Případová studie

Systematický přístup k zajištění
bezpečnosti kritického
informačního systému
Jak nejefektivněji zvýšit bezpečnost systému v závěrečné fázi
implementace? Proč by penetrační testování poskytlo jen velmi
omezené přínosy? Jaké kroky a analýzy musely předcházet?

Následující příspěvek prezentuje projekt,
který jsme realizovali pro zákazníka s poměrně rozsáhlou sítí, resp. informačním
systémem, jenž patří do kritické infrastruktury státu. Celý projekt začal tím, že se
na nás, jakožto „nezávislého experta“, zákazník obrátil s mrazivě jednoduchou otázkou: „Je naše síť dostatečně bezpečná?“

lokalitách na území celé ČR. Obsahoval
více než 500 serverů různých typů, řídicích a komunikačních systémů a pracovních stanic, které byly zapojeny do celkem
21 vzájemně oddělených sítí. Prostřednictvím datových koncentrátorů (a dalších
sítí) byly do tohoto systému zapojeny další
stovky telemetrických prvků.

Odpovědět na tuto otázku zodpovědně
znamenalo především vyjasnit si, co přesně znamená každé slovo samo o sobě, co
a v jakém rozsahu se bude zkoumat, jak,
podle jakých kritérií a kdo to bude posuzovat, co má být výstupem projektu, k jakému účelu budou poznatky dále využity atd.
Jelikož zákazník nebyl schopen na začátku
projektu dát na uvedené otázky dostatečně konkrétní odpovědi, zvolili jsme aktivní
přístup a zadání projektu, jeho cílů, přínosů
a výstupů jsme formulovali sami. Vše jsme
následně dali zákazníkovi ke schválení.

Komunikace mezi lokalitami probíhala
po čtyřech vzájemně oddělených sítích,
avšak do vnějších sítí (do Internetu) systém jako celek připojen přímo nebyl. Objem přenášených dat byl poměrně velký
− denně bylo jen mezi lokalitami přenášeno několik TB dat. V rámci lokalit byly přenášeny řádově až desetitisíce datových
zpráv za sekundu.

Výchozí situace
Než se podíváme na celý projekt a na jeho
jednotlivé fáze podrobněji, je potřeba říci
několik slov o výchozí situaci, v jaké jsme
se nacházeli, a o prostředí, v jakém jsme
se pohybovali.
Zákazník implementoval nový rozsáhlý
řídicí systém, který byl rozprostřen v pěti
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Zároveň měl zákazník velké nároky
na bezpečnost – a to jak na dostupnost
a na integritu služeb IS a dat, tak na nepopiratelnost provedených akcí. Proto byly
všechny servery, výpočetní, databázové,
řídicí, komunikační i síťové, bezpečnostní a dohledové systémy a prvky v každé
z lokalit zdvojeny, rovněž tak všechny sítě
byly postaveny redundantně. Pro síťovou
komunikaci se využívaly zabezpečené protokoly dle běžných RFC standardů nebo
dle platných odvětvových norem spolu
s dalším − již proprietárním − zabezpečením na úrovni vyšších vrstev protokolů,

na úrovni aplikační logiky a databází. Požadavkům na bezpečnost odpovídala rovněž administrativní a procesní omezení,
která kladla projektu další docela těsné
mantinely.
Celý projekt implementace nového IS se
nacházel de facto ve finální fázi, aktuálně
probíhal testovací / ověřovací provoz déle
než jeden rok. Finální termín překlopení
do ostrého provozu se kvapem blížil, takže
časová omezení, tlak na termíny a nervozita vzrůstaly. (A v tomto okamžiku jsme
do implementace nového řídicího IS vstupovali my.)
Zákazník v minulosti realizoval několik
projektů v této oblasti a ne všechny skončily zdarem. Zřejmě proto se mohl přístup
některých zúčastněných stran jevit jako
nepříliš empatický. I z výše uvedeného,
velmi stručného popisu je patrné, že výchozí situace pro úspěch tohoto „bezpečnostního“ projektu příznivá nebyla.

Implementace
systematického přístupu
k bezpečnosti
Zákazník si u nás coby externí nezávislé
firmy původně objednal penetrační testy,
po kterých chtěl ujištění, že mu dodavatelé postavili „bezpečnou síť“. Avšak do-
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davatelé nevěděli, co to přesně znamená,
jelikož jim to zákazník pravděpodobně
nebyl schopen říci. A co hůř − ani oni to
nebyli schopni říci zákazníkovi. Tak všechno zdvojili, resp. zečtyřnásobili. K tomu
si zákazník pořídil ty nejdetailněji konfigurovatelné firewally, ale nakonec využil
jen základní možnosti jejich nastavení.
Jinými slovy hromady hardware v hezkých
krabicích pospojované barevnými kabely,
vše se točilo, svítilo a krásně blikalo, ale
přesto něco podstatného scházelo.
Mohli jsme k celé akci přistoupit alibisticky a provést pouze žádané (tj. penetrační testy), ale viděli jsme, že by to zákazníkovi přineslo jen malý užitek. Takto
provedené testy by totiž daly jen časově omezené výsledky, ale pro celkovou
bezpečnost informačního systému by
v dlouhodobějším horizontu velkým přínosem nebyly.
Co jsme nejvíce postrádali, byl totiž systematický pohled na celý proces návrhu,
implementace, převedení do rutinního
provozu a následného provozování a správy nového informačního systému zákazníka. Obdobně jako v jiných případech jsme
se setkali spíše s technokratickým pohledem administrátora než s nadhledem manažera či architekta (zjednodušeně řečeno). Proto jsme se na situaci podívali přes
prizma standardního Demingova (chcete-li PDCA nebo Plan-Do-Check-Act) cyklu
(viz Obr. 1).
Do celkového projektu jsme vstupovali ve fázi Kontroly (fáze C neboli Check).
Bylo však zřejmé, že se podcenily některé
kroky též ve fázích plánování i realizace,
neboť nebyla provedena analýza rizik nového řešení, nebyla vypracována bezpečnostní politika, realizační dokumentace
nebyla aktualizována dle skutečného provedení apod.
Naše nabídka tak směřovala nejen do fáze
Check, ale i do fáze Plan tak, abychom
pomohli zákazníkovi zajistit nejen bezpečnost sítě krátkodobě, ale trvalou bezpečnost celého jeho informačního systému.

Nabídka řešení

DSM
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Obr. 1: Aplikace přístupu Plan-Do-Check-Act na bezpečnost informačního systému
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Obr. 2: Zjednodušené schéma sítě v jedné z lokalit

Projekt sestával ze čtyř hlavních etap
s níže uvedenými subetapami:
Analýza
Analýza síťového provozu
Analýza rizik
Protiopatření
Návrh
Síťová bezpečnostní politika
Audit
Audit konfigurace FW
Nápravná a preventivní opatření
Doporučení dalšího postupu
Technické testy
Externí penetrační testy
Cílem první etapy projektu bylo podrobně

prozkoumat aktuální stav dané části informačního systému z hlediska bezpečnosti
dat přenášených sítí. Omezení rozsahu
jen na síť bylo vynuceno časovými možnostmi celého implementačního projektu
a též praktickou nerealizovatelností jakýchkoli podstatných změn v architektuře
nebo implementaci zaváděného systému.
Na základě výstupů z první etapy se formulovala síťová bezpečnostní politika,
která definovala rámec pro řízení bezpečnosti v dané části nového IS, hlavní zásady a principy a bezpečnostní opatření.
Třetí a čtvrtá etapa bezpečnostního projektu směřovala do fáze Kontroly. Jednak
byl proveden audit konfigurace firewallů
vůči bezpečnostní politice formulované
v předchozí etapě a souběžně byly prove-
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Obr. 4: Časové rozložení objemu přenášených dat přes jeden z firewallů
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application/x-zip-compressed

Jelikož nebylo možné do sítě vložit žádné
další prvky pro sběr informací o síťové
komunikaci ani využít pro tento účel přepínače, byly využity firewally. Na jejich
rozhraních byl monitorován provoz v jednotlivých segmentech sítě a následně byly
takto získané údaje analyzovány. Firewally
samy o sobě již nabízely některé analytické nástroje, např. pro přehledné zobrazení objemu přenášených dat v jednotlivých
subsítích, pro zobrazení systémů, které
se na daném typu komunikace podílely
nejvyšší měrou, pro zobrazení typů příloh
zasílaných v e-mailech apod. Pro ilustraci
uvádíme několik možných výstupů z těchto nástrojů (viz Obr. 3–5).
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Obr. 3: Přehled objemu komunikace na jednom z rozhraní jednoho z firewallů
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Kdybychom se podrobněji podívali na zjednodušené schéma jedné z lokalit, viděli bychom několik sítí vzájemně oddělených firewally. Tyto sítě měly různé určení a různé
požadavky na bezpečnost. Vše bylo zdvojeno, resp. v mnoha případech zečtyřnásobeno. Jak již bylo uvedeno výše, tyto sítě
v jednotlivých lokalitách byly mezi sebou –
opět redundantně – propojeny (viz Obr. 2).
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Analýza
Pro analýzu síťového provozu byly k dispozici mnohé podklady a dílčí vstupní
informace, zejména pak Realizační projekt nového IS. Jak ale vyplývalo z odpovědí manažerů zodpovědných za realizaci
i správců jednotlivých subsystémů, reálná
implementace se od projektu v některých
částech více, v jiných méně, odlišovala.
Skutečnou komunikací subsystémů a zabezpečením dat, která jsou sítí přenášena, si nebyl jist nikdo. Proto bylo potřeba
skutečné datové toky (na rozdíl od těch
projektovaných) podrobně zmapovat.

RRDTOOL / TOBI OETIKER

deny penetrační testy hlavních systémů
a prvků celého IS. Cílem bylo ověřit, nakolik jsou interní systémy napadnutelné
z dostupných částí sítě celého IS a nakolik jsou zabezpečena data přenášená mezi
jednotlivými částmi sítě. Další subsystémy
IS a další aspekty bezpečnosti podrobně
auditovány nebyly z důvodu omezené časové (a finanční) dotace tohoto projektu.
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Obr. 5: Typy příloh v e-mailech

Nás však zajímaly nejen přehledové grafy,
ale též podrobné údaje o chybách a jiných
anomáliích v komunikaci systémů a zejména odchylky od původního projektu.
Za tímto účelem byly využity standardní
i speciálně pro tento případ vytvořené nástroje pro analýzu síťového provozu.
V řadě případů totiž nebylo možné využít
standardní nástroje kvůli příliš velkému

objemu datových souborů, ve kterých
byly podrobné informace o všech proběhnuvších přenosech uchovávány. Mohutnost těchto souborů byla dána jednak velkým množstvím komunikujících systémů,
velkým počtem různých přenosů, použitím nestandardních nebo proprietárních
protokolů a zejména nutností podrobně
analyzovat všechny datové komunikace
v poměrně dlouhém časovém úseku. Bylo
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potřeba data nějak vhodně protřídit, resp.
zmenšit, ale přitom neztratit žádné podrobné údaje.
Při analýze jsme vyzkoušeli několik
komerčních i nekomerčních nástrojů,
které však ze stejných vstupních dat
dávaly mírně odlišné výsledky. Proto
tyto nástroje nebyly využity pro prvotní
analýzu ani pro statistický výběr vzorků,
nýbrž jsme pro tento účel vytvořili několik vlastních analyticko-statistických
nástrojů v jazycích Perl a C++. Výsledkem jejich práce bylo nalezení zástupců jen „unikátních“ komunikací včetně
nedokončených nebo jinak chybových
či poškozených přenosů, jež byly dále
podrobněji analyzovány pomocí standardních SW.

Obr. 6: Uzly, které se na komunikaci podílely největší měrou – komunikace IPv4

Tímto postupem byly identifikovány
všechny komunikující prvky, jejich účel
a role v systému, způsoby, protokoly
a další charakteristiky jejich komunikace
a též chybové datové přenosy a odchylky
od projektovaného stavu.
Jako příklad vizualizací některých částí
analýzy lze uvést např. následující schémata (viz Obr. 6–9).
Z důvodu citlivosti některých informací
nelze podrobně uvést jednotlivá zjištění
analýzy ani konkrétní nápravná a preventivní opatření formulovaná v tomto
projektu. Nicméně obecně lze konstatovat, že v projektech obdobného rozsahu a zaměření se obvykle setkáváme
s následujícími problémy:
Chyby v návrhu či architektuře systému
Použití proprietárních, důkladně neprověřených řešení, která mohou mít
bezpečnostní vady (a často mají),
namísto standardních (řádně prověřených) řešení / protokolů / systémů
apod., upřednostnění funkčních požadavků oproti bezpečnostním, řešení
otázek bezpečnosti až dodatečně, kdy
návrh bezpečnosti není integrální součástí návrhu systému apod.

Obr. 7: Uzly, které se na komunikaci podílely
největší měrou – komunikace IPv4 graficky

Obr. 8: Uzly, které se na komunikaci podílely
největší měrou – fyzická komunikace

Procesní problémy správy systému (při jeho zprovozňování)
Pozůstatky dočasných a testovacích konfigurací, „zadní vrátka“
a obdobné prvky zavedené do systému jeho správci často z důvodu
zjednodušení práce, špatně řízené
provádění změn systému, nedostatečný dohled, vyhodnocování
chybových a dalších hlášení systému jen nepravidelně a v omezené
míře, neadekvátní nebo nezdokumentovaná reakce na zprávy monitoringu či auditu, opožděné zprovozňování bezpečnostních funkcí
systému atd.

aktualizován, není zřejmé, proč
a na základě jakého rozhodnutí
a schválení ke změnám došlo, nejsou
vyhodnocena rizika změn apod.

Odchylky od dokumentace, které
však nejsou podchyceny vůbec
nebo jen velmi nedostatečně
Dokumentace skutečného stavu chybí, původní prováděcí projekt není

Na tomto místě se hodí říci, že v popisovaném případě bylo identifikováno jen
několik méně závažných chyb, které se
týkaly procesů správy, aktuální konfigurace a dokumentace systému.

Obr. 9: Přehled chyb nebo problémů
v komunikaci
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Politika bezpečnosti a
ochrany životního prostředí

Návrh
Na základě výstupů z etapy Analýza byla vypracována Bezpečnostní politika informací
pro vymezenou část daného informačního
systému. Jednalo se o běžnou bezpečnostní politiku pokrývající všechny kapitoly norem ČSN ISO/IEC 27001, resp. ISO/IEC
27002 s tím, že zadavatel již některé dílčí
směrnice v této oblasti vypracované i zavedené do praxe měl, např. směrnice pro
zajištění fyzické bezpečnosti, směrnice pro
řízení přístupu třetích stran apod. Kromě
toho existovalo další velké množství řídicí
i prováděcí dokumentace od vrcholových
strategií až po podrobné pracovní postupy,
z nichž některé se části řešené problematiky též dotýkaly. Proto jsme na ně navázali,
doplnili je, rozšířili a zastřešili jednotným
rámcem (viz Obr. 10).
Byly doplněny zejména:
základní principy bezpečnosti uplatnitelné v celém informačním systému
definice rolí v procesu výkonu a řízení
bezpečnosti a jejich vzájemné vztahy,
povinnosti a odpovědnosti
formulace základních bezpečnostních
opatření ve fyzické, organizační, procesní i technologické bezpečnosti
a v neposlední řadě byl též definován
proces řízení změn
Vzhledem k tomu, že se celý bezpečnostní projekt soustřeďoval především na síť
(jak bylo zmíněno v kapitole Návrh postupu), obsahovala bezpečnostní politika
i detailní přehled povolené komunikace
mezi jednotlivými segmenty a částmi sítě
a také doporučení pro vytváření a správu
konfigurací firewallů.

Audit
Třetí etapa projektu mířila do fáze Check
standardního PDCA cyklu. My jsme se
v ní soustředili na vzájemné porovnání
aktuální konfigurace firewallů, zachycené a analyzované komunikace z reálného
provozu a pravidel definovaných bezpečnostní politikou.
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Obr. 10: Struktura původní i vytvořené dokumentace

Podkladem byly na jedné straně aktuální
data a informace ze sítě − konfigurační
soubory příslušných firewallů a výstupy
z Analýzy síťového provozu (z první etapy
projektu), na druhé straně pak původní realizační projekt, detailní přehled povolené
komunikace mezi jednotlivými segmenty
a částmi sítě formulovaný v Bezpečnostní politice (ve druhé etapě projektu) a též
srovnání nastavení povolené komunikace
přes některé firewally s původním realizačním projektem, který připravil zadavatel.
Provedení auditu nebylo jednoduché.
Kromě rozsáhlosti informačního systému,
počtu jeho prvků, různorodé komunikace
mezi nimi, použití i proprietárních protokolů, změn v průběhu implementace IS,
o kterých chyběla dokumentace, byly
konfigurační možnosti firewallů opravdu široké. Ke splnění daného úkolu tak
mohli jejich administrátoři využít různých
nástrojů, postupů a technik, dokonce
i různých principiálních / filozofických
přístupů. A také je v průběhu poměrně
dlouhé implementace celého informačního systému použili. Zde se projevila neexistence bezpečnostní politiky, o kterou
by se mohli správci i řídicí pracovníci při
implementaci IS opřít. Dalším negativním
faktorem byl v určitých oblastech ne dobře zvládnutý proces řízení změn.
Výsledkem auditu byly dvě skupiny
opatření:
Nápravná opatření
Korigovala jednotlivé konfigurační
entity (vesměs pravidla) firewallů, tj.

na základě zjištěného souladu, resp.
nesouladu s projektem a bezpečnostní politikou, s účelem a zodpovědností
za pravidlo a s analyzovaným provozem
určovala, zda danou entitu ponechat,
změnit nebo zrušit a zda upravit dokumentaci nebo konfiguraci (viz Obr. 11).
Preventivní opatření a doporučení
dalšího postupu
Obsahovala návod pro konsolidaci
a zpřehlednění konfigurací a popis procesů change managementu tak, aby
správa této části informačního systému a správa bezpečnosti byly v budoucnu efektivní.

Testy
Základním předpokladem zadavatele
bylo, že případný prvotní útok může reálně přijít jen ze sítí v bezprostřední blízkosti
nového IS, ale ne z interních sítí IS. Tento
předpoklad se opíral o již implementovaná opatření v oblasti fyzické, procesní
a personální bezpečnosti. Dalším limitujícím faktorem byl čas, který bylo možné
penetračním testům věnovat. Proto byly
(v souladu s potřebami projektu a v souladu se zadáním) provedeny penetrační
testy jako externí a s částečnou znalostí
(tzv. external grey-box tests).
Cílem testu bylo ověřit zabezpečení určené části infrastruktury nového informačního systému z pohledu útočníka přistupujícího z vnější sítě, tedy útočníka, který
do této (externí) sítě má nebo získal přístup
a snaží se tento přístup rozšířit i na systé-
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my nacházející se ve vnitřních oblastech
předmětného IS. Navíc test předpokládal,
že útočník má částečnou znalost o interních sítích systému, o jeho prvcích, jejich
funkci, adresaci, použitých technologiích
apod. Vzhledem k testování v produkčním
prostředí (i když ještě ve fázi ověřovacího
provozu) byly vyloučeny testy invazivní,
které by znamenaly neoprávněnou změnu
dat nebo jiné neoprávněné narušení činnosti IS. Předmětem testu byly prvky ať
už přímo nebo nepřímo dostupné z vnější
sítě, tedy zejména firewally, komunikační
a další servery v demilitarizované zóně.
Postup provedení tohoto penetračního
testu vycházel z doporučení a metodik
mezinárodně uznávaných pracovních skupin nebo organizací:
OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual)
OWASP (Open Web Application Security Project)
CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker)
ISSAF PTF (Information Systems Security Assessment Framework − Penetration Testing Framework)
NIST Special Publication 800-115
(Technical Guide to Information Security Testing and Assessment)
Součástí penetračního testování bylo
též provedení testu zranitelností (Vulnerability Assessment). Zranitelnosti
byly klasifikovány pomocí třístupňové
stupnice (High, Medium, Low) dle zá-

važnosti. Nelze podrobně diskutovat
o konkrétních nálezech, několik málo
zranitelností však identifikováno bylo.
Na některé z nich poukázala i první etapa projektu (Analýza). Tímto testem byly
zranitelnosti nezávisle potvrzeny.
Vlastní penetrační test byl (alespoň částečně) úspěšný, útočníkům se podařilo
získat neoprávněný přístup k jednomu
ze systémů. Naštěstí oprava byla velice
snadná a rychlá, jednalo se jen o drobné, i když časté konfigurační opomenutí. Avšak architektura systému i jeho
zabezpečení jako celku byly shledány
vyhovujícími.
Doporučení proto směřovala k eliminaci
nalezených chyb – a jak bylo zmíněno
výše, šlo vesměs o nenáročnou úpravu
konfigurace na straně serverů, komunikačních a oddělujících prvků, která byla
následně implementována. Další doporučení směřovala k definování jiných předpokladů a nových scénářů útoku.
Při návrhu opatření jsme do jisté míry revidovali původní zadání a preventivně jsme
posílili ochranu i proti případnému „internímu“ útočníkovi, který by útočil z vnitřních částí systému.

Závěr
Společně se zákazníkem se podařilo formulovat zadání takového projektu, který
rychle a efektivně posunul bezpečnost
v jeho IS na vyšší úroveň a položil dobré
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základy pro další rozvoj. Navržená řešení
plně respektovala užité technologie, zavedené postupy a reálné prostředí zákazníka
a rozvíjela je co možná konzistentní a nákladově i časově optimální cestou.
Ačkoli výchozí situace projektu vzhledem k časovým a dalším omezením nebyla příznivá, podařilo se práce úspěšně dokončit v požadovaném termínu,
zodpovědět hlavní otázku zákazníka
a zejména dát konkrétní návod pro bezprostřední i budoucí posilování a řízení
bezpečnosti informací v jeho reálném IS
a jeho prostředí.
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