
duodama SQL duomenų bazei nefiltruota ir kai leidžiama vartotojui rodyti, kurti, 
trinti ar atnaujinti duomenis duomenų bazėje, ko šiaip jam neleidžiama daryti. – Įsilaužimo įrankio ruožas iš esmės gali būti skirstomas į nutolusį ir lokalų. Su 
lokaliais įsilaužimo įrankiais atakuojančiajam reikia turėti galimybę tiesiogiai 
prieiti prie kompiuterio, kad įkištų USB raktą arba ką nors įdiegtų. Tai dažniau-
siai labai sudėtinga, nes atakuojančiajam arba reikia apsimesti patikimu asmeniu 
(pasitelkus socialinę inžineriją), arba jis turi įsilaužti į pastatą ir pavogti aukos 
kompiuterį. O nutolęs įsilaužimo įrankis gali būti paleistas iš bet kur, jei tik taiki-
nys pasiekiamas internetu ar kitais susijungimo kanalais. Sudėtingiau tampa, jei 
ir atakuojantysis, ir auka yra tame pačiame lokaliame tinkle. Jei nėra belaidžio 
LAN, į kurį, priklausomai nuo užšifravimo, labai sudėtinga arba neįmanoma pa-
tekti be autorizavimo, atakuojantysis vis tiek turi patekti į tą patį pastatą, kuria-
me yra taikinys, ir prisijungti. Pavyzdžiui, įsilaužimo įrankiai, nutaikyti į žinia-
tinklio programas, pavyzdžiui, didžioji dalis SQL injekcijų, yra klasifikuojami 
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kaip nutolę įsilaužimo įrankiai, nes atakuojančiajam nereikia būti arti serverio. 
Senų ir naujų įsilaužimo įrankių duomenų bazę galima rasti interneto puslapyje 

http://www.exploit-db.com/. Panašiai pasiekiamos ir pažeidžiamumo duomenų bazės, 
kuriose surenkamos žinomos spragos. Dažniausiai tokiose duomenų bazėse talpinama 
informacija apie tai, kaip apsaugoti pažeidžiamas vietas. Tokios duomenų bazės nau-
dingos, nes ne visada yra viešai prieinamų įsilaužimo įrankių žinomam pažeidžiamu-
mui. Viena tokių duomenų bazių yra http://osvdb.org/.

Buferio perpildymas
Buferio perpildymas yra viena labiausiai išnaudojamų pažeidžiamumų. Yra du 

tokio išnaudojimo potipiai, kurie skiriasi tuo, kokią atmintį pažeidžia: 1) buferio per-
pildymai, kurie remiasi duomenų struktūromis, iš kurių duomenys nuskaitomi bet ko-
kia tvarka, ir 2) buferio perpildymai, kurie remiasi duomenų struktūromis, iš kurių 
pirmiausia nuskaitomi įrašyti duomenys. Šiame skyriuje plačiau aptariamas pastarasis 
potipis, nes jį lengviau suprasti.

Kenkėjai mielai naudojasi įsilaužimo įrankiais, nes jie paleidžia vykdyti nutolusį 
kodą, kuris iš esmės leidžia kenkėjams daryti viską.

Norint juos suprasti, reikia žinoti proceso atminties išsidėstymo pagrindus.
Buferio perpildymo pažeidžiamumas atsiranda tada, kai parašoma kas nors pana-

šaus į tokį kodą (C ar C++):
void vulnerableFunction(char *userstring) {
   char buff[20];
   strcpy(buffer,str);
}

Taigi kas nutinka? Funkcija gauna vartotojo pateiktą simbolių eilutę, kuri gali būti 
bet kokio dydžio. Tada sukuriamas lokalus kintamasis buff, kuriam paskiriama 20 sim-
bolių vieta.

Dabar iškviečiama liūdnai pagarsėjusi funkcija strcpy, kuri nukopijuoja userstring 
į lokalaus kintamojo buff atminties erdvę. Tai atlikdama strcpy nevykdo jokios ribų 
patikros, todėl ši funkcija netikrina, ar tikslas (buff) iš tiesų yra pakankamai didelis 
saugoti šaltinį (userstring). Kadangi buff gali būti mažesnis negu userstring, gali nutikti 
taip, kad bus perrašyta greta esanti atmintis. Ši atmintis po perrašymo tampa sugadinta, 
ir vartotojas (šiuo atveju kenkėjas), pateikiantis simbolių eilutę, gali pateikti reikšmes.

Jei kenkėjas yra pakankamai išprusęs, jis gali perrašyti grįžtamąjį adresą ir padary-
ti taip, kad jis rodytų į atminties erdvę, kurioje yra simbolių eilutės, pateiktos kenkėjo. 
Ten gali būti padėtas vadinamasis payloadas (žr. kitą skyrių). Jei taip nutinka, tada 
funkcijai baigus darbą vykdymas pereina į šią vietą ir pradedama vykdyti dalis, atlie-
kanti kenkėjiškus veiksmus.

Buferio perpildymai, paremti strcpy, laikomi praėjusio amžiaus pažeidžiamumu, 
nes Aleph1 vieną pirmųjų savo straipsnių šiuo klausimu publikavo 1996 m. rugpjūtį pro-
gramišių žurnale PHRACK (http://phrack.org/issues.html?issue=49&id=14#article).



67

Visgi kartkartėmis atrandama naujų buferio perpildymo spragų. Taip nutiko su 
populiaria Linux USB tvarkykle Caiaq 2011 metų kovo 8 dieną. Tuo atveju prietaiso 
pavadinimas nukopijuojamas į atminties erdvę, kurios dydis tik 80 baitų. Iš esmės tai 
reiškia, kad savo įrenginiui galima suteikti labai ilgą vardą ir taip paleisti vykdyti kodą 
branduolio režimu tiesiog įkišus USB raktą. Žinoma, tai yra lokalus įsilaužimo įran-
kis. Daugiau informacijos apie tai galima rasti interneto puslapyje http://www.h-online.
com/open/news/item/USB-driver-bug-exposed-as-Linux-plug-pwn-1203617.html.

viruso arba įsilaužimo įrankio dalis, atliekanti kenkėjiškus veiksmus
Tai iš esmės yra tai, ką daro paleisti įsilaužimo įrankiai. Su buferio perpildymais 

tai yra kodas, į kurį nurodomas grįžimo adresas. Dažniausiai norima paleisti apvalka-
lą ir suteikti atakuojančiajam visišką sistemos valdymą. Dažnai naudojamas angliškas 
terminas shellcode.

Viruso ar įsilaužimo įrankio dalis, atliekanti kenkėjiškus veiksmus susideda iš va-
dinamųjų opkodų, kurie yra šešioliktainiai asemblerio instrukcijų kodai (hexcodes).

Įrankiai
snmp Enum
Snmp Enum yra mažas Perl scenarijus, jis naudojamas aukos SNMP įrenginio 

numeracijai siekiant išgauti daugiau informacijos apie vidinę sistemą ir tinklą. Taip 
gaunami esminiai duomenys: sistemos vartotojai, aparatinės įrangos informacija, vei-
kiantys servisai, įdiegta programinė įranga, veikimo laikas, bendrosios direktorijos, 
diskai, IP adresai, tinklo sąsajos ir kita naudinga informacija, priklausomai nuo SNMP 
įrenginio tipo (Cisco, Windows ar Linux).

snmp Walk
SNMP Walk yra galingas informacijos rinkimo įrankis. Jis ištraukia visų įrenginių 

konfigūracinius duomenis, priklausomai nuo tikrinamo įrenginio tipo. Tokie duomenys 
yra labai naudingi ir informatyvūs siekiant paleisti tolesnes atakas ir bandant laužtis į 
aukos sistemą. Be to, SNMP Walk gali pasiimti vieną MIB duomenų grupę arba speci-
finę OID reikšmę.

žiniatinklio programų analizė
Didžioji dalis šiuo metu kuriamų programų integruoja skirtingas žiniatinklio tech-

nologijas, dėl kurių padidėja sudėtingumą ir rizika atskleisti jautrią informaciją. Žinia-
tinklio programos visada buvo kenkėjų, kurie stengėsi pavogti, apgauti, pakenkti arba 
prievarta pasisavinti bendrovių turtą, taikinys. Šis žiniatinklio programų daugėjimas 
tapo milžinišku iššūkiu įsiskverbimų testuotojams. Svarbiausia užduotis – apsaugoti 
tiek žiniatinklio programas (išorinę dalį), tiek duomenų bazes (vidinę dalį) vykdant 
tinklo saugumo atsakomąsias priemones. Tai būtina, nes žiniatinklio programa elgiasi 
kaip duomenų apdorojimo sistema, o duomenų bazė yra atsakinga už jautrių duome-
nų (pavyzdžiui, kreditinių kortelių, pirkėjų, atpažinimo duomenų ir t. t.) saugą. Šiame 
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skyriuje buvo atskirai aptariami žiniatinklio programų ir duomenų bazių testavimo me-
todai. Tačiau labai svarbu suprasti pagrindinius sujungtos technologijos infrastruktūros 
ryšius ir architektūrą. Vertinimo įrankiai, pateikti BackTrack, matuoja žiniatinklio pro-
gramų ir duomenų bazių saugumą sujungtos technologijos vertinimo proceso metu. Tai 
reiškia, kad kai kurie įrankiai bus nukreipti į išorinę dalį, siekiant sutrikdyti vidinėje 
dalyje esančios duomenų bazės veiklą ir saugumą (pavyzdžiui, SQL injekcijos atakos 
metu).

duomenų bazės vertinimo įrankiai
Šiame skyriuje buvo kartu aptartos trys BackTrack duomenų analizės įrankių ka-

tegorijos (MSSQL, MySQL ir Oracle) ir pasirinktų įrankių pagrindinės funkcijos ir 
galimybės. Šie įrankių rinkiniai sprendžia pagrindines kontrolinio kodo palyginimo, 
enumeracijos, slaptažodžių auditavimo ir įvertinimo taikant SQL injekcijos ataką pro-
blemas. Tai leidžia auditoriui apžvelgti silpnąsias vietas, rastas ne tik išorinėje žiniatin-
klio programos dalyje, bet ir vidinėje – duomenų bazėje.

dBpwaudit
DBPwAudit yra Java kalba parašytas įrankis, suprojektuotas atlikti Oracle, MyS-

QL, MSSQL ir IBM DB2 serverių slaptažodžių auditą. Programos dizainas yra labai 
supaprastintas, kad prireikus būtų galima pridėti daugiau duomenų bazių metodų. Tai 
padeda įsibrovimo testuotojui aptikti realias vartotojų prieigas duomenų bazės valdy-
mo sistemose, jei šios nėra sustiprintos vykdant saugaus slaptažodžio politiką. Šiuo 
metu šis įrankis palaiko žodyninį slaptažodžio atakos mechanizmą.

pblind
Pblind yra mažas Python scenarijus, suprojektuotas išnaudoti akluosius SQL in-

jekcijų pažeidžiamumus duotajame URL. Tai nėra visiškai automatizuotas įrankis, ta-
čiau talentingas auditorius jį gali paversti pusiau automatine SQL injekcijos mašina. 
Būtina turėti duomenų bazių technologijų (Oracle, MySQL, MS-SQL) žinių norint 
veiksmingai išnaudoti aukos aplikaciją.

sQlbrute
SQLbrute yra išplėstinis SQL injekcijos įrankis, naudojamas duomenims išgauti iš 

pažeidžiamos žiniatinklio programos duomenų bazės. Šis įrankis sujungia klaidomis ir 
laiku paremtų aklųjų SQL injekcijų pažeidžiamumo galimybes įvertinti aukos žiniatin-
klio aplikaciją ir apžvelgti žinomus modelius, kurie leistų sėkmingai išgauti duomenis 
iš duomenų bazės. Šiuo metu šis įrankis palaiko dviejų žinomų duomenų bazių techno-
logijų – MSSQL Server ir Oracle – testus. Tačiau Oracle duomenų bazės palaikymas 
yra ribotas ir juo negalima tikrinti paremtų laiku SQL injekcijų pažeidžiamumo.

sQlmap
SQLMap yra išplėstinis automatinis SQL injekcijų įrankis. Pagrindinis jo tiks-

las – peržiūrėti, aptikti ir išnaudoti SQL injekcijos spragas duotajame URL. Šiuo metu 
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jis palaiko įvairias duomenų bazių valdymo sistemas (DBMS), pavyzdžiui, MSSQL, 
MySQL, Oracle ir PostgreSQL. Taip pat jis gali identifikuoti ir kitas duomenų bazių 
sistemas, pavyzdžiui, DB2, Informix, Sybase, Interbase ir MS Access. SQLMap turi 
keturias unikalias SQL injekcijų metodikas. Tai yra išvadinės aklosios SQL injekcijos, 
UNION užklausų SQL injekcijos, sugrupuotos injekcijos ir laiku paremtos aklosios 
SQL injekcijos. Šis įrankis turi daugybę ypatybių ir parinkčių, jis apima duomenų ba-
zės kontrolinio kodo palyginimą, enumeraciją, duomenų išgavimą, aukos failų siste-
mos prieigos gavimą ir pasirinktų komandų vykdymą su visiška prieiga prie operacinės 
sistemos. Papildomai jis gali analizuoti aukų sąrašą iš Burp įgaliotojo serverio ar žinia-
tinklio Scarab žurnalinių įrašų, taip pat standartinių tekstinių failų. SQLMap taip pat 
suteikia galimybę peržiūrėti Google paieškos variklį naudojant klasifikuotus Google 
raktus, siekiant gauti prieigą prie specifinių sistemų.

nikto2
Nikto2 yra išplėstinis žiniatinklio serverio saugumo peržiūrėtojas. Jis peržiūri ir 

aptinka pažeidžiamas vietas, kurios randasi dėl nekorektiškos serverio konfigūracijos, 
dėl paliktų pagal numatytąsias nuostatas arba nesaugių failų ar dėl pasenusios serverio 
programos. Šis įrankis sukurtas LibWhisker2 pagrindu ir palaiko daugiaplatformį nau-
dojimą, SSL, serverio atpažinimo metodus (NTLM/Basic), įgaliotuosius serverius ir 
keletą IDS apėjimo metodikų. Taip pat jis palaiko vadinamųjų subdomainų enumeraci-
ją, programų saugumo patikrą (XSS, SQL injekcijos ir t. t.) ir gali nuspėti autorizacijos 
kredencialus, naudodamas žodynu paremtą atakos metodą.

paros proxy
Paros proxy yra vertingas pažeidžiamumo vertinimo įrankis. Jis keliauja per visą 

tinklalapį ir vykdo įvairius pažeidžiamumo testus. Taip pat jis leidžia auditoriui įterpti 
žiniatinklio srautą (HTTP/HTTPs) ir taip paruošti vietinį įgaliotąjį serverį tarp nar-
šyklės ir tikrosios aukos programos. Toks mechanizmas padeda auditoriui klastoti ar 
manipuliuoti tam tikromis užklausomis, kurios daromos į aukos aplikaciją tam, kad 
galėtų patikrinti ją rankine įranga. Taigi Paros proxy veikia kaip aktyvusis ir pasyvusis 
žiniatinklio programų saugumo vertinimo įrankis.

webscarab
webScarab yra galingas žiniatinklio programų saugumo vertinimo įrankis. Jis turi 

keletą veikimo režimų, tačiau dažniausiai veikia per įsiterpiantį įgaliotąjį serverį. Įga-
liotasis serveris yra tarp galutinio vartotojo naršyklės ir aukos žiniatinklio programos 
ir stebi bei redaguoja užklausas ir atsakymus, kurie siunčiami į vieną ar kitą pusę. Šis 
procesas padeda auditoriui rankine įranga sukurti kenksmingą užklausą ir stebėti atsa-
kymą, kurį atsiunčia žiniatinklio programa. Jis turi daugybę integruotų įrankių, pavyz-
džiui, UNIX sistemos patikimumo testavimo įrankį, sesijos ID analizatorius, paieškos 
serverį, žiniatinklio servisų analizatorius, XSS ir CRLF pažeidžiamumo peržiūrėtoją, 
transkoduotoją ir kt.
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nessus
Nessus yra pirmasis pasaulyje nemokamas atvirojo kodo pažeidžiamumo peržiū-

rėtojas, jis naudojamas daugybę metų iki šių dienų. Nessus projektas buvo pradėtas 
1998-ųjų pradžioje. Tuo metu atvirojo kodo pažeidžiamumo peržiūrėtojai buvo finan-
suojami komerciniai tos pačios rūšies produktai. Tada Renaud Deraison ir nusprendė 
pradėti projektą, kuris vėliau tapo žinomas kaip Nessus.

Nessus yra griežtas pažeidžiamumo peržiūrėtojas, jis puikiai pritaikytas dideliems 
bendrovių tinklams. Dėl to, kad yra nemokamas, jį naudoja įmonės, negalinčios skirti 
daug lėšų savo sistemų apsaugai. Jo išplėtimo galimybės leidžia vartotojams atlikti 
pažeidžiamumo patikras remiantis savo pačių patirtimi, jie nebūtinai turi būti projekto 
plėtros dalyviai. Ta pati savybė suteikia galimybę greitai atnaujinti aptiktas pažeidžia-
mas vietas didelei vartotojų bendruomenei, palaikančiai projektą, todėl įrankis aktualus 
ir dabar.

Šiame skyriuje buvo aptarti identifikavimo ir kritinio saugumo pažeidžiamumo 
analizavimo procesai, paremti įrankiais iš BackTrack. Taip pat buvo apžvelgtos trys 
pagrindinės pažeidžiamumo klasės – dizaino, realizacijos ir operacinė, jų skirstymas į 
dvi pažeidžiamumo grupes – lokalaus ir nutolusio pažeidžiamumo. Paskui buvo aptarti 
keli pažeidžiamumo klasifikavimo metodai, kuriais saugumo auditorius gali vadovau-
tis, skirstydamas saugumo spragas pagal jų unifikuotus bendrumo modelius. Taip pat 
buvo aptarti pažeidžiamumo vertinimo įrankiai, kurie sujungia automatizuotą ir ranki-
nę tikrinimo metodiką. Šie įrankiai suskirstyti pagal specializuotas audito technologijos 
kategorijas: OpenVAS (įrankis viskas viename), Cisco, Fuzzy testavimo, SMB, SNMP 
ir žiniatinklio programos saugumo vertinimo įrankiai. Kitame skyriuje bus nagrinėja-
mas apgaulės menas, aiškinami įvairūs būdai, kaip išnaudoti žmogiškąjį pažeidžiamu-
mo faktorių siekiant tikslo. Nors šis procesas kartais nėra būtinas, jis yra ypač svarbus, 
kai trūksta informacijos, kuri padėtų nulaužti aukos infrastruktūrą.

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Išvardykite pažeidžiamumo klases.
2. Naudodamiesi pažeidžiamų vietų paieškos sistemomis, aptikite spragas, ku-

rias turi jūsų programinė įranga.
3. Kas yra buferio perpildymas ir kodėl jis įvyksta?
4. Naudodamiesi Nessus įrankiu, ištestuokite pasirinktą sistemą ir pateikite re-

zultatus bei pasiūlymus.
5. Kas yra įsilaužimo įrankiai? Kaip jie skirstomi ir kam naudojami?
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8.
tinklo srauto stEBėJimo mEtodai ir 

Įrankiai

Sniferis yra paketų ar kadrų gaudymo įrankis. Dažniausiai jis gaudo ir atvaizduoja 
duomenis, kai jie persiunčiami iš serverio į serverį tinkle. Bendruoju atveju sniferis pe-
rima srautą tinkle ir atvaizduoja jį arba komandinėje eilutėje, arba GUI formatu peržiū-
rėti programišiui. Dauguma sniferių atvaizduoja tiek antro (kadro), tiek trečio (paketų) 
lygio antraštes ir programinės įrangos vietas, kurios gali būti atsakingos už kenkėjiško 
kodo paleidimą. Kai kurie pažangesni sniferiai interpretuoja paketus ir gali perrinkti jų 
srautą į originalius duomenis, pavyzdžiui, elektroninį laišką ar dokumentą.

Sniferiai naudojami srautui tarp dviejų sistemų sugaudyti, tačiau taip pat jie sutei-
kia ir daug informacijos. Pagal tai, kaip sniferis naudojamas ir kokie saugumo nustaty-
mai, programišius gali juo pasinaudoti ir aptikti vartotojų vardus, slaptažodžius bei kitą 
konfidencialią informaciją, perduodamą tinklu. Keletas laužimo atakų ir įvairūs lauži-
mo įrankiai neapsieina be sniferio, kad išgautų svarbią informaciją iš aukos sistemos.

Visos serveris–serveris tinklo komunikacijos paremtos TCP/IP duomenų komu-
nikacijos modeliu. TCP/IP modelis yra seniausias OSI modelis su septyniais duomenų 
komunikacijos lygiais. Dauguma programų naudoja TCP/IP, sudarydamos serveris–
serveris susijungimus.

Normaliai veikiant tinklui, programos lygio duomenys enkapsuliuojami, o antraš-
tė, kurioje yra adreso informacija, pridedama prie duomenų pradžios. IP antraštė, susi-
dedanti iš šaltinio ir tikslo IP adresų, pridedama prie duomenų, taip pat ir MAC antraš-
tės, susidedančios iš šaltinio ir tikslo MAC adresų. IP adresai naudojami maršrutizuoti 
srautą į atitinkamą IP tinklą, o MAC adresai užtikrina, kad duomenys būtų siunčiami į 
teisingą serverį. Pašto sistema veikia maždaug tokiu pačiu principu. Laiškai perduoda-
mi į atitinkamą vietą naudojant pašto indeksą, o tada pristatomi pagal pašto indeksą į 
atitinkamą gatvę ir atitinkamą namą. IP adresas yra panašus į pašto indeksą, reikalingą 
pristatyti paštą vietinėje zonoje, o gatvės ir namo numeriai yra tarsi tikslūs tam tikros 
tinklo stoties MAC adresai.

Adresų sistema užtikrina tikslų pristatymą gavėjui. Normaliai veikiant tinklui, ser-
veris neturėtų gauti duomenų, kurie būtų skirti kitam serveriui, taigi ir duomenų pake-
tus turėtų gauti tiktai tas gavėjas, kuriam jie skirti. Paprasčiau tariant, duomenys turėtų 
nukeliauti tik tam gavėjui, kurio IP ir MAC adresai yra tokie, kaip nurodyti. Tačiau 
žinoma, kad sniferiai pasiima duomenis, kurie jiems nebuvo skirti.
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15 pav. OSI ir TCP/IP modeliai

Sniferių programinė įranga veikia sugaudydama paketus, neskirtus sniferio siste-
mos MAC adresui, o tik aukos MAC adresui. Tai vadinamasis mišrusis režimas. Pa-
prastai sistema tinkle nuskaito ir atsako tik į srautą, atsiųstą tiesiai jos MAC adresu. 
Tačiau daugybė laužimo įrankių pakeičia sistemos NIC į mišrųjį režimą. Šiuo režimu 
NIC nuskaito visą srautą ir persiunčią jį sniferiui apdoroti. Mišrusis režimas leidžia-
mas tinklo kortai instaliavus specialią tvarkyklių programinę įrangą. Daugybė skirtų 
šniukštinėti laužimo įrankių, taip pat turi ir mišriojo režimo tvarkyklę šiam veiksmui 
įgyvendinti. Ne visos Windows tvarkyklės palaiko šį režimą, todėl naudojant laužimo 
įrankius reikia įsitikinti, kad jis bus palaikomas. 

Bet kuris protokolas, kuris neužšifruoja duomenų, yra tinkamas šniukštinėti. Pro-
tokolai HTTP, POP3, SNMP ir FTP šniukštinėjami dažniausiai, programišiai juos laiko 
tokiais, iš kurių galima išgauti vertingos informacijos, pavyzdžiui, vartotojų vardus 
ir slaptažodžius. Taip pat yra du skirtingi šniukštinėjimo būdai – pasyvus ir aktyvus. 
Pasyvus šniukštinėjimas – tai srauto klausymas ir perėmimas. Jis naudingas tinkle, su-
jungtame šakotuvais. Aktyvus šniukštinėjimas – tai ARP klastojimo paleidimas arba 
srauto užtvindymo ataka prieš šakotuvą siekiant perimti srautą. Aktyvus šniukštinėji-
mas yra aptinkamas, o pasyvus – ne.

Tinkluose, kuriuose naudojami šakotuvai arba belaidė įranga sistemoms sujungti, 
visi tinklo serveriai gali matyti srautą. Tokiu atveju pasyvus paketų šniukštinėjimas gali 
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sugaudyti srautą, keliaujantį iš visų serverių ir į visus serverius, sujungtus šakotuvo. 
Komutuojamas tinklas veikia kitaip. Komutatorius stebi, kaip siunčiami duomenys ir 
bando persiųsti paketus numatytiems gavėjams pagal MAC adresą. Komutatorius turi 
visų sistemų MAC lentelę ir prievadų numerius, prie kurių jie prijungti. Tai leidžia 
komutatoriui segmentuoti tinklo srautą ir siųsti jį tik į teisingo gavėjo MAC adresą. 
Komutuojamas tinklas labai patobulėjo ir yra saugesnis negu bendras tinklas, sujungtas 
šakotuvais.

Kitas būdas šniukštinėti duomenis per komutatorių yra toks: panaudojant SPAN 
prievadą arba prievadų atspindėjimą, sudarant sąlygas visiems duomenims, išsiųstiems 
į fizinį komutatoriaus prievadą būti nukopijuotiems į kitą prievadą. Daugeliu atvejų 
SPAN prievadus naudoja tinklo administratoriai srauto stebėjimui teisėtais tikslais.

Įrankiai
Tcpdump
Tcpdump yra svarbus Linux įrankis įsibrovimų analitiko rinkinyje. Populiariausios 

Linux distribucijos taip pat įtraukia TCPDump į galimų paketų sąrašą. Daugiau infor-
macijos galima rasti interneto puslapyje http://www.tcpdump.org/.

16 pav. Tcpdump ekrano vaizdas

Kismet
Kismet yra tinklo detektorius, paketų sniferis ir įsibrovimų aptikimo programa, 

skirta 802.11 belaidžiams tinklams. Jis veikia su bet kuria belaidžio tinklo korta, kuri 
palaiko neapdoroto stebėjimo režimą ir gali šniukštinėti 802.11a, 802.11b ir 802.11g 
srautą. Programa veikia Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ir Mac OS X.
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17 pav. Kismet ekrano vaizdas

Daugiau informacijos galima rasti interneto puslapyje http://www.kismetwireless.
net/.

Wireshark
Wireshark yra tinklo protokolų analizatorius. Pagrindiniai šio įrankio privalumai, 

palyginti su tcpdump, yra tie, kad Wireshark gali suprasti įvairius protokolus, ne tik 
TCP/IP. Vartotojo sąsaja leidžia vartotojui suprasti informaciją, esančią sugautuose tin-
klo paketuose, kur kas lengviau. Štai keletas Wireshark ypatybių: ▬ palaiko daugiau nei 100 000 protokolų; ▬ gali gyvai gaudyti paketus ir analizuoti atsijungęs nuo tinklo; ▬ turi patį galingiausią atvaizdavimo filtrą; ▬ sugauti tinklo duomenys gali būti atvaizduojami per GUI arba komandinėje ei-

lutėje.

tshark ▬ Gali nuskaityti / įrašyti daug skirtingų gaudymo formatų, pavyzdžiui, tcpdump 
(libpcap), Network General Sniffer, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network 
Monitor ir kt. ▬ Realiuoju laiku duomenys gali būti nuskaitomi iš IEEE 802.11, Bluetooth, Et-
hernet. ▬ Išvestis gali būti eksportuojama į XML, Postscript, CSV ir paprastu tekstu.
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žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kokius žinote tinklo stebėjimo įrankius? Raskite informacijos internete, kokių 

dar yra įrankių, kurie nebuvo aprašyti.
2. Kas yra OSI modelis? Išvardykite jo lygius ir kiekvieną paaiškinkite smul-

kiau. Kuo šis modelis skiriasi nuo TCP/IP modelio?
3. Kaip apsaugoti duomenis nuo tinklo stebėjimo įrankių? Įėję į puslapius su 

registracijos formomis, paaiškinkite, kurie yra saugūs, o kurie ne. Kodėl?
4. Paaiškinkite, kas yra šniukštinėjimas. 
5. Išmėginkite Wireshark įrankį. Stebėkite duomenis. Pamėginkite įvestį ir iša-

nalizuokite, ar šie duomenys buvo kur nors užfiksuoti, ar trečiosios šalys gali 
juos pasisavinti ir išgauti naudos.
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9.
sEsiJų pErėmimo mEtodai

Sesijos perėmimas vyksta, kai programišius perima vartotojo sesijos kontrolę po 
to, kai serveryje sėkmingai nustatoma vartotojo tapatybė. Sesijos perėmimą sudaro 
ataka, identifikuojanti dabartinę kliento / serverio komunikacijos sesijos ID, ir klien-
to sesijos perėmimas. Sesijos perėmimas įmanomas dėl įrankių, kurie nuspėja sekos 
numerius. Sekos numerių nuspėjimo detalės šiame skyriuje bus aptartos vėliau. Ap-
simestinės (angl. spoofing) atakos skiriasi nuo sesijų perėmimo atakų. Apsimestinėse 
atakose programišius šniukštinėja ir klausosi srauto, kuris keliauja tinklu nuo siuntėjo 
iki gavėjo. Tada programišius naudoja informaciją, kurią surinko siekdamas apgauti, 
arba naudoja teisėtos sistemos adresą. Perėmimo metu kitas vartotojas atjungiamas nuo 
tinklo tam, kad būtų atlikta ataka. Atakuojantysis priklauso nuo teisėto vartotojo, kuris 
turi atlikti susijungimą ir nustatyti tapatybę.

Tada atakuojantysis perima sesiją ir legalus vartotojas atjungiamas. Sesijos perė-
mimas vyksta trimis etapais. ▬ sesijos sekimas. Programišius identifikuoja atvertą sesiją ir nuspėja sekančio 

paketo sekos numerį. ▬ susijungimo desinchronizacija. Programišius nusiunčia realaus vartotojo sis-
temai TCP perkrovos (RST) arba pabaigos (FIN) paketą ir taip priverčia jį už-
baigti sesiją. ▬ atakuojančiojo paketo įterpimas. Programišius nusiunčia serveriui TCP pa-
ketą su nuspėtu sekos numeriu. Serveris priima jį kaip teisėto vartotojo sekantį 
paketą.

Programišiai gali naudotis dviejų tipų sesijos perėmimo metodais: aktyviuoju ir 
pasyviuoju. Esminis skirtumas tarp aktyvaus ir pasyvaus perėmimo yra programišiaus 
dalyvavimo sesijoje lygis.

Aktyvios atakos metu atakuojantysis aptinka aktyvią sesiją ir perima ją naudoda-
masis įrankiais, kurie nuspėja sekos numerį, naudojamą TCP sesijoje.

Pasyvios atakos metu atakuojantysis perima sesiją ir stebi bei fiksuoja visą srautą, 
kurį siunčia teisėtas vartotojas. Pasyvus sesijos perėmimas iš tikrųjų yra šniukštinėji-
mas, t. y. informacijos, pavyzdžiui, slaptažodžių ir t. t., rinkimas. Tada programišius 
naudoja informaciją atskiros sesijos tapatybei nustatyti.

sekos nuspėjimas
TCP yra į susijungimą orientuotas protokolas, atsakingas už paketų srautų perri-

kiavimą pagal jų numatytą seką. Kiekvienas paketas turi būti pažymėtas unikaliu sesi-
jos numeriu, kad gavėjo kompiuteris galėtų perrikiuoti paketus į pirminę ir numatytą 
seką. Šis unikalus numeris vadinamas sekos numeriu. Jei paketai atkeliauja sumaišyti, 
kaip dažnai nutinka internete, SN naudojamas korektiškam paketų perdavimui. Tai-
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gi sistema, inicijuojanti TCP sesiją, perduoda paketą su SYN bitų aibe. Tai vadinama 
sinchronizuojančiu paketu. Jame yra kliento ISN. ISN yra pseudoatsitiktinai sugene-
ruotas skaičius su daugiau nei 4 milijonais įmanomų kombinacijų, nors statistiškai tą 
įmanoma atkartoti, kai nusiunčiamas ACK paketas. Kiekvienas kompiuteris naudoja 
SN iš atpažįstamo paketo ir kartu tam tikrą priedėlį. Tai ne tik tinkamai patvirtina spe-
cifinio paketo gavimą, tačiau taip pat pasako siuntėjui sekančio laukiamo TCP pake-
to SN. Trijų rankų paspaudimo atveju pridėtinis skaičius yra 1. Normalaus duomenų 
susijungimo metu pridėtinis skaičius yra lygus duomenų dydžiui baitais (pavyzdžiui, 
perduodant duomenų 45 baitus, ACK atsako naudodamas atkeliaujančio paketo SN 
plius 45).

Laužimo įrankiai, naudojami atlikti sesijos perėmimą, nuspėja ir sekos numerį. 
Norėdamas sėkmingai atlikti TCP sekos nuspėjimo ataką, programišius turi iššniukšti-
nėti srautą tarp dviejų sistemų. Tada programišius arba laužimo įrankiai turi sėkmingai 
nuspėti SN arba atrasti ISN, kad apskaičiuotų kitą sekos numerį. Šis procesas gali būti 
sudėtingesnis nei atrodo, nes paketai keliauja labai greitai.

Kai programišiui nepavyksta iššniukštinėti prisijungimo, tampa gerokai sunkiau 
atspėti sekantį SN. Dėl tos priežasties didžioji dalis sesijos perėmimo įrankių turi sa-
vybes leisti paketų šniukštinėjimą, kad nuspėtų SN. Programišiai generuoja paketus, 
naudodami suklastotą IP adresą sistemos, kuri turėjo sesiją su aukos sistema. Laužimo 
įrankiai paleidžia paketus su SN, kurių tikisi aukos sistema. Tačiau programišiaus pa-
ketai turi atkeliauti anksčiau nei paketai iš patikimos sistemos, kurios sesija yra peri-
mama. Tai atliekama užtvindant patikimą sistemą paketais arba siunčiant RST paketą į 
patikimą sistemą, kad ji negalėtų jų siųsti į aukos sistemą.

CP sesijos perėmimas yra pavojinga ataka. Dauguma sistemų yra pažeidžiamos 
dėl jos, nes naudoja TCP/IP kaip pirminį komunikacijos protokolą. Naujesnės operaci-
nės sistemos bando apsisaugoti nuo sesijos perėmimo, naudodamos pseudoatsitiktinius 
numerių generatorius ISN skaičiavimui ir taip padarydamos sunkiau nuspėjamus sekos 
numerius. Tačiau ši saugumo priemonė neveiksminga, jei atakuojantysis gali iššniukš-
tinėti paketus, kurie išduoda visą informaciją, reikalingą atakos atlikimui. Priežastys, 
dėl kurių etiškam programišiui svarbu žinoti apie sesijos perėmimo metodus yra tokios: ▬ Dauguma kompiuterių yra pažeidžiami. ▬ Keletas apsisaugojimo priemonių yra prieinamos adekvačiai apsaugai prieš per-

ėmimą. ▬ Sesijos perėmimo atakas paprasta vykdyti.
Perėmimas yra pavojingas, nes atakos metu gali būti surinkta informacija.

sesijų perėmimo prevencija
Norint apsiginti nuo sesijos perėmimo atakų, tinklas turėtų naudoti keletą gynybi-

nių mechanizmų. Pats efektyviausias yra užšifravimas, pavyzdžiui, IPSec. Tai taip pat 
apsaugo nuo kitų galimų atakų, kurios priklauso nuo šniukštinėjimo. Atakuojantysis 
gali pasyviai stebėti susijungimą, tačiau jis negalės suprasti užšifruotų duomenų.
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Kitos apsisaugojimo priemonės yra naudoti užšifruotas programas, pavyzdžiui, 
Secure shell (SSH, užšifruotas telnet) ir Secure Socket Layer (SSL skirtas HTTPS srau-
tui).

Galima apsisaugoti nuo sesijos perėmimo sumažinant potencialių prieigos prie tin-
klo įgijimo metodų skaičių, pavyzdžiui, eliminuojant nutolusį prisijungimą prie vidinių 
sistemų. Jei tinklas turi nutolusių vartotojų, kuriems reikia prisijungti atliekant darbus, 
tada reikia naudotis virtualiais privačiais tinklais (VPN), kurie apsaugo tuneliavimo 
protokolais ir šifravimu (Layer 3 Tunneling Protocol [L3TP]/Point-to-Point Tunneling 
Protocol [PPTP] ir IPSec).

Taikyti kelis saugumo sprendimus – tai geriausia priemonė apsiginti nuo potenci-
alios grėsmės.

Vienos priemonės apsaugoti sistemai gali nepakakti, tačiau naudojant kelias ap-
saugos priemones kartu, galima gerokai sumažinti atakų galimybę, išskyrus profesi-
onalių ir labiausiai atsidavusių programišių atakas. Toliau pateikiamas apsaugos nuo 
sesijos perėmimo priemonių sąrašas: ▬ Šifravimo naudojimas. ▬ Saugaus protokolo naudojimas. ▬ Įeinančių susijungimų ribojimas. ▬ Nutolusios prieigos minimizavimas. ▬ Visiškas atpažinimas. ▬ Darbuotojų mokymas.

Be to, skirtingų prieigų turi būti skirtingi vartotojų vardai ir slaptažodžiai, turėtų 
būti naudojami komutatoriai, o ne šakotuvai.

Sesija perimama, kad programišius galėtų įsiterpti į vartotojo susijungimą ir atsi-
durti tarp teisėto vartotojo ir serverio. Sesijos perėmimas vyksta taip: pirmiausia ats-
pėjami sekos numeriai, tada įsikišama į teisėtus TCP/IP duomenis, kurie pakeičiami į 
programišiaus įsilaužimo įrankį. Sesijos perėmimas yra pavojinga ataka, naudojama 
vertingos informacijos rinkimui. Didžiąją dalį sistemų, kuriose veikia TCP/IP, gali pa-
žeisti sesijos perėmimo ataka.

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kokiais etapais perimama sesija? Paaiškinkite juos išsamiau.
2. Kuo skiriasi TCP ir UDP protokolai?
3. Kas yra sekos numeris ir kuo įsilaužėliui gali būti naudingas sekos nuspėji-

mas?
4. Kaip galima apsaugoti sistemą nuo sesijos perėmimo atakos?
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10.
 opEracinių sistEmų sauGos mEcHanizmų 

apėJimo mEtodai

Įsilaužimų aptikimo sistemos, ugniasienės ir medaus puodai (angl. honeypot) yra 
saugumo priemonės, užtikrinančios, kad programišius negalėtų gauti prieigos prie tin-
klo ar aukos sistemos. Ir IDS, ir ugniasienė yra būtini paketų filtravimo įrenginiai, 
naudojami srautui stebėti, remiantis iš anksto nustatyta taisyklių aibe. Medaus puodas 
yra fiktyvi aukos sistema, naudojama nuvilioti programišius nuo vertingesnių taikinių. 
Kaip ir kiti apsaugos mechanizmai, IDS, ugniasienės ir medaus puodai yra verti tiek, 
kaip gerai jie suprojektuoti ir įgyvendinti. Svarbu suprasti, kaip veikia šie įrenginiai, ar 
tinkamai apsaugoti, nes dažnai patys tampa atakų taikiniais.

ids tipai ir apėjimo metodai
Įsibrovimo aptikimo sistemos (IDS) tikrina srautą ir ieško žinomų atakų parašų 

ar neįprastos elgsenos modelių. Paketų sniferis stebi ir seka srautą, jis yra standartinis 
IDS komponentas. IDS įspėja komandinį centrą arba sistemos administratorių e. paštu 
arba mobiliuoju telefonu, kai įvyksta įvykis, įtrauktas į tam tikrą saugumo įvykių sąra-
šą. Įsibrovimų prevencijos sistemos (IPS) inicijuoja apsaugos priemones, pavyzdžiui, 
blokuoja srautą, kai aptinkamas įtartinas srauto judėjimas. IPS automatiškai reaguoja 
į bandymą įsibrauti į sistemą ir leidžia pačiam automatizuoti uždraudimo ir leidimo 
galimybes.

Yra du pagrindiniai IDS tipai:
paremtos serveriais IDS (HIDS) – tai programos, esančios vienoje sistemoje arba 

serveryje ir filtruojančios srautą arba įvykius pagal žinomų parašų sąrašus, sudarytus 
tam tikrai operacinei sistemai. HIDS yra Norton Internet Security ir Cisco Security 
Agent (CSA). Daugybė kirminų ir Trojos arklių gali išjungti HIDS. HIDS taip pat gali 
būti įdiegtas tiesiai į serverius, kad aptiktų atakas prieš bendrovių išteklius ir progra-
mas.

paremtos tinklu IDS (NIDS) – tai programinės įrangos priemonės, esančios tin-
kle. Dažnai jos naudojamos išskirtinai tik įsilaužimų aptikimo tikslams, siekiant aptikti 
įvairių tipų kenkėjišką tinklo srautą ir kompiuterio veiklą, kurios negali aptikti įprastos 
ugniasienės. Į tai įeina tinklo atakos prieš pažeidžiamus servisus, duomenų atakos prieš 
programas, serveriais paremtos atakos, pavyzdžiui, privilegijų išplėtimas, neautorizuo-
ti prisijungimai ir prieiga prie jautrių failų bei kenkėjiška programinė įranga. NIDS yra 
pasyvios sistemos: IDS jutiklis aptinka potencialią grėsmę saugumui, padaro informa-
tyvų žurnalinį įrašą ir praneša apie tai pulte.

IDS gali arba atlikti parašų analizę, arba aptikti anomalijas, tada nuspręsti, ar 
srautas gali būti ataka. Parašų aptikimo IDS tikrina srautą naudodamas gerai žinomus 
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neteisėtų veiksmų parašus ir šablonus. Parašas yra tam tikras modelis, naudojamas 
identifikuoti arba vieną, arba seriją paketų, kurie kartu vykdo ataką. Siekdama aptikti 
anomalijas, IDS ieško bandymų įsilaužti, remdamasi įprastais žmogaus veiklos šablo-
nais, ir įspėja, kai aptinka anomaliją, prieidama prie sistemos, failų, prisijungimų ir t. t. 
Programišius gali išvengti IDS pakeisdamas srautą, kad jis nesutaptų su žinomu parašu. 
Norėdamas įvykdyti ataką jis gali naudoti kitus protokolus, pavyzdžiui, UDP vietoj 
TCP arba HTTP vietoj ICMP. Papildomai programišius gali suskaldyti ataką į keletą 
smulkesnių paketų ir praeiti pro IDS. Šių paketų surinkimas gavėjo sistemoje gebės 
įvykdyti neteisėtą veiklą. Tai dar vadinama sesijos dalijimu. Yra ir kitų galimybių iš-
vengti aptikimo: įterpti papildomus duomenis, paslėpti adresus ar duomenis naudojant 
šifravimą ar desinchronizaciją, perimti kliento sesiją realiuoju laiku.

ugniasienių tipai ir apėjimo metodika
Ugniasienė yra programa arba aparatinė įranga, kuri leidžia arba draudžia prieigą 

prie tinklo ir laikosi administratoriaus nustatytų taisyklių, prižiūrinėdama, kur paketai 
gali keliauti tinkle. Išorinė aparatinė ugniasienė yra diegiama arba tinklo pakraštyje, 
kur patikimas tinklas susijungia su nepatikimu (pavyzdžiui, internetu), arba tarp tinklų. 
Programinė ugniasienė apsaugo asmeninį kompiuterį, sistemą ar serverį nuo nepagei-
daujamų ar kenkėjiškų paketų, kurie gali atkeliauti iš tinklo į tinklo sąsają (NIC).

Medaus puodas yra sistema masalas, kurią kenkėjiškas atakuojantysis gali bandyti 
atakuoti. Programinė įranga sistemoje gali išsaugoti informaciją apie programišių, pa-
vyzdžiui, IP adresą ir pan. Ši informacija padeda jo ieškoti atakos metu arba po atakos. 
Geriausia vieta medaus puodui yra prieš ugniasienę arba DMZ. Tai patraukia programi-
šių dėmesį. Medaus puodas su statiniu IP adresu yra suprojektuotas taip, kad atrodytų 
tarsi realus serveris. 

Lengviausias būdas apeiti ugniasienę yra suklaidinti sistemą patikimoje arba vi-
dinėje ugniasienės pusėje. Suklaidinta sistema tada gali prisijungti per ugniasienę iš 
patikimos į nepatikimą pusę – programišiaus sistemą. Dažniausiai priverčiama sistemą 
prisijungti prie programišiaus sistemos 80 prievado, kuris atrodo tarsi žiniatinklio kli-
entas, prisijungiantis prie žiniatinklio serverio per ugniasienę. Tai vadinama atvirkštiniu 
žiniatinklio apvalkaluNaudojant tunelį HTTP srauto siuntimui, programišius pereina 
ugniasienę, kuri nereaguoja į šią ataką. Tokios atakos sistemos administratoriai praktiš-
kai neatseka. Įsilaužimo programos gali sukurti paslėptus kanalus, kurie leidžia atakos 
srautui keliauti leidžiamu maršrutu, pavyzdžiui, ICMP ping užklausa arba atsakymas. 
Kita paslėpto kanalo naudojimo galimybė – tuneliuoti atakos maršrutą, kaip TCP ACK.

Norėdamas išvengti medaus puodo spąstų, programišius gali turėti programinę 
įrangą, kuri bando nustatyti, ar veikia medaus puodas aukos sistemoje, ir įspėti apie 
tai programišių. Neatakuodamas medaus puodo programišius gali bandyti išvengti ap-
tikimo. 

Didžioji dalis tokio tipo programinės įrangos tikrina sistemoje veikiančias progra-
mas, lygindama jas su žinomu medaus puodų sąrašu, pavyzdžiui, honeyd.
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Įsilaužimo aptikimo sistemos gali būti arba paremtos tinklu, arba serveriais. Svar-
bu įgyvendinti abu tipus, kad nuo atakos būtų apginti vertingi duomenys, esantys ser-
veriuose. Abiem atvejais svarbu turėti naujas gerai sukonfigūruotas taisykles ir nusta-
tymus siekiant užtikrinti, kad IDS turi paskutinių atakų pavyzdžius srauto palyginimui. 
Ugniasienės taip pat gali būti tinklinės arba vietinės. Daugeliu atveju tinklo prietaisai ir 
sistemos programinė įranga atliks tiek IDS paiešką, tiek ugniasienės veiksmus.

Tai, kad ugniasienė ir IDS yra įdiegtos tinkle ar serveryje, nereiškia, kad sistema 
yra saugi. Tuneliavimas ir šifravimas gali suklaidinti tiek IDS, tiek ugniasienes, nes 
tikro srauto antraštės ir duomenys negali būti perskaityti.

steganografijos supratimas
Steganografija yra duomenų slėpimas kitų tipų duomenyse, pavyzdžiui, paveiks-

lėliuose ar tekstiniuose failuose. Populiariausias duomenų slėpimo failuose metodas 
yra paveikslėlius naudoti kaip slėptuves. Naudodamasis steganografija, atakuojantysis 
gali įterpti į grafinį failą bet kokią informaciją. Programišius gali paslėpti instrukcijas, 
kaip pagaminti bombą, slaptą banko sąskaitos numerį ar testo atsakymus. Paveikslėlyje 
galima paslėpti bet kokį įsivaizduojamą tekstą. 

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra IDS? Paieškokite internete, kokių yra IDS ir išvardykite jas.
2. Kokie būna IDS tipai?
3. Kokie naudojami metodai apeiti IDS?
4. Kaip galima apeiti ugniasienę ir kaip nuo to galima apsaugoti sistemą?
5. Kas yra steganografija? Pamėginkite užšifruoti kokius nors duomenis pa-

veikslėlyje.
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11.
Įsilaužimai Į BElaidžius tinklus

Belaidžiai tinklai yra dar vienas kelias į tinklą, kuriuo gali pasinaudoti progra-
mišiai. Daug buvo rašyta apie belaidę saugą ir įsilaužimą, nes belaidžiai tinklai yra 
palyginti nauja technologija, kupina skylių apsaugos srityje. Daugėjant Wi-Fi viešųjų 
interneto prieigos taškų, mobiliųjų telefonų, PDA ir laptopų su Wi-Fi, belaidžio tinklo 
sauga yra daugelio organizacijų nuolatinė problema.

Dėl radijo dažnių (RF) transliacijos pobūdžio belaidžiai tinklai ir spartus belaidžių 
technologijų diegimas namų ir darbo tinkluose atveria daugybę įsilaužimo galimybių 
belaidžiame tinkle. Net organizacijoms, įgyvendinančioms jokio belaidžio tinklo poli-
tiką, kuri nepalaiko Wi-Fi susijungimų, pavieniai belaidžio tinklo prieigos taškai, pa-
talpinti vietiniame tinkle, yra didėjanti grėsmė. Wi-Fi įrangos įkainiai mažėja, todėl 
daugelis organizacijų skatina IT personalą įdiegti belaidžius tinklus, kad papildytų arba 
pakeistų laidinius tinklus.

Belaidžių tinklų paieška teritorijoje, keliaujant transporto priemone (angl. 
Wardriving) 

Belaidžių tinklų paieška teritorijoje keliaujant transporto priemone – tai asmens 
judėjimas specifinėje teritorijoje ir žymint belaidžių prieigos taškų išsidėstymą statisti-
niais tikslais. Ši statistika vėliau naudojama atkreipti dėmesį į saugos problemas, susi-
jusias su tokio tipo tinklais (dažniausiai belaidžiais).

Priimta bendra tokios tinklų paieškos taisyklė – tinklų paieška nebūtinai turi būti 
atliekama keliaujant specialiu automobiliu. Tai gali daryti kiekvienas, tam tikromis 
vietomis keliaudamas pėsčiomis (angl. WarWalking), skrisdamas lėktuvu (angl. WarF-
lying), važiuodamas dviračiu ir t. t. Tokio tipo tinklų paieškos metu be savininko leidi-
mo nenaudojami jokie aptiktų belaidžių prieigos taškų ar tinklų ištekliai.

neteisinga tokio tipo tinklų paieškos samprata
Kai kurie žmonės painioja terminus tinklų ieškotojas ir programišius. Terminas 

programišius buvo vartojamas apibūdinti žmogų, galintį suderinti kompiuterį, kad šis 
tiktų jo reikmėms. Tačiau per tam tikrą laiką ir maišatį, kurią sukėlė visuomenė ir ži-
niasklaidos priemonės, terminas programišius dabar dažniausiai vartojamas apibūdinti 
nusikaltėlį – t. y. žmogų, įgijusį prieigą prie kompiuterio ar tinklo be savininko leidimo. 
Panašiai suprantamas ir terminas tinklo ieškotojas. Tinklo ieškotoju vadinamas asmuo, 
kuris gauna prieigą prie kompiuterio ar tinklo savininko sutikimu. Individas, kuris įgyja 
prieigą prie kompiuterinės sistemos (laidinės ar belaidės) neturėdamas prieigos teisės, 
yra nusikaltėlis. Nusikalstamumas neturi nieko bendro su laužimu ar tinklų paieška. 
Siekdamos padidinti reitingus, žiūrimumą ir skaitomumą, žiniasklaidos priemonės 
iš to padarė sensaciją. Beveik kiekviena vietinė televizija yra rengusi reportažą apie 
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„belaidžių sistemų programišius, apsiginklavusius nešiojamaisiais kompiuteriais“ arba 
„keliaujančius programišius“, kurie skaito svetimus elektroninius laiškus ar naudoja 
svetimą belaidį tinklą internetui naršyti. Šios istorijos skleidžia baimę, neužtikrintu-
mą ir abejones (FUD). FUD istorijos dažniausiai yra niekinės, jos tiesiog atkreipia 
visuomenės dėmesį į situacijos rimtumą. Istorijos, kurios sėja baimę, labai gerai kelia 
reitingus, tačiau ne visada tiksliai informuoja apie patį subjektą. Šalutinis neigiamas 
šių istorijų efektas yra tas, kad žurnalistai nuolat prašo tinklo ieškotojų surinkti infor-
maciją, kuri perduodama belaidžiu tinklu tam, kad „auka“ pamatytų ją visą. Taip pat tai 
neturi nieko bendro su tinklų paieška, keliaujant tam tikroje teritorijoje. Šie veiksmai 
(žinomi kaip šniukštinėjimas) patys savaime nėra nelegalūs, tačiau yra neetiški, todėl jų 
nenaudoja tinklo ieškotojai. Istorijose dažnai pasakojama apie gudrius tinklo paieškos 
būdus, pavyzdžiui, kryptines antenas, kurias galima padaryti iš paprasčiausios Pringles 
traškučių skardinės. Veikiančią anteną iš tiesų galima pagaminti iš Pringles, kavos, 
sriubos skardinės ar bet kurio cilindro formos tuščiavidurio daikto, tačiau tikrovėje 
tinklo ieškotojai labai retai naudoja tokias priemones. Daugelis gamina tokias antenas, 
kad patikrintų pirminę sampratą ir kartais ją patobulintų.

WiFi
Svarbu suprasti, kad Wi-Fi tinklai iš esmės skiriasi nuo ethernet tinklų. Ethernet 

tinkle duomenys perduodami kadrais variniais ar optiniais kabeliais, Wi-Fi tinkle duo-
menys keliauja oru. Be to, bet kuriuo šifravimu belaidžiame tinkle užšifruojami tik pa-
tys duomenys, o belaidžio kadro antraštė lieka atvira daugelio tipų atakoms. Belaidžių 
atakų detalės ir priemonės nuo jų apsisaugoti šiame skyriuje bus aptartos kiek vėliau, 
pirmiausia reikia suprasti 802.11 standartų ir protokolų pagrindus. 

802.11 belaidis LAN operuoja 1 ir 2 OSI modelio lygiu. Tai reiškia, kad proto-
kolai, kuriuos naudoja WLAN, yra tie patys nuo 3 (dažniausiai IP) iki 7 (programos) 
lygio. Daugelis žmonių 802.11 WLAN vadina belaidžiu eternetu, tačiau tai didžiulė 
klaida. 802.11 turi visiškai kitokį kadrų formatą 2 lygyje, palyginti su 802.3 (eternetas). 
Pavyzdžiui, eterneto 2 lygio kadrai turi tik du MAC adresus, o 802.11 kadrai turi laukus 
keturiems MAC adresams. Eternetas apibrėžia tik šaltinio ir tikslo adresus, o 802.11 ka-
dras gali apibrėžti kilmės, tikslo, perdavėjo ir gavėjo. 802.11 kadrai taip pat turi kadrų 
kontrolės lauką MAC antraštėje, naudojamą informacijos apie kadrą atvaizdavimui, 
pavyzdžiui, ar kadras yra užšifruotas.

tapatybės nustatymas ir nulaužimas
802.11 standartas apibrėžia du metodus belaidžio LAN klientų prieigos taško ta-

patybei nustatyti – atviros sistemos ir bendro rakto atpažinimas. Atvira sistema neturi 
jokių saugos mechanizmų. Tai yra tiesiog užklausa dėl prisijungimo prie tinklo. Bendro 
rakto atpažinimas turi belaidžio kliento maišos teksto eilutę su WEP raktu kliento tapa-
tybei nustatyti tinkle. 

WEP buvo pirmas apsaugos pasirinkimas 802.11 WLAN. WEP naudojamas užšif-
ruoti duomenis WLAN ir papildomai gali būti poruojamas su bendro rakto atpažinimu 
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WLAN klientams atpažinti. WEP naudoja RC 64-bit arba 128-bit šifravimo raktą 2 ly-
gio informacijai užšifruoti duomenų perdavimo metu. Šį WEP raktą sudaro 40-bit arba 
104-bit vartotojo apibrėžti raktai, sujungti su 24-bit inicijavimo vektoriumi. Taip WEP 
raktas tampa 64 arba 128 bitų.

Procesas, kuriuo RC4 naudoja IV yra tikroji WEP silpnybė. Jis suteikia programi-
šiui galimybę nulaužti WEP raktą. Metodas, žinomas kaip Fluhrer, Mantin ir Shamir 
(FMS) ataka, naudoja užšifruotus išvesties baitus, kurie lemia labiausiai tikėtinus raktų 
baitus. Ši galimybė išnaudoti žiniatinklio pažeidžiamumą buvo įtraukta į kai kuriuos 
produktus, pavyzdžiui, AirSnort, WEPCrack ir Aircrack. Nors programišius gali pa-
bandyti nulaužti WEP jėgos metodu, dažniausiai naudojamas būtent FMS metodas. 
WPA naudoja TKIP, kuris yra saugesnė RC4 realizacija, duomenims šifruoti ir / arba 
WAP Personal, arba WPA Enterprise tapatybei nustatyti. WPA Personal naudoja AS-
CII slaptą frazę, o WPA Enterprise – RADIUS serverį vartotojų tapatybei nustatyti. 
TKIP keičia duomenų šifravimo raktą, kad būtų išvengta WEP pažeidžiamumo ir kartu 
nulaužimo atakų. WPA2 yra panašus į 802.11i ir naudoja AES informacijai užšifruoti 
duomenų perdavimo metu. AES laikomas nenulaužiamu šifravimo algoritmu. WPA2 
taip pat leidžia naudoti TKIP tarpinio periodo metu. Tai vadinamasis mišrusis saugos 
metodas. Šio tarpinio režimo metu TKIP ir AES abu gali būti naudojami duomenų 
šifravimui. AES reikalingas greitesnis procesorius, t. y. žemesnio lygio įrenginiai, 
pavyzdžiui, PDA, gali palaikyti tik TKIP. WPA Personal ir WPA2 Personal naudoja 
slaptą frazę WLAN klientų tapatybės nustatymui. WPA Enterprise ir WPA2 Enterprise 
nustato WLAN vartotojų tapatybę per RADIUS serverį naudojant 802.1X/Extensible 
Authentication Protocol (EAP) standartus. 802.11i ir WPA naudoja tokius pačius už-
šifravimo ir atpažinimo mechanizmus kaip WPA2. Tačiau WPA2 nereikalauja tiekėjų 
suteikti išankstinę prieigos teisę, kuri suteikia galimybę greitai ir saugiai perduoti duo-
menis. Tai būtina ypač mobilioje aplinkoje su jautriomis laikui programomis, pavyz-
džiui, belaide VoIP.

Belaidžių sniferių naudojimas ssid aptikimui
Įprasta WLAN ataka – tai pasiklausymas, arba šniukštinėjimas. Šią ataką paprasta 

įvykdyti, ji dažniausiai naudojama viešosios prieigos taškuose arba prieigos taškuo-
se, kur paliktos numatytosios nuostatos, nes paketai paprastai siunčiami neužšifruoti 
WLAN. Tinklo prieigos protokolų (pavyzdžiui, FTP, POP3 ir SMTP) slaptažodžius 
programišius gali sugauti atviro teksto (neužšifruotus) nešifruotame WLAN. SSID yra 
WLAN pavadinimas, jį galima rasti signaliniuose kadruose ir tikrinant atsakymo ka-
drus, jei du belaidžiai tinklai yra arti fiziškai.

SSID naudojamas identifikavimui ir atitinkamų tinklų diferencijavimui. SSID pa-
prastai siunčiamas neužšifruotas signaliniame kadre, taip pat ir kituose kadruose, pa-
vyzdžiui, patikrinimo užklausos ir kiti kliento pusės paketai.
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mac filtrai ir mac klastojimas
Ankstyvieji WLAN technologijos apsaugos sprendimai – tai MAC adresų filtrai: 

tinklo administratorius įvesdavo sąrašą galiojančių MAC adresų teisėtoms sistemoms 
susisiekti su AP. MAC filtrai nepatogūs konfigūruoti ir nepakankamai lankstūs bendro-
vės tinklui, nes turi būti sukonfigūruoti kiekvienam AP. MAC klastojimą labai lengva 
atlikti ir tai visiškai panaikina prasmę pastangų, reikalingų MAC filtrų realizavimui. 
Programišius gali identifikuoti validų MAC adresą, nes MAC antraštės niekada nebūna 
užšifruotos.

kenkėjiški prieigos taškai
Kenkėjiški prieigos taškai yra WLAN prieigos taškai, kurie neturi prieigos prie 

tinklo teisės. Tokie AP atveria belaidę skylę į tinklą. Programišius gali įtaisytį kenkėjiš-
ką AP arba darbuotojas pats to nežinodamas gali sukurti saugumo spragą prijungdamas 
prieigos tašką prie tinklo. 

Šį kenkėjišką AP gali naudoti bet kas (taip pat ir programišius), prisijungęs prie AP 
ir įgijęs prieigą prie laidinio LAN. Todėl organizacijos turi atlikti peržiūras, kad aptiktų 
kenkėjiškus AP. Net tos organizacijos, kurios vykdo jokio belaidžio tinklo politiką, pri-
valo atlikti belaidžio tinklo peržiūrą, kad įsitikintų, jog tokių prieigos taškų tinkle nėra. 
Šie AP yra ko gero pačios pavojingiausios belaidžio tinklo grėsmės, nes suteikia poten-
cialiam programišiui tiesioginę prieigą prie laidinio LAN. Klientai, prisijungiantys prie 
kenkėjiško prieigos taško, paprastai gauna IP adresą tiesiai iš tinklo arba iš AP ir tada 
srautas yra keliauja tiltiniu sujungimu tiesiogiai per laidinį LAN. Iš čia programišius 
gali atlikti peržiūrą, enumeraciją ir laužti sistemą. 

Yra priemonių tokiems AP aptikti ir pašalinti, jos turėtų būti įdiegtos visose orga-
nizacijose. 

Daugybė korporacinių WLAN, paremtų valdikliais, valdymo sprendimų turi gali-
mybę aptikti kenkėjiškus prieigos taškus. Tokie sprendimai – tai galimybė stebėti orą 
naudojant arba prieigos taškus, arba jutiklius / monitorius, arba abu kartu. Prieigos 
taškai paprastai turi likti kanale, kol klientai prisijungę tam, kad aptarnautų klientus, o 
sensoriai ir monitoriai gali kaskart peržiūrėti orą visais dažnio kanalais tam, kad aptiktų 
galimus kenkėjiškų AP belaides transmisijas. Šie belaidžiai MAC adresai lyginami su 
adresais, gautais laidiniu tinklu, siekiant sužinoti, ar AP prijungtas prie to paties LAN 
kaip belaidė įsibrovimo aptikimo sistema (WIDS) ar belaidė įsibrovimo prevencijos 
sistema (WIPS). Kai kurie WIPS taip pat gali neleisti klientams prisijungti prie ken-
kėjiškų prieigos taškų, siųsdami suklastotus neatpažinimo kadrus bet kuriam klientui, 
mėginančiam prisijungti prie kenkėjiško AP, taip neleisdami klientams siųsti duomenų 
per šį AP. Persidengiantys WIDS/WIPS taip pat gali būti naudingi ieškant kenkėjiškų 
prieigos taškų ir dalijant į trikampius kenkėjiško AP buvimo vietą.

Bendrovių WLAN WIPS ir persidengiantys WIPS yra tik laikini aptikimo ir su-
laikymo būdai. Pirminis tikslas turėtų būti aptikti kenkėjišką AP ir pašalinti jį iš tinklo.
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Belaidžio įsilaužimo būdai
Didžioji dalis įsilaužimo atakų gali būti sugrupuotos.
nulaužimo šifravimas arba atpažinimo mechanizmai. Tarp tokių metodų yra 

WEP nulaužimas, WPA bendro rakto atpažinimo slaptos frazės ir Cisco Lightweight 
EAP atpažinimas (LEAP). Programišiai gali naudotis šiais metodais, norėdami prisi-
jungti prie WLAN ir naudodamiesi pavogtais duomenimis, arba gaudyti kitų vartoto-
jų duomenis ir juos iššifruoti arba užšifruoti. Norint apsiginti nuo tokių atakų, reikia 
įdiegti stipresnį šifravimo tipą, pavyzdžiui, AES.

pasiklausymas arba šniukštinėjimas. Tokio tipo atakas sudaro slaptažodžių arba 
kitos konfidencialios informacijos gaudymas iš neužšifruotų WLAN arba prieigos taš-
kų. Norint apsiginti nuo tokių atakų, reikia naudoti SSL programos lygio užšifravimą 
arba VPN vartotojų duomenų apsaugą. 

atsisakymas aptarnauti. DoS gali būti atliekamas sukuriant garsesnį RF parašą 
negu AP su RF siųstuvu, kad neleistų prisijungti prie legalaus AP ir kad vartotojas būtų 
priverstas prisijungti prie kenkėjiško AP. DoS gali būti atliktas LLC lygiu generuojant 
neatpažinimo kadrus (angl. death attacks), t. y. nuolat generuojant klaidingus kadrus 
arba priverčiant belaidį NIC nuolat siųsti neapdorotus RF (angl. queensland attack). 
Galima apsiginti stiprinant zonos apsaugą apie WLAN ir aptinkant bei pašalinant DoS 
atakų šaltinius naudojant IDS. 

ap slėpimas arba klastojimas. Kenkėjiškas AP apsimeta teisėtu AP naudodamas 
tą pačią konfigūraciją, t. y. SSID nustatymus arba tinklo pavadinimą. Priemonė apsigin-
ti nuo AP slėpimo – naudoti WIDS suklastotiems AP aptikti.

mac klastojimas. Programišius apsimeta teisėtu WLAN klientu ir praeina pro 
MAC filtrus, suklastodamas kito vartotojo MAC adresą. WIDS gali aptikti MAC klas-
tojimą, o MAC filtrų nenaudojimas yra vienas iš būdų MAC klastojimo atakoms iš-
vengti.

kenkėjiškų prieigos taškų statymas. Pavojingiausia ataka yra kenkėjiškas AP, 
kuris pastatytas tam, kad programišių prileistų prie aukos LAN. Apsiginti galima nau-
dojant WIPS šiems AP aptikti.

Belaidžiai tinklai suteikia programišiui lengvą prieigą prie tinklo, jei AP nėra tin-
kamai apsaugotas. Yra daug galimybių įsilaužti arba pasinaudoti WLAN pažeidžiamu-
mu. Taip pat yra ir veiksmingų priemonių kovoti prieš didžiąją dalį tokių atakų. Toliau 
išsamiau aptariami geriausi belaidžio tinklo apsaugos metodai. 

Belaidžio tinklo apsauga
Dabar belaidžio tinklo produktai yra labai paplitę ir tokie nebrangūs, kad praktiškai 

kiekvienas gali įrengti WLAN per kelias minutes už mažiau negu 100 $. Paplitęs be-
laidžių tinklų naudojimas reiškia, kad yra dešimtys potencialių įsilaužėlių aplink namų 
ar ofiso WLAN. Didžioji dalis WLAN aparatinės įrangos įrengiama labai paprastai, tad 
daugelis vartotojų tiesiog prisijungia ir pradeda naudotis tinklu net negalvodami apie 
saugą. Tačiau, būtų labai naudinga sugaišti kelias minutes ir sukonfigūruoti belaidžio 
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maršrutizatoriaus arba prieigos taško saugumo nustatymus. Pateikiamos rekomendaci-
jos, kaip padidinti namų belaidžio tinklo saugumą. ▬ Pakeiskite administratoriaus numatytosios nuostatos vartotojo vardą ir slaptažo-

dį. Namų prieigos taškui konfigūruoti dažniausiai naudojama naršyklė prieigai 
prie konfigūravimo sąsajos. Beveik visi maršrutizatoriai ir prieigos taškai turi 
slaptažodžius, kurie reikalingi prisijungimui prie įrangos ir konfigūracinių nu-
statymų koregavimui. Ruošdami šią įrangą gamintojai suteikia tam tikrą vartoto-
jo vardą ir slaptažodį. Dauguma prisijungimų yra paprasti (pavyzdžiui, vartotojo 
vardas – admin, slaptažodis – admin) ir puikiai žinomi programišiams. Didžioji 
dalis įrangos naudoja silpnus slaptažodžius, pavyzdžiui password arba gamin-
tojo pavadinimą, o kai kurie apskritai neturi slaptažodžio. Slaptažodį namų AP 
reikėtų pakeisti kuo greičiau. Kai tik prijungsite naują WLAN maršrutizatorių ar 
prieigos tašką, pirmiausia pakeiskite administratoriaus slaptažodį. ▬ WEP/WPA šifravimo naudojimas. Didžioji dalis Wi-Fi įrangos palaiko kurią 
nors šifravimo rūšį. Šifravimo technologija sujaukia žinutes, siunčiamas belai-
džiais tinklais, kad jos nebūtų lengvai perskaitomos programišių. Reikėtų su-
konfigūruoti patį stipriausią šifravimo metodą, kurį gali naudoti belaidžio tinklo 
klientai. 802.11 WEP turi gerai žinomas pažeidžiamas vietas ir įsilaužėliui, kuris 
turi atitinkamą įrangą, nulaužti šifravimą ir patekti į belaidį tinklą yra gana len-
gva. Geresnis būdas apsaugoti WLAN yra WPA (angl. Wi-Fi Protected Access). 
WPA suteikia žymiai geresnę apsaugą, taip pat yra paprastesnis naudoti, nes 
slaptažodžio simboliai nėra apriboti iki 0–9 ir A–F, kaip yra WEP atveju (WEP 
taip pat gali naudoti ASCII simbolius). ▬ Pakeiskite SSID numatytąsias nuostatas. Prieigos taškai naudoja tinklo pava-
dinimą, kitaip dar SSID tinklo belaidžiams vartotojams viešinti. Pavyzdžiui, 
SSID Linksys įrenginiams paprastai yra Linksys. Žinodami tik SSID, kaimy-
nai žinoma neturės galimybės įsibrauti į jūsų tinklą, tačiau tai pradžia. Kur kas 
svarbiau, jei kas nors aptinka SSID, kurio numatytosios nuostatos nepakeistos, 
suprasti, kad tinklas prastai sukonfigūruotas. SSID reikėtų pakeisti iš karto kon-
figūruojant tinklo apsaugą. ▬ Nedarykite automatinių prisijungimų prie Wi-Fi tinklų. Prisijungiant prie atvi-
rų Wi-Fi tinklų, pavyzdžiui, nemokamų belaidžių prieigos taškų arba nežinomų 
WLAN, paverčia jūsų kompiuterį masalu galimiems įsilaužėliams. Didžioji da-
lis kompiuterių turi nuostatą, kuri leidžia automatiškai prisijungti prie tokių tin-
klų be jokio pranešimo. Didžioji dalis Windows versijų prisijungia prie anksčiau 
išsaugoto SSID automatiškai. Šios nuostatos nereikėtų ilgai toleruoti.  ▬ Įjunkite ugniasienę nešiojamame kompiuteryje ir namų prieigos taške. Didžioji 
dalis tinklo maršrutizatorių turi įdiegtą ugniasienę, tačiau taip pat yra ir nustaty-
mas jas išjungti. Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus ugniasienė įjungta. Be 
to, visada reikėtų įdiegti ir sukonfigūruoti asmenines ugniasienes kiekviename 
kompiuteryje, prijungtame prie maršrutizatoriaus.Sumažinkite WLAN siųstuvo 
galią. Ne visi belaidžiai maršrutizatoriai ir prieigos taškai turi šią galimybę, ta-
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čiau kai kurie leidžia sumažinti WLAN siųstuvo galią taip sumažinant atstumą, 
kuriuo sklinda signalas (paprastai šis nustatymas yra aukštesnio lygio prieigos 
taškuose). Nors dažnai neįmanoma suderinti signalo taip tiksliai, kad jis nesklis-
tų toliau už namų ar kontoros, bet šiek tiek pasistengus galima nustatyti signalo 
sklidimo ribas ir taip sumažinti galimybę prašalaičiams pasiekti WLAN. Tai taip 
pat padidina prieigos taško pralaidumą ir apriboti belaidį tinklą tik savo namų 
zonoje. ▬ Išjunkite galimybę administruoti per atstumą. Didžioji dalis WLAN maršrutiza-
torių gali būti administruojami per internetą. Idealiu atveju šią nuostatą įjunkite 
tik tada, jei yra galimybė nustatyti specifinį IP adresą ar ribotą adresų ruožą, 
kurie galės pasiekti maršrutizatorių. Kitu atveju bet kas ir bet kur galės gauti 
prieigą prie maršrutizatoriaus. Jei ši funkcija nėra būtina, geriausia ją išjungti.

Bluetooth saugumas
Bluetooth įgyvendina konfidencialumą ir autentiškumą pagal algoritmą, paremtą 

SAFER + blokiniu šifru. Bluetooth rakto generavimas bendruoju atveju yra paremtas 
Bluetooth PIN, kuris turi būti įdiegtas abiejuose įrenginiuose. Ši procedūra gali būti 
pakeista, jei vienas prietaisų turi fiksuotą PIN (pavyzdžiui, ausinių ar kitų panašių prie-
taisų su ribota vartotojo sąsaja). Poravimo metu inicijavimo raktas, kitaip vadinamas 
pagrindiniu raktu, yra generuojamas naudojant E22 algoritmą. E0 srauto šifras naudo-
jamas paketams užšifruoti ir suteikti jam didesnį konfidencialumą. Šis šifras paremtas 
bendru kriptografiniu slaptumu, tiksliau – anksčiau sugeneruotais nuorodų ir pagrin-
diniu raktais. Šie raktai naudojami paskesniam duomenų, siunčiamų oru, šifravimui ir 
priklauso nuo Bluetooth PIN, kuris buvo įdiegtas viename arba abiejuose prietaisuose.

2008 metų rugsėjį National Institute of Standards and Technology (NIST) išspaus-
dino Bluetooth saugumo gidą (angl. Guide to Bluetooth Security) – rekomendacijas or-
ganizacijoms. Čia aprašomos Bluetooth saugos galimybės ir veiksmai norint efektyviai 
apsaugoti Bluetooth technologijas. Nors Bluetooth turi privalumų, jis yra jautrus atsi-
sakymo aptarnauti atakoms, pasiklausymui, MITM atakoms, žinučių modifikavimui 
ir išteklių neteisingam paskirstymui. Vartotojai / organizacijos turi įvertinti priimtiną 
rizikos lygį ir įterpti apsaugą į Bluetooth prietaisų gyvavimo ciklą. Norint sušvelninti 
riziką, kuri aprašoma NIST dokumente, naudojami saugos kataloginiai įrašai su nuro-
dymais ir rekomendacijomis, kaip sukurti ir palaikyti saugius Bluetooth pikotinklus, 
ausines ir smart card skaitytuvus.

Bluetooth v2.1 užbaigtas 2007 m. Rinkoje su pirmais prietaisais pasirodė 2009 m. 
ir padarė didelius pakeitimus Bluetooth apsaugoje, įskaitant poravimą. 

neprašytų žinučių siuntimas, neautorizuota prieiga prie informacijos – Blu-
etooth atakos

Neprašytų žinučių siuntinėjimas (angl. bluejacking) vyksta per Bluetooth į prie-
taisus, kuriuose veikia Bluetooth, pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose, PDA, ne-
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šiojamuosiuose kompiuteriuose. Dažniausiai siunčiama vCard, kur vardo laukelyje yra 
žinutė kitam prietaisui, kuriame veikia Bluetooth per OBEX protokolą.

Tokio tipo atakos paprastai nekenksmingos. Tačiau žmonės, kurie nukenčia nuo 
tokios atakos, dažniausiai nežino, kas nutiko, todėl gali pamanyti, kad jų telefonas 
sugedo. Paprastai atakuojantysis siunčia tekstinę žinutę, tačiau moderniais telefonais 
įmanoma siųsti ir paveikslėlius bei garsus. Atakos buvo naudojamos per partizanines 
žaidimų reklamos kampanijas.

Padaugėjus prietaisų su Bluetooth, dažnai pranešama, kad įrenginiai tapo labai 
jautrūs virusų atakoms, įrenginius net įmanoma visiškai perimti pasinaudojus Trojos 
arkliais. Visgi didžioji dalis tokių pranešimų yra melagingi.

Neautorizuota prieiga prie informacijos (angl. bluesnarfing) galima iš belaidžių 
įrenginių per Bluetooth susijungimą, dažniausiai tarp telefonų, kompiuterių, nešio-
jamųjų kompiuterių ir PDA. Taip galima prieiti prie kalendoriaus, kontaktų sąrašo, 
e. pašto ir tekstinių žinučių, o kai kuriuose telefonuose vartotojai gali net kopijuoti 
paveikslėlius ir asmeninius vaizdus. Šiuo metu prieinamos programos turi sutikti dėl 
susijungimo ir suporavimo su kitu įrenginiu, kad būtų galima kopijuoti turinį. Gali būti 
kitų programų, kurios geba įsilaužti į telefonus nekontroliuojamos, tačiau jeigu jos ir 
egzistuoja, viešai apie jas nekalbama ir gamintojai apie tai neskelbia. Viena tokia ata-
kų programinė įranga buvo pademonstruota, bet niekada nebuvo suteikta galimybė ją 
parsisiųsti. Buvo išnaudota spraga Bluetooth ir kai kurių telefonų modelių sąsajose. Ši 
spraga veikiai buvo ištaisyta Bluetooth standarte ir nuo to laiko nebuvo jokių praneši-
mų apie duomenų vagystes iš telefonų be poravimo.

Šios atakos kur kas rimtesnės negu neprašytų žinučių siuntinėjimas. Bet kuris prie-
taisas su Bluetooth susijungimu, kuris įjungtas ir nustatytas kaip aptinkamas (jį gali 
aptikti ir kiti Bluetooth prietaisai veikimo ruože), gali būti pažeidžiamas tiek vienos, 
tiek kitos atakos.

Išjungus šį nustatymą, potencialios aukos gali būti saugesnės dėl duomenų vagys-
tės galimybės, nors „paslėptas“ prietaisas gali būti nulaužtas ir apvogtas, atspėjus jo 
MAC adresą jėgos metodu. Kaip ir visų jėgos atakų atveju, pagrindinis kliuvinys šiam 
metodui yra didžiulis adresų kiekis. Bluetooth naudoja 48-bitų unikalų MAC adresą. 
Pirmi 25 jo bitai yra bendri gamintojui. Likę 24 bitai turi apytiksliai 16,8 milijonų įma-
nomų kombinacijų, tad reikia atlikti vidutiniškai 8,4 milijonų bandymų norint atspėti 
adresą jėgos metodu.

Belaidžiai tinklai identifikuojami pagal ESSID, kuris yra simbolių eilutė, sudaryta 
iš skaičių ir raidžių. ESSID gali būti suprantamas kaip WLAN pavadinimas.

Yra skirtingi WLAN veikimo būdai. Tai aprašyta IEEE 801.11 standartuose. ▬ Ad-hoc režimas yra skirtas sujungti belaidžius įrenginius su lygiarangiu tinklu 
be centrinio šakotuvo, valdančio tinklą. Tipiškas ad-hoc tinklo naudojimo scena-
rijus yra greitas apsikeitimas informacija tarp dviejų nešiojamųjų kompiuterių. ▬ Infrastruktūrinis režimas – tai dedikuota stotelė, vadinama prieigos tašku. Ji 
kontroliuoja duomenų perdavą tarp klientų ir parametrų perdavimo susijungi-
mui. Prieigos taškai paprastai taip pat prijungti prie laidinio tinklo ar interneto, 
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ir taip leidžiama WLAN vartotojams tapti laidinės tinklo infrastruktūros dalimi.
Yra daug saugumo nustatymų, pavyzdžiui, atpažinimas arba šifravimas belaidžių 

LANų. 
Wlan saugumo nustatymai
Belaidžių tinklų charakteristikos tokios, kad perduodami duomenys gali būti labai 

lengvai nuklausomi. Laidiniame tinkle atakuojančiajam reikėtų bent prieigos prie laido 
(ar komutatoriaus), kad galėtų šniukštinėti paketus. Kadangi belaidžiai tinklai perduo-
da duomenis oru, kiekvienas, esantis siuntimo stotelės veikimo ruože, gali sugaudyti 
duomenų paketus. Todėl belaidžiuose tinkluose yra tokie svarbūs tinkami saugumo nu-
statymai ir specifinis šifravimas.

Šiame skyriuje aptariami keli gerai žinomi, tačiau nevartotini saugumo nustaty-
mai. Aptartosios priemonės gali belaidžio tinklo ataką paversti sunkesne, tačiau turint 
tam tikrų žinių ir priemonių jas taip pat lengvai galima apeiti. 

atpažinimas
IEEE 801.11 standartai aprašo du skirtingus metodus klientų tapatybei nustatyti 

prieigos taške.  ▬ Atviros sistemos atpažinimas (angl. Open System Authentication) yra labai pa-
prastas metodas. Klientas siunčia operacinės sistemos atpažinimo užklausą į pri-
eigos tašką, kuris atsako teigiamai ir yra atpažįstamas. Iš tikrųjų joks atpažini-
mas nevyksta, nes bet kuri stotelė, pasiuntusi užklausą, yra atpažįstama. ▬ Bendro rakto atpažinimas (angl. Shared Key Authentication) galimas, kai WEP 
šifravimas veikia prieigos taške. Šis metodas veikia taip:

1. Klientas siunčia bendro rakto atpažinimo užklausą į prieigos tašką.
2. Prieigos taškas generuoja 128 baitų ilgio atsitiktinių bitų seką ir siunčia ją 
užklaususiam klientui atviru tekstu (neužšifruotą).
3. Klientas užšifruoja šią atsitiktinių bitų eilutę standartiniu WEP raktu (ži-
nomu klientui ir prieigos taškui) ir siunčia užšifruotą eilutę atgal į prieigos 
tašką.
4. Prieigos taškas iššifruoja žinutę ir palygina su originalia bitų eilute. Jei jos 
sutampa, klientas atpažįstamas.

Šis atpažinimo metodas, tiesą sakant, yra dar blogesnis negu visiškas atpažinimo 
nebuvimas, nes leidžia atakuojančiajam nulaužti WEP šifravimą be jokių pastangų: jei 
atakuojantysis gali sugauti tokį atpažinimo procesą, jis gali atlikti WEP rakto vadina-
mąją atviro teksto ataką. Jis turi šifruotą paketą, žino atsakomąjį atvirą tekstą ir gali 
lengvai sužinoti raktą, naudojamą šifravimui. 

Taip pat yra ir tobulesnių atpažinimo protokolų, pavyzdžiui, EAP. Jie paprastai 
naudojami dideliuose bendrovių WLAN tinkluose.

Vykdant privačius ir mažus diegimus pakanka pasitikėti Open System Authentica-
tion ir stipriu šifravimo metodu.
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saugumo konfigūravimo nustatymai
Taip pat yra nemažai konfigūravimo nustatymų, kuriuos dažniausiai pasiūlo priei-

gos taškas ruošiant WLAN. Toliau aptariami pagrindiniai nustatymai. ▬ ESSID slėpimas. Paprastai prieigos taškai transliuoja savo ESSID lengvesnei be-
laidžio tinklo identifikacijai. Tačiau didžioji dalis prieigos taškų leidžia išjungti 
ESSID transliavimą ir taip paslėpti WLAN pavadinimą. Kadangi klientai turi 
perduoti WLAN ESSID nešifruotu tekstu atpažinimo metu, šis metodas beveik 
beprasmis. Atakuojantysis gali lengvai iššniukštinėti ESSID iš atpažinimo žinu-
čių. Vietoj ESSID slėpimo, reikėtų jį rūpestingai pasirinkti: WLAN pavadinimas 
neturėtų leisti atakuojančiajam sužinoti apie savininką ar slaptą šifravimo frazę. ▬ ACL pagal MAC adresus. Šis metodas dar žinomas kaip MAC filtravimas. Jis 
leidžia riboti prieigą prie WLAN iki tam tikrų MAC adresų. Dėl skirtumo tarp 
WLAN įrangos ir laidinio tinklo sąsajos kortų (t. y. eterneto adapterių), pirmuo-
siuose galima nustatyti bet kokį MAC adresą. Atakuojantysis turėtų tik iššniukš-
tinėti galiojantį MAC adresą ir nustatyti vieną savo WLAN kortų šiam adresui 
naudoti (tai vadinama MAC klastojimu) ir taip gauti prieigą prie tinklo. Šis sau-
gumo nustatymas taip pat yra praktiškai beprasmis, nors nepatyrusiems atakuo-
jantiesiems tai sudarys keblumų.  ▬ DHCP uždraudimas. DHCP protokolas yra atsakingas už IP adresų ir informaci-
jos tinklų sietuvuose ar DNS serveriuose klientui, prisijungiančiam prie tinklo, 
suteikimą. DHCP yra bendrasis nustatymas prieigos taškams. Kai kurie žmonės 
pataria išjungti DHCP serverį belaidžio tinklo prieigos taške, kad įsibrovėlis ne-
gautų IP adreso ir negalėtų prisijungti prie tinklo. Kadangi jis gali šniukštinėti 
duomenų paketus ir nuskaityti pirminius ir tikslinius adresus iš IP paketų, jis gali 
lengvai sužinoti adresų ruožą ir nustatyti savo tinklą naudoti atitinkamą adresą. 
Ši priemonė visiškai nenaudinga, tik sumažina patogumą tikriems ir legaliems 
WLAN vartotojams.

WEp
WEP šifravimo protokolas pirmiausia buvo aprašytas IEEE 802.11 standartuose 

dėl saugaus komunikavimo belaidžiame tinkle. Tai puikus prasto dizaino protokolo 
pavyzdys.

WEP apibrėžia šifravimo raktus, kurių ilgis 64 ar 128 bitai. 24 tų raktų bitai nau-
dojami kaip inicijavimo vektorius (IV), efektyvus rakto ilgis yra 40 ir atitinkamai 104 
bitai. IV didinamas su kiekvienu nauju duomenų paketu belaidžiame tinkle.

Šifravimas apibrėžiamas taip:
1. CRC32 checksum skaičiuojama iš švarios tekstinės žinutės ir yra prie jos pri-
dedama.
2. Inicijavimo vektorius IV ir slaptas bendras raktas K naudojami kaip įvesties 
parametrai RC4 maišos algoritmui. RC4 apskaičiuoja vadinamąjį rakto srautą. 
3. Švari tekstinė žinutė ir rakto srautas sujungiami naudojant bitinę XOR opera-
ciją. 
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4. Gaunama šifruota žinutė pridedama prie inicijavimo vektoriaus IV ir išsiunčia-
ma per belaidį tinklą.

18 pav. WEP šifravimo algoritmas

Iššifravimas vyksta kitaip:
1. Gavėjas atskiria inicijavimo vektorių IV (pirmus 24 gauto paketo bitus) ir už-
šifruotą žinutę.
2. Turėdamas inicijavimo vektorių ir slaptą raktą K, jis gali apskaičiuoti tokį patį 
rakto srautą kaip ir siuntėjas.
3. Gavėjas taip pat sujungia rakto srautą ir užšifruotą žinutę naudodamas XOR. Jis 
gauna iššifruotą žinutę plius CRC32 kontrolinę sumą.
4. Gavėjas patikrina kontrolinį kodą, kad įsitikintų duomenų integralumu.

19 pav. WEP dešifravimo algoritmas

WEp šifravimo spragos
Šiandien WEP laikomas nesaugiu. Yra daugybė spragų ir žinomų atakų:
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 ▬ Rakto valdymas – bendro slapto rakto dalijimas, neapibrėžtas protokolu. Papras-
tai tai daroma rankiniu būdu. Dėl to vartotojai linkę naudoti trumpus slaptažo-
džius, kuriuos lengvai gali atsiminti ir nekeisti ilgą laiką. Dėl to žiniatinklio 
slaptažodžiai yra gana pažeidžiami žodynu paremtoms ir jėgos atakoms. ▬ Silpnas atpažinimas. Bendro rakto atpažinimas WEP leidžia vykdyti žinomą ne-
šifruoto teksto ataką, o bandant įsilaužti – nesunkiai atskleisti žiniatinklio raktą. ▬ RC4 maišos algoritmas. Algoritmas, naudojamas rakto srauto generavimui, su-
teikia tik labai ribotą saugumą, kai įvesties srautas nėra skirtingas kiekvienos 
maišos reikšmės generavimo metu. Kadangi RC4 įvesties reikšmė WEP skiriasi 
tik inicijavimo vektoriumi, užšifravimas pasikartoja bent kas 2^24 paketą. ▬ Jokio pakartojimo apsauga. WEP neapsaugo nuo pakartotinų ARP užklausų. At-
akuojantysis gali sugauti validžią ARP užklausą (gali būti lengvai identifikuota 
pagal fiksuotą dydį) ir išsiųsti ją į prieigos tašką. Prieigos taškas visada atsakys į 
tokias užklausas užšifruotais atsakymais. Taip atakuojantysis gali generuoti pa-
kankamai srauto, kad surinktų silpnus inicijavimo vektorius.

WEp šifravimo atakos
Atakos, paremtos silpnais inicijavimo vektoriais. Kai kurie IV natūraliai sukuria 

silpną RC4 įvesties reikšmę. Silpna reiškia, kad atitinkami raktai sukuria RC4 raktinius 
srautus su bitais, kurie gali būti apskaičiuojami. Ši savybė leidžia vykti vadinamosioms 
FMS atakoms (pagal kūrėjų vardų pirmąsias raides – Flurer, Mantini ir Shamir). Ata-
ka leidžia apskaičiuoti visą raktą, kai atakuojantysis gali sugaudyti pakankamą kiekį 
silpnų inicijavimo vektorių. Yra daug šios atakos optimizacijos metodų, kurie leidžia 
nulaužti 128 bitų WEP raktą per mažiau nei 3 minutes.

Koreks chopchop ataka, jei yra sėkminga, gali iššifruoti WEP duomenų paketą 
nežinant rakto. Ji veikia net prieš dinaminius WEP. Ši ataka neatskleidžia paties WEP 
rakto, tačiau paprasčiausiai parodo nešifruotą tekstą. Visgi kai kurių prieigos taškų ši 
ataka nepažeidžia. Kai kurie gali atrodyti pažeidžiami, tačiau iš tikrųjų jie tiesiog nu-
meta paketus, trumpesnius nei 60 baitų. Jei prieigos taškas numeta paketus, trumpes-
nius nei 42 baitai, aireplay mėgina atspėti trūkstamus duomenis, kiek antraštės gali būti 
nuspėjamos. Jei IP paketas sugaunamas, jis papildomai tikrina, ar antraštės kontrolinė 
suma yra teisinga po to, kai atspėja jos praleistas dalis. Šiai atakai reikalingas bent vie-
nas WEP duomenų paketas.

Dauguma WEP šifravimo atakų yra įgyvendintos aircrack-ng programų rinkinyje.

Wpa: Wi-Fi protected access
Wi-Fi Protected Access (WPA) ir Wi-Fi Protected Access II (WPA2) yra du saugu-

mo protokolai ir saugumo sertifikavimo programos, sukurtos Wi-Fi Alliance tam, kad 
apsaugotų belaidžius kompiuterių tinklus. Alliance apibrėžė juos kaip atsaką į rimtas 
spragas, kurias tyrėjai aptiko prieš tai buvusioje sistemoje WEP.

WPA protokolas įgyvendina didžiąją dalį IEEE 802.11i standarto. Wi-Fi Alliance 
planavo WPA kaip tarpinę priemonę, kuri užimtų WEP vietą laukiant 802.11i paruo-
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šimo. Tiksliau, TKIP buvo įdiegtas į WPA. TKIP šifravimas pakeičia WEP’o mažą 40 
bitų šifravimo raktą, kuris turi būti įvestas ranka, prisijungiant prie belaidžių prieigos 
taškų ir prietaisų. Jis nesikeičia. TKIP yra 128 bitų per paketą raktas, t. y. jis dinamiškai 
generuoja naują raktą kiekvienam paketui ir taip išvengia kolizijos. TKIP galėjo būti 
įgyvendintas pre-WPA belaidžių tinklų sąsajos kortose, kurios buvo pradėtos platinti 
1999 m. kaip programinės aparatinės įrangos atnaujinimas. Kadangi pakeitimai, kurių 
buvo reikalaujama prieigos taškuose, buvo išsamesni nei tie, kurių reikėjo tinklo kor-
toms, didžioji dalis AP, išleistų prieš 2003 m. negalėjo būti atnaujinti iki WAP su TKIP 
palaikymo. Tyrėjai nuo to laiko aptiko klaidą TKIP, kuri priklausė nuo senų spragų 
gaunant rakto srautą iš trumpų paketų, kad juos panaudotų pakartotinoms injekcijoms 
ir klastojimui.

Taip pat WPA turi žinučių integralumo patikrinimo galimybę. Tai suprojektuota 
tam, kad neleistų atakuojančiajam gaudyti, keisti ir / ar pakartotinai siųsti duomenų pa-
ketų. Šis metodas pakeičia CRC, kuris buvo naudojamas ir įgyvendintas WEP standar-
te. CRC pagrindinė silpnoji vieta buvo ta, kad jis nesuteikė pakankamai stiprios duo-
menų integralumo garantijos valdomiems paketams. MIC išsprendė šias problemas. 
MIC naudoja algoritmą, kuris tikrina paketų integralumą. Jei jis neintegralus, paketas 
numetamas.

Vėlesnio WPA2 sertifikavimo žymė nurodo sutikimą su visu IEEE 802.11i stan-
dartu. Tiksliau, jame pristatomas CCMP, naujas AES paremtas šifravimo būdas su sti-
pria apsauga. Šis patobulintas protokolas neveikia su kai kuriomis senesnėmis tinklo 
kortomis.

Wpa silpnosios vietos
Pre-shared key režimas (dar žinomas kaip asmeninis režimas) yra suprojektuotas 

namų ir mažų įmonių tinklams, kuriems nereikia 802.1X atpažinimo serverio komplek-
siškumo. Kiekvienas belaidžio tinklo įrenginys užkoduoja tinklo srautą, naudodamas 
256 bitų raktą. Šis raktas gali būti įvestas arba kaip 64 šešioliktainių skaitmenų simbo-
lių eilutė, arba kaip 8-63 ASCII simbolių slaptažodis.

Bendro rakto WPA išlieka pažeidžiamas slaptažodžių laužimo atakoms, jei varto-
tojas naudoja silpną slaptažodį. Apsiginti nuo jėgos atakos ko gero pakanka atsitiktinio 
13 simbolių slaptažodžio (sudaryto iš 95 leistinų simbolių aibės). Norint ir toliau apsi-
ginti nuo įsilaužimo, tinklo SSID neturėtų sutapti su jokia reikšme top 1000 SSID, nes 
laisvai parsisiunčiamos lentelės jau yra sugeneruotos šiems SSID, o kartu ir daugybė 
dažnai pasitaikančių slaptažodžių.

2008 m. lapkritį Erik Tews ir Martin Beck, Vokietijos techninių universitetų moks-
lininkai (TU Dresden ir TU Darmstadt), atskleidė WPA spragą, kuri priklausė nuo se-
niau aptiktos spragos WEP ir kurią buvo galima išnaudoti tik TKIP algoritmui WPA. 
Ši spraga gali iššifruoti tik trumpus paketus su daugiausia žinoma turiniu, pavyzdžiui, 
ARP žinutės. Atakai reikia, kad veiktų Quality of Service (kaip nurodoma 802.11e), 
kuris leidžia paketus išdėstyti pagal svarbą, kaip apibrėžta charakteristikose. Spraga 
neleidžia aptikti rakto, o tik rakto srautą, kuris užšifravo tam tikrą paketą ir kuris gali 
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būti panaudotas iš naujo bent septynis kartus, kad įterptų papildomus tokio paties pa-
keto ilgio duomenis į belaidį klientą. Pavyzdžiui, tai leidžia kam nors įterpti suklasto-
tus ARP paketus, kuriais auka priverčiama išsiųsti paketus į atvirą internetą. Šią ataką 
optimizavo du Japonijos mokslininkai Toshihiro Ohigashi ir Masakatu Morii. Jų atakai 
nereikia, kad veiktų Quality of Service. 2009 m. spalį Halvorsen ir kt. ataką patobulino, 
atradę būdą leisti atakuojančiajam įterpti didesnius kenksmingo kodo paketus (tiksliau, 
596 baitų dydžio) per maždaug 18 minučių ir 25 sekundes. 2010 m. vasarį Martin Beck 
aptiko naują ataką, kuri leidžia atakuojančiajam iššifruoti visą srautą, kuris skirtas kli-
entui. Autoriai tvirtina, kad ataka gali būti sustabdyta deaktyvuojant QoS arba persijun-
giant iš TKIP į AES paremtą CCMP.

Wlan peržiūrėtojai
WLAN peržiūrėtojai, arba tinklų detektoriai, yra kompiuterinės programos, kurios 

palengvina belaidžių LAN’ų aptikimą naudojant 802.11b, 802.11a ir 802.11g WLAN 
standartus. Tinklų aptikimą galima vykdyti tiek aktyviuoju, tiek pasyviuoju peržiūros 
metodu. ▬ Aktyvioji peržiūra atliekama siunčiant keletą zondavimo užklausų ir įrašant zon-

davimo atsakymus. Tyrimo atsakyme paprastai yra BSSID ir WLAN SSID. Jei 
SSID transliavimas buvo išjungtas, o aktyvioji peržiūra yra vienintelis peržiūros 
metodas, palaikomas programinės įrangos, nebus rasta jokių tinklų. ▬ Pasyvioji peržiūra atliekama ne aktyviai zonduojant, o tiesiog klausantis bet ko-
kių duomenų, išsiustų AP. Kai prie AP prisijungia legalus vartotojas, AP jam 
nekoduotu tekstu išsiunčia SSID. Apsimetus AP, automatiškai pakeitus MAC 
adresą kompiuterio, kuriame veikia tinklo aptikimo peržiūrėtojas, bus suteiktas 
legalaus vartotojo SSID.

network stumbler
NetStumbler yra įrankis, skirtas Windows operacinei sistemai, kuris leidžia aptikti 

belaidžius vietinius tinklus (WLANs) naudojant 802.11b, 802.11a ir 802.11g. Jis nau-
doja aktyviosios peržiūros metodiką. Network Stumbler gali būti naudojamas kelioms 
legalioms ir nelegalioms problemoms spręsti: ▬ patikrinti, ar tinklas paruoštas darbui taip, kaip buvo planuota; ▬ atrasti prasto padengimo vietas WLAN; ▬ aptikti kitus tinklus, kurie gali interferuoti su duotuoju tinklu; ▬ aptikti neautorizuotus prieigos taškus darbovietėje; ▬ padėti nukreipti kryptines antenas ilgo nuotolio WLAN grandims. ▬ vykdyti Wi-Fi belaidžių tinklų paiešką, kai asmuo keliauja transporto priemone 

ir naudoja nešiojamąjį kompiuterį arba PDA.
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20 pav. Network Stumbler Windows operacinėje sistemoje

Daugiau informacijos galima rasti interneto puslapyje http://www.stumbler.net.
Kismet
Kismet yra tinklo detektorius, paketų sniferis ir aptikimo sistema, skirta 802.11 

belaidžiams tinklams. Kismet veikia su bet kuria belaidžio tinklo korta, kuri palaiko 
neapdoroto stebėjimo režimą ir gali šniukštinėti 802.11a, 802.11b, 802.11g ir 802.11n 
srautą. Ši programa veikia Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ir Mac OS X.

Kismet skiriasi nuo kitų belaidžio tinklo detektorių tuo, kad veikia pasyviai. Tai 
reiškia, kad nesiųsdamas jokių paketų, kuriuos galima atsekti, jis geba aptikti belaidžių 
prieigos taškų ir belaidžių klientų buvimą ir susieti juos vieną su kitu.

Kismet taip pat turi bazinio belaidžio IDS savybių, pavyzdžiui, aktyvių belaidžio 
šniukštinėjimo programų (pavyzdžiui, NetStumbler) aptikimas, taip pat kitų belaidžio 
tinklo atakų aptikimas.

Kismet turi galimybę užfiksuoti visus iššniukštinėtus paketus ir išsaugoti juos for-
matu, suderinamu su tcpdump/Wireshark arba Airsnort.

Be to, Kismet turi galimybę aptikti nesukonfigūruotus ar su numatytųjų nuostatų 
prisijungimo duomenimis paliktus tinklus, atlikti zondavimo užklausas ir nuspręsti ko-
kio lygio belaidžio tinklo šifravimas naudojamas duotajame prieigos taške.

Norint rasti kuo daugiau tinklų, kismet palaiko šokčiojimą per kanalus. Tai reiš-
kia, kad jis nuolat pasikeičia iš kanalo į kanalą nenuosekliai, vartotojo apibrėžta seka 
su numatytųjų nuostatų reikšme, kuri palieka didelius tarpus tarp kanalų (pavyzdžiui, 
1–6–11–2–7–12–3–8–13–4–9–14–5–10). Šio metodo privalumas tas, kad jis sugaudys 
daugiau paketų, nes gretutiniai kanalai persidengia.

Kismet taip pat palaiko tinklo geografinių koordinačių fiksavimą, jei įvestis iš GPS 
imtuvo yra papildomai galinga. Tai labai naudinga vykdant tinklų paiešką keliaujant.
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21 pav. Kismet belaidžių tinklų peržiūra

Daugiau informacijos galima rasti interneto puslapyje http://www.kismetwireless.
net/.

aircrack suite
Aircrack-ng yra tinklo programinės įrangos rinkinys, kurį sudaro detektorius, 

paketų sniferis, WEP ir WPA/WPA2-PSK laužimo įrankis ir analitinis įrankis, skir-
tas 802.11 belaidžiams tinklams. Jis veikia su bet kokia belaidžio tinklo korta, kurios 
tvarkyklės palaiko neapdoroto stebėjimo režimą ir gali šniukštinėti 802.11a, 802.11b ir 
802.11g srautą.

Svarbiausi šio rinkinio įrankiai yra tokie: ▬ aircrack-ng – laužia WEP ir WPA (žodyno atakos) raktus; ▬ aireplay-ng – paketų įterpėjas (Linux ir Windows); ▬ airodump-ng – paketų sniferis: patalpina air srautą į PCAP ar IVS failus ir paro-
do informaciją apie tinklus.
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22 pav. WEP raktas, laužiamas su aircrack-ng

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kokios yra belaidžių tinklų atakos? Kuri ataka jums atrodo kelianti didžiausią 

grėsmę?
2. Kas yra Bluetooth ir kokios atakos naudojamos prieš šią technologiją. Raskite 

internete, kaip dar galima išnaudoti šią technologiją.
3. Kokie yra belaidžio tinklo šifravimo mechanizmai? Išsamiau paaiškinkite 

WEP, WPA ir WPA2. Kuo jie skiriasi ir kodėl po WEP buvo kitų šifravimo 
technologijoms poreikis?

4. Išmėginkite kelis belaidžio tinklo laužimo įrankius, kurie buvo aprašyti šiame 
skyriuje. Kokius žinote jų pliusus ir minusus?
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12.
žiniatinklio puslapių pažEidžiamumo 

paiEška

Žiniatinklio serveriai ir programos turi didelį potencialą būti įsilaužėlių taikiniais. 
Viena priežastis yra ta, kad sistemos, kuriose veikia žiniatinklio serveris, turi būti viešai 
prieinamos per internetą. Žiniatinklio serveris negali būti visiškai izoliuotas ir iki tam 
tikro laipsnio turi būti prieinamas teisėtiems vartotojams. Kai serveris sukompromi-
tuojamas, sistema programišiui atveria dar vienas duris į tinklą. Ir žiniatinklio serverio 
programinė įranga, ir programos, kurios veikia žiniatinklio serveryje, yra atviros ata-
koms ir gali būti išnaudojamos. Dėl jų funkcijų žiniatinklio serveriai labiau prieinami 
nei kitos sistemos, taip pat jie mažiau apsaugoti, todėl lengviau išnaudojami.

Pagrindinė žiniatinklio serverio informacija, kaip įprasta, yra duomenų bazėje. Ši 
duomenų bazė prieinama per žiniatinklio programą. Dėl šios priežasties ir žiniatinklio 
serveriai, ir programos gali būti išnaudojamos vienodai. Žiniatinklio serverio išnaudoji-
mas dažniausiai vykdomas siekiant gauti prieigą prie jo programose esančių duomenų.

Žiniatinklio serveriai naudoja HTTP ir HTTPS, taip leidžia klientams tinklu prisi-
jungti prie jų ir peržiūrėti arba parsisiųsti failus. HTTP yra programos lygio protokolas 
TCP/IP dėkle. HTTP ir HTTPS yra pirminiai protokolai, kuriuos naudoja klientai, kad 
pasiektų internetinius puslapius, esančius žiniatinklio serveriuose. HTML yra kalba, 
naudojama internetinių puslapių kūrimui. Ji atsakinga už puslapių pateikimą klientų 
naršyklėse.

žiniatinklio serverių ir tinklalapių pažeidžiamumo tipai
Žiniatinklio serverius, kaip ir kitas sistemas, gali sukompromituoti programišius. 

Toliau išvardytos dažniausiai išnaudojamos pažeidžiamos vietos yra žiniatinklio ser-
veriuose.

žiniatinklio serverio programinės įrangos nekorektiška konfigūracija
Įprasta problema, naudojant Microsoft Internet Information Server (IIS) kaip ži-

niatinklio serverį, yra numatytojo puslapio naudojimas. Leidimai numatytame pusla-
pyje yra atviri, tai reiškia, kad numatytosios nuostatos palieka puslapį, atvirą atakai. 
Pavyzdžiui, visi everyone grupės vartotojai turi visų failų visišką kontrolę numatyto 
puslapio direktorijoje. Ypač svarbu suredaguoti ir apriboti leidimus, kai tik IIS insta-
liuojamas serveryje, nes numatytasis sistemos vartotojas IUSR_COMPUTERNAME 
yra everyone grupės narys. Dėl šios priežasties visi, kas prieina prie numatytojo pus-
lapio, gali prieiti prie visų failų numatytoje tinklalapio direktorijoje ir turi pavojingus 
leidimus, pavyzdžiui, vykdymo ir visiškos kontrolės.
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operacinės sistemos arba programų klaidos ar spragos programiniame kode
Visos programos, įskaitant OS ir žiniatinklio serverio programas, turėtų būti nuolat 

atnaujinamos ir ištaisomos visos klaidos. Windows sistemoms atveju tai yra apsaugos 
pataisymai, Windows atnaujinimai ir t. t. Visi šie pataisymai automatiškai arba ranki-
niais įrankiais gali būti pritaikyti sistemoms, kai tik ištestuojami.

pažeidžiama numatytoji instaliacija
Operacinė sistema ir žiniatinklio serverio programinės įrangos nustatymai netu-

rėtų būti palikti tokie, kaip numatyta instaliuojant, ir turėtų būti nuolat atnaujinami. 
Programišiai išnaudoja tokias pažeidžiamas vietas ir įgyja prieigą prie žiniatinklio ser-
verio. Kadangi serveriai dažniausiai būna pastatyti DMZ, kuri yra viešai prieinama 
sritis tarp dviejų paketų filtravimo įrenginių, ji gali būti lengvai prieinama organizacijos 
klientų sistemų – žiniatinklio serverio įsilaužimo įrankis suteikia programišiui lengves-
nę prieigą prie vidinių sistemų ar duomenų bazių.

Žiniatinklio serveriai paprastai klausosi 80 TCP prievado (HTTP) ir 443 prievado 
(HTTPS). Kadangi šie prievadai turi būti atviri ir prieinami klientams, visos ugniasie-
nės ar paketų filtravimo įrenginiai tarp kliento ir serverio turi pereiti maršrutu, vedančiu 
į šiuos prievadus. Žiniatinklio programa yra virš serverio programinės įrangos ir sutei-
kia prieigą prie papildomų prievadų.

Vienas pagrindinių informacijos rinkimo veiksmų taikantis į žiniatinklio serverius 
yra žymių paėmimas. Žymių paėmimas yra bandymas surinkti informaciją apie žinia-
tinklio serverį (pavyzdžiui, OS) ir serverio programinę įrangą bei jos versiją.

Žymės paėmimo rezultatas paprastai rodo žiniatinklio serverio tipą ir versiją. Ši 
informacija yra svarbi, nes gali būti identifikuoti įsilaužimo įrankiai, skirti žiniatinklio 
serverio tipui ir versijai. Kitas veiksmas po žymės paėmimo yra žiniatinklio serverio 
arba programos ataka ir prieigos prie duomenų serveryje įgijimas.

Nekenksmingas, tačiau matomas atakos prieš žiniatinklio serverius tipas yra nu-
laužimas ir puslapio pakeitimas (angl. defacement). Programišiai sugadina interneti-
nius puslapius vien savo malonumui arba norėdami pasireklamuoti, o ne surinkti tam 
tikrus naudingus duomenis. Nulaužti ir pakeisti puslapį reiškia išnaudoti OS arba žinia-
tinklio serverio programinės įrangos pažeidžiamumą, tada pakeičiami puslapio failai, 
kurie parodo, kad puslapis buvo nulaužtas. Dažnai programišius parodo savo slapyvar-
dį namų puslapyje.

žiniatinklio programų pažeidžiamumai
Etiškas programinius turi suprasti, kaip programišius gali išnaudoti žiniatinklio 

serverį, taip pat turi žinoti žiniatinklio programų pažeidžiamas vietas. Šiame skyriuje 
aptariama, kaip veikia žiniatinklio programos, taip pat, kokie jų laužimo tikslai. Taip 
pat nagrinėjamos žiniatinklio programų atakos ir kai kurios tikros grėsmės. 

Žiniatinklio programos – tai programos, esančios žiniatinklio serveryje ir sutei-
kiančios papildomų funkcijų. Duomenų bazes aptarnaujanti internetinė prieiga, inter-
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netinis paštas, diskusijų grupės ir tinklaraščio įrašai – visa tai yra žiniatinklio programų 
pavyzdžiai.

Žiniatinklio programa naudoja kliento / serverio architektūrą su naršykle kaip kli-
entu ir serveriu kaip programos serveriu. JavaScript yra populiarus būdas įgyvendinti 
žiniatinklio programas. Kadangi jos yra plačiai naudojamos, bet kuris vartotojas naršy-
kle gali naudoti didžiąją dalį puslapio priemonių.

Žiniatinklio programų laužimo tikslas – išgauti konfidencialius duomenis. Progra-
mos yra kritinės sistemos saugumui požiūriu, nes dažniausiai turi sąsajų su duomenų 
baze, kurioje saugoma informacija, pavyzdžiui, tapatybės su kreditinių kortelių nume-
riais ir slaptažodžiais. Žiniatinklio programų pažeidžiamumas didina pavojų, kad pro-
gramišiai išnaudos operacinę sistemą ir žiniatinklio serverio ar žiniatinklio programą. 
Programos yra svarbios antrosios durys į sistemą ir gali būti išnaudojamos jai sukom-
promituoti. Žiniatinklio programų laužimas yra panašus į kitų sistemų laužimą. Pro-
gramišius taiko penkių žingsnių metodiką: peržiūri tinklą, renka informaciją, testuoja 
skirtingus atakos scenarijus ir galiausia planuoja ir paleidžia ataką.

pagrindinės grėsmės ir apsaugos priemonės

Daug grėsmių žiniatinklio programoms yra serveryje. Toliau išvardijamos daž-
niausiai pasitaikančios grėsmės ir kovos prieš jas būdai.

cross-site scripting 
Parametrą, įvestą į internetinę formą, apdoroja programa. Atitinkama kintamųjų 

kombinacija gali paleisti atitinkamas komandas.
Gynyba: sausainiukų validacija, užklausų eilutės, formos laukai ir paslėpti laukai.

sQl injekcijos
SQL komandų įterpimas į URL priverčia duomenų bazės serverį ištrinti, pakeisti 

arba sukurti informaciją duomenų bazėje.
Gynyba: tikrinti vartotojų kintamuosius.

komandinė injekcija
Programišius įterpia programavimo komandas į internetinę formą.
Gynyba: naudoti kalbos bibliotekas, skirtas tam tikrai programavimo kalbai.

sausainiukų apnuodijimas ir šniukštinėjimas
Programišius sugadina ar pavagia sausainiukus.
Gynyba: nesaugoti slaptažodžių sausainiukuose, įdiegti sausainiukų galiojimo lai-

ką ir nustatyti jų tapatybę.
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Buferio perpildymas
Dideli duomenų kiekiai siunčiami į programinę įrangą per žiniatinklio formą tam, 

kad būtų vykdomos komandos.
Gynyba: tikrinti vartotojų įvesties ilgį, atlikti apribojimo patikrą.

tapatybės užgrobimas
Programišius pavagia sesiją, kai atpažįstą vartotoją.
Gynyba: Naudoti SSL srauto šifravimui.

keliavimas direktorijomis / unicode
Programišius naršo po direktorijas sistemoje naudodamas žiniatinklio naršyklę 

arba Windows explorer. 
Gynyba: apibrėžti prieigos teises prie privačių žiniatinklio serverio direktorijų, 

įdiegti pataisas.

sQl injekcijos
SQL injekcija įvyksta tada, kai programa apdoroja vartotojo pateiktus duomenis 

SQL užklausai sukurti, prieš tai nepatikrinus įvesties. Tokiu atveju vartotojo įvestis 
perduodama vykdyti į žiniatinklio programos duomenų bazės serverį. Sėkmės atveju 
SQL injekcija gali suteikti atakuojančiajam prieigą prie duomenų bazės turinio ir leisti 
programišiui per atstumą vykdyti sistemos komandas. Blogiausiu atveju programišius 
perima serverio, aptarnaujančio duomenų bazę, kontrolę. Toks įsilaužimo įrankis gali 
suteikti programišiui prieigą prie nutolusio apvalkalo į serverio failų sistemą. SQL in-
jekcijos atakų svarba priklauso nuo to, kur yra kodo pažeidžiamumas, kaip lengvai 
jis išnaudojamas ir kokio lygio prieigą programa turi prie duomenų bazės. Teoriškai 
SQL injekcija gali būti taikoma bet kokio tipo programai, tačiau dažniausiai tai susiję 
su žiniatinklio programomis, nes jos dažniausia atakuojamos. Vykdant SQL injekcijos 
ataką žiniatinklio programoje, kenksmingas kodas įterpiamas į žiniatinklio formos lau-
ką ar puslapio kodą, kad sistema paleistų komandinį apvalkalą arba kitas atitinkamas 
komandas. Kai teisėtas vartotojas įveda užklausas ir prierašus į SQL duomenų bazę per 
žiniatinklio formą, programišius gali perduoti komandas į SQL serverį per tokią pačią 
žiniatinklio formą. Pavyzdžiui, tam tikra programišiaus komanda gali atverti koman-
dinę eilutę arba atvaizduoti lentelę iš duomenų bazės. Duomenų bazės lentelėje gali 
būti asmeninės informacijos, pavyzdžiui, kreditinių kortelių numeriai, Sodros numeriai 
arba slaptažodžiai. SQL serveriai yra labai dažnai naudojami daugybei organizacijų 
konfidencialių duomenų saugoti. Todėl ir jie, ir sistemos, kuriose jie veikia, yra ypač 
vertinami taikiniai.

Xml analizės atakos
Analizatoriaus ataka – tai visa, ką galima padaryti norint nulaužti XML analizato-

rių, priversti jį naudoti pernelyg daug išteklių (pavyzdžiui, atminties), veikti pernelyg 
lėtai ir t. t. 
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23 pav. XML apnuodijimas

Xml injekcijos
Tai yra SQL / LDAP ir t. t. injekcijos.

24 pav. SOAP užklausa su pakeistu ID

SOAP užklausoje, atakuojantysis pakeitė id reikšmę ir SOAP atsakymas parodė 
rezultatus duomenų bazėje vietoj to, kad parodytų tik id numerį – 5.
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25 pav. Po manipuliacijos su ID paleidžiamas kenkėjiškas kodas

Kenkėjas paprastai vykdo komandą, kad išgautų informaciją ir išsaugotų ją faile. 
SOAP atsakymas atrodo normalus ir tiesiog parodo id numerį – 5.

26 pav. Kodas įvykdytas ir kenkėjas gauna pagrindinio vartotojo prieigą per cmdshell

parametrų sugadinimas
Nekorektiško žiniatinklio serviso kodas atskleidžia informaciją apie žiniatinklio 

servisus, pavyzdžiui, vidinius kelius, duomenų bazės sąsają. 
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27 pav. Kenkėjas pakeitė failo plėtinį, išsiuntė soap užklausą į serverį ir taip atskleidė IIS kelią

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kodėl pavojingos žiniatinklio puslapių pažeidžiamumais vietos? 
2. Kas yra SQL injekcija? Kaip ji gali būti išnaudojama? Kaip nuo jos apsiginti?
3. Kokios pagrindinės grėsmės kyla dėl žiniatinklio puslapių pažeidžiamumo?
4. Kas yra XML injekcija ir kuo ji pavojinga?
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13.
kEnksminGo proGraminio kodo naudoJimas 

sistEmų pažEidžiamumui ĮrodYti

Trojos arkliai ir užpakalinės durys – tai du būdai, kaip programišius gali gauti 
prieigą prie aukos sistemos. Būdų yra labai įvairių, tačiau visi turi vieną bendrą savy-
bę – turi būti instaliuoti kitos programos arba turėti užpakalines duris savo sistemoje. 
Trojos arkliai ir užpakalinės durys yra potencialiai kenksmingi įrankiai etiško progra-
mišiaus įrankių arsenale ir turėtų būti naudojami protingai, kai testuojama sistema ar 
tinklo saugumas. Virusai ir kirminai gali turėti tokį patį destruktyvų poveikį sistemoms 
ir tinklams kaip Trojos arkliai ir užpakalinės durys. Iš tikrųjų nemaža dalis virusų neša 
Trojos arklių paleidžiamuosius failus ir gali užkrėsti sistemą, o tada sukurti užpakali-
nes duris programišiams. Šiame skyriuje nagrinėjami Trojos arklio, užpakalinių durų, 
virusų ir kirminų panašumai ir skirtumai. Visus šiuos kenksmingo kodo tipus turi žinoti 
etiški programišiai, nes įsilaužėliai dažnai naudoja juos sistemoms atakuoti ir kompro-
mituoti.

trojos arklys ir užpakalinės durys
Trojos arklys ir užpakalinės durys yra kenksmingo kodo tipai, naudojami užkrės-

ti ir sukompromituoti kompiuterių sistemas. Trojos arklys yra kenksminga programa, 
kuri apsimeta esanti legali. Daugeliu atveju Trojos arklys apsimeta galįs atlikti var-
totojo norimus veiksmus, tačiau iš tikrųjų suteikia programišiui prieigą prie vartoto-
jo kompiuterio. Trojos arklys dažnai parsisiunčiamas drauge su kitomis programomis 
arba programinės įrangos rinkiniais. Kai jie instaliuoti į sistemą, Trojos arklys gali tapti 
duomenų praradimo ar vagystės priežastimi, dėl jo gali nulūžti arba sulėtėti sistema. 
Trojos arkliai taip pat gali būti naudojami kaip kitų atakų paleidžiamieji taškai, pavyz-
džiui, atsisakymo aptarnauti (DoS). Daugelis Trojos arklių naudojami manipuliuoti fai-
lais aukos kompiuteryje, procesams valdyti, komandoms per atstumą paleisti, klavišų 
paspaudimams imituoti, ekrano stebėjimui, sistemos perkrovimui ar išjungimui. Tobu-
lesni Trojos arkliai gali prisijungti prie savo šeimininko arba pranešti apie užkratą IRC 
kanale. Trojos arkliai dažniausiai atkeliauja su kitomis programomis ir susiinstaliuoja į 
aukos sistemą nežinant vartotojui. Trojos arkliai gali būti nusiųsti į aukos sistemą dau-
geliu būdų, iš kurių dažniausi yra šie: ▬ IRC; ▬ kaip e. pašto priedėlis; ▬ NetBIOS failų pasidalijimo metu; ▬ su atsisiųsta programa.

Daugybė netikrų programų, apsimetančių teisėta programine įranga, pavyzdžiui, 
nemokamos programos, šnipinėjimo programų šalintojai, sistemos optimizuotojai, 
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ekrano užsklandos, muzika, paveikslėliai, žaidimai ir vaizdo failai, gali instaliuoti Tro-
jos arklį sistemoje vien juos parsisiunčiant. Reklamos internetiniuose puslapiuose, re-
klamuojančios nemokamas programas, muziką, vaizdo failus, tyko aukos, kuri juos 
parsisiųstų drauge su Trojos arkliu. Tada programa įgauna sistemos lygio prieigą prie 
aukos sistemos, kur gali būti destruktyvi ir klastinga.

Užpakalinių durų programa yra programa arba programų rinkinys, kurį progra-
mišius instaliuoja į aukos sistemą tam, kad vėliau turėtų prieigą prie sistemos. Užpa-
kalinės durys gali būti įterptos į kenksmingą Trojos arklį. Užpakalinių durų įdiegimo į 
sistemą tikslas yra suteikti programišiui prieigą prie sistemos kada panorėjus. Esmė ta, 
kad programišius žino, kaip pasiekti užpakalines duris nesusektam, ir gali pasinaudoti 
jomis toliau laužti sistemą ir ieškoti svarbios informacijos. 

Naujo serviso pridėjimas yra dažniausiai pasitaikanti metodika, kaip paslėpti 
užpakalines duris Windows operacinėje sistemoje. Prieš instaliuodamas užpakalines 
duris, programišius privalo ištirti sistemą ir rasti, kas joje veikia. Taip pat būtina in-
formaciją rinkti kokybiškai, norint žinoti, kokie servisai ar programos veikia aukos 
sistemoje. Daugeliu atvejų programišius instaliuoja užpakalines duris, kurios prideda 
naują servisą ir suteikia jam neįtartiną vardą, arba dar geriau – pasirenka servisą, ku-
ris niekada nenaudojamas ir aktyvuojamas rankinėmis priemonėmis arba yra visiškai 
išjungtas. Ši metodika yra efektyvi, nes laužiantis į sistemą administratorius dažniau-
siai ieško sistemoje ko nors keisto ir nepatikrina visų esamų servisų. Užpakalinių durų 
metodika paprasta, tačiau veiksminga: programišius gali grįžti prie sistemos praktiškai 
išvengdamas serverio žurnalinių įrašų. Užpakalinių durų servisas leidžia programišiui 
pasinaudoti aukščiausiomis privilegijomis, dažniausia tai System paskyra. Nutolusios 
prieigos Trojos arkliai (Remote Access Trojans (RATs) yra užpakalinių durų klasė, nau-
dojama nuotolinės kontrolės įjungimui sukompromituotoje sistemoje. Jie teikia tariamą 
naudą vartotojui ir kartu atveria tinklo prievadą aukos kompiuteryje. Kai RAT palei-
džiamas, jis elgiasi kaip vykdomasis failas, bendraujantis su tam tikrais registrų raktais, 
atsakingais už procesų paleidimą ir kartais už savo pačių sistemos servisų kūrimą. Bet, 
kaip dažniausiai pasitaikančios užpakalinės durys, RAT prisikabina prie aukos opera-
cinės sistemos ir visada jį sudaro du failai – kliento ir serverio. Serveris instaliuojamas 
užkrėstame kompiuteryje, o klientas naudojamas įsibrovėlio kompromituotos sistemos 
kontrolei. RAT leidžia programišiui kontroliuoti aukos sistemą bet kuriuo metu. Vienas 
ženklų, kad sistema buvo išnaudota ir pažeista, yra neįprasta sistemos elgsena, pavyz-
džiui, savarankiškai judanti pelė arba iškylantys langai neveiklioje sistemoje.

atviri ir slaptieji kanalai
Atviras kanalas yra normalus ir teisėtas būdas, kuriuo programos komunikuoja su 

kompiuterių sistema ar tinklu. Uždaras kanalas naudoja programas ar komunikacijos 
maršrutus taip, kaip jiems nebuvo numatyta. Kai kurie kliento Trojos arkliai naudoja 
uždarus kanalus instrukcijų siuntimui į serverio komponentą sukompromituotoje sis-
temoje. Tai kartais apsunkina Trojos arklių komunikavimo iššifravimą ir supratimą. 
Nieko neįtariančios IDS srauto šniukštinėjimas tarp Trojos arklio kliento ir serverio ne-
parodytų nieko nenormalaus. Naudojant uždarą kanalą, Trojos arklys gali komunikuoti 
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arba „skambinti namo“ ir nebūti aptiktas, o programinius neaptiktas gali siųsti koman-
das kliento komponentui. Kai kurie paslėpti kanalai priklauso nuo metodikos, pavadin-
tos tuneliavimu, kuris leidžia vienam protokolui pernešti kitą. ICMP tuneliavimas yra 
ICMP echo-request ir echo-reply metodų panaudojimas pernešti duomenis, kuriuos at-
akuojantysis gali norėti panaudoti, kad pabandytų slapta gauti prieigą arba kontroliuoti 
sukompromituotą sistemą. Ping komanda bendruoju atveju yra priimtas nesklandumų 
šalinimo įrankis, jis naudoja ICMP protokolą. Dėl to daugelis maršrutizatorių, komuta-
torių, ugniasienių ir kitų paketų filtravimo įrenginių leidžia ICMP protokolui praeiti pro 
įrenginį. Taigi ICMP yra puikus pasirinkimas tuneliavimo protokolams. 

trojos arklių tipai
Trojos arkliai gali būti sukurti ir panaudoti skirtingoms atakoms atlikti. Toliau 

aptariami dažniausiai pasitaikantys Trojos arklių tipai.
nutolusios prieigos trojos arkliai naudojami prieigai prie sistemos gauti.
duomenų siuntimo trojos arkliai naudojami duomenims sistemoje rasti ir pri-

statyti programišiui.
destruktyvūs trojos arkliai naudojami ištrinti ar sugadinti failus sistemoje.
atsisakymo aptarnauti sistemą trojos arkliai naudojami paleisti sistemų atjun-

gimo ataką.
Įgaliotieji trojos arkliai naudojami srauto tuneliavimui arba laužimo atakoms 

prieš kitą sistemą paleisti.
Ftp trojos arkliai naudojami sukurti FTP serverį, kad būtų galima kopijuoti fai-

lus į sistemą.
saugumo programinės įrangos išjungimo trojos arkliai naudojami sustabdyti 

antivirusinės programinės įrangos veiklą.

kaip veikia atvirkščiojo susijungimo trojos arkliai
Atvirkščio susijungimo Trojos arkliai leidžia atakuojančiajam iš išorės prieiti prie 

kompiuterio vidiniame tinkle. Programišius gali įdiegti paprastą Trojos arklio progra-
mą sistemos vidiniame tinkle, kaip žiniatinklio apvalkalo serveryje. Reguliariu inter-
valu (dažniausiai kas 60 sek.) vidinis serveris bando pasiekti išorinę valdytojo sistemą, 
stengdamasis pasiimti komandas. Jei atakuojantysis užrašo ką nors valdytojo sistemo-
je, ši komanda gaunama ir įvykdoma vidinėje sistemoje. Atvirkščias žiniatinklio apval-
kalo serveris naudoja standartinį HTTP. Tokią veiklą labai sunku aptikti, nes susidaro 
įspūdis, kad vartotojas tiesiog naršo žiniatinklyje iš vidinio tinklo. 

kaip veikia netcat trojos arkliai
Netcat yra Trojos arklys, kuris naudoja komandinės eilutės sąsają, kad atvertų TCP 

arba UDP prievadus sistemoje. Programišius tokiu atveju gali prisijungti, pasinaudo-
damas telnet programine įranga į atvertus prievadus, ir įgyti apvalkalo prieigą prie sis-
temos.
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apsauga nuo trojos arklių
Didžioji dalis antivirusinių programų turi apsaugos nuo Trojos arklių galimybes, 

taip pat šnipinėjimo programinės įrangos aptikimo ir pašalinimo funkcijas. Šie įrankiai 
gali automatiškai peržiūrėti kietuosius diskus operacinės sistemos paleidimo metu, ieš-
kodami užpakalinių durų ir Trojos arklių programų, kol jos dar nepažeidė sistemos. Kai 
sistema yra užkrėsta, ją sunkiau išvalyti, tačiau tai įmanoma naudojant komercinius 
įrankius. 

Apsaugos programinė įranga veikia žinodama kenkėjiškų programų, t. y. Trojos 
arklių ir virusų, parašus. Taisymai atliekami naudojant kenksmingos programinės įran-
gos aprašus. Įdiegiant ir naudojant bet kurią asmeninę apsaugos arba antivirusinę pro-
graminę įrangą, pirmiausia reikia įsitikinti, kad ji turi visus aprašus. Norint užtikrinti, 
kad naujausi pataisymai ir atnaujinimai įdiegti sistemoje, reikia prijungti kompiuterį 
prie interneto, kad programinė įranga galėtų nuolat atnaujinti kenksmingų programų 
aprašus ir įdiegti pataisas. 

Pagrindinė priemonė, kurios reikia imtis, prieš Trojos arklių ir užpakalinių durų 
įdiegimą sistemoje, yra sistemos vartotojų išmokymas. Jie turi nediegti programų, 
parsisiųstų iš interneto, ir neatidarinėti priedų, kuriuos nežinomi asmenys atsiuntė su 
elektroniniais laiškais. Dauguma sistemos administratorių nesuteikia vartotojams teisių 
įdiegti programas sistemoje. Tinkamas interneto technologijų naudojimas taip pat turė-
tų būti nuolatinio vartotojų mokymo kursų dalis.

virusai ir kirminai
Virusai ir kirminai gali būti naudojami sistemai užkrėsti ir modifikuoti, kad pro-

gramišius įgytų prieigą. Dauguma virusų ir kirminų su taip pat turi ir Trojos arklius, 
ir užpakalines duris. Taigi virusas arba kirminas yra nešėjas ir leidžia kenksmingam 
kodui (pavyzdžiui, Trojos arkliams ir užpakalinėms durims) persikelti iš sistemos į 
sistemą, panašiai kaip plinta gripas ar kita infekcija. 

Virusas ir kirminas panašūs tuo, kad abu yra kenksmingo kodo programinės įran-
gos pavyzdžiai. Virusas užkrečia kitą paleidžiamąjį failą ir naudoja pernešančią progra-
mą virusui platinti. Viruso kodas įterpiamas į prieš tai buvusią nekenksmingą programą 
ir plinta, kai programa paleidžiama. Virusų programų pernešėjai pragali būti makroko-
mandos, žaidimai, elektroninio pašto priedai, Visual Basic scenarijai, animacijos ir t. t. 
Kirminas panašus į virusą daugeliu atžvilgiu, tačiau jai nereikia pernešėjo. Kirminai 
patys dauginasi ir juda iš užkrėsto serverio į kitą. Jie plinta iš sistemos į sistemą auto-
matiškai. Tiek virusai, tiek kirminai gali būti paleisti be vartotojo žinios ar noro.

virusų tipai
Virusai klasifikuojami pagal du veiksnius: 1) ką jie užkrečia ir 2) kaip tai padaro. 

Virusas gali užkrėsti šiuos sistemos komponentus: ▬ sisteminius sektorius; ▬ failus; ▬ makrokomandas (pavyzdžiui, Microsoft Word makrokomandas);
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 ▬ failus partnerius (palaikančius sistemą failais, pavyzdžiui, DLL ar INI); ▬ disko blokinį; ▬ komandų failus (BAT failus); ▬ pirminį programos tekstą.
Virusas užkrečia bendraudamas su išorine sistema. Virusus perneša kitos vykdo-

mosios komandos. Įsiterpdami į nekenksmingas vykdomąsias programas, virusai gali 
pakankamai greitai plisti vartotojui ar sistemai paleidus vykdyti programą. Virusai 
skirstomi pagal užkrėtimo technologiją. ▬ polimorfiniai virusai užšifruoja kodą skirtingu būdu kiekvieno užkrėtimo metu 

ir gali keisti savo formą, vengdami būti aptikti. ▬ slaptieji virusai slepia įprastus virusų žymes: tikrąjį laiką ir datas, kada buvo 
pakeistas failas. Taip viruso neaptinka sistema, kuri nepastebi, kad atsirado nau-
jas failas arba kad senasis buvo modifikuotas. ▬ Greitieji ir lėtieji užkrėtėjai gali nebūti aptikti, kai užkrečia sistemą labai grei-
tai arba labai lėtai. Kartais programa užkrečia sistemą neatkreipdama antivirusi-
nės programos dėmesio. ▬ išsklaidytieji virusai užkrečia tik keletą sistemų ar programų. ▬ šarvuotieji virusai yra užšifruojami, kad sumažėtų jų aptikimo galimybės. ▬ daugialypiai virusai yra tobulesni, jie užkrečia iškart keliais virusais. ▬ tuštieji (erdvę užpildantys) virusai prisikabina prie tuščių failų vietų. ▬ tuneliuojantys virusai siunčiami pagal skirtingą protokolą arba užšifruoti, kad 
nebūtų aptikti arba gebėtų pereiti per ugniasienę. ▬ užsimaskavusieji virusai apsimeta kitomis programomis. ▬ ntFs ir active directory virusai atakuoja būtent NT failų sistemą arba Active 
Directory Windows sistemose.

Atakuojantysis gali sukurti atskirą scenarijų ar virusą, kurio neaptiks antivirusinės 
programos. Kadangi didžioji dalis virusų aptikimo ir šalinimo įrankių paremti progra-
mos parašais, programišius turi pakeisti parašą arba viruso elgseną taip, kad nebūtų 
aptiktas. Viruso parašas ar aprašas yra tai, kaip antivirusinė programa geba nuspręsti, 
ar sistema užkrėsta virusu. Kol virusas aptinkamas ir atnaujinami virusų aprašai, šis ne-
pastebėtas plinta. Dar gali užtrukti, kol vartotojas atnaujina antivirusinę programą. Tai-
gi kurį laiką sistema yra pažeidžiama. Tai suteikia galimybę atakuojančiajam išvengti 
antivirusinės sistemos aptikimo ir pašalinimo. Būtina priemonė nuo viruso infekcijos 
apsiginti – palaikyti naujus virusų aprašus antivirusinėje programoje. 

Vienas iš ilgiausiai neaptiktų virusų buvo Melissa, jis plito per Microsoft Word 
makrokomandas. Melissa užkrėtė daugybę vartotojų sistemų, prisikabindama prie 
Word dokumentų. Kai failas kopijuojamas arba persiunčiamas e. paštu, virusas plinta 
drauge su failu. 

Melagingieji virusai yra vartotojams siunčiami e. laiškai, kurie dažniausiai įspė-
ja apie virusą. Tokio tipo e. laiškuose dažniausiai tvirtinama apie žalą, kurios pridaro 
virusas, ir siūloma parsisiųsti pataisymą iš gerai žinomų kompanijų, pavyzdžiui, Mi-
crosoft ar pan. Kiti apgaulingieji virusai vartotojams pataria ištrinti tam tikrus kritinius 
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sistemos failus, jei šie nori pašalinti virusą. Žinoma, jei vartotojas pasiduoda tokioms 
klaidinamoms rekomendacijoms, padariniai gali būti labai skaudūs. 

virusų aptikimo metodai
Virusams aptikti taikomos šios technologijos: ▬ peržiūra; ▬ integralumo patikra, palyginti su kontroline suma; ▬ slaptas stebėjimas, remiantis virusų parašais.
Virusų aptikimo ir pašalinimo procesas apima:
1. Atakos-viruso aptikimą. Ne visos elgsenos anomalijos gali būti laikomos vi-

rusais.
2. Procesų, kurie naudoja pagalbines priemones, pavyzdžiui, handle.exe, listdlls.

exe, fport.exe, netstat.exe ir pslist.exe sekimą ir bendro dėsningumo tarp pa-
veiktų sistemų žymėjimą.

3. Viruso dalies, atsakingos už kenksmingą elgseną, aptikimą, kai buvo pakeisti 
ar ištrinti failai. Turi būti tikrinami nauji failai, pasikeitę jų atributai ar bendrų 
bibliotekų failai.

4. Infekcijos vektoriaus aptikimą ir izoliavimą. Tada vykdomas antivirusinės 
programinės įrangos atnaujinimas ir sistemų patikra.

Kirminų prevencija yra panaši į virusų prevenciją. Tačiau kirminus sustabdyti sun-
kiau, nes jie plinta patys savaime, t. y. jiems nereikia, kad vartotojas įsikištų instaliuo-
damas ir skleisdamas kenksmingą programinį kodą. Kirminus galima aptikti naudojant 
antivirusinę programinę įrangą, kurioje yra kirminų aprašai. Svarbiausia sustabdyti kir-
minų plitimą. Kad tai padarytų, administratoriui gali tekti atjungti sistemas nuo tinklo. 
Geriausia kirminų išvalymo iš tinklinių sistemų praktika – pirmiausia pašalinti kompiu-
terį iš tinklo, tada paleisti antivirusinę programą kirminui išvalyti.

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra Trojos arkliai ir kuo jie pavojingi? Kuo jie skiriasi nuo kirminų ar 

šnipinėjimo programų?
2. Kokie yra virusų tipai? Išvardykite kelis iš jų ir išsamiau apibūdinkite.
3. Kaip apsiginti nuo virusų, Trojos arklių ir kirminų?
4. Kuo pavojingi kirminai? Kuo kirminų plitimas skiriasi nuo Trojos arklių pli-

timo?
5. Kokie yra virusų aptikimo metodai?
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14.
Įsilaužimo pėdsakų šalinimo mEtodikos

Kai įsilaužėlis sėkmingai gauna administratoriaus teises sistemoje, jis mėgina pa-
slėpti pėdsakus, kad (dabar arba anksčiau) nebūtų aptiktas sistemoje.

Programišius taip pat gali pabandyti pašalinti savo tapatybės, vietos ar veiksmų 
įrodymus sistemoje, norėdamas neleisti tarnyboms jo susekti. Kad nebūtų susektas, 
programišius paprastai ištrina visas klaidų žinutes ar saugumo įvykius, kurie buvo už-
fiksuoti. Išjungdamas auditavimą ir išvalydamas įvykių žurnalą, programišius naudoja 
du metodus, kad sunaikintų pėdsakus ir išvengtų aptikimo.

Pirmas dalykas, kurį įsibrovėliai daro po to, kai gauna administratoriaus privile-
gijas, yra audito išjungimas. Windows auditas įrašo tam tikrus įvykius į žurnalinius 
failus, kurie laikomi Windows Event Viewer programoje. Šie įvykiai gali būti prisijun-
gimas prie sistemos, programos ar įvykių užregistravimas. Administratorius gali pasi-
rinkti fiksavimo lygį, įdiegtą sistemoje. Programišiai nori nustatyti įdiegtą fiksavimo 
lygį, kad pamatytų, ar jiems reikia išvalyti įvykius, kurie parodo jų buvimą sistemoje. 

Įsibrovėliai gali lengvai ištrinti saugumo žurnalinius įrašus Windows Event Vie-
wer programoje. Įvykių įrašas, kuriame yra tik vienas ar keli įvykiai, yra įtartinas, nes 
dažniausiai jis parodo, kad kiti įvykiai buvo pašalinti. Visgi būtina išvalyti įvykius 
išjungus auditavimą, nes Auditpol įrankio naudojimas palieka įrašą įvykių įrašuose, 
nurodantį, kad auditavimas buvo išjungtas. Yra keletas įrašų, išvalančių įvykių įrašus. 
Programišius taip pat tai gali atlikti rankinėmis priemonėmis Windows Event Viewer 
programoje.

Failų slėpimas
Programišius gali paslėpti failus sistemoje, siekdamas juos patalpinti taip, kad šie 

nebūtų aptikti. Failai vėliau gali būti naudojami paleidžiant ataką sistemoje. Windows 
aplinkoje yra du būdai failams paslėpti. 

Pirmas būdas – naudoti attrib komandą. Norint paslėpti failą attrib komanda, ko-
mandinėje eilutėje reikia parašyti

attrib +b [failas/direktorija] 

Antras būdas paslėpti failą Windows sistemoje – tai papildomas duomenų srautinis 
siuntimas naudojant NTFS. NTFS failų sistema, kurią naudoja Windows NT, 2000 ir 
XP, turi ypatybę, vadinamą papildomu duomenų srautiniu siuntimu. Jis leidžia duo-
menis saugoti paslėptuose failuose, kurie yra sujungti su normaliais, matomais failais. 
Duomenų srautai yra neribojamo dydžio ir daugiau nei vienas toks srautas gali būti 
susietas su normaliu failu.
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ntFs failų srautinis duomenų siuntimas

NTFS failų srautinis duomenų siuntimas leidžia įprastame faile sukurti paslėptą. 
Paslėptasis failas nepasirodo, kai išvardijami failai, esantys direktorijoje, o įprastasis – 
pasirodo. Vartotojas paprastai neįtaria įprasto failo, tačiau paslėptasis gali būti naudoja-
mas informacijai saugoti ar perduoti.

Failo sukūrimas naudojant ntFs failų srautinį duomenų siuntimą

1. Komandinėje eilutėje įvedama notepad test.txt.
2. Įterpiami duomenys į failą, jis išsaugomas ir uždaromas Notepad. Pirmo 

žingsnio metu jis bus atidaromas.
3. Komandinėje eilutėje įvedama dir test.txt (reikia atkreipti dėmesį į failo dydį).
4. Komandinėje eilutėje įvedama notepad test.txt:pasleptas.txt. Tada įvedami 

duomenys, failas išsaugomas ir uždaromas.
5. Dar kartą patikrinamas failo dydis (jis turėtų būti toks pat, kaip ir trečio žings-

nio metu).
6. Atidaromas test.txt. Jame matomi tik originalūs duomenys.
7. Įvedama type test.txt:pasleptas.txt komandinėje eilutėje. Bus išvedama sin-

taksės klaidos žinutė.

apsisaugojimas nuo ntFs failų srautinio duomenų siuntimo

Norint ištrinti srautinį failą, pirmiausia jį reikia nukopijuoti į FAT skirsnį, paskui 
atgal į NTFS. Srautiniai failai prarandami, kai failas perkeliamas į FAT skirsnį, nes tai 
yra NTFS failų sistemos ypatybė ir ji egzistuoja tik sistemoje.

steganografijos technologijos samprata
Steganografija – tai procesas, kai duomenys paslepiami kituose įvairaus tipo duo-

menyse, pavyzdžiui, paveikslėliuose ar tekste. Populiariausias duomenų slėpimo fai-
luose metodas yra naudoti grafinius paveikslėlius kaip slėptuves. Programišius gali pa-
slėpti nurodymus kaip pasigaminti bombą, slaptą banko sąskaitos numerį ar atsakymus 
į testą. Bet koks įsivaizduojamas tekstas gali būti paslepiamas paveikslėlyje.

Steganografija gali būti aptinkama kai kurių programų, nors tai yra gana sudėtin-
gas procesas. Pirmas aptikimo etapas – rasti failus su paslėptu tekstu. Tai galima pada-
ryti analizuojant paveikslėlio struktūrą ir keičiant spalvų paletę.
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žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kodėl reikia slėpti pėdsakus po apsilankymo sistemoje? Kaip tai galima pada-

ryti? Išvardykite keletą metodų.
2. Kodėl naudinga paslėpti failus sistemoje? 
3. Kas yra NTFS failų srautinis siuntimas? Pabandykite patys paslėpti duomenis 

pagal metodiką, aprašytą šiame skyriuje.
4. Kaip panaikinti NTFS failų srautinio siuntimo pridėtinius duomenis?
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15.
 kiBErnEtinio ir inFormacinio karo tEoriJa

Nuo pat naujojo tūkstantmečio pradžios, atsisakymo aptarnauti (DoS) atakos iš-
augo nuo elementarių susierzinimą keliančių vyksmų iki rimtų, aukšto lygio grėsmių 
e. komercijai.

Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje DoS technologijos buvo la-
biausiai susijusios su operacinės sistemos spragomis, susietomis su gamintojų TCP/IP 
realizacijomis, pagrindiniu interneto komunikacijos protokolu. Šie įsilaužimo įrankiai 
turėjo mielus pavadinimus, pavyzdžiui, ping of death, Smurf, Fraggle, boink ar tear-
drop. Jie buvo veiksmingi nulaužiant pavienius kompiuterius paprasta paketų seka, kol 
didžioji dalis pagrindinių programinės įrangos pažeidžiamų vietų buvo pataisytos.

Prasidėjus Estijos ir Rusijos kibernetiniam konfliktui, kuris pratrūko 2007 m. ba-
landžio 27 d., pasaulis buvo sukrėstas suvokus, kokios galingos gali būti DdoS atakos. 
DdoS atakos metu organizuoti kompiuterių legionai tiesiog sutriuškindavo didžiausius 
tinklo servisų tiekėjus, o Estijos atveju – net ir valstybę.

Tarptautiniai kibernetinio konflikto veiksmai (dažnai, tačiau netiksliai vadinami 
kibernetiniu karu) yra painiai susiję su kibernetiniu nusikalstamumu, kibernetine ap-
sauga, kibernetiniu terorizmu ir kibernetiniu špionažu. Šis persijungimų tinklas kom-
plikuoja galimybes rasti sprendimus, nes valdžios nustatė skirtingas atsakomybės sritis 
skirtingoms agentūroms, kurios istoriškai nelabai sutaria viena su kita. Taip pat ne pa-
skutinėje vietoje yra ir politinė valia. 

Kibernetinė erdvė, kaip karinių veiksmų teritorija, yra labai įdomus konceptas. 
Noras tai klasifikuoti kaip dar vieną vietą, tokią kaip oras, vanduo, žemė ir kosmosas, 
dažnai yra klaida, kurią daro kariniai ir politiniai lyderiai. Tikslesnį analogą galima ras-
ti mokslinės fantastikos alternatyvios visatos srityje. Tai mistiška, nematoma karalystė, 
egzistuojanti lygiagrečiai su fiziniu pasauliu, tačiau galinti jį paveikti daugybe būdų. 
Nors tai daugiau metafora, o ne realybė, reikia pakeisti įprotį mąstyti apie kibernetinę 
erdvę taip, tarsi ji atitiktų realiąją erdvę.

Kibernetinių atakų metodų evoliucija suteikia mums galimybę suprasti, kur lauži-
mas prasidėjo, kaip tęsėsi ir kaip vystosi toliau. Galima tikėtis, kad bus naujų atakų ir 
kad atsidavę žmonės ras būdų, kaip panaudoti šias technologijas kasdieniame gyveni-
me. Taip pat aišku, kad jie gali padidinti žalą, sukeltą savo strategijos dalijimo kitiems, 
kurie eksperimentuos su ja ir ją panaudos. 

Adresuojama reliatyvi gausybė potencialių taikinių. Skaitytojas gali nustebti suži-
nojęs apie daugybę skirtingų ir vis plintančių sistemų ir tinklų, kurie gali būti pažeisti 
arba sunaikinti. Visa tai neigiamai paveiktų tuos, kurie priklauso nuo jiems teikiamų 
paslaugų.

Įdomu apžvelgti įvairius atakos metodus, kurie buvo identifikuoti ir dokumentuo-
ti. Žinoma, ateityje bus sukurta naujų, dar nežinomų metodų. Tačiau modelis pradeda 
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aiškėti, tai patvirtina esamų metodų evoliucija, rodanti, kad globali informacijos infras-
truktūra yra nesaugi. 

programišiai ir programišių veiksmai
Kai atsirado kompiuteriai, programišiais buvo vadinami genijai, gebantys išda-

rinėti su technologija stebuklus, o ne piktoji gvardija, naikinanti ištisas sistemas. Ter-
minas programišius apibūdina programuotojus, kurie mėgaujasi tyrinėdami kompiute-
rinių technologijų galimybių ribas. Tai ir kompiuteriniai žaidimai, verslo programos, 
palydovinės komunikacijos sistemos ir visi kiti tinklai. Tradiciškai programišiai save 
laikė novatoriais ir technologijos tobulinimo aktyvistais. Jie tyrinėjo programas ir jų 
sistemas, ieškojo klaidų ir silpnųjų vietų, dažniausiai leidus savininkui ir savo pačių 
iniciatyva. Jie kūrė sprendimus, kaip nemokamai platinti programinę įrangą. Programi-
šiai savo veiksmų rezultatus publikavo akademiniuose žurnaluose, taip pat neakademi-
nėje aplinkoje (nors su tuo nesutiktų kai kurie dabar žinomi programišiai). Dažniausiai 
jie pranešdavo apie savo atradimus tai kompanijai, su kuria bendraudavo, tikėdamiesi 
pagerinti jos veiklą. Dauguma programišių pasisako už nemokamą ar bent jau nebran-
gią programinę įrangą. Individus ar organizacijas, siekiančias pelno iš savo programi-
nės įrangos, programišiai laiko gobšiomis ir netoleruotinomis. Kai programinės įran-
gos gamintojų bendrovės pradėjo gauti milžinišką pelną dėl sprendimų, kuriuos sukūrė 
menkai apmokami programišiai, radosi esminė šios bendruomenės atskirtis. Atsisakę 
idealistinių ir utopinių svajonių asmenys pradėjo griauti pelno siekiančių verslo struk-
tūrų sistemas. Dėl tokių veiksmų šie programišiai užtraukė blogą vardą visai bendruo-
menei. Kilo būtinybė leisti naujus įstatymus ir griežtinti esamus, kad būtų uždraustos 
nesankcionuotos prieigos ir slaptos informacijos vagystės, taip pat veikiančių procesų 
ir servisų trikdymas. Norėdami atsiskirti nuo šios bendruomenės dalies, programišiai 
sugalvojo terminą įsilaužėliai. Jie aptariami kitame skyriuje.

Įsilaužėliai ir įsilaužėlių veiksmai
Įsilaužėliai, vadovaudamiesi pagrindiniais programišiaus gebėjimais, tyrinėja sis-

temas tam tikriems savo pačių poreikiams patenkinti. Įsilaužėliai mėgaujasi iššūkiais, 
todėl laužiasi į uždraustas sistemas siekdami įrodyti savo gebėjimus. Troškimas nu-
laužti šifravimo algoritmą, atjungti žaidimo apsaugą nuo vagių ar net sukurti įrankius, 
kurie suteikia nesąžiningą pranašumą prieš kitus žaidžiančius tinkle dalyvius, yra tik 
keletas įsilaužėlių veiksmų pavyzdžių. Nepaisant legalių įsilaužimo aspektų, šie indivi-
dai spartina didžiosios dalies programišių socialinę racionalizaciją, skatindami įsilaužti 
į nevisiškai sukonfigūruotas, silpnas arba / ir komercines sistemas. Viena iš sričių, kur 
įsilaužėliai yra ypač išmanūs, yra destruktyvus testavimas. Šis terminas vartojamas tie-
siogine prasme, nes įsilaužėliai sugadina apsaugos mechanizmus ir sutrikdo silpnas 
sistemas. Destruktyvus testavimas yra socialiai reikšmingas tuo, kad suinteresuotųjų 
pusių dėmesys į silpnesnes sistemas atkreipiamas tik tada, kai šios sugadinamos arba 
nutraukiamas jų veikimas. Programinės įrangos apsaugos pramonės evoliucija buvo 
tiesiogiai susieta su nuolat didėjančiu skaičiumi vis profesionalesnių atakų prieš kom-
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piuterius ir tinklines struktūras. Nors tai jokiu būdu nėra kenkėjiškos veiklos priežastis, 
įsilaužėliai destruktyvų testavimą linkę laikyti daugiau paslauga, o ne nusikalstamu 
įvykiu. Dar vienas panašumas su programišių sritimi yra nepasitenkinimas dėl pelny-
mosi iš programinės įrangos ir antikomercializacija. Tai, kad bendrovės gali atsirėžti 
liūto dalį pelno, gauto kitų žmonių darbo sąskaita, kelia visų žmonių nepasitenkinimą. 
Įsilaužėliai aktyviai dekompiliuoja programas, siekdami iššifruoti vidinius apsaugos 
mechanizmus, juos aprašyti, kad būtų galima įsilaužti ateityje, ir paleisti nulaužtą pro-
gramos versiją į internetą. Visoje Azijoje nulaužtos Microsoft Office, populiarių žai-
dimų ir daugybės kitų programų versijos parduodamos už centus. Tai viena sričių, kur 
įsilaužėliai peržengia ribą ir patenka į kibernetinių nusikaltėlių gretas. 

Ryškiausias įsilaužėlių bruožas, kuris paveikia visą kompiuterinę industriją, yra 
įsilaužimo įrankių variklių plėtra ir visuotinė distribucija. Įsilaužimo įrankis – tai pro-
gramos dalis, išnaudojanti žinomą pažeidžiamumą kitame programinės įrangos pakete.

Galima įsivaizduoti bendrovę, kuri įdiegia ugniasienę prisijungimo prie interneto 
taške. Tokiu atveju ugniasienės funkcija yra paslėpti vidinio tinklo interneto protokolo 
(IP) adresus nuo išorinio pasaulio, kontroliuoti duomenų paketų srautus per įvairius 
prievadus visomis kryptimis ir kontroliuoti programų prieigą per šiuos prievadus. Net 
jei ugniasienė yra tinkamai sukonfigūruota ir įdiegta, ji vis dar gali turėti nežinomų 
pažeidžiamų vietų. Programišius ar įsilaužėlis gali aptikti pažeidžiamumą ir pranešti 
suinteresuotiems subjektams, kaip prasiskverbti pro ugniasienę. Gali nutikti taip, kad 
įsilaužimo įrankis bus sukurtas specialiai to tipo ugniasienei ir juo bus itin lengva pasi-
naudoti (pavyzdžiui, skriptai vaikams ir pan.). O galutinis rezultatas yra tas, kad ugnia-
sienės gamintojas gali turėti problemų dėl patikimumo prieš potencialius klientus ir t. t. 

kibernetiniai nusikaltėliai ir kibernetiniai nusikaltimai
Nėra tokios visuomenės, kurioje neatsirastų oportunistų, turinčių ne itin garbin-

gų ketinimų. Nusikaltimai – nieko naujo, o kibernetinis pasaulis – taip pat ne išimtis. 
Nusikaltimu laikomas veiksmas, prieštaraujantis įstatymui, ir jei asmuo ar jų grupė, 
atsakinga už šį veiksmą, yra kalta, jų visada laukia bausmė. Didžioji dalis vyriausy-
bių kompiuterinius nusikaltimus laiko analogiškais nusikaltimais, ir tai yra veiksmas, 
prieštaraujantis įstatymams. Kibernetinio nusikaltimo samprata nėra labai aiški, dažnai 
tai tiesiog laikoma kompiuteriniu nusikaltimu. Kibernetiniu nusikaltimu galima laikyti 
veiksmus, jau aprašytus šioje knygoje, taip pat ir kitus veiksmus, pavyzdžiui, kontra-
bandos pardavinėjimą ar perdavimą kibernetinėje erdvėje, nuosavybės, žmonių asme-
ninių duomenų, vagystę ir daugybę kitų veiksmų, kuriuos ir visuomenė, ir valdžia laiko 
nusikalstamais. Kibernetinių nusikaltėlių gaudymu užsiima gana daug organizacijų. Iš 
tikrųjų, kuo didesnį poveikį kibernetiniai nusikaltimai darys socialinei ir verslo sri-
tims, tuo daugiau išteklių bus skiriama kovai su kibernetiniais nusikaltėliais. Praėjusio 
šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje įvyko keli labai svarbūs įvykiai, dėl kurių verslo 
struktūros ir valdžios buvo priverstos išleisti naujus įstatymus.  ▬ Trys Vakarų Vokietijos šnipai įsiskverbė į kompiuterinę sistemą Lawrence Ber-

kley Laboratory. Šie šnipai pasisavino konfidencialius elektroninius dokumen-
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tus apie strategines gynybos iniciatyvas (t. y. Star Wars) ir puslaidininkių dizai-
ną. Astronomas Cliff Stoll pastebėjo įsibrovimo pėdsakus ir pradėjo savo tyrimą, 
pasibaigusį tuo, kad šnipai buvo suimti ir išspausdintas pasakojimas „Gegutės 
kiaušinis“. ▬ Pirmoji įžymybė programišių pasaulyje buvo Kevinas Mitnikas. Jis išgarsėjo po 
savo ypatingų pasiekimų, dėl kurių buvo suimtas ir nuteistas. Tarp jo nusikalti-
mų buvo intelektinės nuosavybės vagystės ir nemokamas naudojimasis telefono 
linijomis, taip pat pakartotinas savo paties nusikalstamų įrašų šalinimas iš poli-
cijos ir teismų sistemos įrašų bazių. ▬ Dar ne taip seniai (1998) vagys, naudodamiesi kibernetinėmis slaptumo gali-
mybėmis įsiskverbė į JAV kariuomenės kompiuterių tinklus ir per kelis metus 
parsisiuntė daugybė jautrios techninės informacijos. Vadinamojo Mėnesienos 
labirinto (angl. Moonlight Maze) tyrimo metu specialiąsias tarnybas pėdsakai 
nuvedė net iki Maskvos, tačiau vagys neišaiškinti iki šių dienų.  ▬ 2003 m. Rumunijos kibernetiniai nusikaltėliai įsiskverbė į Nacionalinės moks-
lo tarybos Pietų Ašigalio tyrimų stotį ir šantažavo savininkus, reikalaudami už-
mokesčio. Jie grasino, kad stoties duomenys bus paviešinti ir atiduoti kitoms 
valstybėms. Iš karto po to, kai stoties valdytojai įsitikino, kad grasinimas rimtas 
ir tikras, stotis buvo laikinai išjungta. Tai buvo ta pati sistema, kuri kontroliavo 
stoties meteorologinius duomenis –56ºC aplinkoje. 

2002 m. ataskaitoje, kurią parengė Strateginių ir tarptautinių studijų centras, James 
Lewis teigė: Turint omenyje tarptautinę kibernetinio saugumo svarbą, reikia pripažinti, 
kad per pastaruosius metus radosi itin gerai išmanančių kriminalinių grupuočių, įgalių 
išnaudoti pažeidžiamumus verslo tinkluose. Jų tikslas yra ne teroras, o tik sukčiavimas 
arba ekonomiškai svarbios informacijos rinkimas. Tokios informacijos vagystės yra 
didžiausia šiuo metu patiriamų praradimų problema. 

Tuo norima pasakyti, kad kibernetiniai nusikaltėliai tapo gerai organizuoti ir ypač 
gerai išmokyti. Jie yra nusitaikę daugiausia į tas struktūras, iš kurių galima pasipelnyti. 
Tai taip pat reiškia, kad norint sumažinti arba visiškai pašalinti tokius nusikaltimus, 
būtina susirūpinti visoms pasaulio valstybėms, patyrusioms tokius nusikaltimus, nes 
nusikaltėlių organizacijos, išnaudojančios kompiuterinius tinklus ir jų technologijas, 
linkusios ignoruoti šalių sienas. 

žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra kibernetinis karas? Kodėl jis vyksta?
2. Kuo skiriasi programišius nuo įsilaužėlio? Kokios gali būti jų pareigos kiber-

netinio nusikalstamumo srityje?
3. Prisiminkite pastaraisiais metais įvykusių kibernetinio karo pavyzdžių. Išna-

grinėkite juos.
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16.
sErtiFikavimas ir proFEsinė karJEra

teisėto kompiuterinio programišiaus sertifikavimas (cEH)
CEH sertifikavimui International Council of E-Commerce Consultants (EC-Coun-

cil) nešališki ekspertai sukūrė Atestuotąją teisėto kompiuterinio programišiaus progra-
mą v.6 (Certified Ethical Hacker Program™).

CEH sertifikavimas yra skirtas sertifikuoti asmenis, kurie kasdieniame darbe susi-
duria su ypatinga sritimi – teisėtu kompiuteriniu įsibrovimu. Sertifikavimas įtvirtina IT 
saugumo profesionalų, IT sistemų administratorių, IT inžinierių ir kitų atsakingų už IT 
saugumą įmonėse ir organizacijose darbuotojų praktines žinias.

Asmenys, įgiję CEH sertifikatą, turi žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų silpnoms 
ir pažeidžiamoms įmonės ar organizacijos kompiuterinių sistemų vietoms nustatyti, ir 
yra susipažinę su kompiuterinių įsibrovėlių naudojamais metodais.

Kandidatai, siekiantys CEH sertifikato, turi išklausyti penkių dienų Ethical Hac-
king and Countermeasures kursą ir išlaikyti egzaminą 312-50.

kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrėjo sertifikavimas (cHFi)
Kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrimas apima šiuos veiksmus: kompiu-

terinių įsibrovėlių kaltės įrodymų identifikavimą, jų patraukimą baudžiamojon atsako-
mybėn ir kompiuterinių įsibrovimų sutrukdymą ateityje.

CHFI sertifikavimas naudingas visiems asmenims, kurių darbo sritys yra susiju-
sios su neteisėtu kompiuteriniu įsibrovimu, kompiuterinio įsibrovėlio identifikavimu 
ir saugios kompiuterinės aplinkos palaikymu. Šis sertifikavimas skirtas dirbantiems 
teisės ir teisėsaugos, apsaugos ir kariuomenės, bankų ir draudimo srityse, IT vadovams 
ir sistemų administratoriams.

Klausytojams suteikiama žinių ir įgūdžių, reikalingų neteisėto įsibrovėlio ir jo kal-
tės identifikavimui, naudojamų metodų ir technikos atpažinimui. Šios žinios ir įgūdžiai 
padeda surinkti kompiuterinio įsibrovėlio kaltės įrodymus, būtinus patraukti asmenį 
teisinėn atsakomybėn.

Mokymai apima penkių dienų Computer Hacking Forensic Investigator kursą, 
kurio pabaigoje laikomas egzaminas CHFI (312-49). Kandidatai, siekiantys šios ser-
tifikato, turi būti išklausę Ethical Hacking and Countermeasure kursą ir turėti CEH 
sertifikatą.

cism sertifikavimas
CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (sertifikuotasis infor-

macijos saugos vadovas) – CISM® sertifikatas skirtas informacijos saugos valdymo 
specialistams. Šis dokumentas liudija, kad informacijos saugos specialistas turi patir-
ties ir žinių, leidžiančių teikti tinkamas vadybos ir konsultavimo paslaugas. CISM api-
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brėžia pagrindines kompetencijas ir tarptautinius veiklos standartus, kuriuos privalo 
vykdyti asmenys, atsakingi už informacijos saugos valdymą.

CISM – tai ne pradedančiųjų sertifikavimas. Ši programa specialiai parengta pa-
tyrusiems specialistams, kurie turi informacijos saugos valdymo patirties. CISM ser-
tifikavimas skirtas asmenims, kurie bent trejus metus vadovavo įmonės informacijos 
saugos valdymo padaliniui arba ėjo panašas pareigas. CISM specialistai tokios turi 
patirties ir žinių dirbti šiose srityse: ▬ derinant informacijos saugos strategiją su veiklos tikslais; ▬ nustatant ir valdant informacijos saugos rizikos veiksnius siekiant įgyvendinti 

veiklos uždavinius; ▬ valdant informacijos saugos programą; ▬ rengiant ir valdant reagavimo į incidentus ir veiklos tęstinumo programą.
Pagal CISM programą sertifikuoti specialistai privalo: ▬ būti įgiję penkerių metų (informacijos saugos vadybininko – trejų metų) darbo 

informacijos saugos srityje patirtį; ▬ išlaikyti egzaminą; ▬ įvykdyti metinius tolesnio kvalifikacijos kėlimo reikalavimus.

cisa sertifikavimas
Certified Information Systems Auditor – tai profesinis laipsnis, suteikiamas ypač 

didelę patirtį turintiems IS valdymo ir audito srities profesionaliems specialistams. Ser-
tifikatas išduodamas išlaikius egzaminą ir įvykdžius kitus reikalavimus.

CISA išduodamas nuo 1978 m. ir yra pripažįstamas visame pasaulyje. Šiuo metu 
yra daugiau kaip 23.000 sertifikuotųjų CISA specialistų.

CISA sertifikatas išduodamas asmenims, patenkinusiems šiuos reikalavimus: ▬ išlaikytas CISA egzaminas; ▬ penkerių metų darbo patirtis IS valdymo, IT audito arba IT saugumo srityje 
(aukštasis išsilavinimas įskaitomas kaip dveji darbo patirties metai); ▬ Profesinės etikos kodekso laikymasis; ▬ nuolatinio lavinimosi programos reikalavimų laikymasis; ▬ IS audito standartų laikymasis.
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žinių patikros klausimai ir užduotys
1. Kas yra CHFI?
2. Kas yra CISM?
3. Kas yra CISA?
4. Kuo naudingas etiško programišiaus sertifikavimas ir ką jis suteikia?
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santrumpos

ARP – Address Resolution Protocol
AXFR – Authoritative Transfer
BIND – Berkele Internet Name Daemon
CEH – Certified Ethical Hacker
CNAME – Canonical Name Record
CPU – Centra Processing Unit
CRC – Cyclic Redundancy Check
CRLF – Carriage Return Line Feed Injection
CSA – Cisco Security Agent
DBMS – Database Management System
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 
DoS – Denial of Service
DdoS – Distributed Denial of Service
DMZ – Demilitarized Zone
DRDoS – Distributed Reflection Denial of Service
EAP – Extended Authentication Protocol
ESSID – Extended Service Set Identifier
FTP – File Transfer Protocol
FUD – Fear, Uncertainty, Doubt
GUI – Graphical User Interface
HIDS – Host-based Intrusion Detection System
HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act
HTML – Hypertext Markup Language
HTTP – HyperText Transfer Protocol
ICMP – Internet Control Message Protocol
IDS – Intrusion Detection System
IP – Internet Protocol
IPC – Interprocess Communication
IPsec – Internet Protocol Security
IRC – Internet Relay Chat
IV – Initialization Vector
L3TP – Level 3 Tunneling Protocol
LAN – Local Area Network
LLC – Logical Link Control
MAC – Media Access Control
MIB – Management Informational Database
MIC – Message Integrity Control
MITM – Man in the Middle
MSSQL – Microsoft SQL
MX – Mail Exchange
NetBIOS – Network Basic Input Output System
NIC – Network Interface Controller
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NIDS – Network-based Intrusion Detection System
NIST – National Institute of Standards and Technology
OID – Object Identifier
OOB – Out of Bound
OSI – Open Systems Interconnection 
PDA – Personal Digital Assistent
PDF – Portable Document Format
POP – Post Office Protocol
PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol
PSK – Pre-shared Key 
QoS – Quality of Service
RAT – Remote Access Trojan
RF – Radio Frequency
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
SN – Sekos numeris
SNMP – Simple Network Management Protocol
SPAN – Switched Port Analyzer 
SQL – Structured Query Language
SSH – Secure Shell
SSID – Service Set Identifier
TCP – Transmission Control Protocol
TKIP – Temporal Key Integrity Protocol 
TLD – Top-Level Domain
TSIG – Transaction Signature
TTL – Time to Live
UDP – User Datagram Protocol
VPN – Virtual Private Network
WEP – Wired Equivalent Privacy 
WIDS – Wireless Intrusion Detection System 
WIPS – Wireless Intrusion Prevention System 
WLAN – Wireless LAN
WPA – Wi-Fi Protected Access
XML – Extended Markup Language
XSS – Cross-Site Scripting
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tErminai ir Jų paaiškinimai

BackTrack – įsiskverbimo testavimo įrankis.

de-facing – tipas atakos, nukreiptos prieš interneto svetainę, kurios 
metu neteisėtai pakeičiamas svetainės turinys.

dns-zone-xfer – sričių pavadinimo sistemos zonos perkėlimas į kitą.

phishing –

atakos būdas, kai iš vartotojo bandoma išvilioti jo 
asmeninius duomenis (dažniausiai prisijungimo) siūlant 
juos suvesti į nusikaltėlio sistemą, imituojančią legalios 
sistemos išvaizdą ir funkcionavimą.

spam – nepageidaujamo turinio reklama, platinama elektroniniu 
paštu.
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liEtuvių–anGlų kalBų tErminų žodYnėlis

Aklavietės padėtis – Deadlock
Apsimestinė ataka – Spoofing
Atsisakymo aptarnauti ataka – Denial of service
Baltoji dėžė – White box
Baltosios skrybėlės – White hats
Bendrieji duomenys – Shares
Bendrinis ping – Ping sweeping
Belaidžių tinklų paieška 
važinėjant automobiliu 

– Wardriving

Branduolys – Kernel
Daugelio užduočių sistema – Multitasking system
Dėklas – Stack
Etiškas įsilaužimas – Ethic hacking
Etiški programišiai – Ethical hacker
Įsilaužėlis – Cracker
Įsilaužimo įrankis – Exploit
Išeinantis iš ruožo – Out of bound
Juodoji dėžė – Black box
Juodosios skrybėlės – Black hats
Karinis skambinimas – War dialing
Kontrolinė suma – Checksum
Kontrolinio kodo analizė – Fingerprinting
Laužimas – Hacking
Lygiarangis – Peer-to-peer
Maiša – Hash
Medaus puodas – Honeypot
Neįsimenanti ugniasienė – Non-stateful firewall
Peržiūra – Scanning
Pilkoji dėžė – Grey box
Pilkosios skrybėlės – Grey hats
Planavimo algoritmas – Scheduling algorithm
Planuotojas – Scheduler
Rootkit – Programinė įranga, suteikianti pagrindinio 

vartotojo teises 
Programišius – Hacker
Rašiklio testas – Pen test
Serverio vardas – Hostname
Skambintojai – Dialers
Domain name system – Sričių pavadinimo sistema 
Sukčiavimas – Phishing
Tinklo pėdsakų maršrutas – Traceroute
Tinklo žymekliai – Mappers
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Tinklų ieškotojas – Wardriver
Tinklų sietuvas – Gateway
Užvaldytų kompiuterių 
tinklas 

– Botnet

Vardų serveris – Nameserver
Atspindėjimas / atvaizdas – Mirroring
Žiniatinklis – Web
Žvalgyba / žvalgymas – Reconnaisance
Žymė – Banner
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