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Sammendrag
Mange av de kritiske systemer vi har i dag tilbyr tjenester som er avhengige av at én fysisk enhet oppfører seg korrekt. Dersom en angriper kan
få kontroll over en komponent ved å utnytte en sårbarhet som eksisterer i
systemets programvare, trenger han kun å overta denne ene komponenten
for å oppnå kontroll over systemet. Et innbruddstolerant system (ITS) tilbyr mangfold og redundans til tjenesten slik at en angriper ikke kan overta
systemet uten å ha kontroll over flere komponenter. Denne oppgaven ser
på komponentene i ITSer og deres oppbygning. Implementasjonen av et
ITS beskrives. Videre sammenliknes og vurderes både eksisterende systemer for innbruddstoleranse og det egenutviklede systemet. De eksisterende systemene som undersøkes er et heterogent lastfordelingssystem, et system utviklet ved SRI/LAAS, et system utviklet av Min og Choi og SITAR
utviklet av Wang et al.
Fallgruver i design av ITSer blir påpekt. De viktigste feilene som begås er
brudd på kravet om mangfold i systemet og åpning for nye angrepsvinkler
ved å tilby ikke-kritiske tjenester. Å eliminere et «Single Point of Failure»
synes vanskelig siden det alltid er én komponent som sender endelig svar
tilbake til klienten. Man kan tolerere at en komponent utgjør et «Single
Point of Failure», men det må legges ned arbeid i å sikre og beskytte denne.
Som andre sikkerhetsmekanismer er ikke et ITS den perfekte sikkerhetsløsningen, men kan inngå som en del av sikkerhet i dybden. Et ITS-system
tilbyr beskyttelse av tjenesten som leveres når en feil i applikasjonsprogramvare utnyttes av en angriper.
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Kapittel 1

Introduksjon
Internett var i sin barndom hovedsaklig en tumleplass for militære og sivile forskere og akademikere. De siste års kommersialisering av «nettet» har
bragt kommersielle aktører og privatpersoner på banen. TNS Gallup utførte i mars 2005 en spørreundersøkelse om bruk av nettbank på oppdrag fra
Sparebankforeningen. Denne undersøkelsen viser at 6 av 10 nordmenn er
brukere av nettbank[57]. Også internt i mellom bankene brukes internett
som kommunikasjonskanal. U.S. Federal Reserve, som håndterer alle pengetransaksjoner mellom banker i USA, annonserte i august 2004 at de vil
bruke internett til dette, ikke lenger sitt eget lukkede nettverk[70].
Slike høyt profilerte tjenester er attraktive mål for de som ønsker å begå
datakriminalitet. Motivasjonen for å begå slik kriminalitet kan være økonomisk vinning, banker vil i så måte være en gullgruve for den kriminelle.
Økonomi behøver ikke være motivasjonen. I enkelte miljøer gir det anerkjennelse å bryte seg inn i datasystemer. Jo mer profilert målet ditt er, desto
mer anerkjennelse får du. Banker må fokusere på sikkerhet når de tilbyr
tjenester på internett. Et vellykket innbrudd i en bank vil derfor gi mye
anerkjennelse.
Et innbrudd kan for en virksomhet føre til både finansielt tap og tap av
ansikt. Likevel viser undersøkelser som «Mørketallsundersøkelsen 2003»
foretatt av Næringslivets Sikkerhetsråd[56] og «2004 CSI/FBI COMPUTER
CRIME AND SECURITY SURVEY» foretatt av Computer Security Institute
[25] at så mye som 20 prosent av de undersøkte virksomhetene ikke kjenner
til om de har vært utsatt for innbrudd.

1

1.1 Motivasjon
Det er uheldig at så mange virksomheter ikke vet om de har vært utsatt
for innbrudd eller ikke. De kan ha sendt ut falsk informasjon uten å vite
om det. Disse virksomhetene ville hatt nytte av systemer som kan overleve
et innbrudd om dette skulle skje. Mange virksomheter idag har stilt seg i
en slik posisjon at datasystemene deres er avhengige av enkeltkomponenter. Hvis en webtjener kjører kun på én maskin og en angriper klarer å få
kontroll over denne, kan han endre websiden til virksomheten etter eget
ønske. Dette kan være store endringer som annonserer overtaket. Det kan
også være små endringer som det tar tid å oppdage og som i mellomtiden
stiller virksomheten i dårlig lys.
Selv et system som er godt beskyttet med brannmurer, innbruddsoppdagelse med reaksjonsmekanismer og andre sikkerhetsmekanismer, er sårbart
om det fortsatt er avhengig av én komponent. For å tilby en tjeneste er man
nødt til å tillate noe trafikk til og fra systemet. Et angrep gjennom denne
åpningen er vanskelig å stoppe med de nevnte sikkerhetsmekanismene.
Kjente angrep kan til en viss grad oppdages og stoppes før de når frem,
mens nye og ukjente angrep er særdeles vanskelig å stoppe.
Dette viser at det er et behov for innbruddstolerante systemer. Dette er
systemer som består av flere heterogene komponenter. Dersom én eller et
mindre antall av komponentene blir overtatt av en angriper, skal systemet
fortsatt levere korrekt innhold.
Innbruddstoleranse er et aktuelt forskningsområde idag. «Call for Paper»
til årets symposium om «Recent Advances in Intrusion Detection» etterlyser spesielt artikler om innbruddstoleranse. Samtidig påpeker Senter for
informasjonssikring i sin trusselrapport fra april 2005 at «Single Point of
Failure» og «Sikkerhetshull i både standard og spesialutviklet programvare» er noen av de mest aktuelle truslene for tiden[54].

1.2 Formål
Vi ønsket både å se på teknikker som er brukt i beskrevne innbruddstolerante systemer, men også å implementere et konseptbevis. Vi ønsket å få
førstehåndserfaring med hvilke problemer man kan støte på under utviklingen av et slikt system. En ferdig implementasjon vil også kunne hjelpe
andre som studerer samme eller liknende fagfelt slik at de slipper å starte
på bar bakke, men kan bygge videre på en eksisterende implementasjon.
Formålet med denne oppgaven er altså todelt. For det første vil vi implementere et konseptbevis på et innbruddstolerant system. Det andre formå2

let er å sammenlikne et utvalg av eksisterende forslag til systemer og det
egenutviklede.
Sammenlikningen baserer seg på en rekke egenskaper vi definerer og begrunner hvorfor vi mener er viktige for et innbruddstolerant system. Resultatet av sammenlikningen vil være en vurdering av dagens eksisterende
systemer og eventuelle svakheter i disse.

1.3 Arbeidet
Ved oppgavens start visste vi lite om innbruddstoleranse. Ideen var først å
se på sammenhenger med feiltoleranse i både maskin- og programvare. Det
tok ikke lang tid før vi oppdaget at det allerede var dannet et forskningsområde rundt innbruddstoleranse. Mye av miljøet spant rundt DARPAprosjektet OASIS1 .
Nå hadde vi et utgangspunkt å jobbe videre fra. Vi brukte endel tid på å
lete etter eksisterende og planlagte systemer. Både i form av programvare
og litteratur. Vi merket dog fort at det ikke var mulig å få tilgang til ferdig
utviklet programvare.
Etter å studert litteratur, implementerte og satte vi opp to systemer. Først
satte vi opp et heterogent lastfordelingssystem basert på eksisterende programvare. Vi testet utnyttelsen av en sårbarhet vi visste eksisterte mot en
komponent i dette systemet. Dette ga forventet resultat.
Når testingen av lastfordelingssystemet var fullført påbegynte vi utviklingen av programvaren for vårt innbruddstolerante system som vi valgte å
kalle «Minimal Proxy for Intrusion Tolerant Systems» (MPITS). Denne ble
testet og videreutviklet inntil vi hadde oppførselen vi ønsket oss.
Erfaringen fra å utvikle MPITS mente vi ga oss den faglige tyngden og
modenheten vi hadde råd til å vente på før vi påbegynte en sammenlikning av de utvalgte eksisterende systemene, vårt lastfordelingssystem og
MPITS. Vi definerte så en mengde egenskaper for innbruddstolerante systemer som vi vurderte systemene opp mot.
Kontinuerlig gjennom hele prosessen har vi forsøkt å holde oss oppdatert
på forskningsområdet. Dette innebar både å lete etter mer eksisterende litteratur og følge med på nye publiseringer.

1 http://www.darpa.mil/ipto/programs/oasis_demval/ .
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1.4 Begrensninger
Den største begrensningen på et arbeid som dette er tid og arbeidskraft.
Vi har derfor ikke hatt mulighet til å undersøke alle forslag til systemer,
men har måttet gjøre en grovsortering basert på førsteinntrykket systemene ga. En slik begrensning har også ført til at implementasjonen av vårt
innbruddstolerante system kun er et konseptbevis, ikke programvare ment
for bruk i virkelige systemer.
Fagfeltet har per idag produsert endel litteratur, men vi har ikke funnet
noen offentlig tilgjengelige implementasjoner, verken åpne eller kommersielle. Noe av årsaken til dette kan være at mye av litteraturen som er publisert har sitt opphav i prosjekter som, mer eller mindre, er finansiert av
DARPA. Vi erfarte å få avslag på forespørsel om å få tilgang til programvare. Slik vi skjønte begrunnelsen, var det DARPA som ikke tillot dette. Siden
vi ikke har tilgang til programvaren for systemene vil vurderingen være
basert på beskrivelsen gitt i de ulike artiklene.

1.5 Oppgavens oppbygning
Oppgaven er delt opp i fire hoveddeler. Første del, som består av kapittel 2
til kapittel 5, er en bakgrunnsdel som søker å begrunne ovenfor leseren hva
et innbruddstolerant system kan bidra med for å sikre et datasystem. Delen starter med en introduksjon til nettverkssikkerhet i kapittel 2. Feil og
feilhåndtering i programvare diskuteres i kapittel 3. Kapittel 4 gir en overordnet beskrivelse av en mulig anatomi til et innbruddstolerant system. Vi
vil også presentere begrensningene til et innbruddstolerant system. I delens siste kapittel følger en definisjon av angrep som er relevante for denne
oppgaven.
Del to presenterer to egenutviklede systemer. Først beskrives et heterogent
lastfordelingssystem i kapittel 6. Kapittel 7 og 8 presenterer utviklingen av
vårt innbruddstolerante system, MPITS. I kapittel 9 diskuteres tester gjort
mot MPITS og en vurdering av systemet. Noen alternative innfallsvinkler
til utviklingen av MPITS tas opp i kapittel 10, delens siste kapittel.
Kapittel 11 til 13 utgjør del tre som presenterer fire eksisterende forslag til
innbruddstolerante systemer. To av systemene er så nært knyttet sammen
at de er presentert i samme kapittel.
Fjerde og siste del sammenlikner og vurderer systemene i kapittel 15. Delen
avsluttes med kapittel 16 som er en oppsummering av oppgaven, konklusjon og mulig videre arbeid.
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Kapittel 2

Sikring av tjenester på nett
Flere og mer kritiske tjenester blir tilgjengelig via internett. Et aktuelt eksempel våren 2005 er den norske statlige http://www.minside.no/ som ønsker å være en borgerportal for offentlige tjenester. Et annet eksempel er
nettbanker som allerede er blitt en del av vår hverdag. Både statlige og private aktører publiserer viktig informasjon på internett. Ser informasjonen
ut til å komme fra korrekt opphav tenker vi oss sjelden om to ganger før vi
stoler på informasjonen.
Samtidig som tjenestene blir stadig mer kritiske, både for privatpersoner
og virksomheter, blir de også mer fristende for potensielle angripere. Er
tjenesten kun tilgjengelig på internett vil det by på store problemer om det
forekommer et innbrudd og tjenesten settes ut av spill.
Vi skal i dette kapittelet gå gjennom endel definisjoner av uttrykk vi kommer til å bruke senere i oppgaven. Gjennomgangen er på ingen måte uttømmende, men fokusert mot teknikker og uttrykk som er relevante for denne
oppgaven.

2.1 Definisjoner
Sikkerhet Før vi kan begynne å se på sikkerheten til et system, må vi ha
en felles forståelse av hva vi legger i begrepet sikkerhet, eller at et system er
sikkert1 . Den generelle termen sikkerhet har også avledningene datamaskinsikkerhet, kommunikasjonssikkerhet og informasjonssikkerhet 2 . Det finnes allerede mange definisjoner på sikkerhet. Vi må derfor definere hva vi legger i
slike grunnleggende uttrykk.
1 Engelske vanlige

uttrykk er henholdsvis «security» og «secure».
engelske uttrykkene er «computer security», «communication security» og «information security».
2 De
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Vi velger å bruke definisjonen fra «RFC2828 - Internet Security Glossary»
[55] som definerer ord og uttrykk til bruk i standardiseringsdokumenter
for internett. Definisjonene fra RFC2828 er derfor de som brukes i RFCer,
«Internet-Drafts» og andre dokumenter som produseres i «Internet Standards Process»[13].
Definisjon 1. Security: (1.) Measures taken to protect a system. (2.) The condition of a system that results from the establishment and maintenance of measures to
protect the system. (3.) The condition of system resources being free from unauthorized access and from unauthorized or accidental change, destruction, or loss.
Sikkerhet er altså tiltakene man iverksetter for å beskytte et system og tilstanden systemet er i etter iverksetting og vedlikehold av tiltakene. Mer
spesifikt sier del 3 at sikkerhet er «en tilstand hvor systemressursene ikke
er utsatt for uautorisert tilgang og for uautorisert eller tilfeldig endring,
ødeleggelse eller tap».
Definisjonene av datamaskin-, kommunikasjons- og informasjonssikkerhet
er i RFC2828 spesialiseringer med forslag til enkelttiltak. Alternative definisjoner finnes for eksempel i «Department of Defense Dictionary of Military
and Associated Terms. Joint Publication 1-02»[19], utgitt av det amerikanske forsvarsdepartementet.
Sikkerhetsregler, -arkitektur, -tjenester og -mekanismer Uttrykkene sikkerhetsregler, sikkerhetsarkitektur, sikkerhetstjenester og sikkerhetsmekanismer 3
henger tett sammen, dette er forsøkt vist i figur 2.1. Vi går til RFC2828
for å finne sammenhengen mellom disse. Her finner vi at sikkerhetsregler er
måten sikkerhetstjenester brukes for å beskytte sensitive og kritiske systemressurser. En sikkerhetstjeneste er videre en tjeneste som systemet tilbyr for
å yte en bestemt type beskyttelse av systemressursene. Sikkerhetstjenester
implementerer sikkerhetsreglene. Det nederste nivået er sikkerhetsmekanismer, disse er implementasjoner av sikkerhetstjenestene. Sikkerhetsarkitekturen er sammensetningen av sikkerhetstjenestene som kreves for å oppfylle
sikkerhetsreglene. RFC2828 introduserer i tillegg begrepet sikkerhetsmodell
som definerer forholdet mellom sikkerhetstjenestene i systemet.
En kanskje bedre definisjon på sikkerhetsregler stammer fra Bishop. Han definerer enkelt og greit sikkerhetsregler til å være «oppdelingen av hva som
er lov og hva som ikke er lov» i [11, kapittel 1.3]. Han sier videre at en sikkerhetsmekanisme direkte håndhever bestemmelsene fra sikkerhetsreglene.
Sikkerhetstjenester trekkes ikke inn i dette bildet. Oppsummert bruker vi
videre:
3 Engelsk:

Mechanism».

«Security Policy», «Security Architecture», «Security Service» og «Security
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Figur 2.1: Forholdet mellom sikkerhetsregler, -modellen, -arkitektur og
-mekanismer fra RFC2828.
Copyright (C) The Internet Society (2000). All Rights Reserved.
Sikkerhetsregler En definisjon av hva som er lov og hva som ikke er lov
Sikkerhetsarkitektur Systemets samlede sikkerhetstjenester
Sikkerhetstjeneste En bestemt type beskyttelse av systemressurser.
Sikkerhetsmekanisme Implementasjonen av en sikkerhetstjeneste

2.2 Aktuelle sikkerhetstjenester
I forrige avsnitt sa vi at sikkerhetstjenester var tjenester som ga en bestemt
form for beskyttelse. Nå skal vi se på sikkerhetstjenestene som er aktuelle
for denne oppgaven. RFC2828 og X.800[60] definerer begge seks ulike sikkerhetstjenester; konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, pålitelighetskontroll,
tilgangskontroll og ikke-fornektelse. Vi mener derimot at det holder med de tre
første og at de siste tre kun er støttetjenester for konfidensialitet, integritet
og tilgjengelighet. Denne oppdelingen støttes også av Bishop.
Dataintegritet kan slås sammen med pålitelighetskontroll og ikke-fornektelse og sammen tilby tjenesten integritet. Alle tjenestene har samme mål;
å sørge for at data man mottar fra en kilde kommer fra kilden man tror
man kommuniserer med. Tilgangskontroll skal hindre uautorisert tilgang
til, og bruk av ressurser. Vi mener dette kan sees på som en støttetjeneste
for konfidensialitet og tilgjengelighet.
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Konfidensialitet I mange situasjoner har vi et behov for å hindre innsyn
for utenforstående i informasjonen vi sender over et kommunikasjonsmedium. Dette kan være alt fra fortrolige pasientopplysninger via en bedrifts
oppkjøpsplaner til en militær angrepsordre. X.800 formulerer dette som
«Det faktum at informasjon ikke blir gjort tilgjengelig eller avslørt for uautoriserte individer, entiteter eller prosesser». Informasjon er ikke bare innholdet i
dataene som sendes. Man kan også ønske å skjule at data er sendt fra en
part til en annen. I en militær setting kan avsløringen av at det går uvanlig
mye trafikk i fiendens nett være en indikasjon på at et angrep er nært forestående. En mekanisme for å bøte på dette er såkalt utfylling («padding»).
Denne teknikken gjør at selv om det ikke sendes reell trafikk på nettet går
det «hvit støy», trafikk som ikke skal la seg skille fra vanlig kryptert trafikk.

Integritet Integritet skal hindre at data ikke har blitt endret av uvedkommende. I motsetning til konfidensialitetsbrudd, må en fiende gjøre en endring i data for å bryte integriteten. Konfidensialitetsbrudd kan begås ved at
angriperen passivt observerer og eventuelt gjør beregninger på observert
data. Håndheving av integritet kan skje på to plan, enten med preventive
tiltak eller ved påvisning av endringer. Preventive tiltak skal hindre en angriper i å få tilgang til å endre data. Siden man ikke kan stole på at preventive tiltak skal stoppe alle forsøk på integritetsbrudd, trenger vi i ettertid å
kunne påvise om det har skjedd endringer. En vanlig sikkerhetsmekanisme
for dette er bruk av meldingsautentiseringskode (MAC)[58, kapittel 3.1].

Tilgjengelighet For at et informasjonssystem skal være brukbart må en
autorisert bruker kunne nå systemet og motta svar på forespørsler fra det.
Tilgjengelighet er mer presist beskrevet i RFC2828 som:
Definisjon 2. The property of a system or a system resource being accessible and
usable upon demand by an authorized system entity, according to performance
specifications for the system; i.e., a system is available if it provides services according to the system design whenever users request them.
Lastfordeling er en mekanisme som kan tilby tilgjengelighet. Vi ønsker å
påpeke at det kan være tilfeller hvor man faktisk ikke ønsker å ha systemet
sitt tilgjengelig. Hvis et system har vært utsatt for angrep og systemadministrator ikke kan garantere at systemet fortsatt har sin integritet, kan han
velge å la denne tvilen gå ut over tilgjengeligheten ved å stoppe tjenesten
systemet tilbyr.
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2.3 Aktuelle sikkerhetsmekanismer
I forrige avsnitt ble det for noen av sikkerhetstjenestene gitt eksempler på
vanlige sikkerhetsmekanismer som implementerer den aktuelle tjenesten.
Eksemplene var på ingen måte uttømmende. Vi skal nå gi en kort introduksjon til ytterligere noen mekanismer som blir nevnt eller brukt i oppgaven.
Et gyllent prinsipp innen datasikkerhet er «sikkerhet i dybden». Med dette
menes at man bør ha flere lag med sikkerhet, altså flere sikkerhetsmekanismer implementert for å beskytte systemet på ulike måter. Dersom en angriper klarer å trenge seg gjennom ett lag, er systemet fortsatt beskyttet av
andre mekanismer. Analogien til dette er middelalderens borger som var
beskyttet av flere nivåer med murer og vollgraver. En vellykket implementasjon av dette vil føre til at selv om sårbarheter blir funnet, vil de øvrige
lagene med sikkerhetsmekanismer fortsatt beskytte systemet. Et eksempel
er om det oppdages en utnyttbar sårbarhet i en tjeneste som kjører, men
ikke skal eksponeres mot eksterne nett. En korrekt oppsatt brannmur vil
hindre at en angriper får tilgang til å angripe sårbarheten. Angripes derimot en sårbarhet som går gjennom ytterste laget, vil lagene innenfor hindre
at angriperen kommer helt inn i systemets kjerne.
Brannmurer Brannmurer[58, kapittel 11] er gjerne mekanismen som blir
nevnt først når man skal sikre et nett. Dette er en god mekanisme for å holde uønsket trafikk ute av nettet. Det er viktig å merke seg at man fortsatt er
utsatt for angrep som går gjennom trafikk det holdes åpent for i brannmuren.
Intrusion Detection Systems «Intrusion Detection Systems» (IDS) [11,
kapittel 25] kan ikke brukes til å hindre angrep, men det kan brukes som en
mekanisme for å oppdage at et angrep pågår eller har skjedd. Man må deretter bruke andre mekanismer for å hindre ytterligere angrep eller rydde
opp.
Intrusion Prevention Systems En nyere teknikk er «Intrusion Prevention
Systems» (IPS). CSI/FBI-undersøkelsen kom frem til at 45 prosent av de
undersøkte virksomhetene brukte et IPS-system. Slike systemer skal kunne
oppdage og stoppe angrep før de når målet. For å bestemme hvilken trafikk
som skal stoppes, kan en IPS enten sammenlikne trafikk mot signaturer
på kjente angrep, eller så kan den stoppe trafikk den regner som uvanlig,
anomalibasert. Det første alternativet forutsetter at man kjenner angrepet,
men det vil ikke kunne stoppe ukjente angrep. Anomalibasert deteksjon
er heller ikke perfekt og vil kreve en opplæringsfase. Legitim trafikk kan
11

Figur 2.2: TCP/IP-referansemodellen med eksempler på implementasjoner
av sikkerhetsmekanismer på de respektive lagene.

falle innenfor hva som defineres som uvanlig trafikk og angrep kan oppføre
seg som «vanlig» trafikk og dermed gå uhindret gjennom systemet. Vi har
ikke foretatt undersøkelser eller sett resultater fra undersøkelser på hvor
effektive slike systemer faktisk er.

Mekanismer for konfidensialitet og integritet For å oppnå konfidensialitet og integritet på data som kommuniseres mellom to parter brukes oftest
kryptografiske teknikker. I denne oppgaven begrenser vi oss til kommunikasjon som går over TCP/IP. Mekanismen kan implementeres på flere nivåer i TCP/IP-modellen, se figur 2.2. Vanligst er SSL/TLS[58, kapittel 7.2]
på transportlaget eller IPSec[58, kapittel 6] på nettverkslaget.

Lastfordeling For å bedre tilgjengeligheten til et system kan man implementere lastfordeling. Ideen er enkel og baserer seg på å øke kapasiteten til
en tjeneste, for eksempel ved å lage et system av flere webtjenere istedet for
å ha kun én. Teknikker for lastfordeling er beskrevet nærmere i [12].
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2.4 Angrep
Vi skal nå se på hva vi legger i begrepet angrep og hva som gjør at angrep
kan være vellykkede. Begrepene sårbarhet, trussel og angrep 4 henger tett
sammen. Trussel er i RFC2828, noe forenklet, definert som «eksistensen av
et potensiale for brudd på sikkerheten». Angrep sies samme sted å være
«en intelligent handling som er et bevisst forsøk på å omgå sikkerhetstjenestene og bryte sikkerhetsreglene til et system».
For at et angrep skal kunne skje må det eksistere en trussel mot systemet.
Hvordan kan så en trussel utarte seg? Vi er nå ved kjernen av problemet.
En trussel realiseres gjennom en sårbarhet i systemet. Igjen går vi til RFC
2828 for å få en presis definisjon.
Definisjon 3. A flaw or weakness in a system’s design, implementation, or operation and management that could be exploited to violate the system’s security policy.
En sårbarhet er altså en feil eller svakhet som kan utnyttes til å bryte sikkerhetsreglene. I neste kapittel skal vi se nærmere på sårbarheter i programvare, hvor fokuset i denne oppgaven ligger. Vi så at et angrep er et bevisst
forsøk på å bryte sikkerhetsreglene til et system, altså å utnytte en sårbarhet. Vi definerer nå videre et vellykket angrep til å være et angrep som
bryter sikkerhetsreglene til systemet.
Sett fra forsvarerens ståsted kan angrep deles opp i kjente og ukjente angrep.
Kjente angrep har vært kjent en tid og det finnes metoder å beskytte seg
mot disse. Enten ved å endre regler i en sikkerhetsmekanisme eller ved
å installere sikkerhetsfikser på sårbare komponenter 5. Ukjente angrep6 er
verre. Dette er en situasjon hvor ondsinnet programvare som utnytter en
sårbarhet blir offentliggjort før det foreligger en fiks som retter sårbarheten
[30]. Det er rundt denne typen angrep oppgaven kommer til å ha sitt fokus.
Å beskytte seg mot kjente angrep er bare et spørsmål om å holde seg og
systemet sitt oppdatert.

4 Engelsk henholdsvis

«vulnerability», «threat» og «attack».
«komponent» vil vi mene en logisk enhet i et system.
6 Ofte kalt «Zero-day exploits».

5 Med
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Kapittel 3

Feil og feilhåndtering
Like lenge som data- og informasjonssystemer har eksistert, har man måttet
håndtere feil i disse. Alt fra små ubetydelige feil, som i verste fall fungerer
som irritasjonsmomenter, til mer alvorlige feil som kan gi store konsekvenser for funksjonaliteten eller sikkerheten til et system. Den siste typen kan
være opphavet til det vi i forrige kapittel kalte sårbarheter.
Vi så i forrige kapittel at det må finnes en sårbarhet for at et angrep mot
et datasystem skal kunne være vellykket. En sårbarhet fortoner seg som en
utnyttbar feil et sted i systemet. Feilen kan ligge i program- eller maskinvare, eller i måten systemet opererer eller administreres. I denne oppgaven
skal vi ha hovedfokus på feil i programvare og nettverkstjenester spesielt.
For å kunne håndtere feil i nettverkstjenester, ser vi på hvordan feil har blitt
håndtert i programvare generelt. Vi vil videre se på hvordan en kan utvikle
programvare som tolererer eksistensen av feil.

3.1 Feil i programvare
Det finnes ulike definisjoner av begrepet feil og taksonomier av feil, for eksempel [11, kapittel 23.4.3]. Vi trenger ingen fullstendig taksonomi. Det er
for oss ikke relevant hvor i systemet feilen eksisterer eller om den har oppstått men hensikt eller utilsiktet. Programvarefeil deles derfor inn i to hovedkategorier. Den første er feil i programvare som utilsiktet gir feil resultat
ved spesifikk input, men ikke utgjør noen sikkerhetstrussel. Et eksempel er
at formateringen i et tekstbehandlingsprogram ikke blir riktig etter at brukeren har gitt en spesiell kommandosekvens.
Den andre typen, som er mer relevant for denne oppgaven kalles i dagligtale «sikkerhetshull». Dette er feil som gjør at en person med onde hensikter
kan erverve seg rettigheter han egentlig ikke skulle hatt. For å bruke ter15

minologien fra forrige kapittel er en slik feil en sårbarhet og den utgjør en
trussel mot systemet. Et vellykket angrep kan finne sted ved å utnytte sårbarheten. En utnyttbar sårbarhet vi skal se nærmere på i kapittel 6 kommer
av en feil i Microsoft Internet Information Server (IIS)[69].
Videre i oppgaven vil vi vekselvis bruke termene «feil» og «sårbarhet» når
vi mener feil av typen som utgjør en sikkerhetsrisiko for systemet, om ikke
annet er spesifisert.
Feil kan dukke opp på mange stadier. Allerede i designfasen kan det oppstå
tolkningsforskjeller ut fra kravspesifikasjonen, eller man kan ende opp med
rene designfeil. Designfeil omfatter her modelleringsfeil, feil i algoritmer
og rene programmeringsfeil[4]. Det er heller ikke umulig at det er feil i
underliggende biblioteker hvor man ikke har tilgang til kildekode.
For å få en indikasjon på hvor vanlig det er at programvare som er lansert
for allmennheten faktisk inneholder feil, trenger man bare å se på mengden
sikkerhetsoppdageringer og «service packs» som slippes til operativsystemer, tjenerprogramvare og liknende. Man kan aldri regne med at programvaren man er avhengig av ikke inneholder feil.
Det er også bevist at det er umulig å vise at et generelt programsystem er
fullstendig sikkert[11, kapittel 3.2]. Praktisk er det umulig å få større programsystemer fullstendig feilfrie[18]. Likevel ønsker man at slike systemer
skal oppføre seg så korrekt som mulig. Denne problemstillingen var bakgrunnen til at feilhåndtering oppstod som et eget fagfelt.

3.2 Feilhåndtering
Hovedsaklig eksisterer to hovedteknikker for å håndtere feil i maskin- og
programvare, feilintoleranse og feiltoleranse. Feilintoleranse går ut på å forebygge feil før man setter systemet i drift, såkalt a priori-eliminasjon av feil.
Denne teknikken var dominerende på 50- og 60-tallet[3]. Dette kan fungere for små systemer hvor det er mulig å bevise korrekt oppførsel. I det
generelle tilfellet er dette dog ikke mulig, jamfør stoppeproblemet[36, kapittel 5.3]. Det er praktisk umulig å bevise at større programvaresystemer
som består av mange komponenter er feilfrie. Likevel kan man for små enkeltkomponenter gjøre kodegransking og muligens også bevise at koden
oppfører seg korrekt for all inndata. Legger man ned mye arbeid i en slik
gransking og verifikasjon kan man med en viss sannsynlighet si at enkeltkomponenten man har gransket vil oppføre seg korrekt. På denne måten
kan man innføre betrodde komponenter i et system. Vi påpeker at betrodde komponenter også kan feile, men det er lagt ned mye innsats for å gjøre
dem så feilfrie som mulig.
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De tidligste datasystemer var såkalte simplex-systemer. I slike systemer utførte én enhet all beregning, lagring og liknende. Dersom denne enheten
feilet ville hele systemet feile. Dette er idag fortsatt utbredt, også for kritiske systemer. Et eksempel er et system hvor web-tjenesten går på én maskin
som både kjører programvare og lagrer innholdet som skal tilbys. Siden
slike systemer ikke har noe å falle tilbake på om noe går galt, er hver enkeltkomponent et «Single Point of Failure».
For å øke systemers robusthet begynte man å se utover simplex-systemer.
Feiltoleranse ble introdusert. Duplisering av maskinvareenheter var de første feiltolerante systemene[31]. Ved å kombinere flere simplex-enheter i et
system gjennom redundans, oppnår man større robusthet dersom en simplexenhet skulle feile.
Et godt eksempel på redundans fra maskinvareverdenen er digitale lagringsløsninger. RAID, en av de mer utbredte, baserer seg på at man sprer data
utover flere harddisker. Dette skjer enten ved at samme data lagres på flere disker, eller at den spres utover flere disker og man har feilopprettende
algoritmer.
På 70-tallet begynte eksperimentering med redundans også i programvare.
Uansett om redundansen ligger i maskinvare eller programvare, er grunnprinsippene de samme. Flere enheter utfører den samme oppgaven, deretter sammenliknes resultatene. Resultatet av sammenlikningen skal være
ett resultat, typisk resultatet flertallet av simplex-enhetene returnerte.

3.3 Redundans og mangfold i programvare
Mange av prinsippene og teknikkene fra redundanssystemer for maskinvare brukes også i programvare. Maskinvare har dog en egenskap som ikke
finnes på samme måte i programvare – to enheter kan feile på forskjellige
tidspunkter selv om enhetene er av akkurat samme modell. Grunnen til
dette er de inneholder stokastiske prosesser og at små uregelmessigheter
i produksjons- eller operasjonsmiljø kan forekomme. Nettopp dette gjør
redundans over like maskinvareenheter mulig, såkalt N-modulær redundans[20].
Programvare er derimot deterministisk i sin oppførsel og man har dermed
ikke denne «muligheten». Et program som startes fra samme initialtilstand
og får samme input flere ganger skal eksekvere likt hver gang. Om det
mot formodning ikke gjør det, må det være et problem i underliggende
maskinvare.
Som vi så, kan man aldri regne med at programvaren man bruker er fri for
feil. Vi ønsker oss derfor et system som tolererer tilstedeværelsen av feil.
17

For å oppnå dette benytter man seg av flere ulike versjoner av hele eller
deler av en programvare for å danne et feiltolerant system. De ulike versjonene gir et mangfold i redundansen. Programvaren er implementert ut
fra den samme kravspesifikasjonen, men av ulike utviklingsgrupper. Ulike versjoner er nødvendig for å oppnå individuelle forskjeller. Dette er det
samme prinsippet som er grunnleggende innen biologi for artenes overlevelse. Alle individer av samme art vil ikke bli rammet like hardt av de
samme sykdommene eller epidemiene. Dette gjør at en hel art ikke blir
utryddet av en enkelt epidemi.
I hovedsak eksisterer det to utbredte metodikker for å oppnå redundans og
mangfold i programvare, Recovery Blocks og N-versjonsprogrammering.

3.3.1 Recovery Blocks
Recovery Blocks (RB) ble introdusert i 1974 av Horning et al[28]. En forenklet versjon av et slikt system er illustrert i figur 3.1. Et RB-system har
flere ulike implementasjoner av de kritiske programbitene, kalt blokker. Vi
kunne ikke finne noen dokumenterte retningslinjer for hvordan disse blokkene skulle utvikles når det gjelder uavhengighet ovenfor hverandre. Når
systemet eksekverer gjør det initielt beregningen i den første blokken. En
kontroll av resultatet blir utført for å sjekke om det ligger innenfor et forhåndsdefinert akseptabelt verdiområde. Dersom resultatet av beregningen
ikke godtas, utføres den på nytt i neste blokk. Slik fortsetter systemet inntil
resultatet blir akseptert eller det ikke gjenstår flere versjoner av programvaren å teste på.
For hvert problem må man med RB definere hva som er et godtakbart resultat. Systemet må dermed rekonfigureres når et nytt problem skal behandles[5]. Dersom problemet må rekalkuleres fordi svaret ikke kan aksepteres
vil det ta lenger tid å få en beregning utført enn på en simplex-enhet, siden
operasjonene utføres i serie.

3.3.2 N-versjonsprogrammering
Dette avsnittet er basert på flere artikler av Algirdas Avižienis og Liming
Chen som introduserte N-versjonsprogrammering (NVP) i 1977 [4, 5, 2].
Tanken bak NVP er at N uavhengige programmeringsgrupper implementerer hver sin versjon av en simplex-enhet som utfører samme oppgave.
Siden gruppene som løser problemet er uavhengige, antas sannsynligheten for at alle gjør den samme feilen som akseptabelt liten. En feil kun et
mindretall av programversjonene inneholder vil bli overskygget av resultatet fra versjonene som har utført beregningen korrekt.
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Figur 3.1: Skjematisk fremstilling av et «Recovery Blocks»-system. Sprederen tar imot input og videreformidler den til de ulike versjonene av programvaren. Godkjenneren undersøker om resultatet fra den gjeldende versjonen er akseptabelt og returnerer eventuelt resultat.

Avižienis presenterer en rekke med forslag til teknikker og forutsetninger
for at utviklingen skal bli mest mulig uavhengig. Det gjøres ved at utviklingsgruppene benytter forskjellige programmeringsspråk, utviklingsmiljøer, kompilatorer og kjøretidssystemer 1. Feil vil da være tilfeldig spredt
utover i systemet og blir, som nevnt, maskert ut av utvelgeren, ofte kalt en
«voter». For at denne programmeringsteknikken skal fungere er det viktig
at gruppene ikke påvirker hverandre under utviklingen og eventuelt sprer
egne feil over i andres versjoner.
Rundt de N forskjellige simplex-enhetene må man ha to kontrollprogrambiter, én foran og én bak, illustrert i figur 3.2. Først trengs logikk som sørger for at alle versjonene får utlevert input, en «spreder». Returverdiene fra
simplex-enhetene samles inn av utvelgelsesenheten som først gjør en sammenlikning og deretter en avstemming på hvilket resultat som skal returneres som endelig svar.
I motsetning til RB har NVP ingen sjekk for at resultatet ligger innenfor
et akseptabelt verdidomene, det stoles derimot på at majoriteten av programversjonene har beregnet riktig. Hastighetsmessig har NVP den fordelen
over RB at alle N beregningene utføres i parallell. På et multiprosessorsystem vil det derfor i teorien være mulig å utføre N beregninger på tilnærmet
samme tid som én beregning på en simplex-enhet. Sprederen og utvelgeren
vil også bruke noe tid på å eksekvere, denne tiden kommer i tillegg til tiden
som brukes i simplex-enhetene.

1 Engelsk: «run-time

systems».
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Figur 3.2: I et NVP-system videresender sprederen input til alle versjonen
av programvaren. Utvelgeren samler inn deres respektive resultater og gjør
en sammenlikning og avstemming på dem. Resultatet fra denne prosessen
sendes ut som output.

3.4 Oppsummering
Valget om man ønsker et redundant system, som beskrevet i dette kapittelet, blir en avveining mellom sikkerhet og effektivitet. I dette tilfellet ligger
sikkerheten i å øke sannsynligheten for riktig resultat. I svært tidskritiske
programsystemer har man kanskje større krav til liten forsinkelse enn riktig
resultat. Redundans i programvare er da antakelig ikke ønskelig på grunn
av den ekstra kjøretiden et slikt system fører med seg.
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Kapittel 4

Innbruddstolerante systemer
Forrige kapittel presenterte teknikker til hvordan man kan beskytte seg mot
tilfeldige feil i kritisk programvare. Vi ønsker også å beskytte oss mot målrettede angrep mot kritiske systemer. Vi skal i dette kapittelet se at man
under utvikling av innbruddstolerante systemer kan bruke mange av de
samme teknikker og innfallsvinkler til løsning som i feiltolerante systemer.
I tillegg vil vi i dette kapittelet bygge opp en felles terminologi for komponentene i et ITS-system. Denne vil vi bruke for alle systemene vi omtaler.

4.1 Feiltoleranse kontra innbruddstoleranse
Som vi så i kapittel 2, er årsaken til at et angrep kan være vellykket i at
systemet som angripes inneholder en feil. Både feiltoleranse og innbruddstoleranse bidrar til at et system skal kunne fortsette å operere selv om
det eksisterer feil i programvaren som kjører. Som det også påpekes i [38],
trenger et feiltolerant system bare å håndtere tilfeldige feil. Dette er feil som
trigges1 uten at det ligger noen intelligent forsøk på å utnytte systemet bak.
En intelligent angriper har derimot et mål bak forsøket på å utnytte systemet gjennom feilen som eksisterer. Et innbruddstolerant system (ITS)
må kjempe mot en målrettet angriper som ikke gir opp etter ett forsøk,
men leter videre etter andre feil i programvaren som kjører. Hvis angriperen har tilgang til programvaren, enten i form av kildekode eller binærkode,
har han muligheten til å analysere programvaren på jakt etter feil som kan
utnyttes for å bryte sikkerheten til systemet.
Gir systemet tilbakemeldinger på om angrepet har vært vellykket eller ikke
vil også dette hjelpe en angriper. Uten verken kode som kan analyseres
1 Altså

at koden som inneholder feil blir eksekvert.
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Figur 4.1: Illustrasjon av plassering av innbruddstoleranse i TCP/IPstakken for ITS-systemet. Klientsiden har ingen kjennskap til innbruddstoleransen, men kommuniserer med en maskin som fremstår som en
simplex-enhet for klienten. Den stiplede linjen viser dataenes vei fra klient
til AT og tilbake igjen.
eller tilbakemeldinger må han blindt sende input til systemet for å forsøke
utnytte eventuelle feil han tilfeldigvis måtte støte på. Dersom ITS-systemet
ligger transparent rundt tjenesten som tilbys er det også vanskelig for en
angriper å finne ut at det faktisk kjører et ITS-system og han kan dermed
villedes til å angripe feil komponent i systemet.
Effekten av et innbrudd og triggingen av en tilfeldig feil kan være den samme. Et innbruddstolerant system vil derfor også kunne håndtere effekten
av at tilfeldige feil trigges siden den ikke nødvendigvis klarer å skille mellom de to.

4.2 En generisk arkitektur
Innfallsvinklene til å tilby innbruddstoleranse er flere. Vi skal konsentrere
oss om å implementere innbruddstoleranse for en nettverkstjeneste gjennom redundans og mangfold. I vår løsning er innbruddstoleranse implementert transparent rett over transportlaget, se figur 4.1 for en illustrasjon.
En klient tror den snakker med en applikasjonstjener, noe den faktisk også
gjør, men resultatet behandles transparent av et ITS-system mellom klienten og applikasjonstjenerne.
Vi ønsker å tilby en anonym tjeneste som ikke krever pålogging eller ekstra
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programvare verken hos klienten eller på applikasjonstjenerne som leverer selve innholdet i tjenesten. Det vil si at hvem som helst med tilgang til
nettverket kan koble seg opp mot tjenesten og motta innhold. Siden vi ikke
krever ekstra programvare på applikasjonstjenerne, er det kun to krav til en
applikasjonstjener som skal brukes i systemet. For det første må den opptre i henhold til den gjeldende applikasjonsprotokollen og den må levere
samme innhold som de andre applikasjonstjenerne i systemet på samme
forespørsel.
Trafikken mellom en klient og det innbruddstolerante systemet går gjennom noder utenfor vår kontroll. For å unngå angrep på dataene her, må trafikken beskyttes. Dette kan oppnås ved å benytte kryptering og integritetskontroll på nettverks- eller transportlaget. Slik funksjonalitet kan oppnås
ved IPsec eller SSL/TLS. I denne oppgaven ser vi kun på det innbruddstolerante systemet, ikke beskyttelse av trafikken mellom vårt system og klienten.
Andre tilnærminger til innbruddstoleranse eksisterer også. ITUA[17, 16]
tilbyr et CORBA-grensesnitt[46]. HACQIT[32] sin løsning likner vårt fokus,
men den krever en autentisert bruker som logger seg på med et virtuelt
privat nettverk (VPN), altså ingen åpen tjeneste.

4.2.1 Redundans og mangfold
Hovedfilosofien bak systemene vi har sett på er redundans og mangfold. Vi
utelukker ikke muligheten for at innbruddstoleranse kan oppnås på andre
måter, men ingen av systemene vi har sett på har vært basert på noe annet
enn dette. Vi ser derfor utelukkende på systemer basert på redundans og
mangfold i denne oppgaven.
I et innbruddstolerant systems natur ligger det at en angriper kan få full
kontroll over enheter. Hvis et system skal kunne fortsette å være operativt
etter dette må det ha tilsvarende komponenter i reserve som det kan falle
tilbake på, redundans.
En angriper må ikke kunne bruke det samme angrepet på noen av reservekomponentene. Dersom alle komponentene er identiske, altså at de kjører samme maskin- og programvare, kan en angriper bruke samme angrep
mot alle komponentene, et klasseangrep. Vi introduserer derfor også mangfold blant komponentene som et krav. Kravene om redundans og mangfold
er helt analoge til tankegangen i Recovery Blocks og N-versjonsprogrammering som beskrevet i forrige kapittel.
Mangfold er også i andre systemer en anerkjent overlevelsesteknikk. Flere artikler beskriver mangfold som en sikkerhetsmekanisme i kritiske systemer [66, 6]. Paul Vixie, grunnlegger av «Internet Systems Consortium»
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Figur 4.2: I et ITS-system videresender sprederen klientforespørselen til alle applikasjonstjenere. Svaret fra applikasjonstjenerne kan gå gjennom en
godkjenningsenhet før utvelgeren samler inn alle resultatene og gjør en
sammenlikning av avstemming på dem. Resultatet fra denne prosessen
sendes tilbake til klienten.
(ISC) og en ledende autoritet på DNS, sier i et intervju med internetnews.com R :
The root name server operators cherish their mutual and internal diversity. We deliberately use different operating systems,
different name server implementations, different kinds of routers, different kinds of switches, different kinds of CPUs, and
especially, different operational procedures. As a result, almost
nothing that can kill one root name server can kill the others.
DNS-rottjenerne har flere ganger vært utsatt for angrep, men ingen har
vært vellykket i den mening at de har klart å gjennomføre tjenestenekt
ovenfor DNS-tjenesten på internett. Et av de mer alvorlige skjedde 21. oktober 2002. 9 av 13 rottjenersystemer ble satt ut av funksjon, men de 4 gjenværende greide å fortsatt å levere tjenesten[45]. Man kan bare spekulere i om
angrepet ville satt hele DNS-tjenesten ut av spill dersom man ikke hadde
hatt et så sterkt fokus på mangfold blant DNS-rottjenerne.

4.2.2 Komponenter
Avhengig av hvordan man velger å legge opp implementasjonen av ITSsystemet, kan man velge å bruke et utvalg av komponentene som nå presenteres. Noen av komponentene vil være vanskeligere å velge bort enn
andre. Vi vil presentere de viktigste komponentene først for så å følge på
med de mer valgfrie. En skjematisk skisse av dataflyten i et ITS vises i figur 4.2, mens en mulig nettverksimplementasjon vises i figur 4.3.
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Figur 4.3: Klienten kontakter ITS-systemet gjennom et nettverk de begge
er tilkoblet. ITS-systemet kan bestå av en eller flere komponenter som videresender forespørselen til applikasjonstjenere (simplex-tjenerne). Disse
svarer tilbake til ITS-systemet som gjør sine beregninger før et svar sendes
tilbake til klienten.
Applikasjonstjenere En av grunnpilarene for vår type ITS er å bruke hyllevare (COTS) for innholdsleveransen. All databehandling på applikasjonslaget skal derfor skje med hyllevare. Applikasjonstjenerne må etter prinsippet om mangfold variere i programvare. Variasjonen skal være på så
mange nivåer som mulig, de viktigste er operativsystem og programvare
for tjenesten som tilbys. Helst bør applikasjonstjenerne også ha variasjon
i maskinvare, spesielt prosessorarkitektur. Hyllevare velges siden det ikke
vil være kostnadseffektivt å implementere flere versjoner av den samme
tjenesten.

Spreder Sprederens oppgave er å ta imot forespørsler fra en klient for
så å videreformidle forespørselen til applikasjonstjenerne. Typisk vil den
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være systemets eneste kontaktpunkt for klienter. I mange oppsett vil denne
også videreformidle endelig svar til klienten. Denne enheten kalles i endel
litteratur «proxy».
Utvelger Kun ett svar skal sendes til klienten som forespør systemet. Siden forespørselen blir videresendt til flere applikasjonstjenere er vi nødt
til å velge ett svar som skal sendes til klienten, en konvergens av de mottatte svarene. «Voter» er i litteraturen en mye brukt betegnelse på denne
komponenten.
Typisk har denne utvelgelsen to faser. Først må svarene fra alle applikasjonstjenerne sammenliknes og det må avgjøres hvilke som er like. Deretter må det, avhengig av sikkerhetsreglene, avgjøres om svaret det er flest av
skal sendes til klienten, eller om det skal sendes en feilmelding fordi man
ikke kan garantere at integriteten til systemet er intakt.
Løsningsforslagene til disse funksjonene er mange. Den enkleste er å gjøre en boolsk likhetstest på svarene og velge ut det svaret det er flest av.
Alternative løsninger eksisterer og presenteres senere i oppgaven.
Godkjenner For enkelte tjenester og applikasjonsprotokoller kan det gi
mening å undersøke om svarene fra applikasjonstjenerne er fornuftige. En
slik test kan oppdage og tidlig luke vekk svar fra applikasjonstjenere som
sender ut åpenlyst gale svar. Dette kan for eksempel være protokolldata
som ikke stemmer overens med den gjeldende protokollspesifikasjon eller
utregnede resultater som åpenbart er gale. Komponenten kalles gjerne en
«acceptance tester» i engelsk litteratur.
Innbruddsoppdagelse Utvelgelsesalgoritmen vil oppdage svar fra applikasjonstjenerne som skiller seg fra de andre. Dette kan brukes til identifisering av mistenkelige tjenere som må gjennom en manuell undersøkelse av
en systemadministrator. Grunnen til at de oppfører seg annerledes i forhold
til de andre kan være at de har vært utsatt for et innbrudd. Oppførselen kan
også være helt legitim og skyldes implementasjonsdetaljer i den konkrete
applikasjonstjenerprogramvaren.
Innbruddsoppdagelsessystemer (IDS) kan her tilby en mer spesialisert løsning på å oppdage innbrudd. Det kan argumenteres for å implementere
både verts- og nettverksbaserte IDSer i et innbruddstolerant system. På
vertsnivå kan mistenkelig oppførsel, som filendringer, oppdages. En nettverksbasert IDS kan kjenne igjen angrep og annen mistenkelig trafikk.
Et IDS-system kan ikke alene tilby innbruddstoleranse, men det kan inngå
som en komponent i systemet sammen med en reaksjonskomponent. Inte26

grasjonen av et IDS-system kan løses ved at den rapporterer mistenkelige
hendelser til ITS-systemets overvåkningskomponent som iverksetter forhåndsdefinerte tiltak. Hvis IDS-systemet ikke er koblet til ITS-systemet på
denne måten mener vi at det ikke er en del av ITS-systemet, men kun utgjør en enkeltstående komponent som bidrar til å gi informasjonssystemet
sikkerhet i dybden.

4.2.3 Nettverkstopologi
De interne komponentene i et ITS bør i størst mulig grad skjermes for eksponering mot eksterne nett. Kun komponenter som står ansvarlig for kommunikasjon med en klient bør være direkte knyttet til omverdenen. Løsningen på denne skjermingen ligger som oftest i design av nettverkstopologien.

4.3 Problemer
Problemet et innbruddstolerant system søker å løse er hva man vanligvis
kaller «Single Point of Failure» (SPOF). Et simplex informasjonssystem, for
eksempel en tjeneste bestående av én logisk eller fysisk webtjener, vil ikke
kunne fortsette å levere den samme tjenesten dersom det er utsatt for et
vellykket angrep. Siden alle forespørsler kun behandles av den angrepne
tjeneren, kontrollerer angriperen derfor hele tjenesten når han kontrollerer
tjeneren. Tjeneren som alene leverer innholdet utgjør da et SPOF for hele
tjenesten.
Et innbruddstolerant system prøver å løse dette problemet. Dersom en komponent blir overtatt av en angriper, kan man ikke lenger regne med at den
opererer korrekt. I et ITS skal det være redundante komponenter som fortsatt opererer korrekt. Den falske oppførselen fra den overtatte komponenten skal oppdages og ignoreres. Dermed kan systemet fortsatt levere en korrekt tjeneste.
Som vi skal se i senere kapitler er det vanskelig, om ikke umulig, å eliminere et SPOF på alle nivåer. Et av de store problemene er at det kun er én
komponent som sender svaret tilbake til klienten. Dersom denne er i en
kompromittert tilstand og angriperen har ervervet seg nok rettigheter, kan
han sende falske svar direkte til klienten. Problematisk nok er denne komponenten også den komponenten som må være knyttet til eksterne nett.
Dette gjør den dermed til den mest angrepsutsatte.
Det er ikke uvanlig at man må erkjenne tilstedeværelsen av et SPOF i sitt system, for eksempel brannmurer[8]. Når man har identifisert et slikt punkt
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er det viktig å sikre dette punktet så godt som mulig. Grundig gjennomgang av design og kildekode sammen med andre teknikker fra feil-intoleranse kan benyttes her. Når en slik gjennomgang er gjort står man igjen med
et punkt i systemet man er nødt til å klassifisere som betrodd. Gevinsten
ligger i at vi da har flyttet sårbarhetene forårsaket av programvarefeil fra
komplekse applikasjonstjenere til mindre systemer hvor det er mer overkommelig å gjøre gransking av designet og implementasjonen på jakt etter
feil.
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Kapittel 5

Angrep
Forrige kapittel presenterte en mulig løsning av et innbruddstolerant tjenersystem. Vi skal nå definere hvilke angrep vårt innbruddstolerante system kan beskytte oss mot. Vi gir også noen eksempler på angrep systemet
ikke er ment å beskytte mot. For disse angrepene vil vi beskrive hvorfor innbruddstoleranse ikke kan beskytte oss. For alle angrepene vil vi også kort
presentere mekanismer som brukes for beskyttelse i simplex-systemer.
Vær oppmerksom på at vi snakker om beskyttelse av systemet som helhet.
Et innbruddstolerant system som beskrevet her skal takle at enkeltkomponenter blir kompromittert. Det vil si at at integriteten på en komponent kan
brytes uten at integriteten til hele systemet brytes.
Effekten av angrepet er det vesentlige når vi ønsker å definere angrepstyper. Utførelsen av angrepet er for vårt vedkommende av underordnet betydning. Utnyttelsen av en sårbarhet som tillater kjøring av vilkårlig kode
kan ha forskjellig effekt på systemet utfra hva angriperen ønsker å oppnå.

5.1 Aktuelle angrep
Alle angrepene vi vil beskytte oss mot med et innbruddstolerant system
skjer over nettverket. Lokale angrep definerer vi til å være innsideangrep.
Slike angrep diskuteres senere i dette kapittelet. Systemet må kunne beskytte mot både kjente og ukjente angrep. Kjente angrep kan til en viss
grad også oppdages og stoppes av IDS- eller IPS-systemer. Ukjente angrep
er derimot vanskeligere for IDS og IPS. Det forekommer at ondsinnet programvare som utnytter en sårbarhet foreligger før sårbarheten offentliggjøres og det en programvareoppdatering som retter feilen er tilgjengelig[53].
Slike angrep er vanskelige for en IPS å stoppe og vil med høy sannsynlighet
passere uoppdaget.
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Figur 5.1: Dataflyt fra lagringsmedium til nettverksmedium. Mulige
angrepspunkter er markert med grå sirkler.

5.1.1 Integritetsangrep
En angriper kan være ute etter å endre på informasjonen som systemet tilbyr. Integriteten kan brytes på flere nivåer. Vi forenkler til tre nivåer, fysisk medium, operativsystem og applikasjonsprogramvare. Data beveger
seg i følgende kjede: lagringsmedium → operativsystem → applikasjonsprogramvare → operativsystem → nettverksmedium. Vi velger å kalle lagrings- og nettverksmedium for det laveste nivået, operativsystemet ligger
i midten, mens applikasjonsprogramvaren er det øverste nivået, som vist i
figur 5.1.
Vi lar komponenter som drivere, f.eks til harddisker og nettverkskort, inngå i operativsystemet. Angrep som utnytter feil i protokollspesifikasjoner
velger vi å to-dele. Applikasjonsprotokollen håndteres sammen applikasjonsprogramvaren, mens angrep mot transportlaget og nedover håndteres
sammen med operativsystemet.
Det laveste nivået vi kan få et integritetsbrudd på, er data slik de er lag30

ret eller sendes på nettverket. Gjennom et vellykket angrep mot lagrede
data kan angriperen endre informasjonen i filer, databaser eller liknende.
Dataene vil forbli endret inntil de eventuelt gjenopprettes. Et angrep mot
data som sendes på nettverksmediumet vil bare bli endret for den enkelte
pakken. Senere nettverkstrafikk vil ikke bli påvirket.
Neste nivå som kan angripes er operativsystemet. Utsatte komponenter er
her systemkall1 , drivere, programvarebiblioteker og liknende. Med et innbrudd på dette nivået kan angriperen endre data både før og etter behandling i applikasjonen. Endres data før de sendes videre til applikasjonsprogramvaren, vil denne gjøre beregninger på feil grunnlag. Hvis de derimot
endres på vei ned til nettverket igjen vil applikasjonen ha gjort en korrekt
beregning, men svaret endres i ettertid.
På høyeste nivå kan angriperen rette seg mot programvaren som tilbyr tjenesten ut av systemet. Disse programmene kan endres slik at selv om de,
gjennom operativsystemet, leser korrekt informasjon fra lagringsmediet,
modifiseres den etter angriperens ønske i programmet før den, gjennom
operativsystemet, sendes ut til klienter. Vi er altså nødt til å tilby integritetstesting i flere ledd i kjeden som behandler dataene. De forskjellige nivåene
krever ulike mekanismer.
Integritetssjekk av data på et lagringsmedium kan gjøres ved å sammenlikne dataene på lagringsmediumet med en trygg kopi av de samme dataene. Den trygge kopien bør oppbevares på et skrivebeskyttet medium. Det
finnes ferdig hyllevare for å gjennomføre en slik sjekk. Tripwire[61] blant
de mest utbredte.
Å integritetssjekke binærkoden som ligger i minnet kan være vanskelig.
Vi kjenner ingen produkter som tilbyr denne typen integritetssjekk. Siden dataene behandles og muligens legitimt endres på vei gjennom operativsystem og applikasjonsprogramvare er det heller ikke mulig å gjøre en
før/etter-sammenlikning. En kompromittering på dette nivået vil ligge i
minnet på datamaskinen og vil ikke overleve en omstart av maskinen. Det
kan derfor argumenteres for at hyppige omstarter kan beskytte mot slike
angrep. Problemet er at en angriper kan gjennomføre samme angrep på
nytt hvis han merker at maskinen er omstartet.
Etter at endelig svar er konstruert, men før data sendes ut på nettverksmediumet, kan man legge til en meldingsautentiseringskode (MAC). Eventuelle endringer som skjer på veien til klienten vil da kunne oppdages.
MACen kan legges til på flere lag i TCP/IP-stakken. Dersom det gjøres på
applikasjonslaget er det applikasjonsprogramvaren som står ansvarlig for
å gjøre det. Gjøres det på transport- eller nettverkslaget, er det operativsystemet som har ansvaret.
1 Vi

mener her implementasjonen av prosedyren som kalles.
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Det er verdt å påpeke at integritetsbrudd kun vil være mulig å oppdage av
en mekanisme tilpasset det aktuelle leddet i kjeden bruddet begås. Mekanismer lenger ut i kjeden vil for eksempel ikke kunne oppdage at data er
endret på lagringsmediumet. På denne måten kan falske data signeres og
fremstå som korrekte.
Et ITS kan derimot oppdage integritetsbrudd på ATene uansett hvor i kjeden bruddet har forekommet. Grunnen til dette er at svar fra flere applikasjonstjenere sammenliknes. Disse er individuelt beregnet og et integritetsbrudd på ett svar påvirker ikke de andre. Integritetsbrudd på ATer kan
dermed oppdages, men komponenter i ITS-systemet som utgjør et SPOF er
fortsatt utsatt.
Integritetssjekk på lagringsmediumet og MAC er altså mekanismer vi har
for å oppdage brudd på integriteten på det laveste nivået i figuren. Det
gjenstår da 3 logiske angrepspunkter hvor vi ikke kan kontrollere mot integritetsbrudd, to i operativsystemet og ett i tjenesteprogramvaren, men er
nødt til å stole på programvaren som kjører. For å stole på programvaren
må den analyseres. Vi argumenterer med at programvaren i et ITS-system
er betydelig mindre og enklere enn den som kjører på applikasjonstjenerne. Det er derfor enklere å analysere ITS-programvaren. Operativsystemet
med sine to angrepspunkter står nå igjen som en betrodd enhet man må
forsøke å beskytte med sikkerhet i dybden.

5.1.2 Konfidensialitetsangrep
Gjennom et konfidensialitetsangrep søker en angriper å få tilgang til informasjon han ikke skal ha adgang til. Dette kan være både informasjon som
forenkler videre angrep på systemet, eller virksomhetshemmeligheter som
ikke er ment for offentligheten. Ofte skjer konfidensialitetsbrudd ved at angriperen klarer å passere en autentiseringsmekanisme. Et annet opphav til
brudd kan være manglende eller dårlige mekanismer for å holde en legitim
bruker i et begrenset miljø, en såkalt sandkasse[11, kaptittel 17.2.2].
Som for integritet har vi også for konfidensialitetssikkerhet et grunnleggende skille for data som skal transporteres og data som skal lagres. For
transport er en utbredt teknikk kryptering[11, kapittel 9]. Dette gjør data
uleselig for parter som ikke har korrekt dekrypteringsnøkkel. Mekanismer
for tilgangskontroll[11, kapittel 15] er utbredt for å hindre uvedkommende
tilgang til konfidensiell data som ligger lagret.
Som for integritetshåndtering har de to nevnte mekanismene hvert sitt bruksområde. Det hjelper ikke å ha verdens beste tilgangssperrer på konfidensielle data dersom de sendes i klartekst over ubeskyttede medier hvor enhver med tilgang til mediet kan se trafikken. Tilsvarende vil det ikke hjelpe
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å kryptere trafikken når den transporteres dersom alle kan forespørre den
og få den kryptert med en kjent nøkkel. Kryptering og mekanismer for tilgangskontroll brukes for å hindre uvedkommende i å få tak i konfidensiell
data. Men vi må også hindre en part som, rettmessig eller urettmessig, har
tilgang på konfidensielle data å lekke denne informasjonen til uvedkommende.
Et system som skal regnes som sikkert må også fokusere på å sperre for
såkalte skjulte kanaler2 [11, kapittel 17.3]. En skjult kanal er en kanal man
kan bruke for å sende data ut av systemet, men som ikke er ment for den
typen informasjonstransport. Hvis det finnes brukbare skjulte kanaler kan
en angriper med tilgang til systemet og den skjulte kanalen lekke konfidensiell informasjon ut av systemet. En slik kanal vil være vanskelig å oppdage
siden den i sin natur er skjult.
Et ITS-system vil maskere ut svar fra applikasjonstjenere som forsøker å
sende et annet svar enn de andre ATene i systemet. Svar fra en kompromittert AT som prøver å lekke konfidensiell informasjon vil da bli stoppet.
Siden ITS-systemet kun skal ha ett kontaktpunkt for klienter blir det også
vanskelig å opprette skjulte kanaler.

5.1.3 Enkelte tilgjengelighetsangrep
Angrep som har til hensikt å hindre eller vanskeliggjøre tilgjengeligheten til en tjeneste kalles vanligvis tilgjengelighetsangrep eller tjenestenektangrep3 . En person som ønsker å angripe tilgjengeligheten til et system
har flere angrepsvinkler. Den første og minst sofistikerte angrepsmetoden
er å sende store mengder trafikk mot offeret. Den rammede maskinen vil
da være for opptatt med å prøve å ta imot og behandle denne nettverkstrafikken til at den kan utføre noe annet nyttig arbeid. Mer avansert kan en
angriper tvinge programvaren på maskinen til å gjøre mange ressursintensive operasjoner, som for eksempel generering av nøkkelpar. All nettverkseller prosessorkapasitet vil da brukes opp og maskinen vil ikke klare å allokere ressurser som trengs for å tilby tjenesten.
Nettverksbaserte tjenestenektangrep er vanskelige å beskytte seg mot. En
teknikk som brukes er å prøve å oppdage tjenestenektangrep for å sperre for trafikk fra adressene som brukes som plattform for angrepet. Dette
er dog vanskelig siden trafikken da allerede er kommet inn i ditt nett og
allerede tar opp verdifulle ressurser. For at dette skal være en effektiv teknikk bør man ha et samarbeid med linjeleverandører lenger ut i nettet slik
at trafikken kan sperres nærmest mulig opphavet[24]. Et annet problem
2 Engelsk: «covert

3 Engelsk: «Denial

channels»
of Service»
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med denne teknikken er dersom angriperen forfalsker avsenderadressen,
såkalt «spoofing». En sperring av avsenderadressen vil da stenge en uskyldig tredjepart ute fra systemet. Utnyttelsen av svakheter i protokoller eller
programvare for å tvinge maskinen til å gjøre tunge beregninger, må løses
ved å rette feilen i protokollen eller programvaren.
Et innbruddstolerant system vil ikke kunne tilby noen ytterligere sikkerhet mot tjenestenektangrep som forsøker å bruke opp nettverkskapasiteten.
Angrep som forsøker å tvinge en enkelt tjener i kne ved å overbelaste den
med arbeid kan vi til en viss grad kan beskytte oss mot. En overbelastning
kan skje hvis programvaren på ATen inneholder en feil som gjør at angriperen kan utforme forespørselen på en slik måte at ATen setter igang store
regneoperasjoner. De redundante applikasjonstjenerne vil fortsette å opptre som normalt og kan dermed levere korrekt innhold. ITS-systemet vil
oppdage at den overbelastede applikasjonstjeneren ikke svarer og håndtere dette på en forhåndsdefinert måte.

5.2 Ikke-relevante angrep
Ingen sikkerhetsmekanismer kan beskytte mot alle typer angrep, ei heller
et innbruddstolerant system. Vi presenterer her derfor noen viktige angrepstyper vi ikke søker å beskytte oss mot med et innbruddstolerant system.

5.2.1 Angrep fra innsiden
Et innbruddstolerant system takler at enkeltkomponenter blir kompromittert. Forutsetningen for at systemet skal tolerere innbruddet er at kun et
mindre antall enheter er kompromittert. Dette prøver vi å oppnå med redundans og mangfold.
En utro tjener i virksomheten med administratortilgang på flere eller alle
enhetene i systemet kan endre enhetene slik at de sender ut falsk info. Vi
har ingen forutsetninger for å kunne beskytte oss mot dette med et ITS
siden forutsetningen om at kun et mindre antall enheter er kompromittert
er brutt. En annen side av problemet er at en systemadministrator som er
blitt bestukket til å endre systemet kan gjøre dette uten at systemet klarer
å skille denne oppdateringen fra en legitim oppdatering siden han kjenner
prosedyrene.
Innsideangrep av denne typen kan vanskeliggjøres ved at alle endringer
må godkjennes av minst en annen systemadministrator, for eksempel ved
en delt hemmelighet som beskrevet i [11, kapittel 15.3.2]. Da må flere systemadministratorer bestikkes for at et slikt angrep skal være vellykket. An34

Figur 5.2: En utro tjener i virksomheten kan koble uautoriserte enheter til
nettverket. Tilkoblingen kan skje på enten mellom ITS-systemet og klienten
eller inne i ITS-systemet mellom ATer og komponenten som leser svarene
fra disse.
tallet personer som har tilgang til alene å gjøre endringer på systemet bør
begrenses til et minimum.
Med fysisk tilgang til det applikasjonstjenernes interne nett, kan en angriper koble til uautoriserte komponenter som vist i figur 5.2. Disse kan injisere
falsk trafikk som gir seg ut for å komme fra applikasjonstjenerne. En ekstra
komponent kan også kobles til systemet foran det originale kontaktpunktet
mot eksterne nett. Angriperen kan da velge hvilken trafikk som sendes til
klienten.
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Kapittel 6

Lastfordeling
I dette kapittelet presenterer vi først et heterogent lastfordelingssystem vi
satt opp i et labmiljø. Deretter viser vi utnyttelsen av en sårbarhet mot en
av applikasjonstjenerne for å se hvilke konsekvenser dette får for systemet.
Systemet består av en heterogen tjenerklynge bak en lastfordeler 1 (SLB)
som sender forespørsler til de ulike applikasjonstjenerne. Siden vi har både
redundans og mangfold blant applikasjonstjenerne har dette likheter med
et innbruddstolerant system (ITS). Vi skal senere vurdere dette systemet
opp mot kravene for et ITS for å se hvor nært et slikt system kommer.

6.1 Beskrivelse av systemet
Vi satt først opp en klynge bestående av tre webtjenere som vist i figur 6.1.
Deretter satte vi opp en lastfordeler foran disse. Den ble satt opp til å sende
forespørsler til webtjenerne i tur og orden («round robin»).
Alle maskinene er bygget opp av standard hyllevarekomponenter, se tabell
6.1 for detaljer. Dessverre har maskinene utelukkende Intel i386 prosessorarkitektur. Dette skyldes mangelen på utstyr. Ideelt sett burde man i tillegg til å variere operativsystem og tjenerimplementasjon også hatt et større mangfold i maskinvaren. Apples PowerPC-, Sun Microsystems Sparc- og
Intels ia64-arkitektur er forslag til relativt billig hyllevare som kunne passet
inn i systemet.
En enkel webside ble lagt inn på applikasjonstjenerne. Denne var identisk
for alle bortsett fra en indikasjon på hvilken tjener den var hentet fra. Indikasjonen lå både i teksten og bildet som websiden refererte til. Når en
klient forespør denne siden vil hans klient sende to forespørsler. Først vil
1 Engelsk: «Server

Load Balancing»
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Figur 6.1: Skisse av nettverksoppbygging for heterogent lastfordelingssystem. Tre applikasjonstjenere bak en lastfordeler knyttet til et nettverk. Detaljer finnes i tabell 6.1.
den spørre etter HTML-siden. Når denne er mottatt vil web-leseren finne ut
at siden refererer til et bilde. En forespørsel om bildet blir sendt. Lastfordelingssystemet sender forespørsler til webtjenerne i tur og orden. Dette fører
til at det er sannsynlig at klienten får siden og bildet fra to ulike applikasjonstjenere. Hvilke ATer, er avhengig av den øvrige trafikken til systemet.
Resultatet fra en slik forespørsel vises i figur 6.2. Legg merke til at selve
HTML-siden og bildet ikke er hentet fra samme maskin. Dette indikerer at
lastfordelingen fungerer som tiltenkt.

6.2 Angrep
Vi ønsket å utføre et angrep som brøt integriteten på en av webtjenerne. Fokuset var ikke på sårbarhetens virkemåte, men resultatet. Vi var dog avhengige av å finne et angrep vi kunne benytte mot vårt nettverksoppsett hvor
40

Funksjon
Lastfordeler
Webtjener
Webtjener
Webtjener

IP-adresse
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4

Operativsystem
Debian GNU/Linux
Debian GNU/Linux
FreeBSD 5.2
Microsoft Windows NT 4

Programvare
Load Balancer Project[14]
Apache 1.3.29
Apache 2.0.49
Internet Information
Server 2.0 (IIS)

Tabell 6.1: Oversikt over programvare på webtjenerne i lastfordelingsforsøket.
vi ikke har direkte tilgang til applikasjonstjenerne. En utnyttbar sårbarhet
som angriper gjennom HTTP-protokollen oppfyller dette kravet siden all
HTTP-trafikk videreformidles uforandret til applikasjonstjenerne.
Vårt mål med angrepet var å endre hovedsiden til en av applikasjonstjenerne til noe vi selv ønsket, såkalt «defacing».

6.2.1 Sårbarhet
Mot blant annet Microsoft Windows NT 4 med IIS 2.0 eksisterer det en
sårbarhet som omtales som «MS IIS/PWS Escaped Characters Decoding
Command Execution Vulnerability»[69]. Denne lar en bruker sende kommandoer gjennom en URL-forespørsel. Kommandoen blir tolket og kjørt av
Windows’ kommandotolker og resultatet sendes tilbake til klienten. Sårbarheten utnytter en feil i dekodingen av tegn i HTTP-forespørsler mot
CGI-skript2 . Feilen gjør at man kan bevege seg og kjøre programmer utenfor området hvor webtjenerprogramvaren skal ha tilgang.
Den omtalte sårbarheten ble valgt på bakgrunn av dens illustrative effekt.
Det finnes sårbarheter med tilsvarende effekt mot nyere systemer, men de
benytter seg av såkalte buffer overflow-angrep for eksempel [68]. URL’en
ville da inneholdt kodet kompilert programkode og det ville vært vanskeligere å se forløpet i angrepet. Vi mener derfor at selv om et tilsvarende
angrep mot nyere programvare også kunne ha gitt samme effekt og kanskje
kan ansees som mer relevant, er vårt angrep tilfredsstillende som konseptbevis.

6.2.2 Angrepsutførelse
Angrepet utføres som tidligere nevnt gjennom en URL-forespørsel. En slik
URL er på formen http://<webtjener>/scripts/.%252e/.%252e/winnt/
2 CGI

er et grensesnitt for hvordan en webtjener kan kommunisere med annen programvare på samme maskin.

41

Figur 6.2: Webside brukt i lastfordelingseksperimentet. HTML-filen er hentet fra Linux-tjeneren, mens bildet er hentet fra FreeBSD-tjeneren.
system32/cmd.exe?/c+<kommando>, hvor <kommando> er kommandoen som
ønskes utført. .%252e/.%252e er tekststrengen ../.. skrevet med en blanding av normale ASCII og hex-kodete tegn. Årsaken til at man kan bevege
seg oppover i katalogstrukturen og kjøre programmer slik, er som nevnt
forårsaket av en feil i hvordan IIS dekoder filnavn i CGI-forespørsler.
Målet vi ønsket å oppnå var å bytte ut hovedsiden på webtjeneren. Kommandoene vi brukte for å utføre dette måtte sendes gjennom en URL til den
aktuelle applikasjonstjeneren. For å skrive data til en fil brukte vi kommandoen echo og dirigerte resultatet inn i filen for hovedsiden på webtjeneren.
IIS tillater av ukjente grunner ikke bruk av redirigeringstegnet, >, når filen
som kjøres heter cmd.exe. Derfor måtte vi først kopiere cmd.exe til en annen
fil og kjøre kopien. Vi trengte dermed å gjøre følgende:
• Kopiere cmd.exe til en annen fil i filsystemet. (Figur 6.3)
• Endre websiden etter vårt ønske. (Figur 6.4)
Vårt lastfordelende systemet sender to tredjedeler av forespørslene til andre tjenere enn IIS. Derfor vil man som regel måtte sende forespørselen flere
ganger inntil angrepet treffer på den sårbare tjeneren. Antallet er avhengig
av andre forespørsler til systemet. Dersom man treffer en ikke-sårbar implementasjon, vil man høyst sannsynlig i retur få en feilmelding liknende
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Figur 6.3: cmd.exe kopieres til cmd1.exe et annet sted i filsystemet.

Figur 6.4: Ønsket tekst legges inn i filen for hovedwebsiden.
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Figur 6.5: Forsøk på å sende en DOS-kommando til en FreeBSD-tjener.
den som er vist i figur 6.5. Etter utførelsen av kommandosekvensen ble hovedsiden til IIS-webtjeneren seende ut som i figur 6.6.
Ønsker man å utføre flere kommandoer kan disse separeres med et &-tegn.
Imidlertid klarte vi ikke å kombinere dette med redirigeringstegnet. Vi var
derfor nødt til å sende to separate forespørsler til den sårbare tjeneren for å
fullføre angrepet.

6.2.3 Konsekvenser av innbrudd
Den mest åpenbare konsekvensen av en defacing av én tjener i et slikt system er at klienten vil få en annen side de gangene den blir sendt til den
kompromitterte tjeneren. Dette vil skje i N1 av tilfellene, hvor N er antall
applikasjonstjenere i klyngen.
Forespørsler som i første omgang blir videresendt til ikke-kompromitterte
applikasjonstjenere kan også risikere å motta kompromittert innhold fra
systemet. Dersom web-objektet klienten spurte om refererer til andre objekter på samme system, kan disse forespørslene bli videresendt og behandlet
av den kompromitterte tjeneren. På denne måten risikerer også klientforespørsler som initielt går til ikke-kompromitterte tjenere også å ende opp
med å levere én tredjedels falskt innhold i sidens objektreferanser.
Mulighetene til det benyttede angrepet begrenser seg ikke til å bytte ut
websider. For det første kan en angriper bytte ut andre filer i filsystem44

Figur 6.6: Websiden til Windows-tjeneren etter angrepet.
et. Han kan også gjøre konfidensialitetsbrudd siden han har muligheten til
å se på alle filer i filsystemet. Hvis webtjeneren har muligheten for å kommunisere med eksterne nett direkte, kan han også hente ned og kjøre vilkårlig kode. Han vil på den måten få full kontroll over maskinen siden vår
versjon av sårbarheten har administratorrettigheter. Tilgjengelighetsbrudd
kan gjøres ved å stenge utvalgte tjenester eller skru av hele maskinen.

6.3 Forslag til sikkerhetsforanstaltninger
Angrepet beskrevet over er utført på maskiner med en standardinstallasjon
av operativsystem og webtjener. Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å
bedre sikkerheten til systemet. Enkle tiltak kan implementeres for å begrense effekten av slike angrep.
Brannmur En brannmur mellom lastfordeleren og resten av det eksterne
nettet kan settes opp til å kaste all annen trafikk enn trafikk til legitime porter for den aktuelle tjenesten. Brannmurens konfigurasjon kan forby applikasjonstjenerne å ta kontakt med det eksterne nettet dersom kommunikasjon mot dem ikke tidligere har blitt initiert utenfra. I tillegg bør kun kommunikasjon over nødvendige porter tillates, i dette tilfellet port 80. Dette
kan begrense mulighetene til en angriper som har overtatt en applikasjonstjener. Han vil da få en vanskeligere jobb med å koble seg til eksterne nett
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for å hente data til, eller ha en interaktiv sesjon med, den kompromitterte
applikasjonstjeneren.

Innbruddshåndtering Et Intrusion Prevention System (IPS) vil kunne oppdage og beskytte en maskin mot både kjente og ukjente angrep. Vi har
ikke empirisk eller analytisk undersøkt nytten av et slikt system og kan
derfor ikke komme med noen videre vurdering av verdien til et slikt system. Et tenkt bruksområde for et slikt system kan være å oppdage ondsinnede forespørsler og stoppe disse før de når frem til en sårbar tjener. For at
dette skal kunne virke er man nødt til å spesifisere hva som skal stoppes. Et
eksempel er at alle forespørsler sjekkes mot en liste av kjente angrep for så
å stoppe forespørsler som finnes i listen. Med en slik liste vil ikke systemet
kunne stoppe ukjente angrep. Hvis applikasjonstjenerne har et begrenset
kommandosett kan man definere at alt som ikke er godkjent i kommandosettet skal stoppes. På den måten kan man stoppe enkelte ukjente angrep.
Et Intrusion Detection System (IDS) som monitorerer filsystemet for uforutsette endringer kan oppdage integritetsbrudd. Et slikt system vil kunne
oppdage dersom det foretas uautoriserte endringer på for eksempel websider. Reaksjonen på en slik ureglementert endring kan være at den opprinnelige filen gjenopprettes. Dette er imidlertid ikke en god langsiktig løsning
siden det samme angrepet da bare kan gjentas. Et automatisert angrep vil
da kunne føre til tjenestenekt siden den aktuelle webtjeneren til enhver tid
vil være opptatt med å gjenopprette endrede filer.
En bedre løsning vil være at maskinen tas av nett slik at systemadministrator kan rydde opp og rette feilen. Når tjeneren tas av nett må lastfordelingssystemet oppdage at tjeneren ikke lenger er tilgjengelig og fjerne den
fra klyngen. Dermed vil ikke maskinen lenger få forespørsler og en bruker
av systemet vil ikke merke annet enn at tilgjengeligheten muligens reduseres noe.

6.4 Vurdering av ytterligere sikkerhetsforanstaltninger
En brannmur som nevnt over vil gjøre jobben for en angriper som har overtatt en applikasjonstjener vanskeligere dersom han ønsker å kommunisere
med eksterne nett. I vårt eksempel genererte vi den nye websiden ved hjelp
av kommandoer som allerede fantes på systemet. En brannmur ville derfor
ikke på noen måte kunne hindret oss i å utføre angrepet. Derimot vil en
brannmur kunne beskytte lastfordelingsmaskinen bedre ved å stoppe all
trafikk mot den som ikke går gjennom tjenestene som tilbys.
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En IDS vil i sin natur ikke kunne hindre angrep, men den vil derimot kunne
sende en alarm til systemadministrator eller et automatisk overvåkningssystem om at noe hadde skjedd. Tiltak for å hindre maskinen i å spre falsk
informasjon kan deretter iverksettes, enten manuelt eller automatisk. Skadeomfanget av et angrep kan derfor bli redusert.
Det finnes IPS’er som er designet slik at de skal kunne oppdage også ukjente angrep og hindre dem i å lykkes. Et slikt system vil kunne filtrere bort
enkelte angrep, ulempen er at også noe legitim trafikk kan bli stoppet. Dermed er man plassert ovenfor en vurdering av hvor mange angrep et slikt
system vil kunne stoppe kontra hvor mye legitim trafikk som går tapt. Dette er en vurdering som må gjøres spesifikt for hvert system.
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Kapittel 7

Implementasjon av MPITS
Dette kapittelet beskriver oppsett av et enkelt innbruddstolerant tjenersystem vi selv utviklet. Målet med systemet er å implementere et system som
er mindre og enklere enn systemene som beskrives i kapittel 11 til 13, men
fortsatt oppfyller våre krav til et innbruddstolerant system. Dette gjorde
oss i stand til å se på hvilke egenskaper man eventuelt mister i et mindre
og enklere system. Vi valgte å kalle systemet Minimal Proxy for Intrusion
Tolerance Systems (MPITS).

7.1 Overordnet beskrivelse av tjenersystemet
Det innbruddstolerante systemet består av to hovedkomponenter. Først,
et antall applikasjonstjenere (AT), også kalt simplextjenere. Disse har det
faktiske innholdet tjenesten tilbyr. I vår eksempelimplementasjon er dette
HTTP-tjenere. I tillegg til ATene, er systemet avhengig av en proxy som
står mellom ATene og det eksterne nettet med klienter. Proxysystemet er
en maskin som er fysisk forskjellig fra ATene. Denne proxyen står for all
kommunikasjon med klienter. Klienter aksesserer altså aldri en AT direkte.
Proxyen utfører oppgavene til sprederen, godkjenneren og utvelgeren i vår
generelle beskrivelse av et ITS-system.
ATene består kun av hyllevarekomponenter og trenger ingen skreddersydd
program- eller maskinvare. Tjenerprogramvaren i proxytjeneren er skreddersydd, mens også resten av den maskinen kjører hyllevare. Systemet er
vist i figur 7.1.
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Figur 7.1: Tjenersystem med tre applikasjonstjenere og én proxy koblet til
et eksternt nettverk med klienter.

7.2 Nettverkskonfigurasjon
En klient skal aldri å kommunisere direkte med en med en AT. Vi valgte
derfor å skille ATene fra det eksterne nettet. Dette er løst ved fysisk å koble
dem til sitt eget subnett, 192.168.1.0/24, som ikke er globalt rutbart over
IP[50]. Proxymaskinen som må kunne nås av eksterne klienter må selvfølgelig ha en global IP-adresse. I tillegg er den koblet til applikasjonstjenernes
subnett for å kommunisere med disse.
Applikasjonstjenerne har kun mulighet for å kommunisere på sitt eget subnett, altså seg imellom og med proxy-tjeneren. De har ingen mulighet for å
kommunisere med eksterne nett, unntatt indirekte via proxytjeneren gjennom applikasjonsprotokollen.
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Funksjon
Proxytjener
Webtjener
Webtjener
Webtjener

IP-adresse
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4

Operativsystem
Debian GNU/Linux
Debian GNU/Linux
FreeBSD 5.2
Microsoft Windows NT 4

Programvare
MPITS
Apache 1.3.29
Apache 2.0.49
Internet Information
Server 2.0 (IIS)

Tabell 7.1: Oversikt over programvare på webtjenerne i oppsettet av
MPITS.

7.3 Beskrivelse av applikasjonstjenere
Applikasjonstjenerne er satt opp nøyaktig på samme måte som i forsøket
med lastfordeling. Maskinoppsettet for hele systemet er beskrevet i tabell
7.1. Applikasjonstjenerne kjører helt standardinstallasjon av operativsystem og webtjenerprogramvare.
Vårt labsystem består av tre applikasjonstjenere. Antallet kompromitterte
applikasjonstjenere man kan tolerere og likevel å kunne levere korrekt innhold, er avhengig av totalt antall applikasjonstjenere og utvelgelsesalgoritmen. For å ikke bryte med prinsippet om mangfold er det nødvendig at
alle applikasjonstjenerne i systemet er ulike når det gjelder operativsystem
og applikasjonsprogramvare. Et interessant eksempel er et system bestående av to applikasjonstjenere. Man kan da ikke oppnå innbruddstoleranse,
kun innbruddsoppdagelse. Svarer tjenerne forskjellig antas det at det har
forekommet et innbrudd på én av dem. I et slikt tilfelle sendes feilmelding
til klienten om at systemet ikke kan besvare forespørselen.

7.4 Beskrivelse proxymaskinen
Proxytjeneren kjører på samme maskin som kjørte lastfordeleren som beskrevet i kapittel 6.1. Når det gjelder valg av operativsystem på denne komponenten bør man velge et operativsystem som har fokus på sikkerhet.
Det bør komme jevnlige sikkerhetsoppdateringer til systemet. Åpen kontra
lukket kildekode blir en smakssak. Vi valgte som i lastfordelingsforsøket å
bruke Debian GNU/Linux som operativsystem.
Vi er klar over at dette er det samme operativsystemet som brukes på en av
applikasjonstjenerne. At vi ikke har unngått dette er et bevisst valg. Proxymaskinen er et «Single Point of Failure» og er en betrodd komponent. Vi har
ingen redundans i denne logiske komponenten. Dersom den ene maskinen
som opererer som proxy blir overtatt, har angriperen full kontroll over systemet uavhengig av operativsystemet som kjører på proxymaskinen. Det51

te er også helt uavhengig av om andre maskiner i systemet kjører samme
operativsystem.

7.4.1 Programvare
Proxytjeneren kjører minimalt med programvare for å få ned kompleksiteten til systemet. Utover en minimal installasjon av Debian GNU/Linux, kjører maskinens kun den egenutviklede programvaren MPITS som beskrives
i kapittel 8.

7.4.2 Sikring av proxymaskinen
Proxymaskinen er systemets eneste kontaktpunkt med utenomverdenen,
og dermed det mest utsatte angrepspunktet. Sikring av komponenten er
derfor særdeles viktig. Vi skal nå se på sikring av proxymaskinen. Logisk
sikring av programvaren for MPITS behandles i kapittel 8.
En angriper har flere angrepsvinkler mot proxymaskinen. De viktigste er
mot programvare som tilbyr nettverkstjenester og underliggende operativsystem med nettverksstakk.
For å minske antall angrepspunkter, kjøres ingen unødvendige tjenester på
maskinen. Kun HTTP-tjenesten med MPITS-programvaren på porten angitt i konfigurasjonen er åpen. På denne måten beskytter vi oss mot angrep
gjennom andre porter.
Man må være påpasselig med å sikre seg at proxymaskinen er satt opp slik
at den ikke ruter annen trafikk til og fra ATene. Å videreformidle annen
trafikk enn godkjent applikasjonstrafikk vil bryte med kravet om at de skal
være fysisk adskilt fra eksterne nett. Dette skal vanligvis ikke være noe
problem, da svært få systemer ruter andre maskiners trafikk som standard.
Forslag til ytterligere sikkerhetstiltak
For å hindre utnyttelse av buffer overflow-sårbarheter[1] i proxyprogramvaren og dens underliggende biblioteker kan man installere programvare som gjør det vanskeligere å eksekvere kode på stakken. Det eksisterer flere implementasjoner som i varierende grad forsøker å beskytte mot
buffer overflow-sårbarheter. Blant de enklere har vi Libsafe[51] som legger
seg som en mellomvare mellom applikasjoner og biblioteksfunksjoner. Der
sjekker den at kall til sårbare funksjoner er trygge. På operativsystemnivå
kan man implementere en ikke-eksekverbar stakk som skal gjøre det umulig å kjøre kode som ligger på stakken. For Linux finnes blant annet kjernepatchene Openwall[49] og PaX[26]. Legg merke til at disse gjerne gir mer
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funksjonalitet enn en ikke-eksekverbar stakk. «Service Pack 2» for Microsoft Windows XP gir også muligheten til å gjøre stakken ikke-eksekverbar,
Microsoft kaller dette «Data Execution Prevention»[40]. Microsofts løsning
vil bare virke på enkelte nyere prosessorarkitekturer.
På en utsatt maskin som proxytjeneren bør man absolutt sørge for å ha
sikkerhet i dybden. En ikke uttømmende liste over mekanismer som kan
være aktuelle for å bidra til sikkerhet i dybden på en proxymaskin er brannmur[11, kapittel 26.3], IDS[11, kapittel 25] med reaksjonsmekanismer, Mandatory Access Control[11, kapittel 4.4] og ikke-eksekverbar stakk.
Mer informasjon for sikring av Unix operativsystemer kan finnes i for eksempel «Practical Unix & Internet Security»[23] eller på nettsiden til Bastille
Linux[34]. For Windows og andre operativsystemer finnes også et stort antall bøker.
Proxymaskinen er i MPITS et «Single Point of Failure» siden det i siste
instans er denne maskinen som sender svaret til klienten i form av IPpakker. På vei til klienten går disse pakkene gjennom et antall rutere rundt
omkring i det eksterne nettverket, typisk internett. Disse komponentene vil
også være «Single Point of Failure» siden en angriper som oppnår kontroll
over disse kan endre IP-pakkenes innhold. Dette kan løses ved å legge en
MAC med svaret som sendes ut av MPITS. Dette må være proxytjenerens
ansvar siden det er den som bestemmer det endelige svaret. Dersom en angriper nå forsøker å endre pakkene på vei til klienten vil dette oppdages
ved at MACen ikke stemmer overens med innholdet. Vi poengterer at denne mekanismen da vil være en innbruddsdeteksjon, og ikke en innbruddstoleranse. Det er også verdt å påpeke at en slik mekanisme selvfølgelig
ikke vil gi proxytjeneren noen ekstra beskyttelse. Dersom en angriper oppnår full kontroll over proxymaskinen har han også tilgang til nøkkelen som
brukes til generering av MAC og kan sende en melding med korrekt MAC,
men likevel falskt innhold ut av systemet.

7.5 Sikring av hele systemet
Sikring i dybden innebærer også sikring rundt proxymaskinen. Applikasjonstjenerne kan utsettes for enkle grep som bedrer sikkerheten på dem
betraktelig. Stenging av unødvendige tjenester, vertsbasert brannmur og
IDS er mekanismer som med lite innsats kan hindre og advare om angrep.
Både proaktive og reaktive tiltak er viktige. Aller helst vil vi hindre angrep,
proaktivt, men om et angrep skulle forekomme er det også viktig å oppdage og reagere på dette.
En IDS i en applikasjonstjener kan oppdage om en fil endres av en angriper.
Dersom den oppdager at integriteten til en eller flere filer er brutt, kan den
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kalle en gjenoppretting-funksjon slik at den originale filen gjenopprettes.
På denne måten kan skaden forårsaket av en angriper som har ervervet seg
skriverettigheter på et eller flere filområder begrenses. Om angriperen har
fulle systemrettigheter kan han skru av eller manipulere IDSen og dermed
hindre gjenoppretting av filen[16].
Deling av nettet slik at applikasjonstjenerne ikke har direkte kontakt med
eksterne nett bidrar også til sikkerheten. På denne måten vil ikke en angriper ha direkte tilgang til å angripe en applikasjonstjener. En nettverksbasert
brannmur foran hele systemet vil kunne stoppe angrep som ikke går gjennom protokollen systemet tilbyr. Denne kan også være satt opp slik at den
ikke tillater at trafikk fra systemet går ut i eksterne nett hvis det ikke har
vært en ekstern forespørsel inn til systemet fra den aktuelle adressen først.
Ved å ha både en nettverksbasert og en vertsbasert brannmur i hver maskin
bidrar vi ytterligere til sikkerhet i dybden.
Det er viktig å hindre utgående trafikk fra kompromitterte maskiner. Undersøkelser viser at mange slike får installert bakdører som «ringer hjem»
for å koordinere tjenestenektangrep og liknende[15]. Et brannmursoppsett
som beskrevet over kan hindre dette.
Applikasjonstjenerne trenger bare å kommunisere med proxytjeneren. De
bør ikke ha mulighet for å kommunisere med andre, ei heller seg i mellom.
For å hindre dem i å nå andre enheter, bør man ha en nettverkskomponent
som håndhever denne sikkerhetsregelen. Dette kan for eksempel være en
brannmur eller programmerbar svitsj hvor man har definert hvilke fysiske
porter på enheten som har lov til å kommunisere med hverandre. Vi ønsker
å gjøre dette på fysisk portnivå siden en angriper som har fått full kontroll
over en applikasjonstjener kan endre dennes MAC- eller IP-adresse, men
han har ingen mulighet til å endre hvilken fysisk port tjeneren er koblet
til med mindre han har fysisk tilgang til svitsjen. Alternativt kunne vi hatt
flere nettverkskort i proxymaskinen og koblet sammen applikasjonstjenerne og proxymaskinen direkte. Ulempen med dette er at det skalerer dårlig
dersom man ønsker flere applikasjonstjenere.
En nettverksbasert IDS har muligheten til å kjenne igjen angrep. Denne
kan så samarbeide med en brannmur slik at adresser som prøver å angripe systemet ikke gis tilgang til systemet for en gitt tidsperiode. En stor og
viktig problematikk med endel sikkerhetsmekanismer, blant annet IDSer,
er såkalte falske positive. Dette vil si at mekanismen tror at legitim trafikk
er ondsinnet. Forekommer dette ofte kan det føre til tjenestenekt for en legitim part eller en flom av alarmer til systemadministrator.
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Kapittel 8

Design og implementasjon av
proxytjener for MPITS
Hovedkomponenten i et innbruddstolerant system (ITS) befinner seg i delsystemet som logisk ligger mellom klienter og applikasjonstjenere. Under
implementasjon av et ITS er det derfor viktig å legge vekt på valg av dette
proxysystemet. Dette gjelder enten man setter opp applikasjonstjenere basert på ferdige hyllevarekomponenter, eller man velger å utvikle hele eller
deler av systemet selv.
Vi fikk tidlig inntrykk av at dagens eksisterende systemer enten var unødvendig komplekse eller ikke oppfylte våre krav. Vi ønsket derfor å utvikle
et enkelt proxysystem for å kunne sammenlikne dette systemet med dagens eksisterende systemer. Denne sammenlikningen håpet vi skulle gi noen
svar på hvilke fordeler og ulemper større systemer har kontra mindre og
enklere. En annen motivasjon for å utvikle vårt eget system var å få en dypere forståelse for problemene implementasjonen av et slikt system byr på.

8.1 Designfilosofi
Som nevnt har de eksisterende systemene vi har studert, etter vår mening, en unødvendig grad av kompleksitet. Dette til tross for at de uansett til en viss grad uansett er sårbare for SPOF. Filosofien som ligger til
grunn for MPITS er å minimere eksponert angrepsoverflate, altså mulige
angrepspunkter, mot eksterne nett. Ønsket om å gjøre den «minimal» er
motivert utfra at økt funksjonalitet og kompleksitet samtidig øker sjansen
for å innføre feil i programmet. Målet var ikke å eliminere SPOF, men å gjøre den så enkel at det er overkommelig å granske og analysere koden på
jakt etter feil og svakheter.
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8.1.1 Utviklingsplattform
Vi valgte å implementere MPITS i C[33], siden dette er et modent og godt
utprøvd programmeringsspråk med åpne standardbiblioteker. Det er også
ganske lavnivå slik at man slipper kompleksiteten av flere lag mellom maskinvare og kildekode som kan introdusere feil. MPITS vil være angrepsutsatt programvare. Derfor veide modenhet tungt ved valg av plattform.
Selv om C er et modent og vel utprøvd programmeringsspråk, har det også sine svakheter. C har veldig direkte minnetilgang. Dette fører med seg
både positive og negative sider. De positive er først og fremst at programmereren har veldig god kontroll. Negative følger av denne maskinvarenære tilnærmingen er at programmereren må være veldig påpasselig og
nøyaktig under utvikling og testing. En av de vanligste og farligste feilene man kan begå er å ikke validere inndata på en ordentlig måte. Dette
kan åpne for såkalte «buffer overflow»-angrep[1]. Cs typesjekking har også sine svakheter. Programvaren ble i neste omgang utviklet for å kjøre på
GNU/Linux-plattformen. Igjen veide åpenhet og modenhet tungt. Siden
MPITS kun er utviklet for bruk i labmiljø la vi ikke ned mer arbeid i valg
av språk og plattform.
Konkret ble MPITS både utviklet og testet på et Debian GNU/Linux-system.
Ingen biblioteker utenom GNUs C-bibliotek[59] er påkrevd for å kompilere
og kjøre programvaren.

8.1.2 Lisensiering
Valget av lisens falt på versjon 2 av «GNU General Public License»[22]. Vi
ser ingen grunn til at programvaren ikke skal være åpen. Denne lisensen
sikrer også at programvaren forblir åpen.

8.2 Implementasjon
Som konseptbevis for vår enkle proxytjener valgte vi å støtte HTTP-protokollen[9, 21], men vi ønsket ikke å begrense implementasjonens muligheter
til denne protokollen. Ytterligere protokoller kan støttes ved å gjøre små
protokollspesifikke endringer i kildekoden.
Et enkelt eksempel på en tjeneste et slikt system kan tilby er distribusjon av
revokeringslister for sertifikater (CRL) som spesifisert i [29]. Disse listene
blir gjerne utvekslet over HTTP eller LDAP.
Dataflytdiagram for programvaren vises i figur 8.1. Overordnet virker programvaren som følger. Først åpnes en lyttesocket på porten spesifisert i
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den innleste konfigurasjonen. Ved hjelp av C-funksjonen select lytter programmet på denne socketen. Når en ny tilkobling oppdages, lages en ny
systemprosess for å ta seg av denne. Den opprinnelige prosessen går tilbake til å lytte etter flere tilkoblinger. Slik kan systemet håndtere flere samtidige klienter.
Den nye prosessens første oppgave er å lese klientens HTTP-forespørsel.
Når denne er lest inn gjøres det en enkel godkjenningstest på om det ser
ut som en gyldig forespørsel. Denne testen kan utvides om det er ønskelig.
Forespørsler som ikke går gjennom godkjenningstesten forkastes. Ser forespørselen ut til å være gyldig videresendes den til applikasjonstjenerne.
Svarene fra disse leses og sammenliknes. Utfra gjeldende sikkerhetsregler
avgjøres svaret som sendes tilbake til klienten. Dersom tjenerne returnerer
forskjellige svar, varsles systemadministrator. Når behandlingen av klientens forespørsel er ferdig, terminerer prosessen.
MPITS er som nevnt over kun et konseptbevis. Programvaren er kun ment
brukt i et labmiljø og det er derfor ikke lagt ned veldig mye arbeid i å teste programvaren for svakheter, både logiske og programmeringstekniske.
Dersom liknende programvare skal brukes i et produksjonsmiljø må man
legge betydelig mer innsats ned i å teste og å finne feil i kildekoden.

8.2.1 Interaksjon med applikasjonstjenere
Kommunikasjon med det fysiske nettverket skjer gjennom bruk av Berkeley Sockets[27]. Disse gir oss et grensesnitt mot transportlaget. Kommunikasjon med andre maskiner skjer gjennom en forhåndsdefinert protokoll
på applikasjonslaget. Vi kan ikke basere oss på at protokollen forteller hvor
mye data som sendes. Vi er derfor nødt til å blindt lese til vi ikke lenger mottar data. For å forhindre at vi ender opp med å vente på data i all
evighet dersom forbindelsen uforutsett blir brutt, har vi lagt inn et tidsavbrudd. Ulempen med dette tidsavbruddet er at i trege eller særdeles høyt
belastede nett kan dette slå til før motparten er ferdig med å sende.
Likhetstrekkene mellom MPITS og en vanlig simplex proxytjener, altså en
proxytjener som kun kommuniserer med én applikasjonstjener per klientforespørsel, er mange. Sett fra en klient skiller MPITS seg fra slike på et
merkbart punkt. En simplex proxytjener kan fortløpende videresende svar
til klienten så snart den mottar dem fra applikasjonstjeneren. MPITS må
mellomlagre og sammenlikne all data før riktig data kan sendes til klienten. Dette fører med seg en ekstra tidsforsinkelse mellom forespørsel og
svar. Algoritmen som brukes for resultatsammenlikning vil også gi noe forsinkelse. Den ekstra forsinkelsen er dermed avhengig av nettverksforbindelsen, algoritmens kjøretid og datamengden som går gjennom algoritmen.
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Figur 8.1: Dataflyten i MPITS. Firkanten til venstre tar seg av innkommende
TCP-forespørsler. Når en slik kommer blir en ny prosess startet, vist i firkanten til høyre. Denne leser HTTP-forespørselen fra klienten og behandler
denne, inkludert interaksjon med applikasjonstjenerne.
Tidsforsinkelsen kunne vært redusert noe ved å endre implementasjonen
til å forespørre applikasjonstjenerne i parallell, istedenfor i serie slik det
gjøres nå.
MPITS lagrer all data fra applikasjonstjenerne i virtuelt minne. Dette vil
ikke by på noe problem for moderate datamengder, men dersom protokollelementene blir veldig store kan proxytjeneren gå tom for ledig virtuelt minne. Dette problemet kan løses ved å endre MPITS til å skrive store
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protokollelementer til disk og ikke lagre alt i minnet samtidig. Vi ønsker å
påpeke at det her ikke er snakk om såkalt «swapping» til disk som operativsystemet automatisk gjør for oss, men dersom protokollelementene er så
store at både fysisk minne og avsatt plass på harddisk til «swapping» blir
fullt.

8.2.2 Protokollmodularitet
Koden ble forsøkt implementert slik at det skal være lett å endre den til å
kunne håndtere andre protokoller enn HTTP. Dette ble gjort ved logisk å
dele den opp. Spesielt skilte vi ut funksjoner som har kode som vil variere
med protokollen det tilbys innbruddstoleranse over.
Enkelte protokoller, blant dem HTTP, sender også metadata slik som tjenerog tidsinformasjon til klienten. Et eksempel på metadata sendt fra en tjener
sammen med et webobjekt vises i figur 8.2. Her finner vi igjen et tidsstempel for svaret på andre linje og informasjon om tjeneren på tredje linje. Legg
også merke til at siste linje er tom. Dette gjør det enkelt å skille slutten på
metadataene fra begynnelsen av web-objektet.
Informasjonen i metadata vil som regel variere mellom applikasjonstjenere. Det er derfor naturlig å utelate den fra resultatsammenlikningen. Representasjonen av metadata i ulike protokoller varierer. På bakgrunn av dette
må noe kode i proxytjeneren skrives om dersom man vil støtte en annen
protokoll.
Metadataene kan også, for de protokollene som har en godt definert struktur, hjelpe til med å luke bort ugyldige protokollelementer. Dette kan være
et tegn på en kompromittert tjener som bør rapporteres videre til systemadministrator.
Dersom MPITS skal brukes sammen med en annen protokoll enn HTTP
må enkelte funksjoner skrives om. Dette gjelder som nevnt funksjonene
som håndterer protokollspesifikk data. HTTP er en enkel protokoll hvor
én forespørsel gir ett svar. Ønsker man å støtte mer avanserte protokoller,
eksempelvis sesjonsbaserte som diskutert i neste avsnitt, må en større del
av MPITS endres.
Problemprotokoller
MPITS støtter enkle tjenester, som web med lite dynamisk innhold. Mer
kompliserte tjenester vil fort skape problemer. Spesielt virker sesjonsbaserte protokoller som en utfordring. Sesjonen kan enten ligge på transporteller applikasjonsnivå. I begge tilfeller må MPITS kjenne til applikasjonsprotokollen og til en viss grad kunne tolke denne.
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HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 19 Nov 2004 11:14:33 GMT
Server: Apache/1.3.29 (Debian GNU/Linux)
Last-Modified: Thu, 26 Aug 2004 08:42:35 GMT
ETag: "10219-1a7-412da27b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 423
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

11

Figur 8.2: HTTP-metadata sendt fra en Apache tjener.
Eksempler på tjenester som legger en sesjon på applikasjonslaget er en nettbank eller en e-handelsløsning. For å kunne støtte slike tjenester må proxyen kjenne til hvordan sesjoner behandles i den aktuelle tjenesten. Dette kan
kanskje løses ved at proxyen har klientsesjoner mot alle applikasjonstjenerne og simulerer en tjenersesjon mot den virkelige klienten. Den må derfor håndtere N + 1 sesjons-IDer hvis systemet består av N applikasjonstjenere. Når den deretter videresender forespørsler til eller fra klienten, må
den oversette mellom de N sesjons-IDene til applikasjonstjenerne og den
sesjons-IDen proxyen valgte ovenfor den virkelige klienten.
Sesjonsbaserte protokoller på transportlaget bruker den samme TCP-forbindelsen til å utveksle flere meldinger. For å støtte dette må MPITS vite
når en melding er ferdig og en utvelgelse kan gjøres på denne meldingen.
Vi har verken analysert eller implementert disse problemene. Det kan være
faktorer vi ikke har tenkt på som ytterligere kompliserer støtte for sesjonsbaserte protokoller.
Protokoller som krypterer hele eller deler av data som transporteres er også
et problem. De fleste protokoller vil velge forskjellige sesjonsnøkler på de
ulike simplex-enhetene og gjøre resultatsammenlikning umulig. Vi mener
her protokoller som krypterer på applikasjonslaget. Kryptering på lavere
lag ble diskutert i kapittel 4. En løsning som vises i figur 8.3, kan være at
klienten har én kryptert forbindelse med proxyen, som igjen har krypterte
forbindelser med ATene. Proxyen må da dekryptere og kryptere om pakker mellom klienten og ATene. Igjen fører dette til at klienten må ha lagret
autentiseringsakkreditiver på proxyen. Dette er ikke et godt alternativ. Siden vi antar at ITS-systemets interne nett er trygt kan det argumenters for at
den interne trafikken ikke trenger å være kryptert, men mange protokoller
gjør likevel en automatisk kryptering.
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Figur 8.3: Med krypterte protokoller kan proxytjeneren har ett nøkkelsett
for kommunikasjon med klienten og ett sett per applikasjonstjener.

Protokoller med integritetskontroll på applikasjonslaget vil by på de samme problemene. For at klienten ikke skal tro at integriteten er brutt, må
den private nøkkelen som brukes til å kryptere meldingskoden samsvare
med den offentlige nøkkelen som er utstedt til ITS-systemet og som klienten har. Hvis applikasjonstjenerne ikke har denne private nøkkelen må
proxytjeneren fjerne integritetskontrollen fra applikasjonstjenerne og legge
på sin egen med nøkkelen som samsvarer med den offentlige nøkkelen hos
klienten. Alternativt kunne man sett på muligheten for at alle maskinene
i systemet delte samme nøkkel eller sertifikat i et PKI-system. Dette er et
punkt vi ikke har sett på gjennomførbarheten av.
Operativ- og filsystemnære protokoller, som for eksempel telnet[39], vil gi
store utfordringer. Resultatet av forespørsler til disse vil i stor grad være
avhengig av underliggende filsystem, operativsystem og maskinvare. En
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enkel ls1 -kommando vil i mange tilfeller også returnere et tidsstempel som
er avhengig av når maskinen ble satt opp og gjør sammenlikning vanskelig.
I tillegg til forskjellige svar varierer også kommandoen som må kjøres på de
ulike systemene. På Windows er kommandoen dir, mens på *nix-systemer
er den ls. Vi har derfor utelukkende sett på protokoller som skjuler den
underliggende maskin- og programvaren for klienten.

8.2.3 Resultatsammenlikning
Proxyens viktigste oppgave er å sammenlikne resultatene den mottar fra
applikasjonstjenerne. Sammenlikningen gjør oss i stand til å maskere ut
svar fra, og samtidig oppdage, kompromitterte tjenere. Sistnevnte gjelder
selvfølgelig kun dersom den kompromitterte maskinen brukes til å sende ut falsk informasjon gjennom protokollen det tilbys innbruddstoleranse
over.
Lorczak et al. presenterer flere teknikker for bruk i utvelgelsesenheter[37].
Utvelgelseskomponenten trenger en algoritme for å avgjøre likheten mellom datastrømmer, en utvelgelsesalgoritme. Dette kan enten være en algoritme som sorterer strømmene etter et gitt kriterium eller kun boolsk avgjør
om to strømmer er like eller ikke. En brukbar implementasjon for å sortere større strenger, det være seg bit- eller tekststrenger, slik ≤ og ≥ gjør for
tall, er vanskelig siden vi tolker dem enten bit for bit eller byte for byte.
Utvelgelsesteknikker som median og veid gjennomsnitt egner seg derfor
best på numeriske resultater. Vi ser derfor bort fra disse to teknikkene i
MPITS-implementasjonen. Majoritets- og flertallsutvelgelse passer derimot
like godt til tekst som til tall siden disse kun baserer seg på en algoritme
som boolsk bestemmer om to strømmer er like eller ikke. Et viktig poeng
som påpekes er at man må ta høyde for at to strømmer kan være semantisk
like selv om de har syntaktiske forskjeller. Et mål på tillatt variasjon kan gis
med en terskelverdi slik det diskuteres i neste avsnitt. Dette kan løse noen
av problemene med dynamisk innhold.
Likhetsalgoritme
Likhetsalgoritmen sammenlikner to PDUer på applikasjonslaget. Resultatet fra algoritmen er en sannhetsverdi, sann eller falsk, avhengig av om de
to PDUene den fikk inn kan regnes som like.
Fokuset i denne oppgaven er på et innbruddstolerant system som helhet.
Vi har derfor valgt å implementere en enkel likhetsalgoritme. Begrunnel1 Kommandoen gir på Unix-systemer en liste over innholdet i en katalog, tilsvarende dir

i DOS.
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sen for dette er at et stort komplisert bibliotek vil innføre nye muligheter
for sårbarheter, og at en relativt enkel algoritme vil være tilstrekkelig som
konseptbevis. Dersom videre utvikling av MPITS ønskes, er det også rom
for å forbedre likhetsalgoritmen.
Et aktuelt mål på likhet kunne vært Levenshtein-avstanden[35] mellom to
strømmer, også kjent som «Edit distance». Avstanden er definert som det
minste antall operasjoner man må gjøre for å komme fra en streng til en annen. En operasjon kan være innsetting, sletting eller utbytting av en enhet i
strengen. Levenshtein-avstanden ble først definert for bitstrenger, men brukes også på bytenivå. Algoritmen vil takle synkroniseringsproblemer, men
ikke problemer med forskjellig avrunding på numeriske data som diskuteres senere. Denne mangelen er en av hovedgrunnene til at vi valgte å
ikke bruke Levenshtein-avstanden. En løsning på problemet kunne vært
å særbehandle numeriske uttrykk og ikke ta dem med i utregningen av
Levenshtein-avstanden.
Den grunnleggende virkemåten til algoritmen vi valgte å implementere er
at den byte for byte sammenlikner to strømmer. Den teller så opp antall like
og antall ulike bytes. Forholdet mellom disse brukes som et mål på hvor like strømmene er, også kjent som den normaliserte Hamming-avstanden, se
likning 8.1. Vi kan ikke garantere at to strømmer som sammenliknes er like
lange. Det blir derfor ikke den ekte normaliserte Hamming-avstanden vi
bruker, men en avart hvor normaliseringen skjer på lengden av den lengste
strømmen.
d=

[ antall ulike tegn]
[totalt antall tegn]

(8.1)

Dette forholdet måles opp mot en terskelverdi som er spesifisert av systemadministrator, se likning 8.2. Er forholdstallet mindre eller lik terskelverdien, regnes strømmene som like. Er det større regnes de som forskjellige.
Denne enkle sammenlikningen byte for byte er ikke tilstrekkelig robust. Vi
var derfor nødt til å utvide vår enkle algoritme noe.
d ≤ [terskelverdi ]

(8.2)

Protokollmetadata vil som diskutert over variere mellom tjenerimplementasjoner. Vi har derfor valgt å la algoritmen se bort fra alle metadata i sammenlikningen.
Data som kun forekommer i én av to strømmer som forøvrig er like, vil føre
til synkroniseringsproblemer. Siden strømmene er like etter de innskutte
dataene i den ene strømmen, er det viktig at algoritmen oppdager dette slik
bare de innskutte dataene, ikke hele resten av strømmen, blir regnet som
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forskjellig. Et eksempel på to slike strømmer er tekststrengene abaaaaaab
og abab. Her er det fem innskutte a’er i den første strengen.
Numeriske data er et annet problem. Forskjellige maskinvarearkitekturer
har en tendens til å gjøre små avrundingsforskjeller som ikke er signifikante for resultatet, men som produserer forskjellige strenger når dataene vises
som tekst. Algoritmen er bygget for å takle dette. Når den oppdager et tall
representert som en tekststreng på samme sted i begge strømmene, trekker
den ut disse tallene og lagrer dem midlertidig i maskinen. Standardavviket mellom tallene blir så regnet ut. Hvis standardavviket er mindre enn
en brukerspesifisert terskel blir tallene regnet som like og gitt en, også brukerspesifisert, vekt i forhold til andre like tegn i strømmen. Et større standardavvik enn terskelen tillater, fører til at tallene blir regnet som ulike, gitt
den samme vekten og talt som ulike i strømmen. Standardavvik ble valgt
som metrikk blant annet fordi det tar høyde for at tallene kan variere på
hver side av 0. Dette vises i likning 8.3.

[tall1] + [tall2]
x̄ =
2
q
([tall1] − x̄)2 + ([tall2] − x̄)2 ≤ [tillatt standardavvik ]

(8.3)

For å vekte numeriske uttrykk mot andre tegn tar algoritmen imot brukerspesifiserte vekter. Denne muligheten er implementert siden et tall i
mange sammenhenger kan bety mye mer enn et enkelt annet tegn.

Eksempel 1. En angriper endrer et stort positivt tall til det samme negative tallet
i et regnskap eller budsjett. Dette vil potensielt utgjøre mye mer skade for virksomheten enn om han endret et tegn i en beskrivelse av en post.

Når algoritmen har gjennomløpt inndataene vil den sitte med et forholdstall mellom ulike og totalt antall tegn i strømmen. Helt nøyaktig er det ikke
kun ulike tegn, men også ulike numeriske uttrykk multiplisert med en gitt
vekt som diskutert over.
Algoritmens siste oppgave er å måle dette forholdstallet opp mot en brukerspesifisert terskel, se likning 8.4. Er forholdstallet mindre enn terskelen
regnes strømmene som like, er det større regnes de som ulike.
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ut + (un ∗ v)
≤ [terskelverdi ]
tt + (tn ∗ v)
Hvor :

(8.4)

ut er antall ulike tegn
tt er totalt antall tegn
un er antall ulike numeriske uttrykk
tn er totalt antall numeriske uttrykk
v er vekt for numeriske uttrykk
Valg av terskelverdi er en viktig oppgave under oppsett av systemet. Det
er ønskelig å velge denne så lav som mulig. Ideelt sett bør den være 0 slik
at kun identiske tekster regnes som like. Ved dynamisk generert data kan
det være at man må tolerere små forskjeller. Dette kan for eksempel forekomme dersom teksten inneholder et tidsstempel og klokkene på applikasjonstjenerne ikke er nøyaktig synkronisert eller kjøretiden på tjenerne er
forskjellig. Når en forespørsel videresendes fra proxytjeneren vil den heller
ikke nå frem til applikasjonstjenerne på samme tidspunkt, spesielt ikke når
de forespørres i serie og ikke parallelt.
Algoritmen må kunne håndtere alle typer data, både tekstlige og binære
data. Å kjenne igjen numeriske uttrykk gir lite mening for binære data. På
den ene siden kan det være ønskelig å sammenlikne binære data bit for bit,
men på den andre side er det vanskelig med sikkerhet å skille ASCII fra
binære data. En angriper som ønsker det kan skjule tekstlig data i noe som
klassifiseres som binære data. På bakgrunn av dette har vi valgt å ikke skille
ASCII fra binærdata selv om dette kan føre til at noen bytes urettmessig blir
vektet høyere i binære datastrømmer.
Likhetsklasser
Vi har valgt å gruppere svar fra applikasjonstjenerne i likhetsklasser. Dette
vil si at to svar som blir funnet like ved likhetsalgoritmen havner i samme
likhetsklasse. Når vi senere utfra systemets sikkerhetsregler skal avgjøre
hvilket svar som sendes tilbake til klienten opererer vi utelukkende på likhetsklassene.
Et problem med denne løsningen er at avhengig av faktiske tekster og terskelverdi, kan et svar passe inn i to eller flere likhetsklasser dersom forskjellene mellom klassene er små, men likevel store nok til at likhetsalgoritmen
reagerer på dem.
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Eksempel 2. Gitt en likhetsterskel på 60%(0, 6) og tekstene 1: aa, 2: bb og 3:
ab. Tekst 1 og 2 vil havne i forskjellige likhetsklasser siden ulikheten er over 60%,
mens tekst 3 passer inn i begge klassene.
Vi valgte å implementere MPITS slik at den sjekker et svar mot alle eksisterende likhetsklasser. Selv om den får et treff på en klasse, vil den alltid
fortsette å sjekke mot de resterende klassene. Det ville blitt feil å stoppe opp
etter første treff, siden det da ville blitt tilfeldig hvilken klasse som fikk vektøkning. Legg merke til at dette problemet ikke oppstår dersom man krever
eksakt likhet mellom svarene. Dette kan man stille inn i konfigurasjonsfilen
til MPITS ved å sette terskelverdien til 0.
Et problem med MPITS-implementasjonen er at den kun sjekker nye svar
mot ett element i likhetsklassen, siden alle elementene som hører hjemme i
en bestemt likhetsklasse per definisjon er like. Det kan da forekomme at det
ikke oppdages at et svar hører hjemme i flere likhetsklasser. Eller verre; at
to svar som skulle vært i forskjellige klasser blir klassifisert til å være like.
Eksempel 3. Gitt terskelen og tekstene fra eksempel 2. Hvis rekkefølgen tekstene
går gjennom utvelgelsesalgoritmen er 1, 3, 2 vil først tekstene 1 og 3 havne i samme
klasse. Deretter vil tekst 2 bli testet opp mot et element av denne klassen. Dersom
dette elementet er tekst 1 vil tekst 2 havne i sin egen klasse uten at det oppdages
at tekst 3 hører hjemme i begge klassene. Hvis tekst 2 derimot testes mot tekst 3
vil de bli funnet like og tekst 2 vil havne i samme klasse som de to andre. Dette er
åpenbart feil siden tekstene 1 og 2 er 100% forskjellige.
Feilene illustrert over er åpenbart alvorlige og viser at likhetsklasser, slik
de er brukt i MPITS, kanskje ikke er den beste løsningen. Men siden fokus
i denne oppgaven ikke ligger på selve utvelgelsesalgoritmen, men heller
på systemet som helhet, har vi valgt å ikke legge ned mer arbeid i denne
algoritmen. Vi vurderer også sannsynligheten for at en angriper skal endre
svarene på tilsvarende måte som det er beskrevet i eksempel 3 som liten i
virkelige systemer. De beskrevne eksemplene benytter seg av veldig korte
tekststrenger og veldig høy terskelverdi. I virkelige systemer er det urealistisk med så liten datamengde og stor terskel. Vi har ikke gjort noen beregninger på hvor lett det er for en angriper å generere tilsvarende situasjon
med større datamengder og mindre terskelverdi.
Under sammenlikning med de øvrige likhetsklassene sjekker vi bare med
et tilfeldig element i hver klasse. For å være helt nøyaktig er ikke elementet
tilfeldig. Svaret som brukes i en likhetsklasse er alltid det fra den tjeneren
som står definert lengst opp i konfigurasjonsfilen til MPITS. En bedre løsning ville kanskje vært å sammenlikne med alle elementer. Hvis det viser
seg at det nye elementet kun er lik med noen elementer i en likhetsklasse,
kan det opprettes en ny likhetsklasse. Den nye likhetsklassen inneholder
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det nye elementet og de elementene fra eksisterende likhetsklasser som er
definert som like med det nye elementet, terskelverdien tatt i betraktning.
Ønsker man en mindre deterministisk rekkefølge på hvordan svarene leses
kan man implementere en kodebit som tilfeldig velger sekvensen applikasjonstjenerne kontaktes.

Vektøkning Når en likhetsklasse får et nytt medlem, vil dens vekt økes.
Vi ser to muligheter for hvordan vekten skal økes. Første forslag gir et svar
en total vekt på 1. Denne må så deles likt mellom alle likhetsklassene som
svaret tilhører. Hvis det passer inn i to klasser, vil hver klasse altså få en
vektøkning på 0.5. Det andre alternativet er å gi hver klasse svaret passer inn i en vektøkning på 1, uavhengig av hvor mange klasser det hører
hjemme i.
Den første løsningen kan by på problemer siden MPITS ikke alltid oppdager at et svar hører hjemme i flere klasser som illustrert i eksempel 3. Vekten
vil derfor bli feilfordelt. Endrer man implementasjonen av likhetssjekken
slik at et nytt element sjekkes mot alle tidligere elementer og det eventuelt
dannes nye likhetsklasser, vil ikke denne feilen oppstå.
Velges løsningen hvor hvert element har en total vekt på 1, må man også
spørre seg om det er riktig at et svar som passer i flere klasser skal ha mindre vekt i en gitt klasse enn svar som kun passer inn i denne likhetsklassen.
I MPITS valgte vi å la hvert svar få vekten 1 i hver klasse det havner i, altså
det siste alternativet som beskrevet over. Dette hovedsaklig fordi vi ikke
sjekker mot alle elementene i en likhetsklasse.

Maskiner som ikke svarer Det kan være flere grunner til at applikasjonstjenere ikke gir svar på forespørsler fra proxytjeneren. Maskinvarekomponenter kan feile eller operativsystemet eller tjenerprogramvaren ha krasjet
slik at maskinen ikke klarer å operere lenger. Dette er en helt legitim grunn
til at en maskin ikke svarer. På den annen side kan en angriper ved et innbrudd endre maskinoppsettet slik at den aktuelle applikasjonstjenerprogramvaren eller hele maskinen skrus av i et tjenestenektangrep. Proxytjeneren har ikke mulighet for å skille mellom disse.
Vi har valgt å håndtere tjenere som ikke svarer som en egen likhetsklasse
på linje med «vanlige» likhetsklasser. Alle tjenere som ikke svarer havner i
samme likhetsklasse som behandles likt med de andre likhetsklassene når
det avgjøres hvilket svar som skal sendes tilbake til klienten.
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8.2.4 Sikkerhetsregler
Sikkerhetsreglene sammen med kravspesifikasjonen, bestemmer hva systemet kan og er definert til å kunne håndtere. Det finnes ingen magisk
enhet, enten program- eller maskinvare, som kan gi et system total beskyttelse. Når et informasjonssystem skal være koblet til eksterne nett er alltid
sikkerhet en avveining mellom tilgjengelighet og brukervennlighet. Det er
derfor viktig på forhånd å definere hvilke trusler en sikkerhetsmekanisme
er ment å beskytte mot. Systemadministrator kan gjennom MPITS’ sikkerhetsregler til en viss grad bestemme hvilke typer angrep systemet skal kunne tolerere.
Implementasjonen av MPITS har støtte for at systemadministrator setter
ønskede sikkerhetsregler i konfigurasjonsfilen. Reglene som støttes er (likhet beregnes selvfølgelig av likhetsalgoritmen med en gitt terskelverdi):
I Alle svar fra applikasjonstjenerne må være like.
II Majoriteten, altså mer enn 50 prosent, av applikasjonstjenerne må returnere likt svar.
III Kun et flertall av applikasjonstjenerne trenger å komme med samme
svaret, også kalt relativ majoritet[64].
MPITS sin oppgave er å beskytte mot utnyttbare sårbarheter i applikasjonstjenerne den tilbyr redundans over. Formelt vil den i et scenario med N
applikasjonstjenere fortsatt kunne tilby tjenesten selv om m applikasjonstjenere blir kompromittert. Hvor stor m kan være er avhengig av systemets gjeldende sikkerhetsregler. For et system som implementerer den første
sikkerhetsreglen må naturlig nok m = 0. Andre sikkerhetsregel krever at
m/ N < 0.5. Så lenge over halvparten av maskinene fortsatt er friske vil
systemet kunne levere riktig informasjon. Siste sikkerhetsregel krever at
største gruppe av kompromitterte maskiner som sender svar som havner
i samme likhetsklasse er mindre enn antall ikke-kompromitterte maskiner.
Den har ingen formelle krav til hvor stor m kan være.
En kan tenke seg 3 ulike angrepsscenarioer mot applikasjonstjenerne hvor
én eller flere applikasjonstjenere kompromitteres.
Scenario 1. Et lite angrep mot systemet som kun klarer å overta et fåtall, nærmere
bestemt mindre enn 50 prosent, av applikasjonstjenerne. Disse manipuleres til å
sende feil svar på forespørsler.
Etter et slikt lite angrep vil svarene fra de kompromitterte tjenerne bli maskert ut under utvelgelsen. Over halvparten av tjenerne fungerer fortsatt
som normalt og leverer korrekt svar. Systemet vil kunne fortsette å fungere
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som normalt med sikkerhetsregel II og III. Om systemet følger sikkerhetsregel I vil det returnere en feilmelding på forespørsler etter at angrepet har
funnet sted.
Scenario 2. Et stort, men mindre koordinert angrep hvor angriperne overtar mer
enn halvparten av tjenerne, men ingen koordinert manipulering av svar finner
sted. Selv om manipuleringen ikke er koordinert, kan en angriper likevel manipulere flere tjenere til å sende samme falske svar.
Etter et slikt ukoordinert angrep kan man ende opp i to ulike underscenarioer:
Scenario 2a. Flertallet av tjenerne returnerer samme falske svar.
Scenario 2b. Flertallet av tjenerne returnerer riktig svar.
Hvis minst én av tjenerne returnerer riktig svar vil man i scenario 2 uansett sende tilbake en feilmelding dersom systemet er konfigurert til å følge
sikkerhetsregel I. Også med sikkerhetsregel II vil systemet sende en feilmelding siden ingen likhetsklasse inneholder mer enn 50 prosent av svarene.
Dersom systemet er konfigurert med sikkerhetsregel nummer III kan man
ende opp med å sende galt svar ut fra systemet. For at dette skal skje må
man havne i scenario 2a altså at systemets største likhetsklasse inneholder
et falskt svar. Dersom den største likhetsklassen fortsatt inneholder riktig svar befinner man seg i scenario 2b og systemet leverer fortsatt korrekt
innhold.
Scenario 3. Mer enn halvparten av applikasjonstjenerne blir overtatt i et samordnet angrep og angriperen manipulerer alle de overtatte maskinene slik at de sender
ut den samme falske informasjonen.
Hvis fortsatt minst én tjener sender ut riktig svar og systemet er konfigurert med sikkerhetsregel I vil en feilmelding sendes til klienten. Med sikkerhetsregel II eller III vil sammenlikningsalgoritmen i MPITS tro at den
falske informasjonen er riktig og sende den videre til klienten mens den
korrekte blir maskert bort.
I tillegg til de tre angrepsscenarioene finnes et fjerde scenario:
Scenario 4. Ingen manipulering av svar finner sted, men en eller flere tjenere
svarer ikke på forespørsler. Grunnen kan enten være at de har vært utsatt for et
tilgjengelighetsangrep eller en annen feil har oppstått i program- eller maskinvare.
Systemets svar til klienten er igjen avhengig av systemets sikkerhetsregler
og antallet tjenere som ikke svarer. Med sikkerhetsregel I vil systemet som
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ellers sende en feilmelding til klienten siden ikke alle tjenere svarer likt.
Med sikkerhetsregel II eller III er svaret avhengig av antallet tjenere som
ikke svarer. For å sende et korrekt svar til klienten må henholdsvis majoriteten eller flertallet fortsatt svare.
Sikkerhetsregel I vil alltid sende en feilmelding, ikke innhold, til klienten
om den oppdager et innbrudd. Et system konfigurert med denne sikkerhetsregelen vil derfor kun være feiloppdagende, ikke feiltolerant.

8.2.5 Godkjenningstest
Protokolldata til og fra applikasjonstjenerne går gjennom en godkjenningstesten. I vårt tilfelle er dette bare en enkel indikasjon på om protokolldataene er gyldige i henhold til applikasjonsprotokollen. Dersom det er ønskelig kan en mer avansert test implementeres i funksjonen valid_pdu, i filen
proxy.c vist i vedlegg B.2 på side 132.

8.2.6 Feilhåndtering
Applikasjonstjenerne skal inneholde samme informasjon og derfor returnere samme data på forespørsler. Som tidligere nevnt kan små forskjeller
forekomme, for eksempel avrundingsforskjeller. For å unngå slike falske
positiver må man i konfigurasjonsfasen prøve seg frem til hvilke innstillinger som er best egnet for det spesifikke informasjonssystemet man setter
opp.
En viktig problemstilling er hva man skal gjøre med en applikasjonstjener som svarer ulikt i forhold til de andre. Det er to åpenbare muligheter.
Den passive er å la den fortsette å operere i systemet som før. Det er da
opp til systemadministrator å ta den av nett dersom han finner ut at den
er kompromittert. Den andre åpenbare løsningen er å ta maskinen ut av
produksjon uansett. Vi må da hindre tjeneren i å sende trafikk ut på nettet.
Dette kan vi for eksempel gjøre ved å sperre for enheten i en nettverkskomponent utenfor tjenerens kontroll. Å ta strømmen fra tjeneren er en annen
løsning. Dette kan tenkes løst ved å sende et signal til en enhet mellom tjeneren og dens strømtilførsel, for eksempel en UPS. Systemadministratoren
må da gjøre en manuell inspeksjon av tjeneren før han bestemmer om den
kan settes tilbake i drift slik den var eller om den faktisk har vært utsatt
for et innbrudd og det er feil som må rettes. Ideelt sett bør man fryse tilstanden til en tjener som mistenkes for å være kompromittert. Hvis trafikk
også lagres kan systemadministrator gjøre en undersøkelse for å se hvordan innbruddet eventuelt ble gjennomført.
Disse to ytterpunktene har begge sine ulemper. Å ha en kompromittert tje70

ner stående i drift er ikke bra. Hvis en angriper får tak i programvare som
kan utnytte en sårbarhet på en annen applikasjonstjener har han plutselig
kontroll over to tjenere. Er systemadministrator flink til å rette opp feil på
kompromitterte tjenere, for eksempel ved å installere sikkerhetsfikser, vil
angriperen fortsatt kun ha kontroll over én tjener når han får tilgang til en
ny tjener.
Det er heller ikke bra hvis friske maskiner til stadighet tas ut av systemet.
Hvis dette skjer på tider hvor systemadministrator er vanskelig tilgjengelig
kan det ta lang tid før de settes i drift igjen.
En tredje løsning er å lagre operativsystem og applikasjonstjenerprogramvare på et skrivebeskyttet medium for så å starte maskinen på nytt fra dette
mediumet. På den måten kan ikke en angriper lagre endringer i systemet
som bevares over en omstart. Men han kan selvfølgelig utføre det samme angrepet når maskinen har startet om og er operativ igjen. Omstart av
maskinen kan også bøte på problemer som skyldes «software aging»[10].
Havner systemet i en situasjon hvor proxymaskinen oppdager at applikasjonstjenerne returnerer forskjellige svar, har den også et ansvar for å varsle
berørte parter.
Varsling av klient
Proxymaskinen kan havne i en situasjon hvor den ikke klarer å oppfylle
kravene til sikkerhetsreglene. Et eksempel på en slik situasjon er hvis to
likhetsklasser blir like store og sikkerhetsreglene sier at det kreves et flertall.
Proxymaskinen står da ovenfor to valg, den kan enten velge en av likhetsklassene og returnere denne, eller den kan sende en feilmelding til klienten.
Det første alternativet er ingen god løsning. Systemet vil da ikke ha noen
forutsetninger for å velge det korrekte svaret. I et slikt tilfelle er det bedre
at brukeren får beskjed om at informasjonssystemet for tiden ikke klarer å
behandle forespørsler.
Utfra sikkerhetsreglene som er beskrevet over er det også andre situasjoner
hvor systemet heller rapporterer en feilmelding enn å risikere feil svar, se
scenarioene i kapittel 8.2.4.
Varsling av systemadministrator
Etter at et system er ferdig konfigurert er systemadministrator interessert i
å få beskjed hvis det skjer noe uforutsett. Dersom en applikasjonstjener sender ut et svar som skiller seg fra de øvrige må systemadministrator varsles
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slik at han kan undersøke hva dette skyldes. Varslingen bør skje på en slik
måte at systemadministrator raskest mulig blir informert. Mulige former
for varsling er epost, systemlogger, tekstmelding på mobiltelefon eller liknende.
Det er ønskelig at varslingen skjer over en kanal som det ikke er mulig
å utnytte til et angrep på proxymaskinen. Dersom proxymaskinen skulle
bli kompromittert bør denne kanalen også være designet slik at det ikke
er mulig å utnytte den til videre angrep. Som alt annet innen sikkerhet er
også dette problemet en avveining mellom tilgjengelighet for systemadministrator og sikkerhet for systemet.
Varsling ved å skrive til logger, alternativt til «standard ut», er én løsning.
Denne er sikker med tanke på åpne kanaler siden den medfører at systemet
ikke kommuniserer med andre enheter. For systemadministrator er det dog
ikke en god løsning siden han manuelt må sjekke logger eller standard ut
for å se om det har forekommet noen feil siden sist han sjekket.
En løsning som er gunstig for systemadministrator er at han får en epost
hvis det skjer noe uventet. Med en slik løsning trenger han ikke å befinne seg i fysisk nærhet av proxymaskinen for å få feilmeldinger. Problemet er at maskinen må ha åpen en kanal for epost-kommunikasjon, typisk
SMTP[48]. En slik kanal trenger ikke å bety at systemet blir mer utsatt for
angrep utenfra. Man kan tenke seg at brannmuren settes opp slik at den
spesifikt tillater forbindelser fra proxymaskinen til epost-tjeneren. Dette vil
da sperre for eksterne angrep gjennom den aktuelle porten, men likevel tillate at epost blir sendt ut fra systemet. Proxymaskinen vil fremdeles være
sårbar for eventuelle angrep fra epost-tjeneren under sesjoner den selv har
startet. Dersom epost-tjeneren som benyttes ligger i proxymaskinens eksterne nett vil ikke en eventuell kompromittering av proxytjeneren føre til
at en angriper får tilgang til flere nettverk. Dette argumenterer altså mot at
man til dette skal bruke virksomhetens interne epost-tjener.
En liknende løsning kan implementeres ved tekstmeldinger som sendes
til systemadministrators mobiltelefon. Da trenger han heller ikke å være
i nærheten av en datamaskin for å motta feilmeldinger fra systemet. Ved
en eventuell kompromittering av proxytjeneren vil ikke angriperen få tilgang til noen andre nye nettverk enn mobiltelefonnettet som han muligens
allerede har tilgang til. Men han vil være i stand til å kunne aksessere mobiltelefonnettet fra proxytjeneren.
Vi foreslår at systemet settes opp slik at det sender ut en epost eller en tekstmelding dersom det oppdager noe unormalt. I MPITS er dog kun utskrift til
standard ut er implementert. For å endre dette må funksjonen warn_admin
i vedlegg B.2 på side 132 endres.
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8.2.7 Vasking av metadata
Som nevnt ignoreres metadata under sammenlikningen av protokollelementer. En angriper som har kontroll over en applikasjonstjener kan dermed
lekke informasjon ut av systemet gjennom protokollens metadata. Dette
er dog avhengig av at det er protokollelementet fra den aktuelle tjeneren
angriperen har kontroll over som videresendes til klienten. For å hindre
denne potensielle informajonslekkasjen kan man vaske metadataene før de
sendes ut av systemet. Dette er ikke implementert i MPITS men foreligger
kun som et forslag til mulig forbedringer av programvaren. En vasking vil
øke kompleksiteten og innføre noe applikasjonstjenerfunksjonalitet på proxytjeneren. Man må derfor nøye vurdere om dette er en type funksjonalitet
som er så verdifull at man likevel ønsker å implementere den.

8.3 Problemoppsummering
MPITS er som navnet tilsier en minimal implementasjon av en proxytjener for et innbruddstolerant system. Programvaren tilbyr løsning på endel
utfordringer, men har forbedringspotensiale på noen punkter.
Samlinger av bit i binærdata som tilfeldigvis kan tolkes som tekstlige numeriske uttrykk blir feilvektet. For å løse dette problemet må programvaren oppdage og skille mellom binære og tekstlige data.
Svarene fra applikasjonstjenerne kan i enkelte tilfeller bli klassifisert til feil
likhetsklasser. Vi anser dette problemet til å være av teoretisk art og tilbyr
ingen løsning på problemet her.
Dersom protokolldataenhetene fra applikasjonstjenerne blir veldig store,
kan maskinen som kjører proxytjeneren gå tom for minne og dermed ikke
klare å behandle dataene. Dette kan løses ved at programvaren skriver til
disk om den mottar store protokolldataenheter og merker at minnet holder
på å gå tomt, men dette er ikke implementert.
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Kapittel 9

Test og vurdering av MPITS
De to foregående kapitlene har beskrevet implementasjonen og oppsettet
av MPITS. Vi vil i dette kapittelet vurdere MPITS basert på utførte tester og
kjente styrker og begrensninger i systemet.

9.1 Uttesting
Vi utførte to typer tester, rene funksjonalitetstester og en penetrasjonstest.
Penetrasjonstesten baserte seg på å utføre et angrep som kompromitterte
én applikasjonstjener.
Funksjonalitetstester De ulike logiske komponentene i systemet ble testet mot forventet oppførsel. Tester mot følgende komponenter ble utført:
• De tre typene av støttede sikkerhetsregler.
• Tillatt tekstlig variasjon på svar fra ATer.
• Tillatt numerisk variasjon på svar fra ATer.
• Håndtering av usynkroniserte svar fra ATer.
• Systemadministrator advares ved ulike svar.
• Støtte for flere sekvensielle forespørsler.
• Støtte for flere samtidige klienter.
• Feilmelding sendes til klient når systemet ikke kan bestemme endelig
svar med gjeldende sikkerhetsregler.
75

Testene ble utført ved å legge inn HTML-filer tilpasset den gjeldende testen
på applikasjonstjenerne. Deretter forespurte en klient siden for den gjeldende testen. Etter hver test ble svaret klienten mottok sammenliknet mot hva
som var forventet og proxytjeneren ble undersøkt mot forventet oppførsel.
Synkroniseringsalgoritmen viste seg å ikke oppføre seg helt korrekt dersom svaret inneholdt flere segmenter som ikke var synkronisert, altså innskutt tekst flere steder i svaret. Sekvensielle forespørsler bød på problemer
siden noen webtjenere sendte statusmeldingen «304 Not modified», mens
andre sendte det forventede innholdet. Dette problemet er ikke videre undersøkt siden det ligger i tolkningen av den spesifikke applikasjonsprotokollen. Dersom det er mulig å skru av sending av denne statusmeldingen
fra webtjeneren, er dette en mulig løsning. Flere samtidige klienter virket i
vår test, men det er ikke utprøvd i stor skala. De andre testene var vellykkede og ga forventede svar.
Penetrasjonstest Den virkelige testen for et innbruddstolerant system er
å klare å motstå et innbrudd på en eller flere applikasjonstjenere. Vi utførte
derfor en penetrasjonstest hvor én AT fikk byttet ut en HTML-side slik at
den svarte feil på forespørsler mot denne siden.
Angrepet er nøyaktig det samme som vi utførte i lastfordelingsforsøket.
Fremgangsmåten var den samme, angrepet utføres ved å forme en URL til
å kjøre kommandoer på systemet. Siden hver forespørsel i MPITS blir sendt til alle applikasjonstjenerne, inkludert den sårbare maskinen, trengte vi
bare å sende hver kommando én gang. Da vi utførte angrepet mot lastfordelingssystemet måtte vi sende kommandoen inntil den ble videresendt til
den sårbare maskinen.
Resultatet av en forespørsel mot systemet før angrepet, vises i figur 9.1.
Angrepets første skritt var å kopiere cmd.exe til et annet sted i filsystemet.
På en slik forespørsel vil ATen som kjører Windows returnere en webside slik vi så i lastfordelingsforsøket. For de to andre ATene vil forespørselen ikke vise til noe gyldig webobjekt, så de vil returnere en «404 - Not
found»-melding. Vi har standardisert websiden som da sendes. Det blir da
enkelt å gjøre en sammenlikning på siden og sende den videre til klienten ved en ugyldig forespørsel. Denne siden vises i figur 9.2. Hvis vi ikke
hadde standardisert 404-meldingen, hadde webtjenerne returnert forskjellige feilmeldinger og MPITS’ utvelgelsesalgoritme ville ikke funnet et svar
som oppfylte sikkerhetsreglene. Resultatet ville vært at systemet sendte sin
standard feilmelding til klienten. For klienten er dette ikke noe problem,
men det ville også ført til en ekstra alarm for systemadministrator som vi
unngår ved å standardisere 404-siden. Etter å ha kopiert cmd.exe kunne vi
bruke echo til å skrive ønsket tekst inn i systemets hovedwebside. Systemets svar på denne kommandoen var også 404-siden.
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Angrepet var nå fullført. Vi sjekket at websiden på Windows-maskinen var
blitt byttet ut ved å logge inn på denne og sjekke siden i en lokal webleser.
Resultatet vises i figur 9.3. Siden en klient aldri har direkte tilgang til ATene er det eneste som betyr noe hvilken side systemet som helhet returnerer
når det forespørres. Som forventet returnerte systemet forskjellige sider avhengig av sikkerhetsreglene som var satt. Med sikkerhetsreglene satt til at
alle ATer måtte returnere samme side svarte systemet med en feilmelding
som vist i figur 9.4. Med en slik sikkerhetsregel vil systemet altså ikke være innbruddstolerant, men kun innbruddsoppdagende. De to andre mulige
sikkerhetsreglene, majoritets- og flertallsutvelgelse, ga som forventet samme webside som før angrepet, vist i figur 9.5.

9.2 Vurdering av MPITS
De utførte testene viser at MPITS oppfører seg som forventet både under
normal operasjon og etter et innbrudd på en AT. Vi mener MPITS passer
bra som et innbruddstoleransesystem for webtjenester som tilbyr dynamisk innhold som kan inneholde små variasjoner fra applikasjonstjener til
applikasjonstjener.
Andre protokoller er ikke testet og vi kan derfor ikke gi noen vurdering av
hvor godt MPITS støtter dette. For protokoller som har et liknende kommunikasjonsmønster som HTTP bør en omskriving være overkommelig.
Vi tenker her på protokoller hvor hele forbindelsen består av én forespørsel og ett svar. Å støtte sesjonsbaserte protokoller tror vi vil kreve en større
endringer i programvaren.
MPITS inneholder også svakheter og begrensninger. MPITS er utviklet som
et konseptbevis og tiltenkt bruk i labmiljø. Den har ikke gjennomgått nødvendig gransking og testing for å kunne bli utplassert i et reelt driftsmiljø.
Enkelte svakheter ble kommentert i forrige kapittel. Flere av disse kan utbedres ved programmering, men tidsbegrensningen på denne oppgaven
tillot ikke at dette ble utført.
Tilstedeværelsen av et SPOF i proxytjeneren kan også sees på som en svakhet. Som tidligere diskutert mener vi det er vanskelig å fjerne SPOF siden
kun én maskin kan sende endelig svar tilbake til klienten. Vi velger derfor å
tolerere at systemet har et SPOF, og vil heller fokusere på å beskytte denne
maskinen for å redusere antallet angrepsvinkler. I neste kapittel skal vi se
på noen variasjoner over MPITS som ytterligere kan være med på å beskytte maskinen som utgjøre SPOF. De alternative systemene krever derimot
mer arbeid i implementasjonsfasen.
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Figur 9.1: Websiden systemet presenterer før angrepet.

Figur 9.2: Websiden systemet sender ut som svar under utførelsen av angrepet.
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Figur 9.3: Websiden på Windows-maskinen etter utført angrep.

Figur 9.4: Websiden fra systemet etter utført angrep med sikkerhetsregler
satt til «all equal».
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Figur 9.5: Websiden fra systemet etter utført angrep med sikkerhetsregler
satt til flertalls- og majoritetsutvelgelse.
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Kapittel 10

Variasjoner over MPITS
I dette kapittelet vil vi presentere forslag til alternative designforslag av et
ITS basert på programvaren for MPITS. Forslagene varierer både i tilleggsprogramvare som kreves og nettverkskonfigurasjon. Forslagene er verken
implementert eller nøye analysert. Det kan derfor være fallgruver vi ikke
har sett.

10.1 MPITS med alternativ nettkonfigurasjon
Første forslag til variasjon gjør endringer i nettverkskonfigurasjonen. Denne endringen fører til at noe programvare også må endres.
Komponenten som i siste instans sender svaret ut av systemet er en av de
mest kritiske komponentene med tanke på «Single Point of Failure». Det
kreves kun kontroll over denne komponenten for å sende feil svar ut fra
systemet. Det er her det bør legges ned mest arbeid i herding. Med en alternativ nettkonfigurasjon mener vi at proxymaskinen kan gjøres vanskeligere
å angripe. Vi ønsker å poengtere at denne løsningen ikke er implementert
og dermed ikke testet ut. Muligheten er til stede for at det er komplikasjoner i en slik løsning vi ikke har tenkt på som gjør den ugjennomførbar.
Vi foreslår å skille ut utvelgelsessystemet fra spredningssystemet. Sprederen vil være klientens endepunkt for kommunikasjonen. Dens ansvar begrenses til å være klientens kontaktpunkt i systemet og å videreformidle
en forespørsel til applikasjonstjenerne.
Utvelgeren blir litt mer komplisert enn den som er implementert i MPITS,
beskrevet i kapittel 8. Basisfunksjonaliteten for sammenlikning og utvelgelse er den samme, men nettverksprogrammeringen blir mer innviklet.
Første store endring er at vi velger å ikke la denne komponenten få noen
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Figur 10.1: Alternativt tjenersystem med tre applikasjonstjenere, én spreder
(endepunkt) og én utvelger uten IP-adresse. Det blir da vanskeligere for
en angriper å få kontakt med utvelgeren. Systemet er koblet til et eksternt
nettverk med klienter.
IP-adresse. På den måten blir det vanskeligere for en angriper å ta kontakt
med maskinen. Dette oppsettet er skissert i figur 10.1
Uten IP-adresse kan ikke utvelgeren uten videre motta trafikk fra applikasjonstjenerne. Den må derfor lytte på all trafikk som går på nettverket
og plukke opp svarene applikasjonstjenerne returnerer til sprederen. Det
foretas en vanlig utvelgelse på svarene, som beskrevet for MPITS. Når svaret skal sendes tilbake til klienten må utvelgeren manuelt bygge opp IPpakken som klienten forventer. For at felter som sekvensnummer og liknende skal bli riktig må den også ha plukket opp IP-pakken med forespørselen som ble sendt til sprederen. Sprederen vil ignorere svarene den får fra
applikasjonstjenerne.
Målet med dette systemet er å minimere kompleksiteten i programvaren
82

som kjører på komponentene som er tilkoblet eksterne nett. Sprederen i et
slikt system vil få en veldig enkel jobb og kan dermed være tilsvarende
enkel.
Under design av et slikt system ville det også være interessant å se på muligheter for begrensning av trafikken fra sprederen. Skulle systemet ende
opp i en tilstand hvor denne er kompromittert, ønsker vi å beskytte oss mot
at angriperen kan sende pakker ut fra systemet. Vi kan tenke oss at denne
kun skal få lov til å gjøre oppkobling, mottak av forespørsel og nedkobling
mot klienten. Dette bør være et forholdsvis enkelt regelsett å implementere
i en brannmur.
Med en kompromittert spreder eller utvelger, har vi ingen garanti for at
angriperen ikke endrer forespørslene til eller svarene fra applikasjonstjenerne. Oppdages innbrudd på en av disse komponentene bør systemet tas
ned.
En større utfordring er hvordan man skal håndtere at det er to fysisk forskjellige komponenter som behandler samme forespørsel. ACK-pakker fra
klienten på mottatt svar vil være adressert til sprederen, men denne har
ikke noe begrep om hva disse er ACK på. Det vil derimot være interessant
for utvelgeren å vite om klienten har mottatt pakkene. Også nedkoblingen
byr på utfordringer. Det vil være naturlig at sprederen som har den «virkelige» TCP-forbindelsen åpen gjør nedkoblingen. Problemet er at den ikke
vet når utvelgeren er ferdig med å sende data til klienten. Vi foreslår ingen
løsninger på disse problemene, men fastslår at det er utfordringer som må
løses ved en eventuell implementasjon.
I et slikt oppsett vil ikke utvelgeren kunne adresseres direkte, men den
er fortsatt sårbar for angrep som bæres gjennom applikasjonsprotokollen.
Dette er analogt med at selv om en angriper ikke kan oppnå direkte kontakt med applikasjonstjenerne er de også sårbare for angrep gjennom den
åpne applikasjonstjenesten. Siden vi delvis må implementere en IP-stakk er
vi selvfølgelig også sårbare for angrep mot feil i denne. Igjen må angrepene
komme gjennom innhold i tjenesten. For å få til slike angrep må applikasjonstjenerne lures til å sende angrepskoden.

10.2 Kontroll av utsendt resultat i maskinvare
Forslag nummer to er veldig likt «tradisjonell» MPITS, men innfører ytterligere to komponenter som vist i figur 10.2. Den første er en «kontrollør»
som lytter på nettverket på hver side av proxymaskinen. Kontrolløren bør,
som utvelgeren i forrige alternative designforslag, ikke ha noen IP-adresse.
Dette gjør den vanskelig å angripe.
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Figur 10.2: Alternativt tjenersystem med tre applikasjonstjenere, en proxytjener, en kontrollør og en «lagre og videresend»-enhet koblet til et eksternt
nettverk med klienter.
Kontrolløren har to arbeidsoppgaver. På siden mot applikasjonstjenerne
plukker den opp deres svar. Internt gjør den samme utvelgelse som proxymaskinen. På siden mot eksterne nett kontrollerer den at proxymaskinen
sender ut samme resultat som den selv kom frem til. Basert på denne sammenlikningen styrer den systemets andre nye komponent.
Den andre komponenten er en helt enkel «lagre og videresend» 1 -enhet.
Den mellomlagrer svaret sendt ut fra proxytjeneren i påvente av et signal fra kontrolløren. Dersom kontrolløren fant at proxytjeneren opptrådte
korrekt blir svaret videresendt til klienten, i motsatt tilfelle blir det bare ignorert. Denne komponenten bør kunne implementeres i maskinvare og det
blir dermed ikke mulig for en angriper å endre dens oppførsel.
Fordelen med et slikt system er at muligheten for en angriper å sende ut
1 Engelsk: «store

and forward».
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falsk informasjon dersom han klarer å få kontroll over proxytjeneren vanskeliggjøres. En angriper som får kontroll over både proxytjener og kontrollør vil ha full kontroll over systemet. Men vi anser sannsynligheten for
at dette skal skje som tilstrekkelig liten. En stor utfordring i et slikt system
er implementasjonen av maskinvareboksen som i siste instans videresender svaret til klienten. Denne bør implementeres i maskinvare slik at en
angriper ikke kan endre virkemåten. Det må finnes en løsning på hvordan den håndterer TCP-forbindelser slik at det kun er det endelige svaret
som ikke automatisk videresendes mens administrativ trafikk som treveis
håndtrykk og liknende videresendes direkte.

10.3 MPITS i klientprogramvare
Vårt siste forslag bryter fullstendig med kravene vi har satt for ITS i denne
oppgaven. Vi presenterer likevel forslaget som en interessant innfallsvinkel
i systemer med andre krav.
Forslaget er at spredningen og utvelgelsen skjer lokalt hos klienten. Applikasjonstjenerne er da direkte tilkoblet samme nettverket som klienten, for
eksempel internett. Dersom applikasjonstjenerne er geografisk spredt vil
det også kunne bedre den fysiske beskyttelsen av disse. En angriper som
ønsker å fysisk ødelegge tjenerne må oppsøke flere fysisk forskjellige steder
for å oppnå målet sitt.
En slik tjeneste vil kreve at klienten laster ned og installerer spesialprogramvare. Tjenesten har likhetstrekk med tidssynkroniseringsprotokollen
NTP [41] som også forespør flere fysisk adskilte tjenere for så å gjøre beregningene på klienten.
I en slik løsning vil «Single Point of Failure» elimineres i den grad man
stoler på programvare på egen maskin. Er trafikken som går mellom applikasjonstjenerne og klienten signert vil vi også langt på vei kunne oppdage endringer foretatt under transport. Utfordringer som må løses er sikker
distribusjon av klientprogramvare og adresser til de til enhver tid aktuelle
applikasjonstjenerne, analogt med tradisjonelle problemer i PKI-systemer.
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Kapittel 11

Min og Chois system
Min og Choi presenterer i «An approach to intrusion tolerance for missioncritical services using adaptability and diverse replication»[42] et forslag
til en innbruddstolerant arkitektur som skal kunne håndtere angrep mot
tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Dette kapittelet er basert på
Min og Chois artikkel.

11.1 Beskrivelse av systemet
En skisse av systemet vises i figur 11.1. Komponentene i systemet er et
antall aktive applikasjonstjenerne, kalt beregningsnoder, og en reservenode. Proxytjeneren, som er klientens kontaktpunkt, omtales i artikkelen som
frontnode. Til sist inneholder systemet en utvelger, eller overvåkningsnode
i Min og Chois terminologi. Systemet baserer innbruddstoleransen på mangfold blant applikasjonstjenerne og godkjennings- og utvelgelsestester på
resultatene fra disse.
Systemet tilbyr både kritiske og ikke-kritiske tjenester. En forespørsel til
en ikke-kritisk tjeneste blir videresendt fra proxytjeneren til kun én applikasjonstjener som behandler den og returnerer svaret til klienten gjennom
proxytjeneren. En kritisk forespørsel blir derimot videresendt til alle de aktive applikasjonstjenerne som behandler forespørselen og sender svaret til
overvåkningsnoden. Denne gjør utvelgelsen på svaret som sendes tilbake
til klienten via proxytjeneren.

11.1.1 Proxytjeneren
Proxytjenerens eneste oppgave er å videreformidle trafikk mellom klienter
og det innbruddstolerante systemet. Den har installert en brannmur så den
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Figur 11.1: Klientforespørsler blir videresendt fra proxytjeneren til applikasjonstjenerne. I disse gjøres det en godkjenningstest før hver tjener sender
sitt resultat til utvelgeren. Denne returnerer endelig svar til proxyen som
videresender til klienten.
kan sperre uønsket trafikk ute fra systemet.

11.1.2 Applikasjonstjenere
Systemets applikasjonstjenere inneholder i tillegg til hyllevareapplikasjonen programvare for å styre ressursallokering og for å utføre godkjenningstesten. Artikkelen sier ingenting om at denne programvaren er individuelt
utviklet for hver tjener. Vi antar derfor at samme programvare kjører på
alle applikasjonstjenerne.
Dersom overvåkningsnoden eller godkjenningstesten oppdager innbrudd i
en applikasjonstjener, blir denne fjernet fra systemet og erstattet av reservenoden. Når noden er reparert blir den igjen lagt til i systemet som reservenode. Detaljene for denne prosessen blir ikke diskutert i artikkelen.
Ressursallokering Min og Choi ønsker å tilby både kritiske og ikke-kritiske tjenester fra sitt innbruddstolerante system. Systemet skal kunne fortsette å operere i perioder med høy belastning, enten grunnet mye legitim
trafikk eller at systemet utsettes for et tjenestenektangrep. Hver applik90

asjonstjener måler periodisk om dens tjenester har nok ressurser tilgjengelig. Dersom det oppdages ressursmangel avsluttes ikke-kritiske tjenester
for å frigjøre ressurser til de kritiske. Algoritmen avslutter aldri en kritisk
tjeneste. Dersom en kritisk tjeneste utnyttes til å bruke opp systemets ressurser, vil ikke ressursallokeringsalgoritmen kunne håndtere det. En angriper kan dermed utføre vellykkede angrep mot systemets tilgjengelighet på
samme måte som om det ikke fantes noe system for ressursallokering.
Godkjenningstest Applikasjonstjeneren foretar en lokal godkjenningstest før svar videresendes til overvåkningsnoden for utvelgelse. Testen vurderer et svar opp mot to kriterier. Det første er om svaret er logisk fornuftig, uten at artikkelen sier noe mer om hvordan denne testen er bygget opp.
Det andre kriteriet er at noden har behandlet forespørselen iløpet av en
gitt tidsfrist. Siden godkjenningstesten kjører lokalt på applikasjonstjeneren, kan en kompromittering av ATen også føre til en kompromittering av
godkjenningstesten.

11.1.3 Overvåkningsnoden
Overvåkningsnoden er fysisk adskilt fra eksterne nettverk. Den er kun koblet sammen med applikasjonstjenerne og proxytjeneren. På denne måten
kan aldri en ekstern angriper direkte ta kontakt med overvåkningsnoden.
Utvelgelsesalgoritmen Artikkelen sier lite om utvelgelsesalgoritmen, bortsett fra at den bruker «brute force comparison». Vi tolker dette som at den
kun tillater helt identiske svar.

11.1.4 Meldingsformat
Internt i systemet er forespørsler og svar pakket inn i et eget meldingsformat, alle enheter må derfor ha logikk for pakke forespørsler og svar inn og
ut av dette formatet.

11.2 Ytterligere kommentarer
Artikkelen hevder også at systemet skal kunne motstå konfidensialitetsangrep, men sier ikke noe konkret om hvordan dette gjøres. Når det gjelder
utvelgelsesalgoritmen, tillater den tilsynelatende kun identiske protokollelementer.
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Kapittel 12

SRI og LAAS’ system
«System Design Laboratory» ved SRI International under ledelse av Alfonso Valdes presenterer i artikkelen «An Architecture for an Adaptive Intrusion-Tolerant Server»[62] et forslag til en arkitektur for et innbruddstolerant
system. Systemet tilbyr innbruddstoleranse ovenfor en gitt applikasjonsprotokoll med statisk innhold, og er adaptivt i den forstand at systemet
tilpasser seg det trusselnivået systemet til enhver tid registrerer.
Valdes et al. sitt arbeid er videreført av Ayda Saidane et al. ved «Laboratory
for Analysis and Architecture of Systems» i Toulouse, Frankrike. Arkitekturen er utvidet til å støtte dynamisk innhold. Arbeidet er beskrevet i artikkelen «An Intrusion Tolerant Architecture for Dynamic Content Internet
Servers»[52]. Det påpekes at systemet ikke var implementert da artikkelen
ble publisert i 2003 og vi har ikke lykkes i å oppnå kontakt med Saidane for
mer oppdatert informasjon. Dette kapittelet er basert de to nevnte artiklene.

12.1 Beskrivelse av systemet
Valdes’ system består av tre hovedkomponenter. Det kan ha én eller flere proxytjenere som kjører egenutviklet programvare. Applikasjonstjenerne er hyllevarekomponenter og er i artikkelen beskrevet som webtjenere.
I tillegg består systemet av et overvåkningsdelsystem som overvåker og
kontrollerer hele systemet.
Saidane har i sitt system har gjort noen mindre endringer. For det første
blir hver klientforespørsel pakket sammen med noe metainformasjon før
den videresendes til applikasjonstjenerne. Saidane introduserer i tillegg til
komponentene fra Valdes’ system en innbruddstolerant database, en dom93

Figur 12.1: Forespørsler blir i Valdes’ system videresendt fra proxysystemet
til applikasjonstjenerne. Det blir gjort en utvelgelse på resultatet fra applikasjonstjenerne av én eller flere proxytjenere. Et overvåkningssystem overvåker det hele.
Figuren er brukt med tillatelse. («Security Protocols, 10th International
Workshop, Cambridge, UK, April 17-19, 2002, Revised Papers», «An Architecture for an Adaptive Intrusion-Tolerant Server», Valdes et al., pages
158–178, Fig. 1, 2002, c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004).
mer og en formidler1 . Dommeren opererer som en proxytjener mot databasesystemet. Formidleren er en programvareenhet som kjører på applikasjonstjenerne og har ansvaret for kommunikasjon med applikasjonsprogramvaren som kjører der.

12.1.1 Proxysystemet
Valdes’ artikkel beskriver proxienes jobb til å «videreformidle klientforespørsler, overvåke tilstanden på applikasjonstjenerne og andre proxier, og
dynamisk tilpasse systemets drift i overensstemmelse med rapportene fra
overvåkningsdelsystemet». Det er altså proxiene som har alt administrativt
arbeid rundt applikasjonsprotokollen.
Det fokuseres på at spesialprogramvaren som kjører på proxiene er relativt liten i forhold til applikasjonstjenerprogramvaren. Dette gjør det lettere å sikkerhetsherde proxyen. Alternativet ville vært å gjøre det med applikasjonstjenerne som gjerne inneholder mye større og mer kompleks pro1I

artikkelen omtalt som henholdsvis «adjudicator» og «mediator».
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gramvare.
Systemet støtter som tidligere nevnt flere proxytjenere, selv om artikkelen
sier at fokuset har vært på én. I et fler-proxysystem utpekes det én leder
som står for all kommunikasjon med klient og applikasjonstjenere. De resterende blir hjelpeproxier. Deres oppgave er å overvåke lederen og, dersom
majoriteten ønsker det, stemme ut lederen og innsette en ny. Dette skjer
hvis de mener den nåværende lederen ikke opererer korrekt. I et ett-proxysystem har den eneste proxytjeneren lederens oppgaver.
Lederen tar imot forespørsler fra klienter. Ugyldige forespørsler filtreres
ut, uten at artikkelen sier noe mer om hvordan dette gjøres. En gyldig forespørsel blir videreformidlet til et antall applikasjonstjenere. Antallet er
avhengig av systemets gjeldende sikkerhetsregler. Avhengig av systemkonfigurasjonen, blir svarene fra applikasjonstjenerne sendt til én eller flere proxytjenere. Hver proxytjener gjør en utvelgelse og kommer frem til
svaret som den mener skal sendes til klienten. Dersom flere proxytjenere
er involvert forsøker disse seg imellom bli enige om et svar. Oppnås det
enighet, videreformidles dette svaret til klienten. Etter at svaret er ferdig
behandlet, kan systemet justere sikkerhetsreglene sine basert på resultatene fra applikasjonstjenerne og overvåkningssystemets rapporter, altså en
adaptiv rekonfigurasjon.
Artikkelen nevner ingen detaljer om hvordan likhetsalgoritmen er implementert, men den forutsetter at alle applikasjontjenere som verken er defekte eller kompromitterte returnerer samme svar på samme forespørsel.

Challenge/response Proxytjenerne kontrollerer med jevne mellomrom at
applikasjonstjenerne lever og har sitt innhold intakt med en «challenge/response»-test. Proxytjeneren sender en utfordring til applikasjonstjenerne
om å regne ut en sjekksum basert på en hemmelig verdi og innholdet av et
element. Svakheten med denne algoritmen er at en angriper som har tatt
over en applikasjonstjener, kan ta vare på det originale innholdet og bruke
dette når han regner ut sjekksummen, mens han sender sitt eget falske innhold på klientforespørsler. I artikkelen argumenteres det for at en slik stor
endring i filsystemet bør oppdages enten ved at IDSen oppdager ulovlige
skriveoperasjoner eller ved å undersøke integriteten av de berørte katalogene. Artikkelen sier ikke noe om hvilken mekanisme som er tenkt brukt til
dette. Dersom en angriper allerede har klart å bryte seg inn på en maskin
uten at dens IDS har oppdaget innbruddet, er det ikke utenkelig at han er
såpass bevisst og dyktig at han klarer å jobbe videre uforstyrret. Angriperen kan for eksempel legge inn en rootkit som på kjernenivå rapporterer
originalfilenes størrelser og sjekksummer selv om de er endret.
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Adaptiv rekonfigurasjon Basert på forrige forespørsels svar eller ekstern
etterretningsinformasjon som kommer systemadministrator for øre, kan
systemets sikkerhetsregler endres. Parameterne som kan endres er antallet
og spesifikt hvilke applikasjonstjenere som får en videresendt klientforespørsel, samt hvordan svaret fra hver applikasjonstjener vektes. Dersom
kun et fåtall av applikasjonstjenerne brukes per forespørsel kan de gjenværende parallelt behandle en annen forespørsel. Systemet kan da også virke
som et lastfordelingssystem i lavrisikoperioder. Dette innfører mer kompleksitet i systemets egenutviklede programvare.

Single Point of Failure Når proxytjeneren er systemets eneste kontaktpunkt med klienter, blir det også et «Single Point of Failure», slik det også påpekes i artikkelen. SRI prøver å bøte på dette ved å introdusere flere
proxytjenere. Disse skal kunne stemme ut lederen dersom majoriteten mener den opererer ukorrekt. Slik vi forstår det, baserer denne utstemningen på observasjoner av lederens kommunikasjon. Problemet med dette er
at en angriper med kontroll over lederen da har et tidsvindu før de andre
proxytjenerne oppdager at den ikke opererer korrekt. I tidsvinduet kan han
selektivt velge å svare riktig inntil, for eksempel, en gitt klientadresse forespør data. Vinduets lengde er avhengig av hvor lenge angriperen velger å
svare korrekt på forespørslene. Det vil da kunne være for sent å bytte ut
lederen siden et falskt svar allerede er sendt til klienten.
Ett feilaktig svar trenger ikke å bety så mye i et enkelt informasjonssystem
som tilbyr en web-tjeneste. Verre vil det være hvis systemet er av en slik
natur at ett enkelt svar kan ha store konsekvenser. For eksempel et styringssystem for transportmidler, våpensystemer eller liknende. Da kan ett
feilaktig svar i verste fall føre til tap av menneskeliv. Det er lite trolig at
slike systemer vil være koblet til offentlig tilgjengelige nettverk, men en
målbevisst angriper kan i visse situasjoner likevel skaffe seg fysisk tilgang
til nettverket. Innbruddstoleranse er en mekanisme man typisk bare implementerer i kritiske systemer. I slike systemer er i utgangspunktet alle svar
viktige.

Utskiftning av lederproxy Når en leder blir stemt ut må man forhindre
den i å sende ytterligere trafikk ut på nettet. I artikkelen står det «lederen
kobles av for reparasjon og administrator varsles». Vi må her anta at den
blir frakoblet i en slik grad at den forhindres i å sende ut mer trafikk. Dette
kan skje ved at maskinen enten mister strømtilførselen eller at det sperres for trafikk fra denne lenger ut i nettet, utenfor den tidligere lederens
kontroll. En slik mekanisme kan i gale hender utnyttes til å utføre tilgjengelighetsangrep på systemet.
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Saidanes utvidelser
Lederen pakker som tidligere nevnt inn klientforespørselen i en såkalt RID,
uten at [52] beskriver nærmere hva denne inneholder. Denne sendes til de
utvalgte applikasjonstjenerne og dommeren.
En av hjelpeproxiene utpekes som dommer og virker som en proxytjener
mellom applikasjonstjenerne og databasen. Den foretar en godkjenning og
utvelgelse på spørringene til databasesystemet. På samme måte som lederproxyen kan bli utstemt kan det stilles mistillit mot dommeren og den kan
bli stemt ut av de andre hjelpeproxiene.

12.1.2 Overvåkningssystemet
Overvåkningssystemet består, ifølge artikkelen, av «en mangfoldig mengde av utfyllende mekanismer». Artikkelen legger blant annet vekt på IDSsystemet «EMERALD»[47] som også er utviklet av «System Design Laboratory» ved SRI International. Mangfoldet blant overvåkningsmekanismene vektlegges også som en viktig faktor for å gjøre dette delsystemet innbruddstolerant. Det bør også påpekes at overvåkningssystemet bare bidrar
til å gi systemet sikkerhet i dybden samt å gi en indikasjon på trusselnivået
som brukes til å konfigurere systemet.
Mangfoldet i overvåkningssystemer består av nettverksbaserte systemer
og vertsbaserte systemer på både operativsystem- og applikasjonsnivå. I
tillegg brukes en såkalt «blå sensor» som oppdager og overvåker operasjonsstatusen til verter og tjenester basert på statistiske mål. For å redusere
antallet alarmer benytter systemet seg også av en «probabilistic alert correlator».
Implementasjon av mange overvåkningsmekanismer har, som det også påpekes i artikkelen, også en bakside. Selv om det er implementert funksjoner
for å redusere antallet, vil det fortsatt føre til flere alarmer som må håndteres.

12.1.3 Applikasjonstjenerne
Applikasjonstjenerne i Valdes’ system er som tidligere nevnt kun basert på
hyllevare. De tilbyr samme tjeneste, men på et mangfold av applikasjonsprogramvare, operativsystemer og maskinvareplattformer. Applikasjonstjenerne har også installert en IDS, uten at artikkelen sier noe nærmere om
hvilken implementasjon som brukes.
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Saidanes utvidelser Saidane introduserer en ekstra programvareenhet,
en formidler, på applikasjonstjenerne som ellers kun består av hyllevare.
Formidleren har som oppgave å pakke inn applikasjonsprogramvaren. Det
er altså formidleren som mottar forespørselen fra lederen og har oppgaven med å viderebringe den til den virkelige applikasjonsprogramvaren.
Formidleren opptrer ovenfor hyllevaren også som databasesystemet og må
derfor viderebringe forespørsler og svar til og fra dommeren.

12.2 Ytterligere kommentarer
Systemet antar at alle korrekt fungerende applikasjonstjenerne gir fra seg
gir samme svar på samme forespørsel. Systemet tolererer altså ikke små
variasjoner i svar som kan forekomme ved dynamisk generert innhold, slik
som små avrundingsforskjeller fra en maskinvarearkitektur til en annen.
Beskrivelsen av Saidanes system som faktisk skal støtte dynamisk innhold
sier ingenting om en endret utvelgelsesalgoritme. Derimot beskriver artikkelen en av dommerens oppgaver til å være å bestemme én felles spørring
som blir kjørt for alle applikasjonstjenerne. All dynamisk generering må da
utføres av databasen. Applikasjonstjenerne får tilbake svar som flettes inn
i annet statisk innhold. Det tillates med andre ord ikke at applikasjonstjenerne gjør videre beregninger på resultatet fra databasen.
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Kapittel 13

SITAR
SITAR er utviklet ved «Advanced Network Research Group» ved «MCNC
Research and Development Institute» 1. En beskrivelse av arbeidet finnes
blant annet i [65, 64, 63] og dette kapittelet er basert på disse. Systemet
søker å tilby et innbruddstolerant system. Designfilosofien grunner i at de
mener at effekten av et angrep er viktigere enn årsaken til at det skjer.

13.1 Beskrivelse av systemet
Systemet er det mest komplekse vi har sett på og består av seks ulike komponenter som må samspille. Enkelte mener sågar at systemet er for komplekst og vanskelig å implementere[42]. Implementasjonen beskrevet i artiklene er en web-tjeneste hvor applikasjonstjenerne er hyllevare. Det påpekes i artiklene at komponentene ikke nødvendigvis må kjøre på separate
maskinvareenheter. Én maskinvareenhet kan tilby flere av komponentene i
programvare. Systemet vises skjematisk i figur 13.1.

13.1.1 Proxytjenerne
I SITAR er proxytjenernes ansvar begrenset til å videreformidle trafikk mellom klienter og det innbruddstolerante systemet. Systemet består av flere
proxytjenere som, fra klientens ståsted, transparent kan dele på arbeidsoppgavene. Proxytjenerne deler et sett av virtuelle IP-adresser 2 som brukes
av klienter for å nå tjenesten de ønsker. Ved å ha flere virtuelle IP-adresser
kan systemet tilby flere tjenester, både kritiske og ikke-kritiske.
1 http://www.mcnc-rdi.org/ .
2 En virtuell IP-adresse er en

IP-adresse som ikke er bundet til ett bestemt nettverksgrensesitt, men som kan rutes til det grensesnittet som for tiden er mest hensiktsmessig.
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Figur 13.1: Skjematisk skisse av SITAR-systemet med alle komponentene
som beskrevet i teksten.
Figur hentet fra Wang og Uppalli, «SITAR: A Scalable Intrusion-Tolerant
Architecture for Distributed Services» i «Proceedings of the 2001 IEEE
Workshop on Information Assurance and Security» ( c 2001 IEEE). Tillatelse til bruk av figuren er innhentet.

En klientforespørsel blir videreformidlet til applikasjonstjenerne via godkjenningssystemet. Svaret som skal tilbake til klienten tar proxytjeneren
imot fra utvelgelsessystemet.
Alle proxytjenerne har installert «JiNao IDS», også utviklet ved MCNC.
Dette systemet overvåker de andre proxytjenerne for å avgjøre om de opptrer korrekt. Detaljer om hvordan denne overvåkningen skjer er utelatt i
artiklene. I tillegg overvåker det nettverket på jakt etter angrep. Dersom
et slikt oppdages meldes det fra til det adaptive rekonfigurasjonssystemet
som vurderer om konfigurasjonen for systemet skal endres.
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13.1.2 Godkjenningssystemet
Systemet implementerer en godkjenningsmodul 3 som undersøker forespørsler fra klienter og svar fra applikasjonstjenesten. Hovedgrunnen til at en
slik modul brukes er å oppdage innbrudd og innbruddsforsøk i applikasjonstjenerne. På forespørselen gjøres det både mønstergjenkjenning mot
kjente angrep og anomalibasert søk etter mulige angrepsforsøk.
Flere ulike godkjenningstester for bruk på svarene fra applikasjonstjenerne
blir presentert i [65]. Det konkluderes med at ikke alle testene passer like
bra til en gitt applikasjon. I web-eksempelet velger SITAR å bruke testen
de kaller «Satisfaction of requirements» som vurderer et svar utfra en gitt
mengde med betingelser som må være oppfylt for at svaret skal bli godkjent.
Ut fra figuren som fremstiller SITAR virker det som alle enhetene i godkjenningsmodulen utfører tester på resultatet og videresender til utvelgelsessystemet. Dette gjør at man unngår et «Single Point of Failure» (SPOF) i
denne modulen.

13.1.3 Utvelgelsessystemet
Systemet for utvelgelse av endelig svar 4 består av flere utvelgere. Applikasjonstjenernes svar sendes til utvelgelsessystemet etter å ha gått gjennom
en filtrering i godkjenningssystemet. Det presenteres i [65] tre muligheter
for å videreformidle resultatet av utvelgelsen til proxytjeneren. Første forslag er å ha en tiltrodd utvelger som sender resultatet til proxytjeneren. Dette
introduserer et klart SPOF i utvelgelsessystemet. Neste alternativ er at det
for hver forespørsel velges én utvelger som sender resultatet til proxytjeneren. Denne formen vil også ha et SPOF, men den defekte maskinen vil ikke
få anledning til å påvirke resultatet like ofte. Vi tenker oss da at den defekte
utvelgeren opptrer korrekt i utvelgelsesfasen for å ikke bli oppdaget, men
sender et annet resultat videre til proxytjeneren. Siste alternativ, som flytter
SPOF bort fra utvelgelsessystemet, er at utvelgerne gjør en normal utvelgelse, men alle sender sitt resultat til proxytjeneren som da får oppgaven
med å velge ut riktig resultat.
Brukes en av de to første metodene, er man avhengig av å oppnå enighet
mellom flere utvelgelsesenheter. Man får da ytterligere en utfordring å løse; Enhetene kan med vilje svare feil og på den måten forsøke å torpedere
prosessen. Dette er også kjent som «De Bysantinske generalers problem»
beskrevet med mulige løsninger i blant annet [7]. Velger man det siste al3I

4I

SITAR kalt «Acceptance Monitors».
SITAR kalt «Ballot Monitors».
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ternativet må man implementere en utvelger også på proxymaskinen. Vi
synes ikke dette er en god løsning, da det må gjøres en dobbelt utvelgelsesjobb og SPOF ikke blir eliminert fra systemet, men fortsatt er tilstede i
proxytjeneren som nå har fått mer programvare som kan inneholde feil.
Når det gjelder SITARs likhetsalgoritme, er artiklene motstridene. Den tidligste artikkelen[65] hevder at SITARs likhetsalgoritme kun er en sammenlikning av sjekksummer. Dette vil gjøre at SITAR, i likhet med SRIs system,
kun godtar helt identiske svar. De to andre artiklene[64, 63] hevder derimot
at SITARs likhetsalgoritme regner ut en avstand mellom svarene og måler
denne avstanden opp mot en tillat terskelverdi for å avgjøre om svarene er
like. Dette vil gjøre at systemet støtter dynamisk innhold på applikasjonstjenerne bedre.
I utgangspunktet implementerer SITAR en enkel majoritetsutvelgelse, men
en mer sofistikert utvelgelse kan implementeres dersom det er ønskelig.

13.1.4 Granskingssystemet
Granskningssystemet5 skal overvåke resten av systemet og oppdage feil.
Systemets har tre mekanismer tilgjengelig for overvåkning, logging, IDS og
diagnostiseringstester. Logging gjøres på proxytjenerne, rekonfigurasjons-,
utvelgelses- og godkjenningssystemet. Proxytjenere og godkjenningssystemet har installert IDS-systemer. Til sist kan granskningssystemet gjøre
diagnostiseringstester på enten hele systemet eller enkeltkomponenter.
Diagnostiseringstester settes i verk av diagnostiseringssystemet for å undersøke om komponentene opptrer som forventet. Testene er implementert
ved at man sender en forespørsel som man allerede vet resultatet av for å
sjekke om systemet returnerer forventet svar. Forespørslene som sendes er
både gyldige og ugyldige.
Artiklene sier ingenting om IDSer eller andre sikkerhetsmekanismer på
utvelgelsessystemet og applikasjonstjenerne. Kun logging og diagnostiseringstester brukes. De argumenterer heller ikke for hvorfor dette er utelatt
på disse komponentene.

13.1.5 Det adaptive rekonfigurasjonssystemet
SITAR legger vekt på å høy tilgjengelighet i perioder med lav sikkerhetsrisiko. Systemet tilbyr derfor automatisk rekonfigurasjon dersom risikonivået endres. En endring i risikonivå oppdages først og fremst av granskningssystemet.
5I

SITAR kalt «Audit Control».
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Ved lav risiko vil SITAR kun bruke én utvelgelsestjener og én applikasjonstjener. Dersom svaret fra en applikasjonstjener ikke godtas av godkjenningssystemet vil forespørselen bli sendt til en annen applikasjonstjener,
helt analogt med «Recovery Blocks» som beskrevet i 3.3.1. Slik fortsetter
iterasjonen inntil systemet får et resultat som godkjenningssystemet aksepterer. Dette kan føre til lang responstid på forespørsler og gå utover
tilgjengeligheten til systemet.
Høyere risikonivå medfører at flere applikasjonstjenere konsulteres for hver klientforespørsel. Dersom nivået er tilstrekkelig høyt kan systemet rekonfigurere seg selv til å stenge ikke-kritiske tjenester og å kun tillate forespørsler fra spesifikke subnett. Sistnevnte skjer typisk bare dersom systemet allerede er under angrep.

13.1.6 Applikasjonstjenerne
Applikasjonstjenerne består av et mangfold av hyllevarekomponenter både
i program- og maskinvare.

13.2 Ytterligere kommentarer
En angriper som greier å overta applikasjonstjeneren som brukes i en lavrisikoperiode kan sende ut falsk informasjon uten at det nødvendigvis oppdages av resten av systemet. Utvelgelsessystemet har ikke grunnlag for å
kunne vurdere svaret opp mot andre svar siden kun én applikasjonstjener
forespørres. Ingen av artiklene sier noe detaljert om hvordan godkjenningssystemet fungerer. Greier angriperen å lage et falskt svar som er tilstrekkelig likt det originale, mener vi at det er vanskelig å oppdage forfalskningen
basert på godkjenningstester alene. Siden systemet ikke implementerer en
IDS i applikasjonstjenerne har disse ingen mulighet til å selv oppdage et
innbrudd.
Hadde systemet også i lavrisikoperioder sendt hver forespørsel til to individuelle applikasjonstjenere og gjort en enkel utvelgelse på disse ville et
slikt angrep bli oppdaget om vi antar at en angriper ikke klarer å overta to
applikasjonstjenere uoppdaget.
Artiklene sier heller ikke noe om at svaret som proxytjeneren videresender
sjekkes for endringer i proxytjeneren. Det bør være enkelt å implementere
en sammenlikning av PDUen før og etter den har vært gjennom proxysystemet. Dersom det oppdages ulikheter kan systemet rekonfigurere seg til
å bruke en annen proxytjener.
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Del IV

Sammenlikning og avslutning
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Kapittel 14

Innbruddstolerante systemers
egenskaper
I de to forrige delene beskrev vi flere ITS-systemer. I dette kapittelet definerer vi abstrakte metrikker for å kunne sammenlikne de ulike systemene.
Våre metrikker består av en mengde egenskaper systemene kan inneha.
Enkelte egenskaper mener vi er essensielle, mens andre kun vil gi systemet
en forbedring i enkelte situasjoner. Egenskapene er relatert til et generelt
ITS som beskrevet i kapittel 4.

14.1 Grunnleggende funksjonelle egenskaper
Systemene kan ha ulik logisk og fysisk oppbygning, men de må alle oppfylle enkelte egenskaper.

Felles kontaktpunkt Systemet bør kun ha ett logisk kontaktpunkt for
klienter. Dette kontaktpunktet vil dermed være systemets eneste angrepspunkt for en person som ikke har fysisk tilgang til maskinvaren 1 . Denne
komponenten blir dermed en av systemets mest kritiske og det bør dermed legges ned mye arbeid i å sikre den. Siden vi her snakker om et logisk kontaktpunkt, er det ingenting i veien for at flere ulike fysiske enheter
tilbyr kontaktpunktet. Men de fysiske enhetene må da utføre samme logiske oppgave. En klient skal bare kunne oppnå kontakt med systemet på
én måte. Et slikt design bidrar til å sikre systemet ved å redusere antallet
angrepsvinkler.
1 Vi

ser bort fra fysiske angrep som angrep på strømforsyning, nettverkstilkobling o.l.
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Skjulte applikasjonstjenere Applikasjonstjenerne som leverer innholdet i tjenesten bør avskjermes for direkte kontakt med klienten så de ikke
kan angripes direkte. Et angrep rettet mot en applikasjonstjener er fortsatt
mulig gjennom tjenesten systemet tilby, men dersom andre tjenester på ATen er åpne for trafikk vil en slik avskjerming hindre en angriper tilgang til
disse tjenestene. Også denne egenskapen reduserer antallet angrepsvinkler
mot systemet.
Dette er helt analogt med å plassere en brannmur foran et nettverk. Maskinene bak brannmuren er beskyttet mot trafikk som stoppes i brannmuren, men brannmuren gir ingen beskyttelse mot tjenester som går gjennom
porter som er åpne.
Utelukkende hyllevare på applikasjonstjenere All maskinvare, operativsystem og tjenerprogramvare på applikasjonstjenerne bør være hyllevare. Motivasjonen for denne egenskapen er todelt. For det første vil det
være kostbart å egenutvikle flere ulike versjoner av den samme programvaren når programvaren skal designes, implementeres og testes. Dette er
nødvendig på grunn av heterogeniteten blant ATene. Vi mener derfor at et
slikt system direkte må kunne håndtere hyllevare på applikasjonstjenerne.
Det bør ikke være nødvendig med større endringer på disse komponentene. Ideelt sett bør alle nødvendige endringer kunne foretas ved standard
konfigurasjon.
Motivasjonens andre aspekt er sikkerhetsrelatert og minst like viktig. Dersom applikasjonstjenerne har en programvareenhet som er identisk for alle,
mister vi noe av mangfoldet vi ønsker på disse og systemet er sårbart for et
klasseangrep dersom det oppdages feil i denne programvaren. For å bevare mangfoldet måtte man brukt prinsippene fra N-versjonsprogrammering
også i utviklingen av denne programvaren. Det ville ført til ytterligere kostnader under utvikling av systemet.
Protokollmodularitet For at et slikt system skal være gjenbrukbart, bør
det støtte flere ulike protokoller på applikasjonslaget. Et system utviklet for
HTTP-protokollen bør for eksempel også støtte andre protokoller hvor én
forespørsel gir ett svar som DNS[43, 44] eller finger[67]. En fordel er om det
er modulært slik at det er enkelt å endre protokoll. Vi må her ta høyde for
at protokoller kan ha grunnleggende forskjellig virkemåte. Et system bør
likevel ha muligheten til å støtte protokoller som har liknende virkemåte.
Støtten kan finnes direkte eller oppnås ved mindre endringer.
Ikke-kritiske tjenester Et innbruddstolerant system er spesialisert mot å
tilby én kritisk tjeneste. Å åpne for ytterligere tjenester er det samme som å
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tilby flere angrepsvinkler inn mot systemet. Vi er derfor av den oppfatning
at et innbruddstolerant system kun bør tilby én kritisk tjeneste.
Dersom en ikke-kritisk tjeneste kjører på flere applikasjonstjenere, må man
passe på at det er mangfold over implementasjonene. Er dette ikke tilfellet
åpner det for klasseangrep mot applikasjonstjenerne.

14.2 Utvelgelses- og sammenlikningsalgoritmen
Algoritmene for utvelgelse og sammenlikning kan sees på som systemets
kjerne. Alt annet er bare beskyttelse og eventuelt overvåkning rundt disse.

Godkjenningsalgoritme Systemet kan implementere en godkjenningsalgoritme som på et tidlig tidspunkt kan luke ut åpenbart gale svar. Godkjenningsalgoritmen kan også brukes andre veien for å luke ut ugyldige
eller ondsinnede forespørsler. En god godkjenningstest kan også, ved å inspisere data og metadata, oppdage forsøk på bruk av skjulte kanaler for å
smugle informasjon ut av systemet.

Sammenlikningsalgoritme Algoritmen bør være tilpasset innholdet i tjenesten og helst være enkel å skifte ut. Som en følge av at vi har mangfold
blant applikasjonstjenerne bør vi tillate at innholdet som leveres av disse
varierer noe innbyrdes. Sammenlikningsalgoritmen kan gi et mål på hvor
mye to svar avviker. Avgjørelsen på om to svar er like kan gjøres ved å måle
dette avviket mot en tillatt terskelverdi. For å støtte flere ulike sikkerhetsregimer bør det være enkelt å endre parameterne for hva den regner som
likt.

Utvelgelsesalgoritme For å kunne passe inn i flere miljøer bør utvelgelsesalgoritmen ha støtte for ulike sikkerhetsregler. Den må også være robust
og blant annet håndtere maskiner som ikke svarer.

Distribusjon Sammenlikning og utvelgelse kan løses ved distribuerte,
uavhengige komponenter som overvåker og kontrollere hverandre innbyrdes. Dette kan være med på å bidra til å fjerne «Single Point of Failure»
enkelte steder i systemet.
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14.3 Feilhåndtering
Det er viktig at systemet oppdager uregelmessigheter i tjenesten. Dette er i
hovedsak at applikasjonstjenerne sender forskjellige svar.
Feilmelding til systemadministrator Systemet må dersom det mottar ulike svar fra applikasjonstjenerne advare systemadministrator om at noe muligens er galt. Systemadministrator kan da raskt finne svakheter i systemet og utbedre disse. Sikkerhetsregler kan også endres dersom dette ansees
som nødvendig.
Feilmelding til klient Hvis systemet utfra sikkerhetsreglene ikke kan avgjøre hva som er riktig svar å sende tilbake til klienten, er det viktig at dette
håndteres på en forhåndsdefinert måte mot klienten. Systemet vil på denne
måten ikke ha udefinert opptreden dersom noe uforutsett skulle skje.

14.4 Innbruddsoppdagelse
Det kan være en fordel å overvåke hele systemet for å undersøke at det
ikke forekommer noen utilsiktede endringer av data internt i systemet.
Innbruddsoppdagelse kan ha to funksjoner i et innbruddstolerant system.
Første bruksområde for en IDS er å oppdage pågående innbrudd. Dette
tilbyr sikkerhet i dybden for systemet som helhet og inngår ikke direkte
i innbruddstoleransen. Internt i ITS-systemet kan en nettverksbasert IDS
brukes til å oppdage endringer internt i systemet, for eksempel ved å sammenlikne trafikk på to sider av en komponent som ikke skal endre på data.
Vertsovervåkning Ved å installere en IDS på applikasjonstjenerne og andre maskiner som inngår i systemet innfører man muligheten til å overvåke
blant annet filendringer. Dette kan hjelpe til med å oppdage innbrudd. Dersom en angriper greier å få fullstendig kontroll over hele maskinen, vil han
også kontrollere IDS’en som er installert og kan sørge for at denne ikke
sender flere alarmer.
Nettverksovervåkning En angriper kan også gjøre endringer på systemet som ikke nødvendigvis er enkle å oppdage med en vertsbasert IDS. En
nettverksbasert IDS bør overvåke trafikken som går inn og ut av enhetene.
For eksempel skal forespørselen som sendes videre til applikasjonstjenerne være identisk med forespørselen klienten sendte til systemet. Her kan
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en nettverksbasert IDS lytte på nettverket på begge sider an en enhet og
kontrollere at det ikke gjøres endringer.
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Kapittel 15

Sammenlikning av
ITS-systemer
Vi har i den forrige delen presentert eksisterende ITS-systemer i tillegg til
at vi har beskrevet vår implementasjon, MPITS. I kapittel 14 presenterte
vi en rekke krav vi mener et innbruddstolerant system må ha, i tillegg til
noen egenskaper som kan bidra til å forbedre et slikt system ytterligere. I
dette kapittelet vil vi sammenlikne ITS-systemene vi har sett på opp mot
kravene og egenskapene, heretter samlet under betegnelsen egenskaper,
dersom annet ikke er nevnt. De alternative utvidelsene til MPITS, som vi
presenterte i kapittel 10, tas ikke med i denne undersøkelsen siden vi ikke
har gjort noen grundig analyse av problemer og svakheter ved dem.

15.1 Oppsummering av systemene
I tabell 15.1 vises en oversikt over hvilke systemer som innehar de ulike
egenskapene vi tidligere presenterte. Enkelte kombinasjoner av system og
egenskap er ikke nevnt i litteraturen vi har tilgjengelig. Dette er påpekt i
tabellen.
Vi skal nå gå gjennom resultatene fra sammenlikningen før vi ser på hva
dette betyr for det enkelte systems sikkerhet. Vi vil her gjøre et forsøk på å
vurdere den faktiske innbruddstoleransen til systemet. Faktorer som spiller
inn her er eventuell mangel på mangfold og redundans. Mangel på mangfold kan føre til at det er mulig å kompromittere hele systemet ved hjelp
av et klasseangrep. Fravær av redundans kan forårsake et «Single Point of
Failure».
Før vi begynner å se på enkeltsystemer observerer vi at alle systemene
oppfyller kravene om et felles kontaktpunkt, skjulte applikasjonstjenere og
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protokollmodularitet. Vi vil derfor ikke vektlegge å kommentere dette for
hvert system.

15.1.1 Lastfordeling
Lastfordeling er tatt med i sammenlikningen mest for kuriositetens skyld.
Et slikt system gjør ikke noe forsøk på å oppfylle kravene som stilles til et
ITS, men som vi kommenterte i kapittelet om lastfordeling, kan de likevel
ha noen av egenskapene til et ITS dersom man er oppmerksom på dette i
konfigurasjonen og oppsettet av systemet.
Sammenlikningen er basert på lastfordelingssystemet vi valgte å sette opp,
men bør ikke skille seg mye fra et generelt SLB-system. Systemet innehar
de første fire kravene vi satte opp, felles kontaktpunkt, skjulte applikasjonstjenere, kun hyllevare på applikasjonstjenere og modularitet ovenfor protokollen som tilbys. Ingen av de øvrige egenskapene oppfylles.
Denne kombinasjonen av egenskaper gjør at systemet skal kunne klare å
motstå et klasseangrep mot applikasjonstjenerne. Et vellykket angrep mot
én applikasjonstjener vil føre til at N1 av forespørslene får svar fra en kompromittert tjener. N betegner antall applikasjonstjenere i klyngen. I tillegg
til at falske svar kan sendes ut fra systemet vil også maskinen som kjører
lastfordelingsprogramvaren være et SPOF.

15.1.2 Min og Chois system
Systemet til Min og Choi var det enkleste, fullverdige ITS-systemet vi har
studert. Det tilbyr grunnfunksjonaliteten som kreves, men ikke noe særlig
mer.
Systemet implementerer ingen forsøk på å oppdage angrep før forespørslene når fram til applikasjontjenerne, verken ved godkjenning eller IDS.
Utvelgelsen har ingen støtte for små variasjoner i svarene fra applikasjonstjenerne. Systemet har én utvelger og én spreder, det gjør at begge disse
er et SPOF. Et annet potensielt sikkerhetsproblem er at det kreves ekstra
programvare på alle applikasjonstjenerne. Det står ingenting om at denne
er utviklet slik at den er forskjellig fra tjener til tjener. Et klasseangrep mot
denne programvaren kan da potensielt ramme alle applikasjonstjenerne.
Min og Choi ønsker å tilby både kritiske og ikke-kritiske tjenester på samme applikasjonstjener. Forespørsler til ikke-kritiske tjenester blir videresendt til kun én applikasjonstjener og det blir naturlig nok ikke foretatt
noen avstemning på resultatet. Min og Choi sier ikke hvordan slike forespørsler blir videresendt. Om klienten får en direkte forbindelse med applikasjonstjeneren vil dette bryte med kravet om skjulte applikasjonstje114

a Pluginbasert.

b Men

gjør godkjenningstest på SQL-spørring.
nevnt.
d Regelstyrt.
e Kun ressursovervåkning.
c Ikke

Tabell 15.1: Sammenlikning av ITS-systemer. Kapittelet det aktuelle systemet er omtalt står i parentes.

nere og utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi mener at et innbruddstolerant system ikke skal kjøre ikke-kritiske tjenester siden dette kan åpne for nye
angrepsvinkler.
Artikkelen hvor systemet beskrives nevner ikke eksplisitt at en melding
sendes til systemadministrator dersom et innbrudd oppdages. Men vi antar dette skjer siden kompromitterte tjenere tas av nett og repareres før de
settes inn i systemet igjen. Feilmelding til klient dersom systemet ikke oppnår enighet, nevnes heller ikke. Endring i utvelgelsesalgoritmen utfra gjeldende sikkerhetsregler støttes ikke.
Min og Chois system kommer ut ganske svakt. Det har to SPOF og har ikke
utelukkende mangfold på applikasjonstjenerne. Det er verdt å bemerke at
det ene SPOFet ligger på en komponent som ikke kan nås direkte fra det
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eksterne nettet. Mangelen på mangfoldet ligger i den ekstra programvaren
som kreves på applikasjonstjenerne, programvaren som tilbyr tjenesten er
mangfoldige.

15.1.3 SRI og LAAS’ system
Systemene til SRI ved Valdes og LAAS ved Saidane, blir behandlet under
ett siden grunnstrukturen er den samme. Forskjellen mellom de to er at
LAAS’ system, til en viss grad, tillater at innholdet som formidles genereres
dynamisk i form av spørringer mot en database. Systemet forutsetter at de
endelige svarene fra applikasjonstjenerne er identiske. Dette vanskeliggjør
videre beregninger av ATer på data fra databasen siden ingen variasjon på
svarene tillates.
Mange av grunnegenskapene vi forventer ved et ITS finnes i systemene til
SRI og LAAS. Kravet om utelukkende mangfold på applikasjonstjenerne
bevares i SRIs system. LAAS’ system bryter dette kravet siden en ekstra
felles programvaremodul på ATene kreves. Dette gjør LAAS’ system sårbart for klasseangrep hvis det oppdages feil i denne programvaremodulen.
Begge systemene mangler også en godkjenningstest av resultatet.
Som beskrevet i kapittel 12 kan distribuert utvelgelse gjøres. Dette kan til
en viss grad hindre SPOF siden flere mangfoldige proxier gjør utvelgelse.
Vi mener likevel at ukorrekte svar kan sendes ut av systemet siden det
til enhver tid kun er én proxy som sender svar til klienten. Kontrollen av
denne proxyen skjer på bakgrunn av faktiske svar som sendes til klienten.
SRIs bryter ikke med noen av kravene vi stiller. At vi er nødt til å definere enkelte komponenter som betrodde har vi allerede erkjent. Systemet
kan dog bare levere statisk innhold. LAAS’ system baserer seg på SRIs og
har derfor de samme egenskapene bortsett fra den ekstra programvaren på
ATene som bryter kravet om mangfold. Vi mener derfor at selv om LAAS’
system prøver å være en forbedring kommer det dårligere ut enn sin forgjenger.

15.1.4 SITAR
SITAR er systemet som oppfyller flest av egenskapene vi har vurdert. Varsling av systemadministrator og klient ved feilsituasjoner er dog ikke kommentert i artiklene om SITAR.
SITAR legger vekt på ren hyllevare på applikasjonstjenerne. Siden ingen
ekstra programvare kreves bevares mangfoldet om man er påpasselig ved
valg av programvare. Systemets distribuerte utvelgelse baserer seg på at
en IDS oppdager et innbrudd. Den sender et signal om at den virtuelle IP116

adressen til systemet skal oppdateres til å peke på en annen proxytjener.
Dersom innbruddet er av en slik art at IDS-systemet ikke klarer å oppdage
det, vil det heller ikke byttes proxytjener. Det gjøres ingen kontroll på svaret
som sendes ut av systemet. Dette kan gjøre proxytjenerne til et SPOF hvis
IDS-systemet ikke oppdager innbruddet.
Utvelgelsessystemet, som beskrevet i seksjon 13.1.3, kan ved enkelte systemkonfigurasjoner være et SPOF. SITARs andre ankepunkt er at systemet
også kjører ikke-kritiske tjenester som vi mener åpner for nye angrepsvinkler, i likhet med Min og Chois system.

15.1.5 MPITS
Fokuset under utviklingen av MPITS har vært å gjøre systemet og programvaren liten og oversiktlig. Distribuert utvelgelse er ikke implementert. Proxytjeneren blir derfor et SPOF. Vi har tidligere begrunnet dette med at det
uansett er én enhet som sender endelig svar til klienten og denne vil være
et SPOF. Vi har vært påpasselige med å ikke legge ekstra programvare på
applikasjonstjenerne siden dette kan tillate klasseangrep.
Ytterligere mekanismer for oppdagelse av innbrudd som IDS, er ikke implementert. Vi ser på dette som et ekstra lag av sikkerhet som kan implementeres uavhengig av MPITS. Logikk for motta alarmer fra IDS-systemer
og handle på bakgrunn av disse er ikke implementert i MPITS.

15.2 Innbyrdes vurdering
Vi vil nå komme med vår vurdering av hvilke systemer vi mener det er
verdt å satse videre på dersom man ønsker å bygge seg et innbruddstolerant system. Vi ønsker å presisere at denne vil være farget av hvilke oppfatninger vi har om hvordan et innbruddstolerant system bør bygges opp.
Først vil vi luke ut systemene vi mener er for enkle. Lastfordeling er som
nevnt ikke et innbruddstolerant system, vi ser derfor bort fra dette. Vi mener også at Min og Chois system både er for enkelt og har for dårlig sikkerhet. Det har ikke støtte for små variasjoner i innholdet. Systemet er også
muligens sårbart for klasseangrep, både på grunn av identisk programvare
på applikasjonstjenerne og at det tilbyr ikke-kritiske tjenester. Argumentet
om ekstra programvare på applikasjonstjenerne diskvalifiserer også LAAS’
system.
Vi står nå igjen med 3 systemer, SRI, SITAR og MPITS. SITAR er som tidligere kommentert ganske stort og komplisert. Vi mener derfor muligheten for
at feil som kan gå utover sikkerheten lettere kan forekomme enn i et mindre
117

system. SITAR søker også å tilby muligheten for å kjøre ikke-kritiske tjenester på systemet. Vi mener dette bør unngås. Antakeligvis kan det unngås
ved å ganske enkelt ikke tilby flere tjenester enn den kritiske.
SRIs system er relativt enkelt, men det har ingen støtte for variasjoner i
innhold forårsaket av dynamisk generering. Systemet støtter distribuert utvelgelse, men vi fant ingen referanser til implementasjoner av dette.
Til sist har vi vårt system, MPITS. Siden dette er implementert utfra hvilke
krav og egenskaper vi anså som viktige er det naturlig at vi vurderer den
til å oppfylle våre forventninger til et ITS. Både systemet og programvaren
er forholdsvis enkel. Noen vil kanskje mene at det er for enkelt. Vi mener
ytterligere sikkerhetsmekanismer, som IDSer, kun er et nytt lag som kan
bidra til sikkerhet i dybden og at innbrudd uansett vil oppdages av utvelgelseskomponenten. Det er derfor ikke implementert støtte for å samarbeide
med et IDS-system.
Vi ønsker ikke å fremheve ett system over de andre, men mener at alle de
tre sistnevnte har både fordeler og ulemper i forhold til de andre. Mindre endringer i programvare kan antakelig gjøre opp for noe av dette. SRIs
system bør med mindre endringer kunne støtte variasjoner i resultatene.
MPITS har ingen støtte for distribuert utvelgelse. Dette er et bevisst valg
siden vi mener at det innfører ekstra kompleksitet siden det likevel antakeligvis er mulig å sende gale svar ut fra systemet som vist i seksjon 12.1.1.
Kompleksiteten til SITAR er det verre å gjøre noe med uten å designe hele
systemet på nytt. Også i dette systemet er det muligheter for SPOF selv om
de forsøker å distribuere all logisk funksjonalitet.
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Kapittel 16

Avslutning
Vi har nå presentert og sammenliknet eksisterende ITS-systemer. Vi skal i
dette kapittelet først sammenfatte arbeidet og videre oppsummere de viktigste resultatene. Vi ønsker ikke å gi noen endelig konklusjon på arbeidet
beskrevet i denne oppgaven, men mener det passer bedre med en diskusjon hvor de viktigste resultatene tas opp. Helt til slutt vil vi gi noen forslag
til videre arbeid.

16.1 Oppsummering og diskusjon
Større del av våre samfunnstjenester blir tilgjengelig via internett. Enkelte
er sågar kun tilgjengelig via internett. Dette fører til at vi blir mer avhengig
av tjenester på internett for å få utført oppgaver, både i privat- og jobbsammenheng.
Mange av dagens tjenester kjører på såkalte simplex-systemer. Det vil si at
tjenesten kun kjører på én fysisk og logisk enhet. Dette gjør den særdeles
sårbar for angrep. En person med onde hensikter trenger bare å utføre ett
vellykket angrep for å sette hele tjenesten ut av drift. Eller kanskje enda
verre, fortsette å tilby den, men med falskt innhold. Når en angriper kun
trenger å kompromittere ett enkelt punkt for å oppnå kontrollen han ønsker, sier vi at tjenesten har et «Single Point of Failure» (SPOF).
For å forsøke å hindre at falsk informasjon lekker ut av systemet, gjør man
et forsøk på å eliminere systemets SPOF. Et innbruddstolerant system (ITS)
er en mekanisme som kan bidra til dette. Et slikt system skal tåle at en
komponent blir utsatt for innbrudd og at angriperen får full kontroll over
komponenten. Systemet skal i en slik situasjon fortsette å levere korrekt
tjeneste.
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De to viktigste hovedprinsippene bak et innbruddstolerant system er redundans og mangfold. Redundans betyr her å ha flere enheter som tilbyr
samme tjeneste. Dette kan for eksempel være flere webtjenere som tilbyr
det samme innholdet.
For å unngå at en eventuell angriper kan sette alle webtjenerne ut av spill
med det samme angrepet, et klasseangrep, er tjenerne nødt til å være forskjellige, mangfoldige. Mangfoldet bør, som et minimum, manifestere seg i
valg av ulik applikasjonsprogramvare på de ulike tjenerne. Helst skal også
maskinvare og operativsystem variere. Eksempelvis kan én tjener kjøre på
Intel-arkitektur med Microsoft Windows og MS IIS som webtjener, mens
en annen tjener er bygget på PowerPC-arkitekturen med Linux og Apache.
Ut fra et konstnadsperspektiv bør applikasjonstjenerne utelukkende bestå
av hyllevare. Det vil være for dyrt å implementere og teste ut flere versjoner av programvare som tilbyr samme tjeneste. Hyllevare vil være en
kostnadseffektiv løsning som er ferdig uttestet. Ved å være bevisst på valg
av leverandører, vil man også ha programvare som blir vedlikeholdt.
Når en klient kontakter et innbruddstolerant system, blir forespørselen sendt til alle applikasjonstjenerne. Deres svar blir samlet inn og systemet avgjør ett svar som sendes ut av systemet. Denne avgjørelsesprosessen er gjerne basert på en utvelgelse, eller avstemming, blant resultatene for å finne
resultatet flertallet av tjenerne returnerte. Utvelgelsen bør tillate små variasjoner som skyldes avrundingsulikheter og liknende på ulike plattformer.
Avgjørelsesprosessen kan også godkjenne resultater mot et forhåndsdefinert mål på hva som er akseptabelt. Disse to teknikkene bidrar til at systemet kan overleve innbrudd på applikasjonstjenerne. Eventuelle falske
svar vil enten bli luket bort av godkjenningen, eller maskert bort under
avstemmingen.
Selv om målet med et slikt system er å unngå at nettverkstjenesten har et
SPOF, er dette vanskelig. Hovedårsaken til dette er at det kun er én enhet som sender svar tilbake til klienten som forespurte systemet. Klarer en
angriper å overta denne enheten kan han sende vilkårlig trafikk ut på nettverket.
Systemet kan ha mekanismer for å oppdage at falsk trafikk blir sendt ut
av systemet. Mekanismen må overvåke enheten som sender det endelige
svaret til klienten. Er denne enheten i en kompromittert tilstand kan den
sende ut falske svar. Enkelte ITS-systemer gjør en slik kontroll av utsendte
svar og bytter ut enheten dersom mistenkelig oppførsel oppdages. Men det
kan da allerede være for sent. Falsk trafikk kan allerede være hos klienten.
For kritiske systemer, kan én falsk melding være én falsk melding for mye.
En perfekt forsvarsmekanisme mot «Single Point of Failure» er, på bakgrunn av dette problemet, vanskelig å finne. En løsning er å erkjenne til-
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stedeværelsen av et SPOF i systemet og heller fokusere på å beskytte dette.
Ved å begrense andelen programvare som kjører på enheten som utgjør et
SPOF, er det lettere å gjøre gransking og testing av koden på jakt etter feil
som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Etter grundig gjennomgang og sikring av enheten med tradisjonelle sikkerhetsmekanismer, erklæres den som
betrodd. En slik erklæring gjør ikke enheten feilfri, men man anser at sannsynligheten for at det finnes feil i programvaren som kjører er tilstrekkelig
liten. Også andre komponenter enn den som står for direkte kommunikasjonen med klienten kan være et SPOF. Alle enheter som kan gjøre endringer på data og som ikke får sin oppførsel etterprøvd kan utgjøre et SPOF.
Alle redundante komponenter må følge prinsippet om mangfold for å unngå å være sårbare for klasseangrep. For eksempel må ikke et ITS-system
kreve at applikasjonstjenerne kjører ekstra programvare som er identisk på
alle tjenerne. Et system som tilbyr en kritisk tjeneste bør ha fullt fokus på
denne tjenesten og ikke-kritiske tjenester bør ikke være tilstede i et slikt
system.
Vår vurdering baserer seg på at vi har sett på et knippe eksisterende innbruddstolerante systemer. I tillegg har vi utviklet vårt eget system, MPITS.
Systemene ble sammenliknet basert på en rekke egenskaper vi mener et ITS
bør ha.
Innbruddstolerante systemer er ikke en perfekt løsning for å verne kritiske tjenester. Et ITS kan derimot inngå som en mekanisme sammen med
andre for å gi det kritiske systemet sikkerhet i dybden. Det er viktig å være klar over hvilke typer angrep et ITS kan bidra til å verne mot. Et innbruddstolerant system vil kunne bidra til å beskytte mot integritetsangrep,
enkelte former for konfidensialitetsangrep og tilgjengelighetsangrep mot
enkeltmaskiner. Innsideangrep fra utro tjenere og tilgjengelighetsangrep
mot nettverkskapasiteten er eksempler på angrep et ITS ikke beskytter mot.
For å beskytte seg mot disse må man også implementere andre sikkerhetsmekanismer.
Basert på vurderingen av de eksisterende ITS-systemene mener vi det syndes mot to viktige prinsipper. Først finnes det endel systemer som i tillegg
til den kritiske tjenesten som skal beskyttes, kjører ikke-kritiske tjenester.
Dette mener vi må unngås siden det kan åpne for nye angrepsvinkler inn i
systemet. Selv om systemet skal tolerere innbrudd bør man søke å sikre det
så godt som mulig.
Det andre viktige prinsippet vi mener det syndes mot er å ha ekstra egenutviklet programvare på applikasjonstjenerne. Dersom denne ikke er utviklet individuelt for hver applikasjonstjener, gjør den tjenerne sårbare for
klasseangrep dersom det er sikkerhetskritiske feil i programvaren. Derfor
mener vi at en slik programvare strider mot alle prinsipper om mangfold
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på applikasjonstjenerne.

16.2 Videre arbeid
Den egenutviklede programvaren MPITS er kun et konseptbevis. Den er
forsøkt lagt opp modulært slik at det skal være forholdsvis enkelt å videreutvikle enkeltdeler man anser som viktige. Den er kun ment for lab-bruk
og den må ikke brukes i viktige systemer, da det ikke er lagt ned arbeid i å
teste den mot hva som kan møte slik programvare i den virkelige verden.
Programvaren kan forbedres på flere måter. Programmeringsteknisk kan
den bli mer effektiv, for eksempel ved å forespørre applikasjonstjenerne i
parallell. Sammenlikningsfunksjonen er ikke optimal. Det kan være verdt
å undersøke hvordan man best kan sammenlikne to strømmer når man
tillater at de kan ha små innbyrdes variasjoner. Dette inkluderer at de er
usynkronisert ved at den ene strømmen inneholder data den andre ikke
har. Godkjenningstestene som er implementert i MPITS er særdeles enkle.
Det kan være interessant å se på hva slags type godkjenningstester som kan
være aktuelle for forskjellige tjenester.
Som kommentert i kapittel 4 må trafikken beskyttes mellom ITS-systemet
og klienten. Å se på hvilke mekanismer som kan brukes til dette og hvilke
implikasjoner slik bruk har for MPITS vil også være interessant.
En utvidelse av MPITS til å støtte sesjonsbaserte protokoller, både på transport- og applikasjonslaget virker som en spennende utfordring. Med en
slik utvidelse vil programvaren bli enda mer aktuell for aktører med mer
avanserte tjenester som krever at klienten har en sesjon mot informasjonssystemet.
Vi så i kapittel 10 på mulige variasjoner over MPITS. Det første alternativet vi presenterte baserte seg på at enheten som sendte endelig svar tilbake til klienten var konfigurert slik at den ikke uten videre var adresserbar
på nettverket. Vi mener dette kan gjøre den mindre utsatt for angrep. En
slik implementasjon krever mye lavnivå nettverksprogrammering og vi er
heller ikke sikre på om det er gjennomførbart i det hele tatt. Selve utvelgelseskomponenten i MPITS bør her kunne brukes, men arbeidet med nettverksprogrammeringen gjenstår.
Forslag nummer to introduserer en ny maskinvarekomponent som gjør
«lagre og videresend» basert på signaler fra en kontrollør som etterprøver proxytjenerens beregninger. Et slikt system vil gjøre det vanskeligere
for en angriper å sende feilaktig informasjon ut fra systemet selv om han
har full kontroll over proxytjeneren. Utfordringene her ligger i utformingen av «lagre og videresend»-komponenten og kontrolløren. Komponenten
122

som gjør «lagre og videresend» bør ha sin funksjonalitet implementert i
maskinvare for å gjøre det vanskelig for en angriper å endre virkemåten.
Vårt siste forslag passet ikke inn i et innbruddstolerant system slik vi har
beskrevet det her, men vi mener likevel det er en løsning for å tilby innbruddstoleranse. Løsningen innebærer en egen klientprogramvare som
kjører lokalt hos klienten. Denne forespør et antall applikasjonstjenere spredt rundt på nettverket. Klientprogramvaren bør i hovedsak kunne bygge
på MPITS. Utfordringene ligger i i distribusjon av klientprogramvaren og
adressene til de aktuelle applikasjonstjenerne. I tillegg må trafikken mellom
klienten og applikasjonstjenerne beskyttes. Det kan også være interessant
å se på om teknikker fra «peer-to-peer» kan brukes.

123

124

Tillegg A

Ordliste
Norsk-Engelsk
Datamaskinsikkerhet Computer Security
Godkjenningstest Acceptance Test
Gransking Audit
Herding Hardening
Hyllevare Commercial Off The Shelf (COTS)
Ikke-fornektelse Non-Repudiation
Informasjonssikkerhet Information Security
Innbruddstolerant Intrusion Tolerant
Kommunikasjonssikkerhet Communication Security
Lagre og videresend Store and Forward
Lastfordeling Server Load Balancing (SLB)
Protokollelement Protocol Data Unit (PDU)
Pålitelighetskontroll Authentication
Sikkerhet i dybden Security in depth
Sikkerhetsherding Security Hardening
Sikkerhetsregler Security Policy
Sårbarhet Vulnerability
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Tidsavbrudd Timeout
Tilgjengelighet Availability
Tjener Server
Tjenestenekt Denial of Service
Trussel Threat
Utvelgelse Voting
Utvelger Voter

Forkortelser
AT Applikasjonstjener
IDS Intrusion Detection System
IPS Intrusion Prevention System
ITS Innbruddstolerant system
MPITS Minimal Proxy for Intrusion Tolerant Systems
PDU Protocol Data Unit
SLB Lastfordeling
SPOF Single Point of Failure
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Tillegg B

Kildekode
B.1 proxy.h
1

5

10

15

20

25

/*
* Copyright (C) 2005 Torgeir Broen <torgeirb@ifi.uio.no>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
* License, or (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
* 02111-1307, USA.
*/
#ifndef PROXY_H
#define PROXY_H
#include
#include
#include
#include
#include

<arpa/inet.h>
<ctype.h>
<errno.h>
<fcntl.h>
<netdb.h>
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30

35

40

45

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

#define
#define
#define
#define
#define

<netinet/in.h>
<signal.h>
<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<sys/select.h>
<sys/socket.h>
<sys/stat.h>
<sys/types.h>
<sys/wait.h>
<time.h>
<unistd.h>
<pwd.h>
"equalityalg.h"

INIT_BUFFSIZE 1500
TRUE 1
FALSE 0
MAX_LINELENGTH 200
MAX_ERRORFILESIZE 5000

50

/* Security Policies */
#define ALL_EQUAL 0
#define MAJORITY 1
#define PLURALITY 2

55

const char *DEFAULT_CONFIG_FILE = "inttolproxyrc";

60

/* Application server info struct */
struct server {
char ip[16];
int port;
struct server *next;
struct app_pdu *reply;
};

65

70

/* Struct for equality classes */
struct eqclass {
struct app_pdu *data;
int count;
struct eqclass *next;
};
/* Start of server list */
struct server *serverlist = NULL;

75

/* Number of servers */
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int servers = 0;
/* Start of equality class list*/
struct eqclass *eqclasslist = NULL;
80

/* Local listening port*/
int listenport = 0;

85

/* Threshold for equality acceptance. Given in percent */
double threshold = 0;

90

/* Allowed difference in standard deviation between a given number in
* the two PDUs
*/
double numdiff = 0;
/* Weight a number has against a "regular" char */
double numweight = 1;

95

/* Security policy */
int secpol = 0;
/* File name for file containing the error message */
char *errorfilename = NULL;

100

/* User to run as after root privileges are dropped */
char *username = NULL;

105

/* Number of seconds in read timeout */
int timeoutsec = 0;
/* Number of microseconds in read timeout */
int timeoutusec = 250000;

110

struct sigaction sa;
/* Function signatures */

115

120

/* Function: valid_pdu
* Description: Check PDU for validity
* Input: PDU as struct app_pdu*
* Returns: true for valid PDU, false otherwise
* Global variables changed: none
*/
int valid_pdu(struct app_pdu* pdu);

/* Function: warn admin
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135
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145

150

155

160

165

170

* Description: Warn admin in a implementation specific way. This
*
warning is issued when non-equal PDUs are encountered
* Input: void
* Returns: void
* Global variables changed: none
*/
void warn_admin();

/* Function: setup_listen_sock
* Description: Start listening at a port for incoming connections.
* Input: (const int portno)
* -> Port for incoming connections
* Returns: (int socket)
* -> Socket listening for connections
* Global variables changed: None.
*/
int setup_listen_sock(const int portno);

/* Function: setup_client_sock
* Description: Connect to given server at given port
* Input: (const char* ip, const int portno)
* -> Server and port to connect to
* Returns: (int socket)
* -> Socket ready for communication
* Global variables changed: None.
*/
int setup_client_sock(const char *ip, const int portno);

/* Function: read_into_buffer
* Description: Read http data from given socket into a buffer
*
which is allocated in function. If http_header_only
*
is true, stop after http header
* Input: (const int sock, const int http_header_only)
* -> Socket to read from and flag for toggeling stop after header
* Returns: (struct app_pdu *databuff)
* -> Allocated buffer containing data read from server
* Global variables changed: None.
*/
struct app_pdu *read_into_buffer(const int sock, const int http_header_only);

/* Function: process_request
* Description: Forward request to application servers and
*
call comparison function
* Input: (const int sock, const char *request)
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* -> Socket for communication with client
* Returns: struct app_pdu* reply to client
* Global variables changed: None.
*/
struct app_pdu *process_request(const struct app_pdu *request);

/* Function: handle_connection
* Description: Handle connections, that is read request,
*
call process_request and send reply to client
* Input: (const int sock)
* -> Socket for communication with client
* Returns: void
* Global variables changed: None.
*/
void handle_connection(const int sock);

/* Function: handle_connection
* Description: Listen for connections and fork them out to a
*
new process for treatment
* Input: (const int requestsock)
* -> Socket for requests
* Returns: void
* Global variables changed: None.
*/
void connection_manager(const int requestsock);

200

205

210

215

/* Function: catch_chld
* Description: Handle a terminated child process
* Input: Signal number that caused function to be called
* Returns: void
* Global variables changed: none
*/
void catch_chld(int sig_num);

/* Function: init_cluster
* Description: Read configuration file and set up data structures
* Input: (char *configfilename)
* -> Relative path to config file
* Returns: void
* Global variables changed: None.
*/
void init_cluster(const char *configfilename);
#endif /* PROXY_H */
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B.2 proxy.c
1
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/*
* Copyright (C) 2005 Torgeir Broen <torgeirb@ifi.uio.no>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
* License, or (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
* 02111-1307, USA.
*/
#include "proxy.h"
/* Function: setup_listen_sock
* Description: Start listening at a port for incoming connections.
* Input: (const int portno)
* -> Port for incoming connections
* Returns: (int socket)
* -> Socket listening for connections
* Global variables changed: None.
*/
int setup_listen_sock(const int portno) {
struct sockaddr_in s_addr; /* That’s us */
int receive_sock;
/* Socket receiving communcation requests */
int i=1;
/* Need a variable with ’1’ for setsockopt */
/* Clear and build server address struct */
memset(&s_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
s_addr.sin_family = AF_INET;
/* Address family */
s_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
/* Allowed addresses */
s_addr.sin_port = htons(portno);
/* Portno */

40

45

/* Create socket */
if((receive_sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM,
IPPROTO_TCP)) < 0) {
perror("Error cannot create socket");
exit(1);
}
132

/* Make port reusable immediately, after a close */
if (setsockopt(receive_sock, SOL_SOCKET,
SO_REUSEADDR, &i, sizeof(int)) == -1) {
perror("Error in setsockopt");
exit(1);
}

50

55

/* Bind socket to port */
if(bind(receive_sock,(struct sockaddr*)&s_addr,
sizeof(struct sockaddr_in)) < 0) {
perror("Error, cannot bind socket to port");
exit(1);
}

60

/* Start listening for incomming connections at socket */
if(listen(receive_sock, SOMAXCONN) < 0) {
perror("Error, cannot listen");
exit(1);
}

65

/* Return the socket we are listening at */
return receive_sock;
70

75

80

85

90

}
/* Function: setup_client_sock
* Description: Connect to given server at given port
* Input: (const char* ip, const int portno)
* -> Server and port to connect to
* Returns: (int socket)
* -> Socket ready for communication
* Global variables changed: None.
*/
int setup_client_sock(const char *ip, const int portno) {
struct sockaddr_in s_addr;
/* The server to connect with */
int sock;
/* Socket for our new session */
/* Setup server address struct*/
memset(&s_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
s_addr.sin_family = AF_INET;
/* Family */
s_addr.sin_port = htons(portno);
/* Port */
inet_aton(ip, &(s_addr.sin_addr));
/* Get free tcp-socket */
if ((sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == -1) {
perror("Error creating socket");
exit(1);
}

95

133

/* Connect to server */
if (connect(sock, (struct sockaddr*) &s_addr,
sizeof (struct sockaddr)) == -1) {
perror("Error connecting to server");
if (close(sock) == -1) {
perror("Error closing socket");
}
return -1;
}

100

105

return sock;
}

110

115

120

125

130

135

/* Function: read_into_buffer
* Description: Read http data from given socket into a buffer
*
which is allocated in function. If http_header_only
*
is true, stop after http header
* Input: (const int sock, const int http_header_only)
* -> Socket to read from and flag for toggling stop after header
* Returns: (struct app_pdu *databuff)
* -> Allocated buffer containing data read from server
* Global variables changed: None.
*/
struct app_pdu *read_into_buffer(const int sock,
const int http_header_only) {
fd_set read_set, read_set_orig; /* Read sets for select */
int select_stat;
/* Status for select */
struct timeval tv;
/* Timestruct for select */
struct app_pdu *databuff;
/* Buffer to hold data */
int readbytes = 0;
/* Number of bytes read in this recv */
int buffsize = INIT_BUFFSIZE;
/* Size of buff relative to original */
/* Allocate memory for buffer */
if ((databuff = (struct app_pdu*) \
malloc(sizeof(struct app_pdu))) == NULL) {
perror("malloc failed");
return NULL;
}
if ((databuff->data = (char*) \
malloc((buffsize)*sizeof(char))) == NULL) {
perror("malloc failed");
return NULL;
}
databuff->len = 0;

140

/* Setup select-structure with a reasonable timeout so we don’t
* have to wait for read to time out. Since we don’t know length
* of of read data, we have to read until read returns 0 bytes
134

145

150

* read or we get a timeout.
*/
FD_ZERO(&read_set_orig);
FD_SET(sock, &read_set_orig);
tv.tv_sec = timeoutsec;
tv.tv_usec = timeoutusec;
while (1) {
/* Set sets to nonmodified original set and reset time structs */
read_set = read_set_orig;
tv.tv_sec = timeoutsec;
tv.tv_usec = timeoutusec;

155

160

165

170

175

180

185

190

if ((select_stat = select(sock+1, &read_set,
NULL, NULL, &tv)) < 0) {
perror("Error from select");
exit(1);
} else {
/* Timeout */
if (select_stat == 0) {
#ifdef DEBUG_READ
printf("Timeout reading\n");
#endif
break;
}
/* Data on socket */
if (FD_ISSET(sock, &read_set)) {
/* Is buffer full, so we need to expand it
* before trying to put data in it?
*/
if(databuff->len == buffsize) {
/* Realloc buffer to double size */
buffsize *= 2;
if ((databuff->data = \
realloc(databuff->data, buffsize)) == NULL) {
perror("realloc failed");
return NULL;
}
#ifdef DEBUG_READ
printf("Expanded buffer to %d bytes\n", buffsize);
#endif
}
/* Read data */
if ((readbytes = recv(sock, (databuff->data)+databuff->len,
buffsize-databuff->len, 0)) == -1) {
perror("Error reading");
free(databuff->data);
135

free(databuff);
return NULL;
}
195

if (readbytes == 0) {
/* Other party sent FIN */
break;
}
200

databuff->len += readbytes;

205

210

215

#ifdef DEBUG_READ
printf("Total read %d bytes\n", databuff->len);
printf("Bytes in last read: %d \n", readbytes);
printf("Buffer size is %d bytes\n", buffsize);
printf("Buffer:\n\"%s\"\n", databuff->data);
#endif
/* If last bytes read were \r\n\r\n header is complete */
if (http_header_only &&
strncmp(&(databuff->data[(databuff->len)-4]),
"\r\n\r\n", 4) == 0) {
#ifdef DEBUG_READ
printf("Header done, breaking\n");
#endif
break;
}
}

220

/* Check for error in read */
if (readbytes < 0) {
fprintf(stderr, "Error in read\n");
}
}

225

}
return databuff;
}

230

235

/* Function: valid_pdu
* Description: Check PDU for validity
* Input: PDU as char*
* Returns: true for valid PDU, false otherwise
* Global variables changed: none
*/
int valid_pdu(struct app_pdu *pdu) {
return ((pdu->len >= 4) && (strncmp(pdu->data, "HTTP", 4) == 0));
}
/* Function: warn admin
136

240

245

250

255

* Description: Warn admin in a implementation specific way. This
*
warning is issued when non-equal PDUs are encountered
* Input: void
* Returns: void
* Global variables changed: none
*/
void warn_admin() {
printf("Servers returned different PDUs, ");
printf("something strange may be happening. ");
printf("Human inspection required.\n");
}
/* Function rstrip
* Description: Strip a string for whitespace at right end
* Input: pointer to a string
* Output: rstripped string
*/
char* rstrip(char* s) {
int len;

260

/* Safety checks */
if (s == NULL) {
return s;
}
len = strlen(s);
if (len < 1) {
return s;
}

265

len--; /* Jump past terminating 0 */
while (isspace(s[len])) {
s[len] = ’\0’;
len--;
}

270

275

return s;
}

280

285

/* Function: decide_reply
* Description: Votes on replies recieved from application servers and
*
returns reply recieved from the majority of the servers.
*
Not freeing alloced buffer since process is terminating
*
after reply is returned.
* Input: void
* Returns: Pointer to reply
* Global variables changed: eqclasslist
*/
struct app_pdu *decide_reply() {
137

290

295

300

305

310

struct server *serv = serverlist; /* Current app server */
struct eqclass *eqclass = NULL;
/* Current equality class */
int maxcount = 0;
/* Count on most common reply*/
struct app_pdu *returnedreply = NULL;/* Most common reply */
int streams_equal = 0;
/* Result from equal() */
int found_equality = FALSE;
/* Found equal streams? */
/* Make a new struct for first reply */
if ((eqclass = (struct eqclass*) \
malloc(sizeof(struct eqclass))) == NULL) {
perror("malloc failed");
return NULL;
}
eqclasslist = eqclass; /* Update global eqclasslist */
/* Initialize new struct with values from first server */
eqclass->data = serv->reply;
eqclass->count = 1;
eqclass->next = NULL;
/* Update returned reply */
returnedreply = eqclass->data;
maxcount = 1;
/* Advance to next server */
serv = serv->next;

315

320

325

330

335

/* Iterate through rest of servers */
while(serv != NULL) {
#ifdef DEBUG_DECIDE
printf("Server %s:\n\"%s\"\n", serv->ip, serv->reply->data);
#endif
eqclass = eqclasslist;
/* Iterate through formerly recieved replies */
while(eqclass != NULL) {
found_equality = FALSE;
#ifdef DEBUG_DECIDE
printf("Class:\n\"%s\"\n", eqclass->data->data);
#endif
if ((streams_equal = equal(serv->reply, eqclass->data,
threshold, numdiff, numweight)) == -1) {
/* Error from equality algorithm, invalid PDU, ignoring */
fprintf(stderr, "Invalid PDU, ignoring\n");
break;
} else if (streams_equal) {
#ifdef DEBUG_DECIDE
printf("Streams equal\n");
#endif
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/* Already got a equality class for this reply */
eqclass->count++;

340

345

350

/* Update reply returned to client? */
if(eqclass->count > maxcount) {
maxcount = eqclass->count;
returnedreply = eqclass->data;
}
found_equality = TRUE;
} else if (eqclass->next == NULL && found_equality == FALSE){
/* Reply different from formerly recieved ones */
#ifdef DEBUG_DECIDE
printf("Making new eqclass\n");
#endif
/* Something strange may be happening, warn sysadmin */
warn_admin();
/* If the security policy of the system demands that all
* the replies have to be equal, we could at this point
* just returned an error message to the client, but for
* the sake of the code’s looks, we do all security
* policy tests together at the end of the function.
*/

355

360

if ((eqclass->next = (struct eqclass*) \
malloc(sizeof(struct eqclass))) == NULL) {
perror("malloc failed, cannot decide, aborting");
return NULL;
}
eqclass = eqclass->next;
eqclass->data = serv->reply;
eqclass->count = 1;
eqclass->next = NULL;
break;

365

370

}
eqclass = eqclass->next;
}
serv = serv->next;
}

375

380

#ifdef DEBUG
printf("Largest reply class is %d\n", maxcount);
#endif
/* Check replies against security policy */
if (secpol == ALL_EQUAL && maxcount < servers) {
return NULL;
} else if (secpol == MAJORITY && maxcount <= servers/2){
return NULL;
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} else if (secpol == PLURALITY) {
eqclass = eqclasslist;
while (eqclass != NULL) {
if (eqclass->count == maxcount &&
eqclass->data != returnedreply) {
return NULL;
}
eqclass = eqclass->next;
}
}

385

390

395

/* We seem to be able to fulfil security policy */
return returnedreply;
}

400

405

410

415

420

425

430

/* Function: process_request
* Description: Forward request to application servers and
*
call comparison function
* Input: (const int sock, const struct app_pdu *request)
* -> Socket for communication with client
* Returns: struct app_pdu* reply to client
* Global variables changed: reply in list of servers.
*/
struct app_pdu* process_request(const struct app_pdu *request) {
int sock;
/* Socket for our new session */
int sentbytes = 0;
/* Bytes written to server */
struct app_pdu *reply;
/* Data recieved from appserver */
struct server *serv = serverlist;
/* Server in list of app servers */
int contact = TRUE;
/* Server didn’t respond */
/* We know we have at least one server */
while(serv != NULL) {
/* Reset for each server */
sentbytes = 0;
contact = TRUE;
/* Connect to application server */
if ((sock = setup_client_sock(serv->ip, serv->port)) == -1) {
perror("Error connecting to application server");
/* Server not responding, make a dummy reply */
if ((serv->reply = (struct app_pdu*) \
malloc(sizeof(struct app_pdu))) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);;
}
serv->reply->data = NULL;
serv->reply->len = 0;
serv = serv->next;
contact = FALSE;
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continue;
}
435

/* Forward request to application server */
while (sentbytes < (int) request->len) {
if ((sentbytes += send(sock, (request->data)+sentbytes,
(request->len)-sentbytes, 0)) == -1) {
perror("Error sending to server");
/* Server not responding, make a dummy reply */
if ((serv->reply = (struct app_pdu*) \
malloc(sizeof(struct app_pdu))) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);;
}
serv->reply->data = NULL;
serv->reply->len = 0;
contact = FALSE;
break;
}
}

440

445

450

455

460

#ifdef DEBUG_PROCESS
printf("Writing done, reading from appserver\n");
#endif
if (contact == TRUE) {
/* Safe to read from application server */
serv->reply = read_into_buffer(sock, FALSE);
#ifdef DEBUG_PROCESS
printf("Got reply from appserver\n");
#endif
}

465

if (close(sock) == -1) {
perror("Error closing socket");
}
serv = serv->next;
}

470

/* Get reply to be sent to client */
reply = decide_reply();

475

/* Do acceptance test on reply */
if (reply != NULL && !valid_pdu(reply)) {
return NULL;
}
return reply;
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480

485

490

495

500

505

510

}

/* Function: handle_connection
* Description: Handle client connections, that is, read request,
*
call process_request and send reply to client
* Input: (const int sock)
* -> Socket for communication with client
* Returns: void
* Global variables changed: None.
*/
void handle_connection(const int sock) {
struct app_pdu *request = NULL; /* Request recieved from client */
struct app_pdu *reply = NULL;
/* Reply to be sent to client */
struct eqclass *eqclass;
/* Iteration var */
struct eqclass *preveqclass;
/* Iteration var */
struct server *serv;
/* Iteration var */
struct server *prevserv;
/* Iteration var */
int sentbytes = 0;
/* Bytes written to server */
/* Read request */
request = read_into_buffer(sock, TRUE);
#ifdef DEBUG
printf("Request done\n");
#endif
/* Check for \n\r\n\r at end of request */
if (request == NULL || (strncmp(&(request->data[(request->len)-4]),
"\r\n\r\n", 4) != 0)) {
/* Request does not end with \r\n\r\n */
fprintf(stderr, "Non-valid HTTP request\n");
fflush(stderr);
exit(1);
}

515

520

525

/* Forward reply to client */
if ((reply = process_request(request)) == NULL) {
/* We were unable to get a reply in conjunction with the
* security policy, send error message to the user
*/
FILE *errorfile;
/* File handle for file containing error msg*/
errorfile = fopen(errorfilename, "r");
if (errorfile == NULL) {
perror("Could not open error file");
exit(1);
}
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530

535

540

if (((reply = (struct app_pdu*) \
malloc(sizeof(struct app_pdu))) == NULL) ||
((reply->data = (char*) \
malloc(MAX_ERRORFILESIZE*sizeof(char))) == NULL)) {
perror("malloc failed");
} else {
reply->len = 0;
/* Read error message into reply */
while ((reply->len < MAX_ERRORFILESIZE) &&
((reply->data[reply->len] = (char) \
fgetc(errorfile)) != EOF)) {
(reply->len)++;
}
/* Make sure string is terminated */
reply->data[(reply->len)-1] = ’\0’;

545

/* Resize to use only needed memory */
reply->data = (char*) realloc(reply->data, (reply->len)+1);
}

550

555

560

565

570

575

}
if (reply != NULL) {
while (sentbytes < reply->len) {
if ((sentbytes += send(sock,
(reply->data)+sentbytes,
(reply->len)-sentbytes, 0)) == -1) {
perror("Error sending to server");
exit(1);
}
}
}
if (close(sock) == -1) {
perror("Error closing socket");
}
/* Clean up memory */
free(request->data);
free(request);
/* Free eqclasses list */
if (eqclasslist != NULL) {
preveqclass = eqclasslist;
eqclass = eqclasslist->next;
while(eqclass != NULL) {
free(preveqclass);
preveqclass = eqclass;
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eqclass = eqclass->next;
}
free(preveqclass);
580

}

585

/* Free server list */
if (serverlist != NULL) {
prevserv = serverlist;
serv = serverlist->next;
while(serv != NULL) {
free(prevserv->reply->data);
free(prevserv->reply);
free(prevserv);
prevserv = serv;
serv = serv->next;
}
free(prevserv);

590

595

}
}

600

605

610

/* Function: handle_connection
* Description: Listen for connections and fork them out to a
*
new process for treatment
* Input: (const int requestsock)
* -> Socket for requests
* Returns: void
* Global variables changed: None.
*/
void connection_manager(const int requestsock) {
fd_set read_set, read_set_orig; /* Read sets for select */
int select_stat;
/* Status for select */
int childpid;
/* Pid of forked child */
int sock;
/* Socket for current connection */
struct sockaddr_in addr;
/* Addressstruct for client */
size_t addrlen = sizeof(addr); /* Addresslength */
time_t t;
/* Time */

615

/* Setup sets for select */
FD_ZERO(&read_set_orig);
FD_SET(requestsock, &read_set_orig);
620

while(1) {
/* Set sets to nonmodified original set */
read_set = read_set_orig;
/* Wait for an event, we need to check for errno != EINTR to
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625

* allow signal handlers to be called inside select
*/
if ((select_stat = select(requestsock+1, &read_set,
NULL, NULL, NULL)) < 0 && errno != EINTR) {
perror("Error from select");
exit(1);
} else {
/* Some descriptor must have changed status */

630

/* New input from socket */
if (FD_ISSET(requestsock, &read_set)) {
/* Fork and handle new connection */
childpid = fork();

635

switch (childpid) {
case 0:
/* Child */
if ((sock = accept(requestsock, (struct sockaddr *)&addr,
&addrlen)) < 0) {
perror("Accept failed");
exit(1);
}

640

645

#ifdef DEBUG
t = time(&t);
printf("\nConnection from %s, port %d at time %s",
inet_ntoa(addr.sin_addr), ntohs(addr.sin_port),
ctime(&t));

650

#endif
if (close(requestsock) == -1) {
perror("Error closing socket");
}
handle_connection(sock);
exit(0); /* Connection closed, exit child process */
case -1:
/* error */
perror("Can’t fork a child process");
exit(1);
break;
default:
/* Parent */

655

660

665

#ifdef DEBUG
printf("Process %d spawned new process with pid %d\n",
getpid(), childpid);
fflush(stdout);
#endif

670

break;
}
}
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}
}
675

680

685

690

}
/* Function: catch_chld
* Description: Handle a terminated child process
* Input: Signal number that caused function to be called
* Returns: void
* Global variables changed: none
*/
void catch_chld(int sig_num) {
int status;
int pid;
/* Wait for a child process */
while ((pid = wait(&status)) > 0) {
#ifdef DEBUG
printf("Process with pid %d exited\n", pid);
#endif
}
}

695

700

705

710

715

720

/* Function: init_proxy
* Description: Read configuration file and set up data structures
* Input: (char *configfilename)
* -> Relative path to config file
* Returns: void
* Global variables changed: serverlist
*
listenport
*
threshold
*
numdiff
*
numweight
*/
void init_proxy(const char *configfilename) {
FILE *conffile;
/* File handle for config file */
char *line = NULL;
/* Line read from config file */
int i = 0;
/* Temporary counter */
int linenum = 0;
/* Current line number */
struct server *currserv = NULL; /* Pointer to next free space for server */
/* Open config file */
#ifdef DEBUG
printf("Config file is %s\n", configfilename);
#endif
conffile = fopen(configfilename, "r");
if (conffile == NULL) {
perror("Could not open config file");
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exit(1);
}

725

730

735

740

745

750

755

/* Read config file line by line */
if ((line = (char*) malloc(MAX_LINELENGTH)) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);
}
while ((line = fgets(line, MAX_LINELENGTH, conffile))) {
linenum++;
if (line[0] == ’#’) {
/* Comment */
continue;
} else if (strncmp(line, "server", 6) == 0) {
/* Line is a application server config line on the form:
* <server> <ip>:<port>
*/
if (currserv == NULL) {
if ((currserv = (struct server*) \
malloc(sizeof(struct server))) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);
}
/* Setup global server list */
serverlist = currserv;
} else {
if ((currserv->next = (struct server*) \
malloc(sizeof(struct server))) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);
}
/* New current */
currserv = currserv->next;
}
/* Make sure next- and reply-pointer doesn’t point to garbage */
currserv->next = NULL;
currserv->reply = NULL;

760

765

i = 6; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}
/* Check for valid config line */
if (!strchr(line+i, ’:’)) {
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printf("Error in config file, line %d\n", linenum);
fflush(stdout);
exit(1);

770

}
/* Copy IP address from rc-file */
strncpy(currserv->ip, line+i,
(strchr(line+i, ’:’)-(line+i)) < 16 ?
strchr(line+i, ’:’)-(line+i) : 15);

775

i = strchr(line+i, ’:’) - line + 1; /* Start after ip: */
780

/* Copy port from rc-file */
currserv->port = atoi(line+i);
/* Count server */
servers++;

785

#ifdef DEBUG
printf("Added server IP: %s, port %d\n",
currserv->ip, currserv->port);
#endif
790

} else if(strncmp(line, "listenport", 10) == 0) {
i = 10; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

795

/* Copy from rc-file */
listenport = atoi(line+i);
800

#ifdef DEBUG
printf("Configured listen port %d\n", listenport);
#endif
} else if(strncmp(line, "threshold", 9) == 0) {
i = 9; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

805

810

/* Copy from rc-file */
threshold = atof(line+i);
#ifdef DEBUG
printf("Configured threshold: %f\n", threshold);

815

#endif
} else if(strncmp(line, "numdiff", 7) == 0) {
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i = 7; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

820

/* Copy from rc-file */
numdiff = atof(line+i);
825

#ifdef DEBUG
printf("Configured allowed numeric difference: %f\n", numdiff);
#endif
} else if(strncmp(line, "numweight", 9) == 0) {
i = 9; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

830

835

/* Copy from rc-file */
numweight = atof(line+i);
#ifdef DEBUG
840

printf("Configured numeric weight: %f\n", numweight);
#endif
} else if(strncmp(line, "secpol", 6) == 0) {
i = 6; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

845

/* Copy from rc-file */
secpol = atoi(line+i);

850

#ifdef DEBUG
printf("Configured security policy: %d\n", secpol);
#endif
855

860

} else if(strncmp(line, "errorfilename", 13) == 0) {
i = 13; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}
/* Copy from rc-file */
errorfilename = rstrip(strdup(line+i));
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#ifdef DEBUG
printf("Configured error file: %s\n", errorfilename);
#endif
} else if(strncmp(line, "username", 8) == 0) {
i = 8; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

870

875

/* Copy from rc-file */
username = rstrip(strdup(line+i));
#ifdef DEBUG
printf("Configured username: %s\n", username);

880

#endif
} else if(strncmp(line, "secs", 4) == 0) {
i = 4; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

885

/* Copy from rc-file */
timeoutsec = atoi(line+i);
890

#ifdef DEBUG
printf("Configured seconds timeout: %d\n", timeoutsec);
#endif
} else if(strncmp(line, "usecs", 5) == 0) {
i = 5; /* Start after keyword */
/* Skip whitespace */
while (isspace(line[i])) {
i++;
}

895

900

/* Copy from rc-file */
timeoutusec = atoi(line+i);
#ifdef DEBUG
905

printf("Configured microseconds timeout: %d\n", timeoutusec);
#endif
}
}

910

if (serverlist == NULL) {
fprintf(stderr, "No application servers configured, exiting\n");
fflush(stderr);
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exit(1);
}
915

if (listenport == 0) {
fprintf(stderr, "No local listening port configured, exiting\n");
fflush(stderr);
exit(1);
}

920

/* Set up signal handler for SIGCHLD */
sa.sa_handler = catch_chld;
if (sigemptyset(&sa.sa_mask) == -1) {
perror("Signal handler setup failed");
exit(1);
}
sa.sa_flags = SA_RESTART;
if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
perror("Signal handler setup failed");
exit(1);
}

925

930

}
935

940

945

/* Function: main
* Description: Start program
* Input: command line arguents
* Returns: exit value
* Global variables changed: none
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
int request_sock; /* Our first socket, for inital communication */
char *configfilename = NULL;
struct passwd *p = NULL;
uid_t uid = 0;
/* Check for both option identifier and option */
if (argc > 2) {

950

955

960

/* Specified config file */
if (strcmp(argv[1], "-f") == 0) {
/* Malloc room for filename and \0 */
if ((configfilename = (char*) \
malloc(strlen(argv[2])+1)) == NULL) {
perror("malloc failed");
exit(1);
}
configfilename = strcpy(configfilename, argv[2]);
}
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}
/* Parse config file */
if (configfilename == NULL) {
init_proxy(DEFAULT_CONFIG_FILE);
} else {
init_proxy(configfilename);
free(configfilename);
}

965

970

/* Set up socket */
request_sock = setup_listen_sock(listenport);
/* Drop root privileges */
p = getpwnam(username);
if (p == NULL) {
perror("Could not look up username\n");
exit(1);
}
uid = p->pw_uid;
setuid(uid);

975

980

/* Communicate */
if (request_sock >= 0) {
connection_manager(request_sock);
} else {
fprintf(stderr, "Could not set up socket\n");
fflush(stderr);
}

985

990

free(p);
return 0;
}
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B.3 equalityalg.h
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/*
* Copyright (C) 2005 Torgeir Broen <torgeirb@ifi.uio.no>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
* License, or (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
* 02111-1307, USA.
*/
#ifndef EQUALITYALG_H
#define EQUALITYALG_H
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<math.h>
<ctype.h>
<string.h>

/* Struct for HTTP PDU */
struct app_pdu {
char *data;
int len;
};

35

40

45

/* Function to recognize a given string as HTTP meta data
* Accepted lines are on the form:
* keyword: value
* for example:
* Server: Apache/1.3.29 (Unix) mod_perl/1.29 PHP/4.3.4
*
* Argument
* char* s => String which may be HTTP meta data
* returns 1 if valid HTTP meta data 0 otherwise
*/
int httphead(char* s);
153

50

55

60

65

70

/* Search for digits in a string
* Argument:
* char* s
=> String to search
*
* returns index of first digit or -1 if no digit found
*/
int digitindex(char* s);

/* Actual equality function as described above
* Arguments:
* struct app_pdu* s1
=> First PDU
* struct app_pdu* s2
=> Second PDU
* double threshold
=> Threshold for equality acceptance. Given in percent
* double allowednumdiff => Allowed difference in standard deviation between a
*
given number in the two PDUs
* double numweight
=> Weight a number has against a "regular" char
*
* returns
=> Boolean value. Depending on PDUs found to be equal
*
*/
int equal(struct app_pdu *s1, struct app_pdu *s2, double threshold,
double allowednumdiff, double numweight);
#endif /* EQUALITYALG_H */
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B.4 equalityalg.c
1

5

10

15

/*
* Copyright (C) 2005 Torgeir Broen <torgeirb@ifi.uio.no>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License as
* published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
* License, or (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but
* WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
* 02111-1307, USA.
*/

20

25

30

/* Algorithm to decide whether to HTTP PDUs (represented as
* char-arrays) are equal. The algorithm works by counting number of
* equal characters in the streams. Numbers are detected and a given
* (percentage) disagreement is allowed (to compensate for different
* rounding on different platforms). The algorithm returns true if the
* streams are found to be equal modulo some given threshold, false
* otherwise.
*
* Known problems:
* - Resync is not foolproof
*/
#include "equalityalg.h"

35

40

45

/* Function to recognize a given string as HTTP meta data
* Accepted lines are on the form:
* keyword: value
* for example:
* Server: Apache/1.3.29 (Unix) mod_perl/1.29 PHP/4.3.4
*
* Argument
* char* s => String which may be HTTP meta data
* returns 1 if valid HTTP meta data 0 otherwise
*/
int httphead(char* s) {
unsigned int i;
155

for (i=0; i<strlen(s); i++) {
if (s[i] == ’:’) {
return 1;
}
if (!(isalpha(s[i]) || (s[i] == ’-’))) {
return 0;
}
}
return 0;

50

55

}

60

65

70

/* Search for digits in a string
* Argument:
* char* s
=> String to search
*
* returns index of first digit or -1 if no digit found
*/
int digitindex(char* s) {
unsigned int i;
for (i=0; i<strlen(s); i++) {
if (isdigit(s[i])) {
return i;
}
}
return -1;
}

75

80

85

90

95

/* Actual equality function as described above
* Arguments:
* struct app_pdu* s1
=> First PDU
* struct app_pdu* s2
=> Second PDU
* double threshold
=> Threshold for equality acceptance. Given in percent
* double allowednumdiff => Allowed difference in standard deviation between a
*
given number in the two PDUs
* double numweight
=> Weight a number has against a "regular" char
*
* returns
=> Boolean value. Depending on PDUs found to be equal
*
*/
int equal(struct app_pdu* s1, struct app_pdu* s2,
double threshold, double allowednumdiff, double numweight) {
int s1len = s1->len;
/* Length of stream 1 */
int s2len = s2->len;
/* Length of stream 2 */
int datalen1 = 0;
/* Length of actual data in stream 1 */
int datalen2 = 0;
/* Length of actual data in stream 2 */
int equalchars = 0;
/* Number of equal chars in streams */
int unequalchars = 0;
/* Number of chars not equal in streams */
156

100

105

int i1 = 0, i2 = 0;
/*
char syncbuf[11];
/*
int index;
/*
unsigned int resynclen = 10;/*
double num1 = 0, num2 = 0; /*
double decimalplace = 1;
/*
int sign1 = 1, sign2 = 1;
/*
double mean;
/*
char *d1 = s1->data;
/*
char *d2 = s2->data;
/*

Index in streams */
Support var for resync */
Support var for resync */
Support var for resync */
Current discovered numbers in streams */
Support var for number detection */
Support var for number detection */
Support var for number detection */
Actual datapart of s1 */
Actual datapart of s2 */

/* Run through streams bytewise */

110

/* First check for NULL-streams
*/
if ((s1len < 1 && s2len > 0) || (s1len > 0 && s2len < 1)) {
return 0;
}

115

/* Streams are equal if both have length 0 */
if (s1len == 0 && s2len == 0) {
return 1;
}

120

/* Move index after HTTP response. Add one to go to next char after \n */
if (strncmp(d1, "HTTP", 4) == 0) {
i1 = (int) ((strchr(d1, ’\n’)) - d1) + 1;
}
if (strncmp(d2, "HTTP", 4) == 0) {
i2 = (int) ((strchr(d2, ’\n’)) - d2) + 1;
}

125

130

135

140

/* Ignore HTTP meta data in both streams.
* Add one to go to next char after \n
*/
while (httphead(&(d1[i1]))) {
i1 = (int) ((strchr(&(d1[i1]), ’\n’)) - d1) + 1;
}
while (httphead(&(d2[i2]))) {
i2 = (int) ((strchr(&(d2[i2]), ’\n’)) - d2) + 1;
}
/* Jump past the \r\n that separates the header from the data */
i1 += 2;
i2 += 2;
/* Find length of data part */
datalen1 = (s1->len) - i1;
157

datalen2 = (s2->len) - i2;
145

150

155

/* If no data in one stream and data in other, return false.
* This may happen when one server sends 304 Not Modified
*/
if ((datalen1 < 1 && datalen2 > 0) ||
(datalen1 > 0 && datalen2 < 1)) {
return 0;
}
/* Streams are equal if both have length 0 */
if (datalen1 == 0 && datalen2 == 0) {
return 1;
}

160

165

170

/* Now for the actual data */
while (i1<s1len && i2<s2len) {
/* Number detection (require number in both streams to start
* number treatment
*/
/* First check for negative numbers */
if (d1[i1] == ’-’ && isdigit(d1[i1+1])) {
sign1 = -1;
i1++;
}
if (d2[i2] == ’-’ && isdigit(d2[i2+1])) {
sign2 = -1;
i2++;
}

175

180

185

if (isdigit(d1[i1]) && isdigit(d2[i2])) {
num1 = 0;
num2 = 0;
/* We have got a number, let’s parse it */
while (isdigit(d1[i1]) && isdigit(d2[i2])) {
/* Move number one order to the left */
num1 *= 10;
num2 *= 10;
/* Add current digit as least significant */
num1 += d1[i1]-48;
num2 += d2[i2]-48;
i1++;
i2++;

190

}
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195

200

/* One number may have more digits than the other */
while (isdigit(d1[i1]) || isdigit(d2[i2])) {
if (isdigit(d1[i1])) {
num1 *= 10;
num1 += d1[i1]-48;
i1++;
}
if (isdigit(d2[i2])) {
num2 *= 10;
num2 += d2[i2]-48;
i2++;
}
}

205

/* Check for floats */
if (((d1[i1] == ’.’ || d1[i1] == ’,’) && isdigit(d1[i1+1])) ||
((d2[i2] == ’.’ || d2[i2] == ’,’) && isdigit(d1[i1+1]))) {
210

/* Both numbers doesn’t necessary have decimals */
if (d1[i1] == ’.’ || d1[i1] == ’,’) {
i1++;
}
if (d2[i2] == ’.’ || d2[i2] == ’,’) {
i2++;
}

215

decimalplace = 1;
/* ... but if they have, we take them into account */
while (isdigit(d1[i1]) || isdigit(d2[i2])) {
decimalplace *= 0.1;
if (isdigit(d1[i1])) {
num1 += (d1[i1]-48)*decimalplace;
i1++;
}
if (isdigit(d2[i2])) {
num2 += (d2[i2]-48)*decimalplace;
i2++;
}
}

220

225

230

}
235

num1 *= sign1;
num2 *= sign2;
/* Calculate mean */
mean = (num1+num2)/2;

159

240

if (/* Same numbers */
((num1 - num2) == 0) ||
/* Is std.dev < allowed numeric difference */
(sqrt(((num1 - mean)*(num1 - mean)) +
((num2 - mean)*(num2 - mean))) < allowednumdiff)) {
equalchars += numweight;
} else {
unequalchars += numweight;
}

245

250

/* Reset signs */
sign1 = 1;
sign2 = 1;
}

255

260

265

270

275

280

285

/* Non-digit-chars */
if (d1[i1] == d2[i2]) {
equalchars++;
i1++;
i2++;
} else {
/* Allow \r to be present in one file */
if (d1[i1] == ’\r’) {
i1++;
continue;
}
if (d2[i2] == ’\r’) {
i2++;
continue;
}
unequalchars++;
/* Skip numbers, since they are only present in one stream */
if (isdigit(d1[i1])) {
i1++;
unequalchars++;
continue;
}
if (isdigit(d2[i2])) {
i2++;
unequalchars++;
continue;
}
/* Streams may be out of sync (one char present in only
* one of the streams), try to recover. Not a very
* intelligent algorithm, but it may work.
*/
160

290

295

/* If resynclen goes beyond a buffer, set it to the
* remaining length of the shortest one
*/
if (resynclen
resynclen =
}
if (resynclen
resynclen =
}

> strlen(&(d1[i1]))) {
strlen(&(d1[i1]));
> strlen(&(d2[i2]))) {
strlen(&(d2[i2]));

300

if (resynclen == 0) {
/* End of stream, no need to resync */
break;
}

305

/* First we guess that d2 has extra chars */
/* Copy next resynclen bytes into a scratchpad */
strncpy(syncbuf, &(d1[i1]), resynclen);
syncbuf[resynclen] = 0;

310

315

320

325

330

335

/* Look for digits in scratch pad as we don’t want them */
index = digitindex(syncbuf);
if (index > 0) {
/* Ignore chars beyond first digit */
syncbuf[index] = 0;
}
/* Search for syncbuf in other string */
if (strstr(&(d2[i2]), syncbuf)) {
unequalchars += (int) (strstr(&(d2[i2]), syncbuf) - &(d2[i2]));
i2 += (int)(strstr(&(d2[i2]), syncbuf) - &(d2[i2]));
continue;
} else {
/* Do same thing, but search in d1 for next chars in d2 */
strncpy(syncbuf, &(d2[i2]), resynclen);
syncbuf[resynclen] = 0;
/* Look for digits in scratch pad as we don’t want them */
index = digitindex(syncbuf);
if (index > -1) {
/* Ignore chars beyond first digit */
syncbuf[index] = 0;
}
/* Search for syncbuf in other string */
if (strstr(&(d1[i1]), syncbuf)) {
161

unequalchars += (int) \
(strstr(&(d1[i1]), syncbuf) - &(d1[i1]));
i1 += (int) \
(strstr(&(d1[i1]), syncbuf) - &(d1[i1]));
continue;

340

}
}
i1++;
i2++;

345

}
}

350

/* Calculate threshold: differing chars/total nonignored chars */
return ((((double)unequalchars)/(unequalchars+equalchars))
<= threshold);
}

355

void usage(char* name) {
printf("%s <file1> <file2> <allowed total difference> ", name);
printf("<allowed numerical difference>\n");
}
360

/* Main method for testing purposes, only. Takes two files and runs
* them through the algorithm.
*/
365

370

int main_file_test(int
FILE *f1, *f2;
char c;
int i=0;
struct app_pdu *s1
struct app_pdu *s2
s1->data = (char*)
s2->data = (char*)

args, char** argv) {

= (struct app_pdu*) malloc(sizeof(struct app_pdu));
= (struct app_pdu*) malloc(sizeof(struct app_pdu));
malloc(10000);
malloc(10000);

375

if (args < 3) {
usage(argv[0]);
return -1;
}

380

f1 = fopen(argv[1], "r");
f2 = fopen(argv[2], "r");
if (f1 == NULL) {
printf("Error opening %s\n", argv[1]);
162

385

}
if (f2 == NULL) {
printf("Error opening %s\n", argv[2]);
}

390

/* Read first file into buffer */
c = fgetc(f1);
while (c != EOF) {
s1->data[i++] = c;
c = fgetc(f1);
}
s1->len = i;
fclose(f1);

395

/* Read second file into buffer */
i = 0;
c = fgetc(f2);
while (c != EOF) {
s2->data[i++] = c;
c = fgetc(f2);
}
s2->len = i;
fclose(f2);

400

405

if(equal(s1, s2, 0.1, 0.0001, 2)) {
printf("Files are equal\n");
} else {
printf("Files are unequal\n");
}
return 0;

410

415

}
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B.5 inttolproxyrc (konfigurasjonsfil)
1

5

# Server 1
server 192.168.1.2:80
# Server 2
server 192.168.1.3:80
# Server 3
server 192.168.1.4:80
# Local listening port
listenport 80

10

# Threshold for equality acceptance. Given in percent
threshold 0.01
15

# Allowed difference in standard deviation between a given number
# in the two PDUs
numdiff 0.01
# Weight a number has against a "regular" char
numweight 2

20

25

# Security Policy
# ALL_EQUAL 0
# MAJORITY 1
# PLAURALITY 2
secpol 0
# User to run as after root privileges are dropped
username inttolproxy

30

35

# Timeout in seconds and microseconds
secs 0
usecs 250000
# File containing error messag
errorfilename error.html
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