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Witam Państwa serdecznie na szkoleniu działu Komputerów DuŜej Mocy Poznańskiego
Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Nazywam się Gerard Frankowski i pracuję w
Zespole Bezpieczeństwa PCSS. Tematem dzisiejszego dwugodzinnego szkolenia będzie
zabezpieczanie komunikacji sieciowej z wykorzystaniem protokołu IPSec.
Wybraliśmy do przybliŜenia naszym gościom właśnie tę technologię z racji wykorzystania
jej w jednym z naszych przedsięwzięć naukowo – badawczych, o którym będzie mowa
później - a ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym projekcie. Mam nadzieję, Ŝe
podzielenie się naszymi doświadczeniami pomoŜe Państwu w zwiększeniu poziomu
bezpieczeństwa Waszych struktur teleinformatycznych.
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Kwestie bezpieczeństwa
grają coraz większą rolę
• Techniki informatyczne są coraz
bardziej wszechobecne
• Waga przesyłanych danych staje
się większa
• Skutki naruszeń bezpieczeństwa
mogą być coraz powaŜniejsze
• Rośnie takŜe ich koszt
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Techniki informatyczne uczestniczą w naszym Ŝyciu coraz intensywniej. Intensywny
rozwój nauki i techniki (zwłaszcza w obszarze technologii IT) powoduje, iŜ tworzone są
ciągle nowe sposoby wymiany informacji. Dane wymieniane są juŜ nie tylko pomiędzy
komputerami, ale takŜe aparatami fotograficznymi czy urządzeniami AGD. Nieustannie
ulepszane są takŜe juŜ istniejące kanały transmisyjne (przykładem jest rozwój moŜliwości
telefonów komórkowych).
Wszechobecność technik informatycznych niesie za sobą szereg pozytywów.
Wykorzystanie elektronicznych dróg wymiany informacji poprzez sieć ułatwia wiele
kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie, lecz z drugiej
strony niesie za sobą nowe zagroŜenia. Dane składowane (i w razie potrzeby przesyłane)
elektronicznie obejmują coraz więcej obszarów, których naruszenie przez osoby
nieuprawnione niesie za sobą wyjątkowo negatywne skutki. Jako przykład przedstawić
moŜna informacje o przygotowywanych przez firmę produktach, dane medyczne lub
informacje uwierzytelniające uŜytkownika systemu bankowego. Utrata informacji
podobnego rodzaju moŜe skutkować bezpośrednimi stratami finansowymi, procesami
sądowymi, szantaŜem, utratą rynku bądź zaufania klientów.
Abstrahując od przyczyn, dla których podatności na zagroŜenia są wykorzystywane,
rosnącą skalę zjawiska moŜna uświadomić sobie na podstawie danych przedstawionych
przez firmę Trend Micro. Szacuje ona koszt ataków szkodliwych programów na całym
świecie w 2003 roku na 55 miliardów dolarów. Dane na temat 2004 roku mówiły juŜ o
130 miliardach. FBI podało na początku tego roku, Ŝe w samych Stanach Zjednoczonych
straty wyniosły (od połowy 2004 roku do połowy roku 2005) 67 miliardów dolarów.
Istnieją nowsze szacunki dotyczące równieŜ terenu USA – te obracają się wokół kwoty
200 miliardów dolarów.
TakŜe napastnicy sieciowi coraz częściej liczą pieniądze. Dziś rzadko atakuje się w celu
wykazania się swoimi umiejętnościami – zwykle chodzi o kradzieŜ danych bądź zasobów,
szantaŜ bądź wymuszenie okupu, w coraz większej liczbie działają niezwykle groźne
zorganizowane grupy przestępcze, próbujące juŜ nawet werbować szczególnie zdolnych
studentów kierunków informatycznych.
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Nie moŜna zapewnić
bezpieczeństwa totalnego
• Niestety takie bezpieczeństwo w praktyce
nie istnieje

Grafika: http://sale.nf.pl

• Podnoszenie poprzeczki
zwiększa koszt ataku, co
być moŜe zniechęci
napastnika
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Najlepszym środkiem do zastosowania w obliczu zagroŜeń byłoby posiadanie systemu
całkowicie bezpiecznego. To z gruntu dobre załoŜenie ma podstawową wadę - w
realnych zastosowaniach takie systemy nie istnieją.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie stopień skomplikowania dzisiejszego
oprogramowania. Kod jednego z popularnych komercyjnych systemów operacyjnych
sprzed kilku lat to około 30 mln linii. Statystycznie w takim kodzie spotyka się 1 błąd na
30 linii kodu (w sumie mamy więc około miliona błędów). PrzewaŜająca większość z nich
to drobne, czasem niezauwaŜalne usterki - rozsądnie jest powiedzieć, Ŝe tylko kilka
procent, np. 5% to błędy bezpieczeństwa. To pozostawia liczbę 50 000 luk. Do
zaatakowania systemu potrzeba jeszcze, aby taki błąd moŜna było wykorzystać i to w
sposób umoŜliwiający (najlepiej zdalną) kontrolę nad systemem. Niech tylko 1% błędów
bezpieczeństwa ma takie cechy - pozostawia to ciągle liczbę 500 luk. A wystarczy
przecieŜ, aby napastnik znalazł tylko jedną z nich.
Dodatkowo naleŜy uwzględnić wpływ interfejsów między róŜnymi modułami pracującymi
w systemie komputerowym, czy teŜ wnoszący zupełnie inne rodzaje zagroŜeń czynnik
ludzki. Tak naprawdę broniąc systemu teleinformatycznego musimy czynić to wszędzie
(everywhere), napastnik zaś moŜe zaatakować gdziekolwiek (anywhere), co stawia go w
duŜo korzystniejszej sytuacji – nawet jeśli dysponuje o wiele mniejszymi zasobami i
wiedzą o systemie niŜ jego administratorzy czy autorzy.
JeŜeli nie jest moŜliwe bezpieczeństwo całkowite, pozostaje dąŜenie do osiągnięcia
moŜliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa (naturalnie w stosunku do potrzeb - nie
trzeba chronić komputera domowego aŜ tak dokładnie, jak np. serwera pocztowego
obsługującego 3000 uŜytkowników). Stawiając napastnikowi kolejne przeszkody
zwiększamy cenę, jaką musi zapłacić za udany atak (większa ilość zasobów, lepszy
komputer). JeŜeli ta cena przekroczy wartość przechowywanych w systemie danych,
napastnik prawdopodobnie zrezygnuje ze swoich niecnych zamiarów.
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Usystematyzujmy podejście
do spraw bezpieczeństwa...
• Podstawowe aspekty bezpieczeństwa
informatycznego:
– Kontrola dostępu
– Uwierzytelnienie
– Poufność
– Integralność
– Niezaprzeczalność
– Dostępność
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W odpowiednim podejściu do kwestii bezpieczeństwa pomoŜe nam jego
skategoryzowanie. Istnieją róŜne sposoby systematyzowania poszczególnych aspektów
bezpieczeństwa, obracające się jednak wokół kilku tych samych haseł - krótko
omówionych poniŜej:
– Kontrola dostępu - koncentruje się wokół zapewnienia, Ŝe nie wystąpi sytuacja, w
której dostęp do określonych zasobów zyskuje osoba nie mająca do tego uprawnień.
– Uwierzytelnienie - w odniesieniu do infrastruktur sieciowych, obie strony biorące udział
w transmisji danych muszą mieć pewność, Ŝe komunikują się z tym, za kogo podaje się
druga strona.
– Poufność – częściowo związana z kontrolą dostępu - porusza problem utrzymania w
tajemnicy informacji nie przeznaczonej dla ogółu odbiorców. Przykładem mogą być
wysyłana przez sieć informacje uwierzytelniające, numer karty kredytowej itp.
– Integralność - niekiedy występuje sytuacja, Ŝe przechowywane lub przesyłane dane nie
są tajne, niemniej wymagana jest pewność, Ŝe nie zostały one przez nikogo
zmodyfikowane - jest to właśnie kwestia ich integralności. JeŜeli szef ogłasza publicznie
dostępną listę nagrodzonych pracowników, nie chciałby zapewne, aby ktoś się do niej
dopisał.
– Niezaprzeczalność - wymaganie, aby osoba, która wykonywała pewną autoryzowaną
przez siebie czynność nie była w stanie się jej wyprzeć. Unika się w ten sposób
przykładowej sytuacji, w której decydent umyślnie wydaje polecenie niekorzystne dla
organizacji, po czym twierdzi, Ŝe treść polecenia została zmodyfikowana przez złośliwego
napastnika.
– Dostępność - odnosi się do kwestii zapewnienia działania usługi czy infrastruktury,
takŜe w obliczu zmasowanych i rozproszonych ataków zalewających system
sfałszowanymi Ŝądaniami. Jest to kwestia bardzo złoŜona i w praktyce nie moŜna
zapewnić dobrego jej rozwiązania (patrz niedawne zmuszenie firmy Blue Security do
zamknięcia antyspamerskiego projektu Blue Frog poprzez ataki DDoS wielkiej skali).
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... i powiedzmy, o czym
będziemy dziś rozmawiać
• Problem: zabezpieczenie komunikacji sieciowej

• Zaadresujemy następujące aspekty
bezpieczeństwa:
– Integralność
– Poufność
– Uwierzytelnienie drugiej strony
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Podczas dzisiejszego szkolenia największy nacisk będzie połoŜony na zabezpieczenie
komunikacji sieciowej w niezaufanym środowisku. RóŜnego rodzaju infrastruktury mają
nieustanną potrzebę komunikowania się z innymi organizacjami w celu przesłania danych
bądź skorzystania z usług. Rozproszenie geograficzne poszczególnych jednostek
implikuje najczęściej konieczność korzystania z największej sieci komputerowej –
Internetu. Jest to środowisko z gruntu niezaufane, pełne róŜnorodnych zagroŜeń.
Rozmawiając dziś o protokole IPSec poruszymy niektóre z wspomnianych wcześniej
aspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Będą to: integralność przesyłanych
danych, ich poufność oraz uwierzytelnianie drugiej strony transmisji. Jak wszelkie inne
środki, takŜe IPSec nie jest w stanie ochronić uŜytkowników przed wszystkimi moŜliwymi
niebezpieczeństwami. Przykładowo nie będzie mieć wiele do wniesienia, jeŜeli chodzi o
kontrolę dostępu – nie jest to po prostu jego rola. IPSec nadaje się za to świetnie do
budowy wirtualnych sieci prywatnych (Virtual Private Networks – VPN) – wydzielonych
logicznie z sieci publicznej struktur, w ramach których odseparowany ruch odbywa się
transparentnie dla otoczenia.
W dalszej części wykładu przedstawione zostaną informacje, czym jest IPSec i w jaki
sposób wykorzystać go do podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci. Przedstawione
będzie takŜe studium przypadku wykorzystania tego rozwiązania w krajowym projekcie
Clusterix.
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Dane osobowe
• Imię i nazwisko:
– IP Security Protocol (IPSec)

• Imiona rodziców:
– IETF: IP Security Protocol Working Group

• Data urodzenia: 1992
• śyciorys:
– 1995: przedstawienie pierwszych wersji specyfikacji
– Pierwsze wersje protokołów AH i ESP
– RFC 1825 i następne

– 1998: kolejna wersja specyfikacji
– Druga iteracja opisu protokołów AH i ESP
– Przedstawienie specyfikacji protokołu IKE
– RFC 2401 i następne

– 2005: jeszcze jedna iteracja...
– Druga wersja protokołu IKE
– Specyfikacje rozwiązań kryptograficznych
– RFC 4301 i następne
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Wykorzystywany od ponad 20 lat w sieciach komputerowych protokół IP ma długi szereg
zalet, jednak wśród nich nie moŜna wymienić odpowiedniego dla dzisiejszych czasów
poziomu bezpieczeństwa. Pchnęło to stowarzyszenie IETF do utworzenia nowego
standardu, pozwalającego na uzupełnienie funkcjonalności IP o ochronę danych.
Opracowywany standard określono mianem Internet Security Protocol – w skrócie IPSec.
Jego definiowaniem zajęła się samodzielna grupa robocza IETF – IP Security Protocol
Working Group.
Prace nad definiowaniem poszczególnych składników IPSec-a rozpoczęły się juŜ w roku
1992. Trzy lata później ogłoszono pierwsze wersje specyfikacji dwóch oddzielnych
protokołów składowych: AH oraz ESP (zostaną dokładniej omówione nieco później),
zamieszczając je w dokumentach RFC o numerach 1825-1829.
W dalszej fazie prac, uwzględniając napływające komentarze, zmodyfikowano szereg
szczegółów specyfikacji wspomnianych protokołów. Dodano równieŜ definicję protokołu
Internet Key Exchange (IKE), pozwalającego między innymi na wzajemne
uwierzytelnianie stron transmisji oraz wymianę kluczy sesyjnych. Zaowocowało to
wydaniem w 1998 roku kolejnej serii dokumentów RFC uzupełniających oraz
zastępujących poprzednie – tym razem o numerach od 2401 do 2411.
Część tych z kolei dokumentów RFC została zastąpiona pod koniec 2005 roku przez
kolejne specyfikacje, których naleŜy szukać pod indeksami 4301-4309. Wprowadzają one
między innymi drugą wersję protokołu IKE oraz uściślają specyfikacje związane ze
stosowaniem w obszarze IPSec konkretnych rozwiązań kryptograficznych.
Obecnie grupa robocza ipsec nie jest juŜ w stanie aktywnym, ale pod adresami
http://www.ietf.org/html.charters/OLD/ipsec-charter.html oraz
http://www.ietf.org/ids.by.wg/ipsec.html moŜna znaleźć opracowane przez członków
grupy dokumenty. Istnieje takŜe aktywna grupa robocza pki4ipsec
(http://www.ietf.org/html.charters/pki4ipsec-charter.html) prowadząca prace nad
standaryzacją wykorzystania infrastruktury klucza publicznego w obszarze IPSec.
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Znaki szczególne
• IPSec: rodzina protokołów
– Bezpieczeństwa: AH, ESP
– Uwierzytelnianie i dystrybucja kluczy: IKE

• 2 tryby wykorzystania:
– Transportowy
– Tunelowy

• Związany z warstwą sieciową modelu OSI
– Podrzędny w stosunku do protokołu IP
– Bezpieczny kanał na poziomie hosta

• Integralna część protokołu IPv6
– Architektura zaprojektowana dla wsparcia takŜe IPv4

• Rola w zapewnieniu bezpieczeństwa:
– Zapewnienie poufności i integralności danych
– Uwierzytelnienie stron transmisji
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IPSec jest tak naprawdę rodziną protokołów, w skład której wchodzą prostsze protokoły
niŜszego poziomu słuŜące do zapewnienia bezpieczeństwa pakietom wędrującym przez
sieć (AH oraz ESP) oraz protokół wyŜszego poziomu wykorzystywany do wykonania
bardziej skomplikowanych zadań jak uwierzytelnienie drugiej strony bądź wymiana kluczy
– IKE. Protokoły te będą omówione nieco później. Wykorzystuje się równieŜ protokół
IPCOMP (RFC 3173) opracowany dla celów kompresji danych zawartych w pakiecie IP.
Protokół IPSec obsługuje 2 tryby pracy: transportowy oraz tunelowy, róŜniące się
przeznaczeniem oraz modyfikacjami wprowadzanymi do chronionych pakietów. Kwestie
te równieŜ będą przedstawione w dalszej części wykładu.
IPSec jest związany z warstwą sieciową modelu OSI, jednak jest podrzędny w stosunku
do protokołu IP (czyli w zmodyfikowanym pakiecie sieciowym najpierw występuje
nagłówek IP, potem dodane nagłówki związane z wykorzystaniem IPSec`a i dopiero w
nich enkapsulowane nagłówki protokołów wyŜszych warstw modelu OSI). Wynika z tego
równieŜ wniosek, Ŝe ochrona komunikacji odbywa się na poziome hosta – jest
zabezpieczany kanał transmisyjny między dwoma maszynami, bez względu na to co i
przez jaką aplikację będzie między nimi przesyłane.
Projektowanie IPSec było nierozerwalnie związane z potrzebą migracji do kolejnej wersji
protokołu IP – IPv6. Mimo to, twórcy IPSec – takŜe dzięki podobnej filozofii budowy IPv4
oraz IPv6 – zadbali o to, aby IPSec mógł być równieŜ bezpośrednio wykorzystany w
wersji czwartej protokołu IP (uwzględniając konieczność instalacji dodatkowego
oprogramowania i ewentualnie rekompilacji jądra). Natomiast kaŜde urządzenie zgodne z
IPv6 wspiera IPSec z definicji. Podczas dzisiejszego szkolenia wszystkie przykłady będą
jednak przedstawiane na przykładzie protokołu IPv4 – jesteśmy do niego jednak bardziej
przyzwyczajeni i najprawdopodobniej przygotowany materiał będzie moŜna szybciej
przyswoić (szczególnie w przypadku osób charakteryzującym się nieco mniejszym
doświadczeniem).
JeŜeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, na najbardziej ogólnym poziomie moŜna
powiedzieć, Ŝe IPSec moŜe chronić przed utratą poufności i integralności danych oraz
moŜe zapewnić uwierzytelnienie drugiej strony transmisji – oczywiście do tych celów
naleŜy go odpowiednio skonfigurować.
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Najprostszym sposobem
ochrony jest protokół AH
• AH = Authentication Header
– Prostszy z protokołów bezpieczeństwa
– RFC 2402, obecnie RFC 4302, RFC 4305
– Zapewnia uwierzytelnianie, integralność danych,
niezaprzeczalność, wspiera unikanie duplikacji pakietów
– Nie oferuje poufności!
Grafika: za http://www.cisco.com
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Podprotokół AH (Authentication Header) jest relatywnie prostszym z protokołów
bezpieczeństwa. Opisano go w dokumencie RFC 2402, zastąpionym następnie przez RFC
4302 oraz RFC 4305. AH oferuje uwierzytelnienie źródła, zapewnienie niezaprzeczalności
oraz integralności danych przy pomocy obliczenia skrótu z zaszyfrowanych juŜ danych
(zawartości pakietu oraz tych pól nagłówka, które nie ulegają zmianie w sposób
nieprzewidywalny podczas transportu, jak np. pole TTL). Zastosowanie numerów
sekwencyjnych pozwala uniknąć duplikacji pakietów oraz ataku przez powtórzenie.
Największą wadą protokołu jest brak wsparcia szyfrowania danych (moŜna to zrobić w
wyŜszej warstwie, np. aplikacji, ale zwiększa to stopień komplikacji takiego rozwiązania).
Protokół AH jest niekompatybilny z mechanizmem sieciowej translacji adresów NAT
(zmienia pola adresowe chronionego nagłówka IP).
Nagłówek pakietu dodawany przez protokół AH składa się z następujących pól:
- Next Header – zawiera identyfikator kolejnego nagłówka (wskazujący na to, jaki jest
protokół skojarzony z enkapsulowanym pakietem).
- Payload Length – specyfikuje długość nagłówka AH, podaną w jednostkach 32-bitowych
i dodatkowo zmniejszoną o 2.
- Reserved – pole przewidziane do późniejszego wykorzystania, musi mieć wartość 0,
inaczej pakiet zostanie odrzucony przez odbiorcę.
- Security Parameters Index (SPI) – specjalny identyfikator jednoznacznie określający
sposób traktowania pakietu po stronie odbiorcy, będzie o nim mowa później.
- Sequence Number – kolejny numer sekwencyjny pakietu (wzrasta stale o 1, po
osiągnięciu wartości 232 tworzone jest nowe połączenie z numerem startującym od 0).
- Authentication Data – dane uwierzytelniające o zmiennej długości (wielokrotność 32
bitów – mogą zawierać niezbędne dopełnienie) potrzebne do weryfikacji pakietu przez
odbiorcę. Pole przechowuje wartość ICV (Integrity Check Value) policzoną dla wszystkich
pól pakietu (z wyjątkiem samego siebie).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
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Protokół ESP wprowadza
dodatkowe moŜliwości
• ESP = Encapsulation Security Payload
– Powtarza funkcjonalność AH, wprowadzając dodatkową
– RFC 2406, obecnie RFC 4303, RFC 4305
– Uwierzytelnienie, integralność i poufność danych,
niezaprzeczalność
Grafika: za http://www.cisco.com
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Drugi z protokołów bezpieczeństwa, ESP (Encapsulating Security Payload), oferuje te
same moŜliwości, co AH, jednak oprócz tego dostarcza wsparcia dla poufności danych.
Warto nadmienić, Ŝe usługi dostarczane przez ESP mogą zostać dowolnie skonfigurowane
w systemach chronionych przez IPSec i naleŜy zdawać sobie z tego sprawę, aby nie
włączyć niewystarczającego ich zestawu.
Protokół ESP opisano oryginalnie w dokumencie RFC 2406. Nowsze wersje specyfikacji
znaleźć moŜna w dokumentach RFC 4303 oraz RFC 4305. Struktura nagłówka ESP jest
bardziej skomplikowana niŜ w przypadku protokołu AH. Składają się na nią pola:
- Security Parameter Index (SPI) – identyfikator określający sposób postępowania z
pakietem po stronie odbiorcy.
- Sequence Number – kolejny, inkrementowany ciągle numer sekwencyjny pakietu.
- Payload Data – pole o zmiennej długości zawierające właściwe dane pakietu (oraz np. –
jeśli jest to wymagane – wektor inicjalizacyjny algorytmu szyfrowania itp.).
- Padding – w przypadku, kiedy uŜycie szyfrowania wymaga zastosowania algorytmu
blokowego, a nie przystaje do niego długość danych, wprowadza się dopełnienie o
moŜliwej wielkości od 0 do 255 bitów.
- Pad Length – obowiązkowe pole określające długość dopełnienia (pole Padding).
- Next Header – pole określające typ właściwych danych pakietu (zawartych w polu
Payload Data).
- Authentication Data – dane uwierzytelniające o zmiennej długości (wielokrotność 32
bitów – mogą zawierać niezbędne dopełnienie) potrzebne do weryfikacji pakietu przez
odbiorcę. Pole przechowuje wartość ICV (Integrity Check Value) policzoną dla wszystkich
pól pakietu (z wyjątkiem samego siebie). Pole jest obecne tylko gdy skonfigurowano
opcję zapewniania integralności danych podczas transmisji.
Istnieje moŜliwość jednoczesnego stosowania protokołów AH oraz ESP.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
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Ale przed ochroną danych
uŜyjemy protokołu IKE
• IKE = Internet Key Exchange
– RFC 2409, zastąpiony przez RFC 4306
– ISAKMP (Internet Security Asscociation and Key
Management Protocol) – negocjacja parametrów IPSec
– Oakley – protokół wymiany kluczy

• Do czego potrzebujemy IKE?
– Kryptografia symetryczna a niesymetryczna
– Dystrybucja kluczy
– Wydajność

12

Trzecim z najwaŜniejszych składników IPSec’a jest protokół IKE. Składa się on
funkcjonalnie z dwóch części: kryptograficznego protokołu wymiany kluczy metodą
Diffiego-Hellmana o nazwie Oakley oraz faktycznego protokołu negocjacji parametrów
IPSec – ISAKMP (w praktyce często uŜywa się zamiennie nazw IKE i ISAKMP).
Wymienione protokoły są bardziej skomplikowane oraz na wyŜszym poziomie niŜ ESP
oraz AH. Potrzeba korzystania z nich wynika z tego, Ŝe poŜądamy moŜliwości
komunikowania się dowolnych dwóch hostów między sobą. Gdyby do tego celu stosować
kryptografię symetryczną (ten sam klucz szyfruje i odszyfrowuje dane), pojawiłby się
problem bezpiecznej (i wydajnej) dystrybucji kluczy. Nie jest on obecny w przypadku
kryptografii niesymetrycznej (gdzie mamy do czynienia z parą kluczy – tajnym
prywatnym i dostępnym dla kaŜdego publicznym – o tej własności, Ŝe jeden z nich
deszyfruje dane zaszyfrowane drugim). Niestety, kryptografia niesymetryczna jest o
wiele wolniejsza i bezpośrednie zastosowanie jej do ochrony ruchu sieciowego
doprowadziłoby do nieakceptowalnego spadku wydajności.
Zdecydowano się więc na rozwiązanie łączące zalety obu metod. Na początku przy uŜyciu
kryptografii niesymetrycznej zostaje uwierzytelniona druga strona transmisji oraz
przygotowany bezpieczny kanał transmisyjny (w tym utworzenie oraz wymiana kluczy
symetrycznych, a takŜe negocjacja parametrów połączenia IPSec, z moŜliwością
późniejszej ich zmiany). Następnie utworzonym tunelem wędrują pakiety szyfrowane juŜ
przy pomocy wymienionych kluczy symetrycznych – pozwala to zachować poŜądaną
szybkość przesyłu danych.
Protokół IKE jest niebywale skomplikowany, ale pozwala na zastosowanie w nim
własnego zestawu algorytmów kryptograficznych. Jego duŜą zaletą jest wsparcie dla
wielu metod uwierzytelniania (preshared secret, certyfikaty X.509, podpisy RSA). Większa
część protokołu IKE powstała w National Security Agency (NSA), a informacji o nim
moŜna szukać w RFC 2409 (pierwsza wersja) oraz RFC 4306 (druga wersja, aktualnie
obowiązująca).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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Tryb transportowy chroni
pakiet na całej jego trasie

– Ochrona pakietu od maszyny źródłowej do docelowej
– Oba punkty końcowe muszą „rozumieć” IPSec
– Ścisłe wymagania co do kolejności pakietów na
docelowym routerze
– Zastosowanie: głównie sieci lokalne

• Struktura pakietu:
IP

AH/ESP

TCP

dane
13

Tryb transportowy IPSec charakteryzuje się tym, Ŝe „opieka”, jaką roztacza nad
pakietem, odbywa się na całej trasie pomiędzy maszyną źródłową a docelową. Oba te
hosty muszą mieć poprawnie skonfigurowany IPSec.
W trybie transportowym IPSec zabezpiecza tylko zawartość pakietu (transportowane
dane – stąd nazwa). Nagłówek AH lub ESP umieszczany jest pomiędzy nagłówkami IP
oraz TCP i enkapsuluje informacje znajdujące się w nagłówkach warstw wyŜszych oraz
dane.
Choć teoretycznie tryb transportowy moŜna stosować w sieciach rozległych, nadaje się
on w zasadzie jedynie do zabezpieczania komunikacji w sieciach lokalnych. Jest to wynik
specyfiki protokołu IPSec, wymagającego ściśle określonej kolejności docierania pakietów
do docelowego routera. W sieci rozległej kolejność ta moŜe zostać bardzo łatwo
zaburzona w wyniku fragmentacji pakietów lub róŜnych tras, jakimi wędrują
poszczególne datagramy.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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W trybie tunelowym pakiet
chronimy między routerami

– Ochrona pakietu między końcowymi routerami
– Tylko oba routery muszą „rozumieć” IPSec
– Ujawnianie mniejszej ilości informacji o ruchu
sieciowym
– Zastosowanie: przede wszystkim budowa VPN

• Struktura pakietu:
IP1

AH/ESP

IP2

TCP

dane
14

Działanie trybu tunelowego opiera się na tworzeniu zabezpieczonego tunelu pomiędzy
dwoma routerami / bramkami, które nie muszą być toŜsame ze stacją źródłową oraz
docelową. ZauwaŜyć moŜna od razu, Ŝe ten tryb świetnie nadaje się do obsługi połączeń
między hostami znajdującymi się w dwóch róŜnych sieciach lokalnych, pomiędzy którymi
znajduje się niezaufane środowisko, np. sieć Internet. Krótko mówiąc, główny sposób
wykorzystania IPSec w trybie tunelowym to budowa wirtualnych sieci prywatnych –
bezpiecznych tuneli łączących sieci lokalne.
W trybie tunelowym tylko routery odpowiadające sieciom źródłowej i docelowej muszą
mieć zaimplementowaną obsługę IPSec (co bardzo upraszcza konfigurację sieci lokalnej,
ale z drugiej strony moŜe przyczynić się do powstania w niej wąskiego gardła, zwłaszcza
jeśli wielkość zabezpieczanego ruchu będzie znacząca). Pakiet IP wędruje w źródłowej
sieci lokalnej w swej normalnej postaci, zostaje przetworzony dopiero na routerze i w
zabezpieczonej postaci przesłany przez sieć niezaufaną jako pakiet IPSec. Drugi,
docelowy router odbiera pakiet i przetwarza go ponownie na pakiet IP, wysyłając do
stacji docelowej w „tradycyjny” sposób.
Struktura pakietu w trybie tunelowym nieco się komplikuje, poniewaŜ nagłówek AH lub
ESP przesunięty jest warstwę niŜej, enkapsulując dodatkowo oryginalny nagłówek IP (a
takŜe nagłówki warstw wyŜszych oraz dane). W celu poprawnego dostarczenia pakietu
do miejsca przeznaczenia router źródłowy musi więc dodać więc kolejny nagłówek IP
(opisujący trasę pakietu między sieciami). Ma to tę dodatkową zaletę, Ŝe ewentualne
podsłuchanie zaszyfrowanego pakietu nie ujawni adresów IP źródłowego i docelowego
hosta, ale jedynie adresy routerów. Tryb tunelowy chroni zatem więcej danych niŜ tryb
transportowy (m.in. jeśli wykorzystamy moŜliwości protokołu ESP, moŜe zostać
zaszyfrowany cały oryginalny pakiet IP).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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Opis działania IPSec wymaga
definicji pewnych struktur
• SP (Security Policy) – polityka
bezpieczeństwa
• SPD (Security Policy Database) – baza
danych polityk bezpieczeństwa
• SPI (Security Parameter Index) – indeks
parametru bezpieczeństwa

101011...

• SA (Security Association) – związek
bezpieczeństwa
• SAD (Security Association Database) –
baza danych związków bezpieczeństwa

15

Przedstawienie zasady działania protokołu IPSec wymagać będzie przedstawienia kilku
wykorzystywanych przezeń struktur. Są one wymienione powyŜej – dla kaŜdej struktury
podano skrót angielski, jego rozwinięcie do pełnej nazwy, tłumaczenie nazwy
wykorzystane na potrzeby wykładu oraz ikonę, jaka będzie wykorzystywana na
schematach w odniesieniu do konkretnej struktury. Omówione zostaną:
- SP (Security Policy) – polityka bezpieczeństwa,
- SPD (Security Policy Database – baza danych polityk bezpieczeństwa,
- SPI (Security Parameter Index) – indeks parametru bezpieczeństwa,
- SA (Security Association) – związek bezpieczeństwa,
- SAD (Security Association Database) – baza danych związków bezpieczeństwa.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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Polityka bezpieczeństwa
ustala, co trzeba chronić
• SP (Security Policy)
– Odpowiednik reguły firewalla
– Struktura jednokierunkowa
– Tworzona statycznie
Od: 10.1.0.0/24

any

Do: 10.1.31.0/24

out

important
required

ipsec
ESP

150.254.161.81

tunnel
156.17.135.10
16

Polityka bezpieczeństwa (SP - Security Policy) jest strukturą pozwalającą zdefiniować,
jaki ruch sieciowy naleŜy chronić – moŜna ją sobie wyobrazić jako odpowiednik reguły
firewalla. Co istotne, polityka bezpieczeństwa jest strukturą jednokierunkową –
zabezpieczenie ruchu z punktu A do punktu B nie jest równoznaczne z ochroną ruchu
powrotnego. Oznacza to, Ŝe do pełnej ochrony wymagane są dwie polityki: wyjściowa
oraz wejściowa, dodatkowo IPSec tworzy politykę o nazwie forward. MoŜna takŜe
zabezpieczyć ruch tylko w jednym kierunku (przy pomocy jednej struktury SP). Polityki
bezpieczeństwa tworzone są statycznie (przed nawiązaniem połączenia).
Struktura polityki bezpieczeństwa zawiera między innymi następujące informacje w
odniesieniu do opisywanego ruchu sieciowego:
- źródłowe i docelowe zakresy adresów (pojedyncze adresy IP, całe sieci, istnieje takŜe
moŜliwość wyspecyfikowania numeru portu),
- nazwa protokołu warstwy wyŜszej (lub dowolny protokół),
- kierunek chronionego ruchu (wejściowy, wyjściowy lub związany z przekazywaniem),
- informacje związane z priorytetyzacją ruchu,
- akcja podejmowana po dopasowaniu pakietu (np. odrzucenie pakietu, brak akcji,
operacje IPSec),
- w przypadku wyspecyfikowania operacji IPSec dla pakietu – poŜądany protokół IPSec
(AH, ESP lub IPCOMP), tryb IPSec (transportowy lub tunelowy), poziom restrykcji polityki
bezpieczeństwa. Dla trybu tunelowego wymagane jest podanie adresów końcówek
tunelu.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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Związek bezpieczeństwa
ustala, jak to robić
• SPI (Security Parameter Index)

4289723

• SA (Security Association)
– Struktura jednokierunkowa
– Tworzona dynamicznie
– SA dla protokołów AH, ESP, ISAKMP, TLS, ...
4289723

101011010101011111011...
ESP

Do: 10.1.31.1
alive
AH/ESP

31 Jan 07 12:34:04

HMAC-MD5

3df09a191a8047...

DES-CBC

120ad09e130a8c...

tunnel

10239485

SP: 17
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WaŜnym pojęciem dla zarządzania połączeniami IPSec jest indeks parametrów
bezpieczeństwa (Security Parameter Index, SPI). Jest to ustalany losowo i stały dla
całego połączenia 32-bitowy łańcuch stanowiący identyfikator dla związków
bezpieczeństwa. SPI jest jawnie przesyłany w kaŜdym nagłówku AH lub ESP, jednak jego
poznanie nie przynosi ewentualnemu napastnikowi Ŝadnych korzyści. Wartość SPI równa
0 oznacza przypadek szczególny (nie utworzono jeszcze SA dla połączenia).
Z kolei związek bezpieczeństwa (Security Association, SA) określa, w jaki sposób ma być
chroniony ruch sieciowy opisany przez konkretną politykę bezpieczeństwa. Istnieją róŜne
rodzaje SA (związane z uŜyciem protokołów AH, ESP, ISAKMP, TLS). Na poziomie
ogólnym struktura ta określana jest przez szeroki zestaw parametrów, z których
najwaŜniejsze trzy, jednoznacznie identyfikujące połączenie IPSec to omówiony powyŜej
identyfikator Security Parameter Index, adres docelowy (w zaleŜności od okoliczności –
maszyny docelowej lub routera) oraz identyfikator protokołu bezpieczeństwa (AH albo
ESP).
Ponadto związek bezpieczeństwa zawiera między innymi: numery portów wyjściowych i
docelowych, adres IP źródła, nazwę uŜytkownika, rodzaj i parametry algorytmów:
szyfrującego i uwierzytelniającego wraz z ewentualnymi kluczami publicznymi (tylko dla
protokołu AH, ESP lub dla obu), względny czas Ŝycia lub bezwzględny termin waŜności
SA, tryb IPSec (tunelowy bądź transportowy), numer sekwencyjny oraz informacje
pozwalające odnaleźć odpowiednie połączenie w bazie SPD.
Podobnie jak polityki bezpieczeństwa, SA to struktury jednokierunkowe – w celu
zabezpieczenia ruchu sieciowego w obie strony naleŜy stworzyć parę struktur. Dzięki tej
własności SA jest moŜliwe przypisanie obu kierunkom ruchu odmiennych parametrów,
jak równieŜ ochrona ruchu tylko w jedną stronę. Związki bezpieczeństwa tworzone są
dynamicznie (negocjowane w trakcie próby nawiązania połączenia).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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Struktury te składowane są
w specjalnych bazach: SPD...
• SPD - Security Policy Database
– Uporządkowana lista struktur SP

• Przykładowa zawartość SPD:
Nr

Adres
zdalny

Adres
lokalny

Protokół

Port
zdalny

Specyfikacja
Port
Kierunek Akcja
lokalny
IPSec

Wskaźnik
SA

1

10.1.2.3

*

*

*

*

Transp. AH

*

IPSec

7

2

10.1.2.4

*

*

2246

2247

Tunnel
10.1.2.1 ESP

*

IPSec

2

3

10.3.0.0/
10.2.2.2
16

TCP

*

*

-

In

Discard

9

= selektor (policy / packet)
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Wszystkie skonfigurowane polityki bezpieczeństwa składowane są w bazie danych polityk
bezpieczeństwa (Security Policy Database, SPD). Podobnie jak łańcuch iptables, SPD
przechowuje polityki bezpieczeństwa – odpowiedniki reguł łańcucha – w sposób
uporządkowany. JeŜeli IPSec odnajdzie pierwsze dopasowanie pakietu do przeglądanej
polityki bezpieczeństwa SP, pozostałe nie będą juŜ sprawdzane.
PowyŜsza tabela przedstawia w uproszczony sposób fragment przykładowej zawartości
bazy SPD. W pierwszej kolumnie znajduje się numer-identyfikator SP, unikalny w ramach
bazy.
Kolejne pięć kolumn stanowi tzw. selektory IPSec, pozwalające opisać filtrowany ruch.
NaleŜą do nich: zdalne i lokalne adresy hostów (lub sieci) oraz numery portów, a takŜe
protokół, w ramach którego przesyłane są pakiety. KaŜdy z selektorów moŜe mieć
nieokreśloną wartość reprezentowaną przez gwiazdkę. Kluczowym pojęciem dla definicji
selektora jest przypisanie mu własności policy bądź packet. Określają one sposób
tworzenia związków bezpieczeństwa. Klauzula policy powoduje przepisanie wartości
opatrzonego nią selektora do struktury SA, natomiast packet – zanotowanie w SA
rzeczywistej wartości pobranej z przetwarzanego pakietu.
Specyfikacja IPSec określa tryb pracy protokołu, jaki ma być zastosowany przy obróbce
pakietu (transportowy lub tunelowy – w tym drugim przypadku moŜe okazać się
konieczne podanie adresu rutera drugiej sieci). Znaczenie parametru Kierunek jest
oczywiste.
Parametr Akcja decyduje o tym, co IPSec zrobi z dopasowanym pakietem. MoŜe go albo
odrzucić (Discard), albo przekazać dalej (Redirect), albo – najczęściej – skierować do
wykonania na nim określonych operacji IPSec. Informacje o konkretnej postaci tych
operacji zawarte są w odpowiednich związkach bezpieczeństwa (jednym lub więcej).
JeŜeli zachodzi taka potrzeba, odpowiednie struktury SA są negocjowane i tworzone
dynamicznie, a „Wskaźnik SA” zawarty w bazie SPD przechowuje odniesienie do nich w
celu wykorzystania przy kolejnym dopasowaniu pakietu.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
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...oraz SAD
• SAD - Security Association Database
– Lista struktur SA nie jest uporządkowana

• Przykładowa zawartość:
– Baza znajduje się na hoście 10.2.2.2
Nr

SPI

Docelowy IP

Adres
celu

Adres
źródła

ProtoPort
Port
Kolejkół
lokalny zdalny ne SA

Kierunek

Dalsze
dane

Wskaźnik
SP

1

100

10.1.1.2 10.1.1.2

10.2.2.2 TCP

*

*

8

Out

ESP
func.,
tunnel,...

3

2

101

10.2.2.2 10.2.2.2

10.1.1.2 TCP

*

*

9

In

ESP
func.,
tunnel,...

3

3

200

10.2.0.1

157

158

Out

AH
func.,tun
nel,...

7

10.2.0.0/
10.2.2.2 UDP
16

NULL

= selektor (na podstawie policy / packet)

19

Baza przechowująca struktury SA nosi nazwę Security Association Database (SAD).
KaŜdy jej element odnosi się do jednego związku bezpieczeństwa. W odróŜnieniu od bazy
SPD, elementy bazy nie są uporządkowane. Tabela przedstawia fragment
hipotetycznejbazy SAD znajdującej się na hoście o adresie IP równym 10.2.2.2.
KaŜdy element posiada unikalny w ramach bazy identyfikator (oznaczony jako Nr).
Charakteryzuje się teŜ konkretną wartością indeksu SPI, wspomnianego juŜ wcześniej.
Kolejnym parametrem jest adres IP zdalnej maszyny biorącej udział w procesie
komunikacji. Dalej następują atrybuty selektorów, dokładnie takie same, jak w przypadku
struktury polityki bezpieczeństwa. Ich wartość jest determinowana w momencie
tworzenia SA na podstawie klauzuli policy bądź packet umieszczonej w SP.
Wyjaśnienia wymaga róŜnica pomiędzy polami „Docelowy IP” i „Adres celu”. Przy
zastosowaniu trybu tunelowego IPSec, docelowy adres określać moŜe większą liczbę
komputerów (całą sieć) – co uwidocznione jest jako „Adres celu”. Natomiast pakiety będą
wysyłane zawsze tylko do jednego komputera, będącego ewentualnie bramą (routerem)
tej sieci – to opisuje kolumna „Docelowy IP”. Sytuacja taka ma miejsce na powyŜszym
rysunku dla SA numer 3. W pozostałych przypadkach adresem celu jest pojedyncza
maszyna i zawartość obu omawianych kolumn jest taka sama.
Niekiedy zachodzi sytuacja, w której jedno SA nie wystarczy dla przetworzenia pakietu
(np. podczas kapsułkowania ESP w AH). W takim przypadku SA przechowuje wskaźnik
na następny związek bezpieczeństwa, jaki trzeba uwzględnić przy przetwarzaniu pakietu.
Sposób przetwarzania określony jest na ogólnym poziomie jako „Dalsze dane” – moŜe to
być wskaźnik na funkcję obsługującą konkretny protokół bezpieczeństwa (AH/ESP) itd.
SA zawiera równieŜ informacje o kierunku, dla jakiego zostało zbudowane – SA
występują najczęściej w parach z zamienionym adresem źródła oraz celu, przeciwną
flagą kierunku (por. SA nr 1 i 2).
SA przechowuje takŜe wskaźnik na politykę bezpieczeństwa, która się doń odnosi.
Sparowane SA wskazują tę samą strukturę SP, co widać w tabeli dla SA nr 1 oraz 2.
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Tak wygląda przetwarzanie
wychodzącego pakietu
• Pakiet wysłany spod adresu 10.1.1.1 pod adres
10.2.2.2
Src: 10.1.1.1
Dst: 10.2.2.2

IPSEC

Src: 10.1.1.1
Dst: 10.2.2.2
Protokół: TCP
Akcja: IPSec
Tunnel, ESP
SA: ?

1. Pakiet dociera do „warstwy” IPSec
2. Przeszukanie bazy SPD
JeŜeli dopasowano SP:
3. Wykonanie akcji zapisanej w SP
JeŜeli „akcja” to IPSec:
4. Znalezienie odwołania do SA
JeŜeli SP nie zawiera SA:
5. Negocjowanie nowego SA
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Teraz, kiedy juŜ wiadomo, co to są i jak wyglądają struktury takie jak polityka
bezpieczeństwa i związek bezpieczeństwa (a takŜe moŜna sobie wyobrazić, w jaki sposób
są przechowywane w systemie) - pora na przybliŜenie dokładnej procedury, jakiej
podlega pakiet sieciowy w systemie chronionym przy pomocy protokołu IPSec.
ZałóŜmy, Ŝe zamierzamy wysłać pakiet sieciowy z hosta o adresie IP 10.1.1.1,
przeznaczony dla maszyny o adresie IP 10.2.2.2.
Pakiet jest przetwarzany w standardowy sposób do momentu dotarcia do warstwy
kontrolowanej przez IPSec (działa on w warstwie sieciowej jako dodatkowy jej element,
jednak koncepcyjnie powyŜej protokołu IP). Pierwszym krokiem jest przeszukanie bazy
polityk bezpieczeństwa SPD w poszukiwaniu reguły, którą moŜna dopasować do pakietu
(na podstawie selektorów – adresów IP, numerów portów oraz protokołu skojarzonego z
pakietem). Jeśli dopasowanie nie zostanie znalezione, pakiet jest traktowany w
standardowy sposób. W przeciwnym przypadku przegląda się dopasowaną politykę
bezpieczeństwa, aby podjąć decyzję co zrobić z pakietem. JeŜeli parametr „akcja” ma
wartość IPSec, pakiet jest skierowany do dalszego przetwarzania w ramach tego
protokołu (moŜe być równieŜ odrzucony całkowicie lub wysłany bez przetwarzania
IPSec).
Z polityki bezpieczeństwa odczytać moŜna tryb i podprotokół bezpieczeństwa, jaki musi
być zastosowany dla pakietu. W celu uzyskania dalszych informacji naleŜy sięgnąć do
skojarzonego związku bezpieczeństwa. JeŜeli przetwarzany pakiet dopiero inauguruje
połączenie, odpowiednia struktura SA najprawdopodobniej jeszcze nie istnieje (chyba, Ŝe
zastosowano ręczną wymianę kluczy). W takim przypadku do akcji wkroczy protokół IKE,
co w efekcie końcowym przyniesie wynegocjowanie nowego SA i zapisanie odniesienia do
niego w bazie SPD.
JeŜeli związek bezpieczeństwa juŜ istnieje, odpowiednie odwołanie wystarczy tylko
odczytać z polityki bezpieczeństwa i poprzez nie odczytać dalsze informacje.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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Czasem trzeba negocjować
nową strukturę SA
• ISAKMP – faza 1

I

R

• Tryby main oraz aggresive
• Powstanie ISAKMP SA
I

R

DHI

DHI

DHR

DHR

DHI

DHI

aggressive

main

DHR

• ISAKMP – faza 2
• Uzgodnienie parametrów ESP (AH) oraz wymiana kluczy
21
• Powstanie ESP (AH) SA

Proces negocjowania nowej struktury SA przedstawiony zostanie jedynie w ogólnych
zarysach z uwagi na względnie duŜe skomplikowanie tematu – implementacje i tak
zapewniają, by działo się to automatycznie.
Protokół ISAKMP słuŜący wymianie kluczy szyfrujących składa się z dwóch faz. W
pierwszej z nich powstaje tzw. związek bezpieczeństwa typu ISAKMP (ISAKMP SA)
słuŜący do właściwej wymiany materiału kryptograficznego dla ochrony komunikacji.
Faza 1 ISAKMP moŜe odbywać się w 2 trybach: głównym (main) oraz aggressive.
Tryb main polega na wymianie 6 komunikatów pomiędzy inicjatorem (I) oraz
responderem (R). Najpierw wysyłany jest zestaw propozycji ISAKMP SA, z których
responder wybiera 1. Komunikaty 3 i 4 dotyczą wymiany między hostami parametrów
protokołu kryptograficznego Diffiego-Hellmana uŜywanego w wymianie kluczy (którego
omówienie leŜy poza zakresem niniejszego szkolenia). Wreszcie komunikaty 5 i 6 to
wymiana informacji identyfikujących obie strony oraz uwierzytelniających uzgodnione
parametry protokołu Diffiego-Hellmana.
Zamieniając kolejność niektórych przesyłanych składników moŜna osiągnąć zmniejszenie
liczby wymienionych komunikatów do 3 – co jest istotą trybu aggressive. W tym trybie
propozycje ISAKMP SA nie wymagają oddzielnych wiadomości, inicjator uwierzytelnia się
juŜ w pierwszym komunikacie, a responder wysyła parametry protokołu DiffiegoHellmana oraz informacje uwierzytelniające razem ze swoim wyborem parametrów
ISAKMP SA.
NaleŜy pamiętać, Ŝe omawiane uwierzytelnienie związane jest wyłącznie z procesem
negocjacji SA i nie ma nic wspólnego z uwierzytelnienie właściwego ruchu sieciowego.
Treścią fazy 2 ISAKMP jest wynegocjowanie „właściwego” ESP (AH) SA – uzgodnienie i
wymiana parametrów ESP oraz samych kluczy szyfrujących. Powstały ostatecznie
związek bezpieczeństwa zostanie zapisany na obu hostach w bazach SAD, będzie mu teŜ
przydzielony odpowiedni numer SPI odnoszący się do chronionego połączenia.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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Znając SA, wiemy juŜ co
dalej robić z pakietem
6. Przeprowadzenie operacji na
podstawie danych zapisanych w SA
– Uwierzytelnianie
– Szyfrowanie

HMAC-MD5
3df09a1...
4289723

120ad09...
DES-CBC

IP

AH/ESP

TCP

dane

IP1

AH/ESP

IP2

TCP

AH/ESP,
4289723 ...
Src: 10.1.1.1
Dst: 10.2.2.2

7. Dodanie odpowiednich nagłówków
– AH, ESP, AH + ESP
– IP (tryb tunelowy)
dane

8. Zakapsułkowany pakiet zostaje
ostatecznie wysłany do komputera
docelowego
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NiezaleŜnie, czy związek bezpieczeństwa został dopiero co załoŜony, czy był tylko
odczytywany z bazy SAD – zakładamy, Ŝe istnieje i Ŝe odczytano z niego wszystkie
niezbędne parametry, które będą uŜyte do dalszej pracy nad pakietem.
SA zawiera między innymi: wskazanie, czy pakiet ma być uwierzytelniony, czy jego
zawartość ma być zaszyfrowana (bądź – co polecane – jedno i drugie). Dla kaŜdej z tych
dwóch operacji przechowywane są wynegocjowane algorytmy kryptograficzne oraz
klucze. Znając je, moŜna przygotować dane we właściwy sposób, taki, który będzie
zrozumiany takŜe przez drugą stronę.
Wiadomo takŜe (juŜ z polityki bezpieczeństwa) czy pakiet będzie przesyłany w trybie
tunelowym, czy w transportowym – oraz jakiego z protokołów AH i ESP uŜyć do jego
enkapsulacji (być moŜe obu). Na podstawie tej wiedzy generowane są odpowiednie
nagłówki. W trybie transportowym mogą być to tylko nagłówki (najczęściej jeden)
odpowiadające protokołom bezpieczeństwa. W trybie tunelowym dochodzi dodatkowy
nagłówek oznaczony powyŜej jako IP1 – pozwalający dotrzeć pakietowi do routera sieci
docelowej. Adres tego routera pobrany jest równieŜ ze struktury SA.
Ostatecznie zakapsułkowany pakiet zostaje wysłany do komputera docelowego. Razem z
nim wędruje zaszyty w nagłówku protokołu bezpieczeństwa numer SPI. MoŜe on być z
łatwością podsłuchany przez napastnika obserwującego ruch w niezaufanej sieci, jednak
parametr SPI ma znaczenie tylko porządkowe – jego ujawnienie nie jest groźne.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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I wreszcie dane przybywają
do miejsca przeznaczenia
AH/ESP,
4289723 ...
Src: 10.1.1.1
Dst: 10.2.2.2

4289723

3df09a1...
4289723

10. Przeszukanie bazy SA
JeŜeli znaleziono SA z odpowiednim SPI:
11. Konfrontacja zabezpieczeń opisanych
w SA z przysłanym pakietem

HMAC-MD5

120ad09...
DES-CBC

9. Usunięcie zewnętrznego nagłówka
IP, sprawdzenie nagłówka AH / ESP
– Ekstrakcja numeru SPI

=
Src: 10.1.1.1
Dst: 10.2.2.2

JeŜeli opisy zabezpieczeń są zgodne:
12. Wykonanie operacji zapisanych w SA
– Uwierzytelnianie
– Deszyfrowanie
13. Pakiet przekazany jest wyŜej
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Zaobserwujmy, co dzieje się z pakietem po stronie komputera docelowego. Dzięki
analizie zewnętrznego nagłówka IP warstwa IPSec wie, Ŝe kolejnym nagłówkiem będzie
AH (bądź ESP). Po wyekstrahowaniu zawartości z nagłówka IP warstwa IPSec dowiaduje
się, jaka jest wartość skojarzonego z pakietem numeru SPI. PoniewaŜ jest on związany z
połączeniem, do jakiego naleŜy pakiet, w celu postąpienia stosownie do konfiguracji
kanału naleŜy odnaleźć jego opis w bazie SAD posługując się odczytanym indeksem SPI.
Jest to właśnie kolejny krok do wykonania.
JeŜeli nie udało znaleźć się związku bezpieczeństwa z wskazanym numerem SPI, pakiet
jest odrzucany. W przeciwnym razie ze znalezionej struktury SA odczytywane są
informacje dotyczące zabezpieczenia pakietu (zastosowane algorytmy szyfrujące, klucze i
inne parametry). Wielkości te porównywane są z analogicznymi informacjami zaszytymi
w nagłówku protokołu bezpieczeństwa AH (ESP), pochodzącymi z przysłanego pakietu.
Dalsze przetwarzanie pakietu następuje jedynie wtedy, gdy wystąpi pełna zgodność tych
danych. W innym przypadku pakiet zostanie odrzucony.
Po wykonaniu zdefiniowanych w związku bezpieczeństwa prac (takich jak sprawdzenie
autentyczności pakietu i / lub deszyfrowanie treści) odczytane zeń dane mogą być
przekazane do wyŜszych warstw zgodnie ze swym przeznaczeniem. JeŜeli w celu
zmniejszenia objętości wysyłanych danych zastosowano po stronie komputera
źródłowego mechanizm kompresji, naleŜy jeszcze rozpakować zawartość pakietu i jest to
odpowiednie miejsce do wykonania tej czynności.
To juŜ koniec dość skomplikowanej (a i tak przedstawionej w duŜym uproszczeniu i
ledwie na poziomie koncepcyjnym) trasy naszego pakietu i równieŜ koniec opisu struktur
oraz zasady działania protokołu. Bardziej szczegółowych informacji naleŜy szukać w
Internecie, poczynając od odpowiednich dokumentów RFC oraz w szeregu dotyczących
IPSec opracowań, które moŜna z łatwością znaleźć korzystając z wyszukiwarki
internetowej.
Następną kwestią niezbędną do rozwaŜenia będzie bezpieczeństwo IPSec.
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Czy IPSec jest
bezpiecznym protokołem?
• Jak rozumieć „bezpieczny”?
– Podatności protokołu
– Podatności implementacji
– Instalacja i konfiguracja

• Słabości związane z protokołem:
– Skomplikowanie a bezpieczeństwo
– Ataki: np. Cut-And-Paste, Session-Hijacking
– Podatności komponentów (np. DES)

• IPSec nie moŜe być jedynym
komponentem bezpieczeństwa
– Nie jest rozwiązaniem end-to-end
– Nie zapobiegnie np. atakowi DOS
– Autoryzuje hosta, nie uŜytkownika
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Pora na powiedzenie kilku słów związanych z poziomem bezpieczeństwa związanym ze
stosowaniem protokołu IPSec jako takiego. Na początku naleŜy zdać sobie sprawę z
faktu, Ŝe określenia „bezpieczny” nie moŜna uŜyć tutaj w jednym aspekcie. Odporność na
błędy samego protokołu jest bowiem zupełnie czymś innym niŜ naleŜyta jego
implementacja (których w przypadku IPSec-a jest zresztą dość duŜo). Nie mniej kluczową
sprawą jest poprawna instalacja konkretnej implementacji w chronionym systemie, oraz
ustalenie naleŜytej polityki bezpieczeństwa w stosunku do zabezpieczanego ruchu – i
bezbłędne ustalenie odpowiadającej jej konfiguracji.
Jak wiadomo, IPSec określany jest jako protokół skomplikowany. Cecha ta zwykle
wskazuje na niski poziom bezpieczeństwa systemu (więcej jest miejsc, gdzie popełnić
moŜna błąd projektowy, takŜe im więcej niezbędnego kodu, tym wyŜsza liczba
potencjalnych luk implementacyjnych). W tym przypadku wydaje się jednak, Ŝe
przynajmniej sam protokół wolny jest od luk bezpieczeństwa, które mogą być w łatwy
sposób wykorzystane do powaŜnych naduŜyć. Nie znaczy to jednak, Ŝe IPSec w ogóle nie
zawiera luk koncepcyjnych. D. Clark w pracy „Vulnerabilities of IPSec: A discussion of
possible weaknesses in IPSec implementation and protocols” wyróŜnił kilka moŜliwych
scenariuszy ataku – m. in. atak Cut-And-Paste, oraz Session-Hijacking, które będą
opisane za chwilę. Swoje własne słabości mają równieŜ algorytmy i protokoły składające
się na IPSec (np. algorytm szyfrowania DES podatny jest na atak siłowy).
Nie umniejsza to faktu, Ŝe IPSec jest uznawany za najlepsze pod względem osiągalnego
poziomu bezpieczeństwa rozwiązanie. Wzmiankowane ataki mogą się udać jedynie w
szczególnych warunkach i w duŜej części nie są krytycznie szkodliwe.
IPSec (podobnie jak kaŜde inne rozwiązanie) nie moŜe jednak być jedynym elementem
bezpieczeństwa systemu. Dobrze się uzupełnia z innymi, ale nie stanowi remedium na
wszystkie bolączki – choćby dlatego, Ŝe nie jest to rozwiązanie typu end-to-end. Nie
chroni bezpośrednio danych przetwarzanych przez aplikacje – jeśli one zostaną
zaatakowane, IPSec nie uchroni połączonych systemów przed kompromitacją.
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MoŜna podać przykłady
ataku na protokół...
• ZałoŜenia:
–
–
–
–

Tryb tunelowy IPSec
Napastnik ma dostęp do 1 maszyny w obu sieciach
Napastnik moŜe podsłuchać tunelowany ruch
Dodatkowe załoŜenia dotyczące fałszowanych pakietów
Za: http:www//...
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W pewnych szczególnych przypadkach moŜliwe jest przeprowadzenie ataku nazwanego
Cut-And-Paste. Warunkiem wstępnym jest sytuacja, w której chroniony jest odcinek
między routerami dwóch lokalnych sieci (czyli IPSec pracuje w trybie tunelowym) i
dodatkowo napastnik ma dostęp do przynajmniej jednego komputera w kaŜdej z tych
sieci. Napastnik musi być takŜe w stanie podsłuchać tunelowany ruch (co jest względnie
niewielkim problemem).
Oryginalne dane wysyłane są od Johna w sieci A do Bena w sieci B. Zgodnie z
załoŜeniami trybu tunelowego dane szyfrowane są na routerze A i odszyfrowywane na
routerze B. Napastnik dysponuje dostępem do maszyn określonych jako Blackbeard i
Drake.
Napastnik – Morgan – przechwytuje pakiet wędrujący od Johna do Bena. Jego zawartość
jest zaszyfrowana i póki co nie moŜna jej odczytać. W tym samym czasie napastnik
powoduje wysłanie drugiego pakietu – od Blackbearda do Drake’a i równieŜ go
przechwytuje. Następnie kopiuje zaszyfrowaną zawartość z pakietu Johna do pakietu
Blackbearda. Router B zostaje w tym momencie oszukany, deszyfrując pakiet Johna
przeznaczony oryginalnie dla Bena i wysyłając go do Drake’a.
Odmianą tego ataku jest Session-Hijacking. Napastnik (Morgan), podobnie jak
poprzednio, przechwytuje pakiety wysyłane od Johna do Bena. Tym razem jednak
podmienia szyfrowaną zawartość pakietów Johna na szyfrowaną zawartość pakietów
pochodzących od Blackbearda. Tym sposobem router B odszyfrowuje zawartość
wygenerowaną przez Blackbearda i przekazuje ją do Bena – który myśli, Ŝe otrzymuje
dane od Johna.
PowyŜej przedstawiono jedynie ogólną ideę leŜącą u podstaw ataków. W realnych
warunkach jego przeprowadzenie jest bardzo trudne. Trzeba między innymi poradzić
sobie z mechanizmem numerów sekwencyjnych pakietów oraz z kwestiami związanymi z
uwierzytelnianiem. Ponadto sfałszowane przez napastnika pakiety muszą dotrzeć do
docelowego routera szybciej niŜ oryginale. Mimo to atak jest wykonalny.
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...oraz na implementacje
• CVE-2006-0905: FreeBSD IPSec replay attack
– Implementacja fast_ipsec nie zwiększała numeru
sekwencyjnego pakietu
– MoŜliwy atak przez powtórzenie
– Odkrywcą był Polak - Paweł Jakub Dawidek

• CAN-2004-0155: KAME IKE Daemon Racoon
– Demon racoon nie weryfikował autentyczności podpisu
RSA podczas 1. fazy negocjacji kluczy
– Wysyłając dowolny (ale zaufany) certyfikat moŜna było
podłoŜyć sfałszowany klucz prywatny do generacji
sygnatury RSA

• Windows KB 811832: IPSec Default Extemptions
– Windows 2000/XP: Domyślne ustawienia rejestru
wyłączały część ruchu sieciowego spod kontroli IPSec
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Przykłady błędów róŜnych implementacji protokołu IPSec dowodzą, Ŝe u podstaw
udanych ataków leŜą zwykłe ludzkie omyłki i niedopatrzenia. Starając się uniknąć takich
błędów, moŜna wyprodukować duŜo bardziej odporny produkt.
Pierwszym z przedstawionych przykładów jest podatność opisana w bazie CVE pod
numerem 2006-0905 i odkryta przez Pawła Jakuba Dawidka. W implementacji fast_ipsec
(system FreeBSD) wysłanie pakietu nie powodowało zwiększenia jego numeru
sekwencyjnego, co ułatwiało podłoŜenie własnej sfałszowanej porcji danych.
Kolejna podatność dotyczy demona racoon i moŜna znaleźć ją pod hasłem CAN-20040155. Demon racoon pochodzi z projektu KAME (wzorcowej implementacji IPSec-a) i
słuŜy do obsługi protokołu wymiany kluczy szyfrujących IKE i oryginalnie był uŜywany w
systemach z rodziny *BSD. Aplikacja nie weryfikowała autentyczności cyfrowego podpisu
RSA podczas pierwszej fazy negocjacji kluczy. Wobec tego moŜna było podesłać dowolny
certyfikat, któremu ufała druga strona oraz dołączyć do niego nie pasujący, samodzielnie
sfałszowany podpis. W ten sposób druga strona uznawała „zaufaną” toŜsamość
napastnika i nawiązywane było nieautoryzowane połączenie ze wszelkimi tego faktu
konsekwencjami.
Systemy z rodziny Windows takŜe nie są wolne od usterek związanych z uŜyciem
protokołu IPSec. Przykład błędu ściśle koncepcyjnego moŜna znaleźć w artykule KB
811832. Wcześniejsze wersje systemów Windows 2000 oraz XP stosowały domyślną
konfigurację wykorzystującą tzw. klauzule wykluczenia (default exemptions).
Powodowały one wyłączenie ruchu sieciowego związanego z określonymi protokołami i
portami spod kontroli IPSec. Nie wiedząc o tym, administrator mógł mylnie sądzić, Ŝe
naleŜycie zabezpieczył swój system. Uaktualnienie systemu lub odpowiednie – podane w
artykule – zmiany w rejestrze rozwiązują problem.
Liczba błędów implementacji jest z pewnością większa niŜ usterek związanych z samą
ideą protokołu IPSec – ale oczywiście nie przekreśla to sensowności jego uŜycia. W razie
potrzeby moŜna przecieŜ zwrócić się ku lepszej implementacji (albo stworzyć własną ;-).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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IPSec ma takŜe inne wady
• Redundancja i stopień komplikacji
– Ferguson, Schneier: ”Cryptographic protocols should
not be developed by a committee”
– Mało zrozumiała, a nawet sprzeczna dokumentacja

• Problemy infrastrukturalne
–
–
–
–
–

Kwestia obsługi systemu operacyjnego klienta
Współpraca z kilkoma dostawcami IPSec
Trudności z NAT i ruchem rozgłoszeniowym
Firewalle itp. mogą przeszkadzać w zestawieniu VPN
Mała przydatność dla uŜytkowników mobilnych

• Wydajność
– Ogólny narzut czasowy
– Szyfrowanie: wąskie gardło przy gigabitowych
łączach
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Krytycy IPSec-a rozpoczynają omawianie tego protokołu najczęściej od przywołania jego
stopnia skomplikowania. Trudno nie przyznać im racji. Co gorsza, część funkcjonalności
protokołu po prostu się pokrywa. Najbardziej jaskrawym przykładem jest dublowanie
protokołów bezpieczeństwa – protokół ESP moŜna tak naprawdę określić jako
rozszerzenie AH. Zapoznania się z meandrami IPSec-a nie ułatwia takŜe dokumentacja,
której przewaŜająca większość znajduje się w dość hermetycznych dla niezorientowanego
czytelnika dokumentach RFC o skomplikowanej strukturze. Niels Ferguson i Bruce
Schneier, nie odmawiając twórcom IPSec-a wiedzy, umiejętności i zasług, stwierdzają
jednakŜe, Ŝe tworzenie protokołów kryptograficznych przez komitety naukowe nie jest –
delikatnie mówiąc – najlepszym pomysłem (według kryptologów, duŜo lepiej rozwiązano
kwestię wyboru następcy szyfru DES, ogłaszając po prostu konkurs).
Administrator chcący wdroŜyć IPSec musi zdawać sobie sprawę z problemów, jakie moŜe
napotkać w swojej konkretnej sytuacji. PoniewaŜ IPSec konfiguruje się na maszynach
klienckich, naleŜy na samym początku sprawdzić, czy stosowane na nich systemy
operacyjne obsługują ten protokół. JeŜeli sytuacja wymaga jednoczesnej współpracy z
kilkoma dostawcami IPSec-a, mogą wystąpić trudności z komunikacją pomiędzy hostami
obsługiwanymi przez róŜne implementacje – najlepiej, kiedy sami moŜemy obsłuŜyć całą
infrastrukturę w jednolity sposób.
Często spotykaną kwestią jest brak kompatybilności protokołu IPSec w czystej postaci z
sieciową translacją adresów NAT (przyczyną jest modyfikowanie przez mechanizm NAT
pewnych pól pakietu sieciowego, które są wcześniej uwierzytelniane dla ich oryginalnej
postaci). Obsługa translacji adresów wymaga stosowania dodatkowych mechanizmów,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku konieczności obsługi ruchu rozgłoszeniowego.
IPSec nie będzie równieŜ najlepszym rozwiązaniem dla uŜytkowników mobilnych, stale
zmieniających adresy IP.
Naturalną konsekwencją stosowania dodatkowej warstwy zabezpieczeń jest narzut
wydajnościowy dodawany do normalnego zuŜycia zasobów. MoŜe to być szczególnie
istotne w sytuacji ciągłego zwiększania przepustowości łączy. Rosnąca liczba pakietów do
przetworzenia w jednostce czasu powoduje, Ŝe w przypadku stosowania wymagającego
obliczeniowo algorytmu szyfrującego IPSec moŜe stać się wąskim gardłem.
Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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MoŜe zatem lepiej go nie
uŜywać?
• IPSec – jakie są alternatywy?
– Microsoft PPTP, L2TP, VPN oparte na SSH...

• Ataki na protokół IPSec
– Są zwykle trudne
– Wymagają szczególnych warunków początkowych

• Ataki na implementacje IPSec
– Nie stanowią o słabości protokołu!

• Co mówią inni? (Ferguson, Schneier)
– Krytyka związana ze słabościami komponentów oraz
stopniem skomplikowania protokołu
– ”Even though the protocol is a disappointment – our
primary complaint is with its complexity – it is the
best IP security protocol available at the moment” 28

Wobec faktu istnienia pokazanych przed chwilą ataków moŜna zadać sobie pytanie – czy
zatem jest sens uŜywania produktu pod nazwą IPSec?
Alternatywą dla IPSeca są protokoły bezpieczeństwa takie, jak Point to Point Tunneling
Protocol (PPTP, z najbardziej rozpowszechnioną implementacją Microsoftu), lub Layer
Two Tunnelling Protocol (L2TP). Wirtualną sieć prywatną moŜna równieŜ zbudować w
oparciu o protokół SSL. śadna z tych metod nie jest jedna tak wszechstronna jak IPSec
(choć oczywiście mogą okazać się lepsze do konkretnych zastosowań) – nie są takŜe one
uwaŜane za tak bezpieczne.
JeŜeli o bezpieczeństwo chodzi - wymienione ataki na sam protokół, choć realne,
najczęściej wymagają zajścia specyficznych warunków początkowych – a często równieŜ
są bardzo trudne do przeprowadzenia. Z kolei ataki na implementacje nie są dowodem
słabości samego IPSec – po prostu trzeba lepiej programować.
Warto przytoczyć głos, jaki zabrali w 1999 roku znani kryptologowie: Bruce Schneier i
Niels Ferguson. Nie szczędzą oni słów krytyki pod adresem IPSec-a, wskazując jednakŜe
na brak odpowiedniego konkurenta:
„Nawet pomimo dość powaŜnych zarzutów jakie wysunęliśmy wobec IPSec, jest on
prawdopodobnie najlepszym protokołem bezpieczeństwa z obecnie dostępnych. W
przeszłości przeprowadziliśmy podobne analizy innych protokołów o analogicznym
przeznaczeniu (w tym PPTP). śaden ze zbadanych protokołów nie spełnił swojego celu,
ale IPSec zbliŜył się do niego najbliŜej. (...) Mamy ambiwalentne odczucia wobec IPSec. Z
jednej strony IPSec jest znacznie lepszy niŜ jakikolwiek protokół bezpieczeństwa IP
stworzony w ostatnich latach: Microsoft PPTP, L2TP itp. Z drugiej strony nie wydaje nam
się, by zaowocował on kiedykolwiek stworzeniem w pełni bezpiecznego systemu.'‘ (Niels
Ferguson, Bruce Schneier „A Cryptographic Evaluation of IPSec,
http://www.schneier.com/paper-ipsec.pdf – tłumaczenie za: Paweł Krawczyk, Struktura i
historia protokołu IPSec, http://echelon.pl/pubs/cbi_ipsec.html).

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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IPSec zasługuje takŜe na
kilka ciepłych słów...
• Otwartość
• Skalowalność
– Wiele pomyślnych wdroŜeń

• Bezpieczeństwo
–
–
–
–

Ochrona ruchu związanego z wszystkimi aplikacjami
Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa
Wiele metod uwierzytelnienia
Dostęp tylko z wyznaczonych maszyn

• Dostępność
– Wiele implementacji, takŜe bezpłatnych
– Rozwiązania programowe
– Rozwiązania sprzętowe (takŜe polskie)

29

Protokół IPSec, nie składa się jednak z samych wad. W takim przypadku nikt by go nie
uŜywał, a cytowani juŜ Ferguson i Schneier nie określili by go mianem najlepszego
dostępnego rozwiązania zabezpieczającego ruch w warstwie IP.
Przygotowanie rozwiązania przez komitet naukowy niesie za sobą równieŜ pozytywy –
IPSec jest protokołem otwartym, upublicznionym. NiezaleŜni specjaliści mają więc
ułatwione zadanie w wyszukiwaniu jego słabości (zasada security through obscurity
niezwykle rzadko przynosi dobre efekty).
Odpowiednio skonfigurowany IPSec jest łatwo skalowalny – nie sprawia duŜych
problemów utrzymanie instalacji przy zwiększaniu rozmiaru zabezpieczanej sieci czy teŜ
dołączania do niej dodatkowych maszyn.
Choć IPSec nie jest produktem idealnym pod względem bezpieczeństwa, zapewnia w tym
zakresie bardzo szeroką funkcjonalność. Potrafi chronić ruch związany z dowolną
aplikacją (działa w niŜszej warstwie modelu OSI), oferuje spory wachlarz metod
uwierzytelniania (m.in. pozwala wykorzystać często juŜ obecną w firmie infrastrukturę
klucza publicznego). Pozwala na dostęp tylko z wyznaczonych komputerów. Ogólnie
rzecz biorąc, stanowi bardzo dobre uzupełnienie juŜ stosowanych w ramach
zabezpieczanej infrastruktury środków bezpieczeństwa (jak np. zapór ogniowych).
IPSec dostępny jest w wielu systemach operacyjnych, powstają wciąŜ nowe
implementacje (w tym takŜe z graficznym interfejsem uŜytkownika). W większości
przypadków (zwłaszcza w przypadku systemów uniksowych) za oprogramowanie nie
trzeba płacić. Istnieje takŜe szereg rozwiązań sprzętowych, które oprócz znacznej
poprawy wydajności pozwalają na uniezaleŜnienie się od ewentualnych problemów
kompatybilnościowych. Urządzenia szyfrujące wspierające protokół IPSec produkowane
są równieŜ w Polsce (zakupiony m.in. przez StraŜ Graniczną szyfrator OPTIMUS ABA
IPSec Gateway – podany tutaj wyłącznie jako przykład).
Wszystko to powoduje, Ŝe IPSec jest co najmniej alternatywą, której ewentualne
stosowanie naleŜy głęboko rozwaŜyć. Inne rozwiązania teŜ mają swoje wady!

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007
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...zwłaszcza, Ŝe jego rozwój
adresuje znane problemy
• Nadmierna komplikacja
– Rezygnacja z protokołu AH
– Uproszczenie protokołu ISAKMP
– Protokół IKEv2

• Bezpieczeństwo
– Wbudowane mechanizmy prewencji

• Infrastruktura – większe moŜliwości
– Sieciowa translacja adresów
– Multicast / Broadcast

• Wydajność
– Likwidacja wąskich gardeł
– ESP: numery ESN
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Rozwój protokołu IPSec ukierunkowany jest na kilka wzajemnie przenikających się
obszarów, w przewaŜającej części adresujących jego główne wady.
Najczęściej przytaczaną negatywną własnością IPSec-a jest jego skomplikowanie.
Proponuje się zatem między innymi całkowitą rezygnację z protokołu AH (moŜna go
zastąpić protokołem ESP z wyłączonym szyfrowaniem i identyczną konfiguracją).
Prowadzone są równieŜ prace nad radykalnym uproszczeniem protokołu ISAKMP. Dzięki
częściowemu odrzuceniu uniwersalności standardu narzuconej przez NSA powstanie
wersja duŜo bardziej odchudzona, prostsza i łatwiejsza w implementacji. W tym samym
celu zaproponowano takŜe drugą wersję protokołu IKE (RFC 4306), gromadzącą
najlepsze cechy z kilku rozwiązań przedstawionych przez niezaleŜne środowiska. Istnieją
juŜ implementacje IKEv2 (np. OpenIKEv2, strongSwan 4.0) i prowadzone są prace nad
wykorzystaniem go w realnych zastosowaniach.
IPSec jest uznawany za względnie bezpieczny protokół – pracuje się jednak nad dalszą
poprawą tej sytuacji, między innymi proponując wbudowane techniki detekcji oraz
prewencji zagroŜeń.
Istotne jest równieŜ usunięcie przeszkód utrudniających szersze stosowanie IPSec`a,
przy czym na czoło wysuwa się ułatwienie współpracy z mechanizmem NAT oraz
umoŜliwienie wysyłania pakietów typu multicast i broadcast.
Osoby rozwijające protokół mają na uwadze takŜe kwestie wydajnościowe.
Przy obecnych gigabitowych łączach stosowanie IPSec moŜe stać się wąskim
gardłem. Zakłada się zatem prowadzanie analiz wydajnościowych
poszczególnych komponentów oraz algorytmów. Kolejną propozycją jest
opracowanie efektywniejszej techniki kompresji danych stosowanej łącznie z
szyfrowaniem, co pozwoli na zwiększenie wartości Path MTU. Z kolei do
protokołu ESP wprowadzono juŜ rozszerzone numery sekwencyjne, dzięki
czemu rzadziej następuje sytuacja, w której kanał połączenia musi być
tworzony ponownie w wyniku przewinięcia się licznika.
PowyŜsza lista nie wyczerpuje absolutnie tematu i z pewnością protokół IPSec
będzie rozwijany i ulepszany przez dłuŜszy czas.

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
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Agenda
• Wprowadzenie
• Podstawy teoretyczne IPSec
• Przerwa 1
• Konfiguracja IPSec: Unix / Linux
• Konfiguracja IPSec: Windows
• Przerwa 2
• Studium przypadku
• Podsumowanie, pytania, dyskusja...
31

Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec
G. Frankowski, PCSS
Szkolenie KDM, Poznań, 30.01.2007

31

Istnieje wiele implementacji
IPSec dla systemów Unix
• Implementacje dla Linuksa
– Free S/WAN (zawieszony 22.04.2004)
– Próba wprowadzenia DNSSec
– Nie wspierał IPv6

– Sukcesorzy Free S/WAN
– OpenSwan (prostota funkcjonalność)
– StrongSwan (bezpieczeństwo)

– Cerberus (NIST)
– Kernele 2.6 mają wbudowane wsparcie

• xBSD: KAME – wzorcowa implementacja IPSec
• Implementacje sprzętowe
– 3Com, Cisco, Intel, …
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Implementacje dla systemów linuksowych oraz innych uniksowych są bardzo
liczne. Spośród tych pierwszych warto wymienić przede wszystkim projekt
Free S/WAN (http://www.freeswan.org). Oferował on bardzo dobry poziom
zabezpieczeń kryptograficznych (jako Ŝe ideą przyświecającą jego powstaniu
było uniemoŜliwienie podsłuchu komunikacji przez amerykańskie agencje
rządowe). Implementacja nie obsługuje trybu transportowego, ale host moŜe
być swoją własną bramą. Twórcy rozpoczęli pracę nad IPSec-em, kiedy Linux
nie oferował jeszcze natywnego wsparcia dla tego protokołu w jądrze
systemu. Z uwagi na rozminięcie się oczekiwań twórców projektu (minimalna,
bezpieczna funkcjonalność) oraz uŜytkowników (dąŜenie do uzyskania jak
najszerszych moŜliwości) projekt zamknięto; ostatnia wersja, 2.06, wydana
została 22 kwietnia 2004 roku. Stał się on jednak punktem wyjścia dla innych
przedsięwzięć, mianowicie OpenSwan (http://openswan.com) oraz
Strongswan (http://www.strongswan.org).
OpenSwan stawia na łatwość implementacji, oferuje domyślnie m.in. NAT
Traversal, wsparcie dla X.509 czy obsługę algorytmu RSA i jest dostępny dla
większości Linuksów oraz Sun Solaris. StrongSwan ma ambicje stać się
najbezpieczniejszą implementacją protokołu IPSec. RównieŜ wspiera X.509 (w
tym mechanizmy CRL i OCSP), oferuje znacznie rozszerzony zestaw
algorytmów kryptograficznych.
Wzorcowa implementacja IPSec (utworzona ściśle wg zaleceń RFC przez firmy
japońskie) to KAME (http://www.kame.net). Jest dostępna dla systemów z
rodziny BSD. UŜywa OpenSSL, nie wspiera NAT Traversal.
Z ciekawostek wymienić moŜna Cerberusa (http://csrc.nist.gov/ipsec/),
utworzoną w NIST wzorcową implementacja dla Linuksa.
Większość implementacji sprzętowych zawiera sterowniki dla systemów
Unix/Linux, np. urządzenia firm Cisco, 3Com, Intel oraz wielu innych.
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Jak wdroŜyć IPSec w
Linuksie Debian Sarge?
• Niezbędne oprogramowanie:
– Operacje kryptograficzne na pakietach:
obsługa zapewniona przez jądro Linuksa
– Konfiguracja jądra i obsługa SA i SP:
program setkey (pakiet ipsec-tools)
– Protokół IKE: narzędzie racoon

• Instalacja:
– http://ipsec-tools.sourceforge.net
# apt-get install ipsec-tools
# apt-get install racoon

• Konfiguracja demona racoon:
– Tryb bezpośredni lub racoon-tool
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Ze względu na doświadczenia zyskane podczas pracy w projekcie Clusterix, chciałbym
przybliŜyć Państwu sposób konfiguracji IPSec w dystrybucji Debian Sarge systemu
operacyjnego Linux.
Do wdroŜenia IPSec, pomimo wsparcia zapewnianego przez jądro, potrzeba będzie
dodatkowych pakietów z oprogramowaniem. Sam kernel umoŜliwi przeprowadzanie
operacji kryptograficznych oraz funkcjonalność związaną z obsługą stosu protokołów
sieciowych. JednakŜe do odpowiedniej konfiguracji jądra (ustalenia, które pakiety trzeba
chronić) oraz do zarządzania systemowymi bazami SAD i SPD potrzebne będzie narzędzie
o nazwie setkey z pakietu ipsec-tools (http://ipsec-tools.sourceforge.net). Dodatkowo
naleŜy dysponować oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie negocjacji SA i
wymiany kluczy – do obsługi protokołu IKE posłuŜy demon racoon, pochodzący
oryginalnie z projektu KAME. Narzędzie to zawarte jest w pakiecie o takiej samej nazwie.
Instalacja dla uŜytkowników Debiana jest bardzo prosta – nie trzeba nawet udawać się
na stronę projektu ipsec-tools. Zakładając, Ŝe system operacyjny został w odpowiedni
sposób skonfigurowany – moŜna zainstalować wspomniane pakiety przy wykorzystaniu
polecenia apt-get. Kolejność instalacji jest w praktyce dowolna (jeśli wybierzemy
racoona, sam doinstaluje ipsec-tools).
Podczas instalacji demona racoon naleŜy wybrać tryb konfiguracji demona. Tryb tzw.
bezpośredni (direct) przewidziano do konfiguracji demona poprzez plik z ustawieniami
oraz do obsługi bazy SPD poprzez wykorzystanie narzędzia setkey. Wymusza on takŜe
ręczne załadowanie wszystkich wymaganych modułów jądra. Tryb racoon-tool pozwala
na uŜycie narzędzia administracyjnego o tej samej nazwie do powyŜszych celów. racoontool radzi sobie równieŜ z ładowaniem brakujących modułów (o ile są dostępne), jak
równieŜ potrafi obsłuŜyć większość najczęściej spotykanych zestawów opcji. Więcej
informacji o narzędziu moŜna uzyskać czytając plik
/usr/share/doc/racoon/README.Debian. Wybór trybu zaleŜy oczywiście od konkretnej
sytuacji bądź od preferencji administratora.
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Układamy plan
• Przygotowanie konfiguracji demona racoon
– Wybór metody uwierzytelniania
– Nie uŜywać produkcyjnie preshared keys
– Polecane wykorzystanie PKI i X.509

– Wybór parametrów kryptograficznych
– Silne algorytmy
– Unikanie znanych słabości protokołów

– Logowanie, połoŜenie plików konfiguracyjnych itd.

• Utworzenie polityk bezpieczeństwa
– Edycja pliku konfiguracyjnego narzędzia setkey
– Wykonanie sekwencji poleceń setkey

• Uruchomienie
# /etc/init.d/setkey restart
# /etc/init.d/racoon restart
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Przed przystąpieniem do pracy zastanówmy się, co będzie potrzebne do jej ukończenia.
Do rzeczy, nad którymi trzeba się najpierw zastanowić, naleŜy wybór metody
uwierzytelniania. Demon racoon moŜe wykorzystać mechanizm preshared keys
(polegający na dostarczonych przez administratora hasłach zapisanych w pliku na
kaŜdym systemie). Nie poleca się jednak takiej metody postępowania w zastosowaniach
produkcyjnych – jest zbyt mało bezpieczna (natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zastosować ją do testów – potrzeba do tego znacznie mniej pracy) i niewydajna.
Lepszym pomysłem będzie wykorzystanie infrastruktury klucza publicznego i certyfikatów
X.509.
Trzeba unikać takŜe pomyłek w rodzaju unikania szyfrowania w ogóle, czy teŜ
wykorzystywania algorytmów kryptograficznych, o których wiadomo Ŝe mają pewne
słabości (np. pojedynczy DES). Najlepiej skorzystać z podręcznika systemowego
odpowiedniego narzędzia lub sięgnąć do jednego z wielu dostępnych w Internecie
przykładów.
Warto równieŜ ustalić, jaka będzie lokalizacja plików konfiguracyjnych obu narzędzi, jaki
powinien być poziom logowania, gdzie będą składowane pliki dziennika itp.
Kolejnym krokiem jest definicja właściwych struktur polityk bezpieczeństwa przy pomocy
narzędzia setkey (lub nakładki racoon-tool). W tym pierwszym przypadku moŜna postąpić
dwojako: wykonać sekwencję poleceń setkey –C z odpowiednimi parametrami bądź
wyedytować plik konfiguracyjny i podać go jako argument w wywołaniu setkey z
przełącznikiem –f. Więcej o plikach konfiguracyjnych za chwilę.
Teraz moŜna juŜ uruchomić oba narzędzia przy pomocy zaprezentowanych poleceń. W
celu lepszego zrozumienia działania mechanizmów IPSec moŜe okazać się przydatne
przejrzenie plików /etc/init.d/setkey i /etc/init.d/racoon.
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Gdzie szukać plików
konfigfuracyjnych?
• racoon:
– Domyślnie: /etc/racoon/racoon.conf
– Własna konfiguracja:
# vi /etc/init.d/racoon
RACOON_ARGS=”-f /mydir/my_racoon.conf”

• setkey:
– Domyślnie: /etc/ipsec.conf
– Własna konfiguracja:
# setkey –f /mydir/my_setkey.conf
35

Plik konfiguracyjny demona racoon znajduje się domyślnie w ścieŜce
/etc/racoon/racoon.conf. JeŜeli z jakichś przyczyn lokalizacja ta nie jest odpowiednia, w
łatwy sposób moŜna ją zmienić. NaleŜy wyedytować plik /etc/init.d/racoon i poszukać w
nim linii rozpoczynającej się od RACOON_ARGS. Trzeba w niej dodać sekwencję znaków
–f <ścieŜka_do_pliku> i zrestartować demona znanym juŜ poleceniem /etc/init.d/racoon
restart.
Z kolei plik konfiguracyjny narzędzia setkey połoŜony jest w bezpośrednio w katalogu
/etc i ma nazwę ipsec.conf. Zasada konfiguracji narzędzia jest jednak nieco inna –
wystarczy załoŜyć dowolny, oddzielny plik z konfiguracją i następnie przekazać go do
polecenia setkey w następujący sposób:
# setkey –f /etc/ipsec/my_config.conf
Sam plik musi być naturalnie w odpowiedni sposób sformatowany, a ponadto powinien
rozpoczynać się linią:
#!/usr/sbin/setkey –f
W obu przypadkach nie ma sensu wymieniać wszystkich moŜliwości oferowanych przez
pliki konfiguracyjne. NaleŜy w tym celu odnieść się do podręczników systemowych (man
setkey, man racoon.conf). Na najbliŜszych kilku slajdach przedstawiona będzie jedynie
okrojona, przykładowa konfiguracja i wskazane będą najbardziej istotne kwestie mające
związek z dostosowywaniem narzędzia do swych potrzeb.
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Konfigurujemy ustawienia
demona racoon...
# vi /etc/racoon/racoon.conf
path certificate "/etc/racoon/certs";
remote 11.22.33.44 {
exchange_mode main;
certificate_type x509 "cert.pem" "key.pem";
verify_cert on;
proposal
{
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method rsasig;
dh_group modp1024;
}
}
sainfo address 10.2.2.0/24[any] any address
10.3.3.0/24[any] any {
encryption_algorithm 3des;
authentication_algorithm hmac_md5;
compression_algorithm deflate;
36
}

PowyŜej przedstawiono przykład pliku konfiguracyjnego umoŜliwiającego nawiązanie
połączenia IPSec ze zdalnym hostem o adresie IP 11.22.33.44. Uwierzytelnienie będzie
następować przy pomocy certyfikatów X.509. W takim przypadku plik musi zawierać
odniesienie do katalogu zawierającego certyfikat hosta wraz z kluczem prywatnym oraz
ewentualnie listę CRL (jest to klauzula path_certificate).
Dalsza część pliku to blok odnoszący się do komunikacji z wskazanym zdalnym hostem
(bloków takich moŜe być oczywiście wiele, moŜna teŜ zamiast konkretnego adresu IP
wstawić słowo anonymous, co spowoduje, Ŝe dowolny próbujący się skomunikować host
będzie uŜywał tego samego opisywanego przez klauzulę remote bloku).
Klauzula exchange_mode odnosi się do trybu wymiany podczas pierwszej fazy protokołu
ISAKMP – zaleca się wykorzystywanie trybu main. Linia, certificate_type, określa format,
w jakim zapisano certyfikaty (X.509) oraz nazwy plików z certyfikatem i jego kluczem
prywatnym. Pliki muszą znajdować się w katalogu wskazanym powyŜej jako
path_certificate. Klucz musi mieć puste hasło (inaczej racoon nie będzie potrafił
zweryfikować certyfikatu) i być maksymalnie chroniony na poziomie systemu. Klauzula
verify_cert musi mieć postać „on” – inaczej certyfikaty nie będą sprawdzane.
Sekcja proposal definiuje zestaw parametrów, które mogą być zastosowane do 1 fazy
protokołu ISAKMP. Określa algorytmy kryptograficzne oraz parametry protokołu DiffiegoHellmana, ich znaczenie wykracza poza zakres dzisiejszego szkolenia. Bloków proposal
moŜe być w ramach pojedynczej sekcji wiele.
Blok sainfo określa parametry kryptograficzne dla 2 fazy protokołu ISAKMP. Składnia
klauzuli jest duŜo bardziej rozszerzona – przedstawiony przykład definiuje sieć źródłową,
sieć docelową, nie określa zaś konkretnych portów i protokołów.
Bardzo istotne jest, aby klauzule kończyć średnikiem – w innym przypadku demon racoon
nie zadziała, zgłaszając błąd formatu pliku. Trzeba zaznaczyć, Ŝe nie są to wszystkie
informacje, jakie mogą i powinny znaleźć się w pliku konfiguracyjnym!
Po dokonaniu zmian naleŜy pamiętać o zrestartowaniu demona!
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...oraz tworzymy struktury
polityk bezpieczeństwa
# vi /etc/ipsec.conf
#!/usr/bin/setkey -f
flush;
spdflush;
#add 10.2.2.2 10.3.3.3 esp 0x500 -m tunnel -E 3des-cbc
0x70a9f5820e27430d59c283842b1bf8f670a9f5820e27430d;
#add 10.3.3.3 10.2.2.2 esp 0x501 -m tunnel -E 3des-cbc
0x70a9f5820e27430d95e67b367a742e19f36644db4246dd63;
spdadd 10.3.3.0/24 10.2.2.0/24 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.3.3.1-10.2.2.1/require;
spdadd 10.2.2.0/24 10.3.3.0/24 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.2.2.1-10.3.3.1/require;
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Tworząc struktury polityk bezpieczeństwa najprościej wyedytować plik tekstowy oraz
przekazać go do programu setkey przy pomocy parametru –f. W przykładzie uŜyto pliku
/etc/ipsec.conf.
Pierwsza linia pliku określa domyślny sposób jego przetwarzania (podobnie jak w
skryptach powłoki). Kolejne 2 linie odpowiadają kolejno za czyszczenie baz SAD i SPD.
Kiedy tylko moŜliwe, zaleca się uŜyć tych poleceń w celu zoptymalizowania działania
IPSec-a (ale trzeba oczywiście pamiętać, aby nie zniszczyć SA czy SP będących właśnie w
uŜyciu).
Kolejne linie, rozpoczynające się od słowa kluczowego add, są zakomentowane –
pokazano je jedynie na zasadzie przykładu. Polecenia te odpowiadają za ręczne dodanie
zdefiniowanych przy ich pomocy struktur SA do bazy SAD. SA takie moŜna tworzyć w
przypadku ręcznego zarządzania kluczami, co jak wiadomo nie jest polecane ze
względów bezpieczeństwa. Niemniej widać, Ŝe linie te definiują kolejno: adres źródłowy,
adres docelowy, protokół bezpieczeństwa, tryb (tunelowy), algorytm szyfrujący oraz
uŜywany przezeń klucz. MoŜna takŜe zauwaŜyć, Ŝe SA występują w parze – obie definicje
mają zamieniony adres źródłowy i docelowy.
Następne dwie klauzule definiują parę polityk bezpieczeństwa (tak samo jak przy SA
określono 2 struktury odnoszące się do obu kierunków ruchu sieciowego). Polecenie
spdadd poprzedza kolejno: adres źródłowy oraz docelowy (w tym przypadku opisujące
całe sieci), protokół wyŜszej warstwy (w tym przypadku dowolny), kierunek ruchu
(in/out), podejmowaną akcję (ipsec = przetwarzanie pakietu na poziomie IPSec-a, tutaj
właśnie pakiet moŜna odrzucić lub przekazać dalej bez zmian). Na końcu znajduje się
klauzula definiująca akcję IPSec-a (zastosowany protokół bezpieczeństwa, tryb, adres
źródłowy i docelowy dla pakietu – w tym wypadku będą to końcówki tunelu IPSec – oraz
uściślenie postępowania z SA; słowo require oznacza, Ŝe SA potrzebne jest zawsze w
przypadku przesłania przez jądro pakietu dopasowanego do jednej z polityk
bezpieczeństwa.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku systemowym (man setkey).
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Powinno działać! Co
jeszcze warto wiedzieć?
• Logowanie działań demona racoon
– Domyślnie: demon syslog
– Ustawienia w pliku konfiguracyjnym
– Własny plik logu:
# vi /etc/init.d/racoon
RACOON_ARGS=”-d -l /mydir/my_racoon.log”

• Uwierzytelnianie przy pomocy X.509
– racoon akceptuje brak list CRL

• racoonctl – narzędzie administracyjne
dla demona racoon
• Więcej informacji:
– man setkey, man racoon, man racoon.conf
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Teraz powinno juŜ udać się porozumieć z innym hostem, na którym równieŜ
skonfigurowano IPSec tak, aby mógł porozumieć się z maszyną źródłową. Temat
absolutnie nie jest w tym momencie wyczerpany, niemniej jednak warto wskazać jeszcze
kilka interesujących zagadnień.
Zawsze warto zapisywać informacje przekazywane przez program, mogą się przydać w
przypadku wystąpienia błędów lub zdiagnozowania prób ataków. Domyślnie demon
racoon loguje rezultaty swojego działania za pośrednictwem demona systemowego
syslog i są to jedynie najwaŜniejsze informacje, z których niewiele moŜna wywnioskować.
MoŜna to zmienić w dwojaki sposób. W pliku konfiguracyjnym zawrzeć moŜna klauzulę
log oraz określić poziom logowania (domyślny notify, debug lub debug2). Drugim
sposobem (pozwalającym takŜe na utworzenie własnego pliku logu dedykowanego dla
demona racoon) jest sięgnięcie do pliku /etc/init.d/racoon i umieszczenie w definicji
zmiennej RACOON_ARGS parametrów „-d –l <ścieŜka_do_pliku>” Szczegółowość
logowania moŜna zwiększyć dodając kolejne litery „d” do pierwszego przełącznika. Nie
powinno się jednak logować zbyt wielu informacji na wolnych maszynach – spadek
wydajności związany z operacjami zapisu moŜe tak zwolnić maszynę, Ŝe przekroczone
zostaną czasy maksymalnych opóźnień podczas wykonywania protokołu IKE.
Istotną kwestią związaną z uwierzytelnianiem jest fakt, Ŝe racoon zaakceptuje brak listy
CRL podczas sprawdzania certyfikatu drugiej strony (generując tylko ostrzeŜenie do pliku
logu). Niemniej jednak, jeśli lista CRL jest obecna i zawiera badany certyfikat, nawiązanie
połączenia nie uda się. Tak samo będzie w przypadku listy CRL, której waŜność
zakończyła się.
UŜytkownik-administrator ma do dyspozycji dodatkowe narzędzie zarządzające
działaniem demona – racoonctl, kontaktujące się z demonem przez gniazdko w dziedzinie
Uniksa. Jedną z jego funkcji jest np. przeładowanie pliku konfiguracyjnego bez potrzeby
restartu demona. Niestety nie wszystko działa jeszcze stabilnie, twórcy pakietu
zapowiadają usunięcie usterek w kolejnej wersji narzędzia. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku systemowym – man racoonctl.
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Czy nie da się poklikać?
• SafeConnect
– Graficzny frontend dla
Openswan-a
(Linux)
– Wersja średnio
stabilna
– Licencja GPL
– http://secteta.com

• Narzędzia
dostarczane z
dystrybucją
• m0n0wall
39

Byłoby bardzo przyjemnie, gdyby wszystkie te, przyznajmy dość skomplikowane
operacje, dałoby się wykonać przy pomocy wygodnego narzędzia okienkowego. Sytuacja
jest niestety niezbyt korzystna – narzędzi takich dla systemów Unix/Linux nie ma wiele, a
te, które moŜna odnaleźć, prezentują często mało zadowalający poziom.
Przykładem jest projekt SafeConnect rozwijany przez pojedynczego dewelopera Vijala
Gajulę (http://www.secteta.com). Autor sam wskazuje na braki w stabilności aplikacji
oraz duŜą liczbę błędów, nie wiadomo jednak, kiedy ukaŜe się kolejna wersja. Narzędzie
uŜywa implementacji OpenSwan jako silnika – jest graficzną nakładką dla systemów
linuksowych. SafeConnect dostępny jest na licencji GPL.
W systemie Linux Red Hat IPSec moŜna skonfigurować przy pomocy narzędzia
graficznego Network Administration Tool dostarczanego wraz z dystrybucją. Do obsługi
IPSec przeznaczono oddzielną zakładkę.
Warto przyjrzeć się równieŜ narzędziu m0n0wall, które jest w pełni samodzielnym
pakietem spełniającym rolę firewalla i routera, wspierającym równieŜ protokół IPSec.
Narzędziem moŜna administrować przez interfejs WWW. m0n0wall jest darmowy, został
zbudowany na bazie systemu FreeBSD oraz pakietów potrzebnych do jego działania.
Adres polskiej strony projektu to www.m0n0wall.org.pl.
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Agenda
• Wprowadzenie
• Podstawy teoretyczne IPSec
• Przerwa 1
• Konfiguracja IPSec: Unix / Linux
• Konfiguracja IPSec: Windows
• Przerwa 2
• Studium przypadku
• Podsumowanie, pytania, dyskusja...
40
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Rozpocznijmy od podania
ogólnych informacji
• Wersje systemu operacyjnego
– Wsparcie natywne: 2000, XP, 2003 Server, Vista
– Aktualizacje: 98, NT, Millenium

• Dostęp do funkcjonalności - Windows
– Wiersz poleceń
– 2000: ipsecpol.exe, XP: ipseccmd.exe, 2003: netsh.exe

– Tryb graficzny
– Ujednolicony, ale skomplikowany: ”The Windows
interface for configuring IPSEC is the worst GUI that I
have ever used” (Tom Eastep, Shorewall)

• Rozwiązania firm trzecich
– PGPNet
– iVPN
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Protokół IPSec zaimplementowany został po raz pierwszy w systemie Microsoft Windows
2000, i oczywiście jest równieŜ dostępny we wszystkich późniejszych systemach z tej
linii. Wydano równieŜ uaktualnienia, które pozwalają na uzyskanie części funkcjonalności
w niektórych wcześniejszych systemach (Windows NT 4.0, 98 oraz Millenium). W
pozostałych wersjach systemu Windows IPSec-a nie uŜyjemy.
Jak łatwo domyśli się kaŜdy administrator, IPSec skonfigurować moŜna nie tylko przez
interfejs graficzny, ale takŜe za pośrednictwem linii komend. Niestety, oba te sposoby
obarczone są pewnymi niedogodnościami.
W przypadku linii komend największą z nich jest fakt, Ŝe w róŜnych wersjach systemu
Windows narzędzia administracyjne wykorzystywane do konfiguracji IPSec-a noszą róŜne
nazwy. W przypadku Windows 2000 jest to aplikacja ipsecpol.exe, Windows XP –
ipseccmd.exe, a dla wersji Windows Server 2003 – netsh.exe. Odmienne są zestawy
opcji i parametrów. Znakomicie utrudni to pisanie skryptów administracyjnych.
Graficzny interfejs uŜytkownika jest duŜo bardziej jednolity, cechuje się jednak dość
znacznym skomplikowaniem – szczególnie dla osoby, która dopiero rozpoczyna
administrowanie sieciami Windows. Swoje doświadczenia na ten temat opisuje między
innymi twórca oprogramowania Shorewall, Tom Eastep.
Oprócz funkcjonalności wbudowanej w system istnieje teŜ szeroka gama
oprogramowania zewnętrznego. Jako przykłady moŜna podać PGPNet oraz iVPN.
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Układamy plan wdroŜenia
IPSec w sieci z Windows
• Zagadnienia infrastrukturalne
– Systemy operacyjne
– Tylko Windows
– Windows oraz Unix / Linux

– Integracja z Active Directory
– Kto będzie zarządzać zasadami IPSec
– Liczba komputerów, rodzaj zabezpieczanych aplikacji

• Bezpieczeństwo
– Stopień ochrony informacji (poufność?)
– Wybór metody uwierzytelniania
– Kerberos
– PKI oraz certyfikaty X.509
– Preshared keys

– Strategia monitorowania i logowania
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Podobnie, jak w przypadku zabezpieczania sieci opartej na komputerach z systemami
uniksowymi, takŜe i tutaj nie będzie od rzeczy ułoŜyć dokładny plan wdroŜenia IPSec. Do
najwaŜniejszych kwestii, do których trzeba się odnieść, naleŜą zagadnienia
infrastrukturalne oraz bezpieczeństwa.
Budowa sieci (jednej lub wielu), ruch w ramach których chcemy zabezpieczać,
determinuje niejednokrotnie wybór konkretnych rozwiązań. NaleŜy zdać sobie na
przykład sprawę, jakie systemy operacyjne będą zainstalowane na poszczególnych
komputerach. Podstawowym pytaniem jest: czy będą to tylko systemy Windows, czy
środowisko mieszane (takŜe Unix/Linux). Oczywiście moŜliwe jest uŜycie IPSec w takich
heterogenicznych środowiskach – wymaga to jednak nieco (a czasami sporo) więcej
pracy i nie zawsze przebiega bezproblemowo. JeŜeli korzystamy wyłącznie z maszyn pod
kontrolą Windows, trzeba ustalić, czy leŜą one w ramach jednej domeny, czy mają (lub
będą mieć) uruchomioną usługę Active Directory – w takim wypadku warto rozwaŜyć
integrację IPSec-a z usługą katalogową. Trzeba ustalić teŜ osobę, która będzie zarządzać
konfiguracją IPSec. WaŜnymi parametrami będą takŜe liczba obsługiwanych komputerów,
rodzaj aplikacji wymagających chronionego ruchu itp.
Planując listę zabezpieczanych aplikacji przechodzimy do ustalania stopnia ochrony
informacji – naczelną kwestią jest to, czy wykorzystujemy szyfrowanie danych, czy nie
(naturalnie najbardziej zalecanym rozwiązaniem jest uŜycie szyfrowania, choć moŜna
sobie wyobrazić zastosowania, w których nie jest ono konieczne). Kolejnym kluczowym
aspektem jest wybór jednej z 3 wspieranych metod uwierzytelniania (o czym więcej za
chwilę). Wreszcie administrator powinien ustalić, które i ile informacji będzie zapisywał w
logach. Będzie to kolejny przetarg wygoda i wydajność kontra bezpieczeństwo.
PowyŜsza lista sygnalizuje jedynie najwaŜniejsze kwestie. Więcej informacji na temat
protokołu IPSec w systemach Windows moŜna znaleźć w witrynie Windows Server Tech
Center pod hasłem „Zabezpieczenia protokołu internetowego (IPSec)”.
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Mamy do dyspozycji 3
metody uwierzytelniania
• Kerberos
–
–
–
–

Domyślny sposób uwierzytelniania w AD
Działa tylko w środowisku AD
Prostota (a właściwie brak) konfiguracji – bilety
Niebezpieczny przy podłączeniu do Internetu

• PKI + Certyfikaty X.509
–
–
–
–

Najlepsza metoda, gdy nie moŜna uŜyć Kerberosa
Często są juŜ stosowane w sieci
Nie uŜywać certyfikatów z silną ochroną klucza
Konfiguracja listy zaufanych CA

• Preshared keys
– Klucz wstępny w postaci jawnej w rejestrze Windows
43
– Zalecane uŜycie tylko do testów

W przypadku korzystania z systemów Windows mamy do dyspozycji 3 metody
uwierzytelniania. Oprócz mechanizmów znanych juŜ z poprzedniej części wykładu,
dysponujemy dodatkowo protokołem Kerberos.
Jest to domyślny sposób uwierzytelniania w środowisku Active Directory i moŜe słuŜyć
dowolnym klientom (z Windows 2000, XP Pro, Server 2003) z uruchomionym klientem
Kerberos V5, naleŜącym do tej samej domeny lub jednej z domen zaufanych. Protokół
nie nadaje się natomiast do uŜycia tam, gdzie mamy do czynienia z maszynami nie
obsługującymi Active Directory (Windows XP Home, sieci mieszane). Nie powinien być
teŜ wykorzystywany na komputerach podłączonych do Internetu. DuŜą zaletą
wykorzystania Kerberosa jest prostota konfiguracji – protokół działa na zasadzie tzw.
biletów, które generowane są podczas uwierzytelniania, a następnie uŜywane do
weryfikacji toŜsamości uŜytkownika, komputera lub aplikacji.
Tam, gdzie Kerberos z pewnych względów nie moŜe zostać uŜyty, najlepiej zastąpić go
PKI z certyfikatami X.509. W wielu przypadkach infrastruktura klucza publicznego jest juŜ
zaimplementowana w sieci do innych celów i wystarczy tylko odpowiednio skonfigurować
obsługę IPSec. NaleŜy pamiętać o wskazaniu wszystkich zaufanych centrów
certyfikacyjnych nie tylko dla zabezpieczanej maszyny, ale dla wszystkich komputerów, z
którymi będzie się ona komunikować z wykorzystaniem IPSec-a. Niespodziewaną
trudność przynieść moŜe wykorzystanie certyfikatów z silną ochroną klucza. Wymagają
one podawania hasła do klucza przy kaŜdorazowej próbie uŜycia certyfikatu, interfejs
IPSec nie oferuje zaś moŜliwości takiej interakcji. Uwierzytelnienie przy pomocy
certyfikatów nadaje się dobrze dla tworzenia VPN-ów z firmami partnerskimi oraz w
środowiskach heterogenicznych.
Ostatnia metoda, wykorzystanie tajnego symetrycznego klucza współdzielonego jest
najmniej bezpieczna – klucz wstępny tak naprawdę znajduje się w jawnej postaci w
rejestrze Windows. Sposób ten moŜna polecić jedynie do testów, tak aby przy
wystąpieniu nieoczekiwanych błędów mieć moŜliwość wyeliminowania kwestii związanych
z uwierzytelnianiem jako potencjalnej przyczyny problemów. Powinno się uŜywać długich
kluczy (kilkadziesiąt znaków), róŜnych dla kaŜdej pary komputerów.
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W realnych zastosowaniach
przyda się integracja z AD
• Uproszczone zarządzanie
– Konfiguracja GPO
– Propagacja ustawień (1 zasada IPSec w systemie!)
– Kerberos

• Dodatkowe korzyści
– Ułatwiona obsługa certyfikatów
– Automatyczna generacja
– Wspólny zaufany serwer główny

– Delegacja uprawnień – ułatwienie zarządzania

• Alternatywa
– Eksport / import ustawień IPSec do / z pliku
– GUI: poprzez MMC
– Polecenie netsh
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Active Directory jest hierarchiczną usługą katalogową dla systemów Windows 2000 oraz
Server 2003, oferującą duŜą liczbę usług i usprawniającą procesy zarządzania w
skomplikowanych infrastrukturach sieciowych.
WdroŜenie protokołu IPSec w środowisku AD następuje poprzez konfigurację obiektu
GPO (Group Policy Object) w przystawce edytora GPO konsoli MMC. Obiekt moŜe
zawierać ustawienia dla wielu stacji klienckich, które będą następnie przepropagowane
do wskazanych komputerów. Niejako „za darmo” zyskujemy takŜe moŜliwość
uwierzytelniania przy pomocy protokołu Kerberos.
NaleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe obiekty GPO są aplikowane do systemu w określonej
kolejności i jeśli więcej niŜ jeden z nich zawiera zasadę IPSec (która w danej chwili moŜe
być w systemie tylko jedna), ich zawartość nie będzie łączona, ale zastępowana.
Integracja IPSec-a z Active Directory przynosi dodatkową korzyść – automatycznie
generowane są certyfikaty pozwalające na ewentualne odejście od protokołu Kerberos
(trzeba tylko pamiętać, Ŝe dla wszystkich uwzględnianych maszyn będzie występować ten
sam zaufany serwer główny, a w przypadku potrzeby komunikacji z zewnętrznym hostem
będzie on musiał ufać temuŜ serwerowi). Dostępny jest równieŜ mechanizm delegacji
uprawnień, co moŜe być istotne w rozbudowanych instytucjach, gdzie pracuje wielu
administratorów mogących modyfikować konfigurację IPSec.
JeŜeli nie moŜemy uŜyć Active Directory, istnieje inna moŜliwość przeniesienia ustawień
na wiele komputerów. Politykę IPSec moŜna zapisać w pliku, a później ją z niego
odczytać. Fani GUI wykorzystają w tym celu przystawkę IP Security and Policy
Management, z linii poleceń moŜna zaś wydać komendę netsh ipsec static
exportpolicy <plik> (import następuje po wpisaniu bardzo podobnego polecenia,
róŜni się tylko przedostatni parametr – w tym wypadku importpolicy). Istotna uwaga
dotycząca bezpieczeństwa – jeśli uwierzytelnianie następuje przy uŜyciu preshared keys,
istnieje niebezpieczeństwo utraty klucza zapisanego w pliku, jeśli ten zostanie skradziony
lub moŜe być odczytany przez nieuprawnioną osobę.
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Konfiguracja IPSec powstaje
z 4 elementów układanki
• Filtry
– Selekcja ruchu sieciowego
– Grupowane w listy filtrów

• Akcje
– Określają przeznaczenie pakietów
– Typy akcji: zezwalaj, zablokuj, negocjuj
– Konfiguracja parametrów zabezpieczeń

• Reguła = lista filtrów + akcja
– Istnieje reguła domyślna

• Zasada = lista reguł
– Tylko jedna zasada na raz
– 3 predefiniowane zasady
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Działanie protokołu IPSec w systemie Windows opiera się na kilkupoziomowej strukturze
obiektów, do których naleŜą filtry, akcje, reguły oraz zasady.
Najprostszą jednostką z tego zbioru jest filtr. Opisuje on określony rodzaj ruchu
sieciowego (na podstawie takich selektorów, jak źródłowe i docelowe adresy IP, numery
portów, rodzaj protokołu komunikacyjnego itp.). Filtry nie mają Ŝadnego zastosowania w
pojedynkę – muszą być dodane do listy filtrów.
Akcje opisują sposób postępowania z pakietami, które zostały dopasowane do listy
filtrów. Istnieją 3 typy akcji: zezwalaj (przepuszcza ruch), zablokuj (zatrzymuje ruch)
oraz negocjuj (wymusza negocjację parametrów zabezpieczeń pomiędzy klientem a
serwerem). Widać tu pewne podobieństwo w operacjach IPSec definiowanych dla
demona racoon w poprzednich przykładach. MoŜna przygotować kilka propozycji do
negocjacji zabezpieczeń – ale trzeba pamiętać, Ŝe są one wybierane przez klienta
sekwencyjnie, zatem najbardziej poŜądany dla serwera zestaw powinien być ułoŜony
moŜliwie blisko początku listy propozycji. Co waŜne w przypadku akcji blokującej – moŜe
nie być ona domyślnie definiowana w systemie i trzeba o to zadbać samemu.
TakŜe na poziomie akcji naleŜy określić, czy zamierzamy zastosować ruch szyfrowany,
tudzieŜ o ustalić parametry kryptograficzne takie jak rodzaj wykorzystanych algorytmów
szyfrujących.
Jedna lista filtrów oraz jedna akcja składają się na tzw. regułę. Reguły zawierają równieŜ
opis poŜądanej metody uwierzytelnienia, tryb IPSec oraz ewentualny adres IP końcówki
tunelu. W systemie istnieje reguła domyślna stosowana do pakietów, dla których nie
znaleziono Ŝadnego dopasowania.
Najbardziej ogólną strukturą IPSec w systemie Windows jest zasada - gromadzi ona listę
reguł. Nie moŜna określić kolejności stosowania reguł – sterownik IPSec sam ją określa
(na początek wysuwając reguły najbardziej szczegółowe). W danej chwili w systemie
moŜe być aktywna tylko jedna zasada. System Windows oferuje wbudowane zasady dla
klienta, serwera oraz serwera o podwyŜszonym poziomie zabezpieczeń.
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Monitorując ruch IPSec
trzymamy rękę na pulsie
• Przystawka Monitor
zabezpieczeń IP
– Podgląd negocjacji
zabezpieczeń
– Monitorowanie struktur
SA i ich parametrów
– Aktualnie uŜywana
zasada wraz z GPO

• Systemowy podgląd zdarzeń
netsh ipsec dynamic set config ipsecdiagnostics <lev>
netsh ipsec dynamic set config ipsecloginterval <sec>

• Rozszerzone logowanie IKE
netsh ipsec dynamic set config ikelogging 1

– Plik logu: %systemroot%\Debug\Oakley.log
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Zbieranie informacji o działaniu protokołu IPSec moŜe przydać się w przypadku zajścia
nieoczekiwanych błędów oraz pomóc przy badaniach dotyczących wystąpienia naruszeń
bezpieczeństwa. System Windows oferuje szereg narzędzi wspomagających
administratora w tym celu (aczkolwiek z pewnością jeszcze bardziej przydatne byłoby
jedno narzędzie spełniające wszystkie niezbędne funkcje).
Podstawowym narzędziem graficznym słuŜącym monitorowaniu IPSec jest przystawka
Monitor zabezpieczeń IP wywoływana z konsoli MMC. UmoŜliwia ona podejrzenie
informacji dotyczących negocjacji parametrów zabezpieczeń (zarówno w trybie main jak i
aggressive), monitorowanie utworzonych związków zabezpieczeń (znanych nam juŜ
struktur SA) wraz z ich zawartością. MoŜna podejrzeć równieŜ nazwę aktualnie uŜywanej
zasady IPSec oraz nazwę obiektu GPO, który przypisał ją do komputera.
Wiele zdarzeń dotyczących IPSec moŜna zapisywać do dziennika systemowego – niestety
nie moŜna tego zrobić przy pomocy GUI. Odpowiednie postaci polecenia netsh pokazano
powyŜej – parametr ipsecdiagnostics, za którym następuje numer poziomu
logowania (maksymalny to 7) pozwala skonfigurować ilość logowanych danych, a
przełącznik ipsecloginterval – jak często dane te są zapisywane (wartość sec
odnosi się do liczby sekund, najmniejsza to 60).
Kiedy występują problemy z protokołem IKE, moŜna włączyć rozszerzone logowanie
zdarzeń z nim związanych (uwaga – zapisuje wyjątkowo duŜo informacji). Plik logu
znajduje się we wskazanej powyŜej lokalizacji i moŜe zawierać do 50 000 linii tekstu.
Format zapisywanych danych jest mało zrozumiały – za to zgodny z RFC 2408 oraz 2409,
do których naleŜy się w razie potrzeby odnieść.
Narzędzie netsh pozwala takŜe na bieŜące śledzenie działania protokołu IPSec. Z linii
komend naleŜy wydać polecenie net ipsec dynamic show all. Oprócz tego IPSec
moŜna „podglądać” przy pomocy Konsoli wydajności, Monitora sieciowego, a w
systemach Windows 2000 i XP – wywołując polecenie netdiag /test:ipsec.
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Oto jeszcze garść dobrych
praktyk IPSec w Windows
• Dobór parametrów kryptograficznych
– Silny algorytm szyfrowania (np. 3DES)
– Wysoka grupa Diffiego-Hellmana (2048)

• Trwała zasada zabezpieczeń IPSec
– Rozpatrywana przed zasadami lokalnymi i AD
– Konfiguracja przy pomocy narzędzia netsh

• Konfiguracja maszyn podłączonych do Internetu
– Uwierzytelnianie X.509
– Ukrywanie nazwy CA w Ŝądaniu certyfikatu
– Blokowanie niezabezpieczonej komunikacji

• Testy infrastruktury
– Symulacja środowiska produkcyjnego
– Działanie zasad IPSec w róŜnych wersjach Windows
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Kończąc omawianie teorii dotyczącej stosowania protokołu IPSec w Windows, warto
przytoczyć kilka dobrych rad, które pomogą zaprojektować bezpieczną infrastrukturę.
NiezaleŜnie od systemu naleŜy przyjąć odpowiednie parametry kryptograficzne (oprócz
tak ogólnych wskazówek, jak wykorzystanie szyfrowania w ogóle, czy teŜ unikanie
preshared keys powinno się w przystawce Zasady zabezpieczeń IP dobrać silny algorytm
szyfrowania (np. 3DES w miejsce DES). Ponadto naleŜy unikać wyboru tzw. niskiej grupy
Diffiego-Hellmana (oferuje niŜszy poziom zabezpieczeń kryptograficznych – niestety
niektóre wersje Windows nie wspierają wysokiej grupy).
Warto wiedzieć, Ŝe istnieje moŜliwość utworzenia tzw. trwałej zasady IPSec. Jest ona
niezaleŜna od lokalnych zasad IPSec oraz tych związanych z Active Directory (i jest
rozpatrywana przed nimi). Pozwala na dalsze zabezpieczanie ruchu przy pomocy IPSec
nawet jeŜeli uszkodzeniu ulegną standardowe zasady. Zasadę trwałą skonfigurować
moŜna tylko przy pomocy narzędzia netsh.
Opracowując plan wdroŜenia IPSec dla komputera lub sieci z dostępem do Internetu
trzeba mieć na uwadze kilka dodatkowych zastrzeŜeń. Przede wszystkim nie powinno się
uŜywać protokołu Kerberos do uwierzytelniania (między komputerami przesyłane są
informacje o toŜsamości maszyn w postaci niezaszyfrowanej, dotyczące np. członkostwa
w domenie). Z kolei przy uwierzytelnianiu X.509 naleŜy skonfigurować wykluczenie nazwy
centrum certyfikacyjnego z wysyłanego przez komputer Ŝądania certyfikatu (aby nie
ujawniać na zewnątrz relacji zaufania panujących w sieci). Nie powinno się takŜe
zezwalać komputerom z dostępem do Internetu na prowadzenie niezabezpieczonej
komunikacji sieciowej (trzeba zdefiniować odpowiednie akcje).
Ostatnią poruszoną kwestią (co nie znaczy, Ŝe wyczerpującą temat!) jest konieczność
dogłębnego przetestowania całej infrastruktury przed produkcyjnym uruchomieniem.
IPSec jest rozwiązaniem skomplikowanym i ma wiele miejsc, gdzie pojawić się mogą
niespodziewane błędy. W odniesieniu do systemów Windows przede wszystkim naleŜy się
zastanowić, jaki wpływ na działanie planowanego wdroŜenia mogłyby mieć ewentualne
róŜnice w wersjach systemu operacyjnego.
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Dla przykładu zdefiniujemy
własną zasadę zabezpieczeń
• Konsola MMC: Zarządzanie zasadami
zabezpieczeń IP
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Na podstawie kilku prostych przykładów będziemy się mogli za chwilę przekonać, czy
interfejs okienkowy Windows słuŜący do konfiguracji IPSec-a naprawdę jest aŜ tak
skomplikowany. Na początku pokaŜemy, jak utworzyć własną zasadę IPSec.
W tym celu naleŜy uruchomić Microsoft Management Console – po kliknięciu przycisku
Start i wybraniu z menu Uruchom... w okienku dialogowym wpisujemy mmc. W menu
głównym otwartej konsoli wybieramy (w wersji polskiej) opcję Plik | Dodaj / Usuń
przystawkę. W oknie dialogowym na zakładce Autonomiczna klikamy Dodaj... po czym na
liście przystawek odnajdujemy „Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP”. Ponownie
klikamy przycisk Dodaj... – system pyta, którym komputerem albo domeną będzie
zarządzać przystawka. JeŜeli chcemy jedynie zapoznać się z interfejsem graficznym,
najkorzystniej będzie wybrać „Komputer lokalny” (moŜna równieŜ określić domenę, której
członkiem jest dany komputer, inną domenę, wreszcie podać lokalizację konkretnego
zdalnego hosta).
Klikając po kolei „Zamknij” oraz „OK” powodujemy dodanie przystawki do konsoli – jej
wygląd przedstawia zrzut ekranu po lewej stronie. Zasadę zabezpieczeń moŜna utworzyć
np. wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego elementu „Zasady zabezpieczeń
IP w Komputer lokalny” znajdującego się w lewym panelu okna konsoli. Spowoduje to
wyświetlenie Kreatora zasad zabezpieczeń IP (szczęśliwie dla mało doświadczonego
administratora IPSec większość zadań w tym zakresie projektanci systemu skojarzyli z
odpowiednimi kreatorami). Podajemy kolejno nazwę i opis zasady, określamy stosowanie
reguły domyślnej oraz ustalamy metodę uwierzytelnienia. Po zakończeniu działania
kreatora moŜna przystąpić od razu do edycji zawartości zasady. Przy pomocy tej opcji
definiujemy reguły, opcje wymiany kluczy, moŜemy takŜe dodać nową listę filtrów. Są to
jednak czynności na tyle obszerne, Ŝe nie ma sensu przedstawiać ich w ramach szkolenia
– chętni mogą sami zaobserwować działanie systemu postępując w opisany wyŜej
sposób.
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Oglądamy zabezpieczenia IKE
• Właściwości | Ogólne | Zaawansowane | Metody
| Edytuj
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Drugi przykład wykorzystania interfejsu graficznego Windows będzie związany z jedną z
zaprezentowanych „dobrych praktyk”. Spróbujemy zobaczyć, jaka grupa Diffiego –
Hellmana wykorzystana jest domyślnie do procedury wymiany kluczy ze zdalnym
komputerem i, jeśli jest to potrzebne, zmienimy ją.
Rozpoczynamy od edycji właściwości dodanej zasady – trzeba zaznaczyć ją w prawym
panelu przystawki Zarządzanie zasadami zabezpieczeń IP i wybrać Właściwości z menu
podręcznego. W wyświetlonym oknie dialogowym przechodzimy na kartę Ogólne. Tam –
oprócz moŜliwości zmiany nazwy oraz opisu zasady określić moŜna odstęp pomiędzy
kolejnymi sprawdzeniami, czy nie nastąpiły zmiany zasad IPSec. Na dole karty znajduje
się przycisk Zaawansowane... Po jego kliknięciu staje się dostępne okno dialogowe
Ustawienia wymiany klucza.
Oprócz wyborów dotyczących częstotliwości generowania nowych kluczy okno dialogowe
umoŜliwia dostęp do kolejnego okienka, dostępnego po kliknięciu przycisku Metody.
Kolejne okno to Metody zabezpieczeń wymiany klucza.
Na liście zajmującej główną część obszaru roboczego okna znajduje się szereg zestawów
metod wykorzystywanych podczas uwierzytelniania. Zestawy te ułoŜone są w sposób
uporządkowany (najpierw dokonana będzie próba uzgodnienia SA o parametrach
opisywanych przez pierwszą pozycję na liście, w przypadku niepowodzenia – przez drugą
itp.). W celu określenia właściwości któregoś z zestawów naleŜy zaznaczyć go na liście i
kliknąć przycisk Edytuj... Jeszcze jedno (ale juŜ ostatnie) okno dialogowe - Algorytmy
zabezpieczeń IKE – umoŜliwia juŜ edycję właściwości. MoŜemy wybrać algorytmy
szyfrujące (w systemie Windows XP Pro domyślnie dostępne są 3DES i DES – lepiej uŜyć
tego pierwszego) oraz funkcje skrótu (SHA1 – bardziej zalecany i MD5). Nas jednak
interesuje wybór grupy Diffiego-Hellmana. Po otworzeniu odpowiedniej listy wyboru
ustalamy moŜliwie najwyŜszą grupę (w tym wypadku średnią - wysoka nie jest dostępna
w XP Pro) i klikamy wszędzie OK.
Na pocieszenie moŜna dodać, Ŝe proces budowy filtru IP jest chyba jeszcze bardziej
skomplikowany pod względem interfejsu ;-)
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Agenda
• Wprowadzenie
• Podstawy teoretyczne IPSec
• Przerwa 1
• Konfiguracja IPSec: Unix / Linux
• Konfiguracja IPSec: Windows
• Przerwa 2
• Studium przypadku
• Podsumowanie, pytania, dyskusja...
50
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Podziękowania
• Bartosz Belter, Marcin Kamiński (PCSS):
– Raport dotyczący moŜliwości wykorzystania
technologii IPSec w projekcie Clusterix

• Wojbor Bogacki (PCSS)
– Wszechstronna pomoc przy testowaniu połączeń
sieciowych

• Marcin Pawlik (Politechnika Wrocławska)
– Wszechstronna pomoc i pełna współpraca podczas
testowania budowy tuneli IPSec,
– Udostępnienie infrastruktury dla celów dzisiejszego
pokazu
51

Przed rozpoczęciem tej części wykładu chciałbym krótko wspomnieć o osobach, dzięki
pomocy których udało się przetestować i wdroŜyć omawiane rozwiązanie IPSec.
W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować kolegom z Działu Sieci PCSS: Bartoszowi
Belterowi i Marcinowi Kamińskiemu za stworzenie raportu opisującego potencjalne
sposoby wykorzystania protokołu IPSec w projekcie krajowym Clusterix. Raport ten był
duŜą pomocą przy tworzeniu ostatecznie zastosowanych rozwiązań.
Kolejną osobą z Działu Sieci PCSS jest Wojbor Bogacki, który cierpliwie słuŜył mi pomocą
w pokonywaniu niespodziewanych trudności piętrzonych przez niepokorne struktury
sieciowe ;)
Wreszcie pragnę podziękować Marcinowi Pawlikowi z Politechniki Wrocławskiej, z którym
współpracuję od dłuŜszego czasu przy podłączaniu klastra Politechniki do struktur
Clusteriksa. Dzięki pomocy Marcina mogłem przetestować budowanie zabezpieczonych
połączeń sieciowych w rzeczywistych warunkach. Jest on równieŜ głównym autorem
skryptów automatyzujących proces podłączania się i odłączania dodatkowych klastrów.
Udostępnił równieŜ infrastrukturę tego klastra, dzięki której obejrzymy rzeczywisty pokaz
zabezpieczenia komunikacji sieciowej między odległymi punktami sieci.
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Czym jest

?

• National Cluster of Linux Systems
• Projekt krajowy dofinansowany przez KBN
– Czas trwania: 2003-2006
– Budowa rozproszonego klastra PC nowej generacji
umoŜliwiającego wdroŜenie produkcyjnego
środowiska typu grid utworzonego z lokalnych
klastrów PC o architekturze 64- i 32-bitowej

• 12 ośrodków KDM i MAN
– Koordynator: Politechnika Częstochowska
– PCSS: m.in. Lider pakietu roboczego WP7:
Mechanizmy bezpieczeństwa w klastrze PC

• http://clusterix.pcz.pl
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Clusterix jest nazwą krajowego projektu badawczego współfinansowanego przez Komitet
Badań Naukowych. Trzyletni projekt rozpoczął się w 2003 roku i podzielony został na
fazy: badawczą i wdroŜeniową. Ta druga zakończyła się 30 czerwca ubiegłego roku.
Istnieje jednak moŜliwość, Ŝe projekt będzie w przyszłości kontynuowany.
Celem projektu była budowa Krajowego Klastra Linuxowego CLUSTERIX - rozproszonego
klastra PC nowej generacji. Jego realizacja umoŜliwia wdroŜenie produkcyjnego
środowiska typu Grid, utworzonego z lokalnych klastrów PC o architekturze 64- i 32bitowej, zlokalizowanych w wielu niezaleŜnych ośrodkach, geograficznie odległych.
Tworzone oprogramowanie zarządzające, umoŜliwiające m.in. obsługę dynamicznie
zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej, bazuje na
implementacjach dostępnych jako Open Source, rozszerzając funkcjonalność rozwiązań
istniejących oraz dodając własne narzędzia. Zbudowany system był testowany w oparciu
o pilotowe aplikacje rozproszone, wytworzone w ramach projektu. Istotnym załoŜeniem
jest uwzględnienie moŜliwości dołączenia dodatkowych klastrów do bazowej struktury
Clusteriksa wytworzonej przez uczestniczące ośrodki.
W projekcie brało udział 12 ośrodków naukowych, w tym uczelnie, centra obliczeniowe
oraz operatorzy sieci miejskich. Koordynatorem projektu była Politechnika
Częstochowska.
Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem http://clusterix.pcz.pl.
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Clusterix musi pogodzić
bezpieczną architekturę...

53

Potrzeba osiągnięcia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń była dostrzegana juŜ na
samym początku trwania projektu. Zaproponowana przez PCSS architektura klastra
lokalnego jest zorientowana głównie na bezpieczeństwo.
PowyŜszy rysunek przedstawia schemat klastra w jednym z uczestniczących ośrodków
(po lewej) – ich architektura jest jednorodna. Klaster jest połączony z niezaufanym
Internetem (w ramach którego wyróŜniono pewną liczbę klastrów dodatkowych, tzw.
dynamicznych, których uŜytkownicy mogą komunikować się z rdzeniem Clusteriksa m.in.
za pośrednictwem portali dostępowych). Jak widać, jedynym punktem dostępu z
zewnątrz jest firewall-router klastra w rdzeniu. Dopiero przez firewall-router moŜna
przedostać się na węzeł dostępowy umoŜliwiający skorzystanie z zasobów klastra.
Posiadanie pojedynczego punktu dostępu jest bardzo korzystne z punktu widzenia
bezpieczeństwa, poniewaŜ łatwiej skoncentrować się na obronie głównie tego
konkretnego podsystemu. Dzięki skoncentrowaniu ruchu sieciowego z zewnątrz na jednej
maszynie o wiele łatwiejsza staje się jego kontrola.
Takie podejście niesie za sobą pewną wadę, jaką jest duŜe obciąŜenie firewalla-routera
(jak widać na rysunku, wymaga co najmniej 4 interfejsów sieciowych). W skrajnych
przypadkach maszyna moŜe stać się wąskim gardłem systemu. W tym wypadku mogą
być pomocne prace przeprowadzone w PCSS w ramach pakietu roboczego WP9, które
zaowocowały raportem pozwalającym zoptymalizować parametry stosu TCP/IP i
zwiększyć rzeczywistą przepustowość w sieci szkieletowej.
MoŜna spostrzec, Ŝe wewnętrzna sieć Clusteriksa opiera się na adresacji prywatnej (jt.
klasa 10.0.0.0/8). Ma to mieć istotne znaczenie w procesie podłączania dodatkowych
klastrów.
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...z moŜliwością rozszerzenia
o dodatkowe klastry
Węzeł dostępowy
Węzły
Switch
lokalny
Firewall/
router
Switch

Klaster rdzeniowy

Węzeł dostępowy

Klaster dynamiczny

• Wewnętrzna struktura klastra
dynamicznego jest dowolna
– Musi tylko istnieć wyróŜniona maszyna –
węzeł dostępowy

• NaleŜy zabezpieczyć drogę przez
niezaufane medium - między węzłem
dostępowym klastra dynamicznego a
firewallem-routerem klastra w rdzeniu
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MoŜliwość dołączania i odłączania od infrastruktury Clusteriksa dodatkowych klastrów
dynamicznych była jednym z fundamentalnych załoŜeń projektu. Ma to na celu
umoŜliwienie zewnętrznym jednostkom skorzystania z potencjalnie wolnych zasobów
obliczeniowych (w chwilach, kiedy Clusterix nie jest w pełni wykorzystywany). Z drugiej
strony, infrastruktura szkieletowa równieŜ moŜe zwiększyć swoją moc obliczeniową,
przykładowo posiłkując się klastrami zainstalowanymi na uczelniach podczas weekendów
i w porze nocnej.
Twórcy Clusteriksa musieli ze zrozumiałych względów przyjąć, Ŝe struktura kaŜdego
klastra dynamicznego moŜe być dowolna (nie moŜna wymagać od zewnętrznych
jednostek zbyt duŜego nakładu czynności koniecznych do podłączenia się do rdzenia).
Wymaga się jedynie, aby istniała wyróŜniona maszyna, z którą komunikować się będzie
rdzeń Clusteriksa, a konkretnie – jeden z 12 klastrów szkieletowych (za pośrednictwem
swojego firewalla-routera).
Procedura podłączania wymaga od operatora klastra dynamicznego określonych
czynności wstępnych (zgłoszenie, zapoznanie się z dokumentacją, uzyskanie
certyfikatów, instalacja oprogramowania) oraz – za kaŜdym podłączeniem czy
odłączeniem – uruchomienia przygotowanych skryptów pozwalających nawiązywać
połączenie sieciowe między węzłem dostępowym klastra dynamicznego a firewallemrouterem klastra rdzeniowego. Część funkcjonalności skryptów odpowiada za
konfigurację i uruchomienie szyfrowanych tuneli IPSec.
Konieczność szyfrowania ruchu między oboma punktami staje się oczywista, jeśli zwaŜyć
na charakter przesyłanych danych – mogą być to np. rezultaty działania aplikacji
naukowych mające wielką wartość dla twórców eksperymentu. W kontekście
wykorzystania protokołu IPSec zakłada się, Ŝe ochrona wewnątrz klastrów dynamicznego
i rdzeniowego leŜy w gestii ich administratorów i naleŜy zabezpieczyć tylko kanał
przebiegający przez niezaufane medium, jakim jest sieć Internet.
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Wybraliśmy tryb pracy
oraz protokół
• Tryb pracy: tunelowy
– zabezpieczenie niezaufanego odcinka komunikacji
– minimalna ingerencja w konfigurację klastra
dynamicznego

Adresy prywatne w sieci Clusteriksa

Firewall / router

Węzeł dostępowy

• Protokół: ESP
– duplikuje funkcjonalność AH + wprowadza dodatkową
(szyfrowanie danych)
55

Nie zagłębiając się zbytnio w zbędne szczegóły techniczne, scharakteryzuję krótko
najwaŜniejsze wytyczne, jakimi kierowaliśmy się przy doborze zastosowanej ostatecznie
w projekcie konfiguracji.
Przede wszystkim zdecydowaliśmy się na zastosowanie trybu tunelowego. Rozwiązuje to
jeden z problemów, jakie nasuwa kwestia współpracy z zewnętrznymi jednostkami.
Mianowicie nie jest potrzebna silna ingerencja w wewnętrzną strukturę klastra
dynamicznego – jedynie jego maszyna dostępowa musi spełniać określone warunki
(zainstalowane oprogramowanie, skrypty automatyzujące nawiązanie połączenia,
odpowiednie certyfikaty itp.). Ponadto tryb tunelowy chroni komunikację dokładnie na
niezaufanym odcinku (sieć Internet) – jak wspomniano wcześniej, zakładamy, Ŝe sieci
lokalnej klastra dynamicznego moŜna ufać w określonym stopniu (sieć prywatna
Clusteriksa jest silnie zabezpieczona niejako z definicji).
Wybierając protokół wzięliśmy pod uwagę ESP – jest on lepszy z racji zwiększonej w
stosunku do AH funkcjonalności (przede wszystkim chodzi o szyfrowanie zawartości) – z
kolei AH nie oferuje Ŝadnej wartej uwagi cechy, której nie posiada ESP.
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Zdecydowaliśmy się na
uŜycie certyfikatów X.509
• Dlaczego nie preshared keys?
– WyŜszy stopień bezpieczeństwa
– Wygoda

CA

• Wybór CA:
– Rekomendowane: Centrum Autoryzacyjne dla Polskiego
Gridu (http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca/)
– Maszyny clusteriksowe wykorzystujące oprogramowanie
Globus i tak muszą współpracować z CA
56

W projekcie Clusterix postanowiliśmy wykorzystać uwierzytelniania przy pomocy X.509 – mając
na uwadze następujące przesłanki:
- Bezpieczeństwo: mechanizm preshared keys jest z definicji mniej bezpieczny, poniewaŜ wymaga
przechowywania klucza w formie jawnej i to na wielu hostach. Plik z kluczem chroniony jest tylko
przez mechanizmy systemu operacyjnego. Ponadto sekret współdzielony w wielu lokalizacjach
staje się bardziej naraŜony na atak. W przypadku dołączania do struktury nowego hosta
wymagany jest równieŜ dodatkowy bezpieczny kanał celem uzgodnienia preshared key między
chcącymi się komunikować maszynami.
- Wygoda: UŜycie certyfikatów pozwala – jak juŜ wspomniano – duŜo łatwiej skonfigurować sieć o
bardziej skomplikowanej strukturze niŜ 2 hosty. W przypadku Clusteriksa nie przewiduje się co
prawda w chwili obecnej bezpośredniej komunikacji jednego klastra dynamicznego z drugim
(kaŜdy z nich moŜe być co najwyŜej podłączony do tego samego firewalla-routera klastra
rdzeniowego) – jednak liczba klastrów dynamicznych podłączonych do kaŜdego z klastrów
rdzeniowych ograniczona jest tylko przez liczbę dostępnych klas adresowych dla dodatkowych
klastrów (obecnie 16). Nie ma potrzeby utrzymywania 16 względnie mało bezpiecznych preshared
keys, jeŜeli moŜna uŜyć kilku tych samych plików (certyfikat hosta, certyfikat CA, lista CRL) bez
względu na liczbę komunikujących się maszyn. Ponadto w projekcie Clusterix działają juŜ zaufane
centra certyfikacyjne (CA), wydające certyfikaty dla uczestników projektu. Są one wymagane dla
prawidłowej pracy oprogramowania Globus.
Jako CA rekomenduje się wykorzystanie Centrum Autoryzacyjnego dla Polskiego Gridu,
aczkolwiek jest moŜliwe wykorzystanie innego CA (np. prowadzonego przez Wrocławskie Centrum
Sieciowo - Superkomputerowe). Trzeba jednak pamiętać, Ŝe implikuje to konieczność posiadania
przez odpowiednie hosty kolejnego certyfikatu CA i listy CRL – co prowadzi do oddalenia się od
poŜądanej prostoty mechanizmu.
IPSec nie wymaga bezwzględnie do uwierzytelniania aktualnej listy CRL (choć jej wykorzystanie
jest moŜliwe i podnosi bezpieczeństwo całego rozwiązania – w związku z czym rekomendujemy
korzystanie z niej).
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Wybór oprogramowania padł
na racoon + ipsec-tools

57

Maszyny pracujące w klastrach rdzeniowych wykorzystują dystrybucję Linuksa Debian Sarge z
jądrem z serii 2.6. Spośród dostępnych implementacji protokołu IPSec wybrano pakiet ipsec-tools
(zawiera m.in. program setkey odpowiedzialny za konfigurację jądra i manipulację bazami SAD i
SPD) oraz oprogramowanie racoon (odpowiedzialne za uzgodnienie i wymianę kluczy przy
pomocy protokołu IKE) pochodzące z projektu KAME. Rozwiązanie to charakteryzuje się większą
wygodą uŜytkowania i odpornością na błędy niŜ implementacja Openswan, wspiera takŜe protokół
IPv6 szeroko wykorzystywany w projekcie Clusterix. Mimo kilku napotkanych problemów (co
będzie wspomniane nieco później), wydaje się, Ŝe pakiety są godne rekomendacji.
Istotną rzeczą, o której naleŜało pamiętać przy instalacji pakietu racoon, jest wybór
bezpośredniego (direct) trybu konfiguracji. Pozwala on na bezpośrednią edycję pliku
konfiguracyjnego (domyślnie /etc/racoon/racoon.conf) oraz konfigurację bazy SPD przy pomocy
narzędzia setkey (które łatwo wywołać poprzez skrypt powłoki). UmoŜliwiło to w pełni
zautomatyzowaną rekonfigurację niezbędnych struktur po obu stronach transmisji.
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MoŜna przystąpić do pracy
• Przygotowania po obu stronach:
– Instalacja i konfiguracja oprogramowania (w tym
skryptów instalacyjnych)
– Uzyskanie certyfikatu, pobranie certyfikatu CA, listy CRL
– Konfiguracja dostępu przez SSH przy pomocy kryptografii
klucza publicznego
10.1.0.0/24

10.1.31.0/24

poznan-fw
150.254.161.81
10.1.0.1

humilis
156.17.135.10
10.1.31.1
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Kiedy operator dodatkowego klastra chce dołączyć się do infrastruktury Clusteriksa, stan wiedzy
po obu stronach jest następujący: firewall-router klastra rdzeniowego (maszyna poznan-fw)
posiada konkretne adresy IP: publiczny (np.. 150.254.161.81) i w sieci Clusteriksa (np. 10.1.0.1).
Sieć lokalna tego klastra opisana jest klasą adresów 10.1.0.0/24. Klaster posiada certyfikat hosta
oraz załadował certyfikat odpowiedniego CA. Posiada zainstalowany komplet niezbędnego
oprogramowania. O klastrze dynamicznym wiemy tyle, Ŝe istnieje, nazywa się (humilis) i ma
pewnien publiczny adres IP (156.17.135.10).
Administrator klastra dynamicznego musi zainstalować i skonfigurować komplet potrzebnego
oprogramowania, w tym skrypty budujące tunel IPSec. Na tym etapie ustala się równieŜ, jaka
pula adresowa będzie przydzielona klastrowi dynamicznemu (10.1.31.0/24) oraz jaki adres
prywatny przyjmie jego węzeł dostępowy (10.1.31.1). Z pewnych względów adresacja ta powinna
być stała przy kaŜdym ponownym podłączeniu się do rdzenia Clusteriksa.
Klaster dynamiczny musi uzyskać certyfikat hosta podpisany przez odpowiednie CA. Musi takŜe
załadować certyfikat CA, a obie strony transmisji zawsze powinny posiadać aktualne listy CRL
wydane przez wszystkie uwzględniane CA.
Procedura podłączania i odłączania klastra dynamicznego powinna być w pełni automatyczna (nie
licząc omawianych wstępnych czynności konfiguracyjnych). W tym celu na klastrze rdzeniowym
załoŜone jest specjalne konto, na które moŜe logować się węzeł dostępowy klastra
dynamicznego. Konto to słuŜy wyłącznie do obsługi klastrów dynamicznych. Automatyczne
logowanie bez podawania hasła (a z zachowaniem podstawowych wymagań związanych z
bezpieczeństwem) jest moŜliwe dzięki wykorzystaniu kryptografii klucza publicznego. Węzeł
dostępowy klastra dynamicznego generuje (z pustym hasłem) parę kluczy prywatny-publiczny.
Ten drugi klucz jest wysłany do administratora firewalla-routera, który umieszcza go w
podkatalogu .ssh dedykowanego konta. W celu podwyŜszenia poziomu bezpieczeństwa,
logowanie na dedykowane konto nie powoduje wywołania powłoki, lecz skryptu konfigurującego
połączenie od strony klastra rdzeniowego.
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Tak wygląda w teorii
pierwsze połączenie:
$ dynctl up secure

FW

up secure

DC

tcp50 (51), udp500
10.1.0.0/24
SP: in, out, fwd
-> 10.1.0.0/24
10.1.0.0/24

tcp50 (51), udp500
10.1.0.0/24
SP: in, out, fwd
<-

SA: FW->DC

SA: DC->FW

SA: DC->FW

SA: FW->DC
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Prześledźmy proces nawiązania bezpiecznej komunikacji (zakładając, Ŝe zostały juŜ spełnione
wszystkie wstępne warunki). Na klastrze dynamicznym naleŜy wywołać skrypt dclctl_dc z
parametrami up secure. Komenda ta zostaje przekazana poprzez kanał SSH na firewall-router
wybranego klastra rdzeniowego (po lewej). Tam automatyczne zalogowanie się na dedykowane
konto powoduje wywołanie skryptu dclctl_fw z przekazanymi przez SSH parametrami (up secure).
Uruchomiony na firewallu skrypt otwiera odpowiednie porty (dla protokołu ESP tcp 50,
ewentualnie 51 dla AH i udp 500 dla protokołu wymiany kluczy). Następnie klastrowi
dynamicznemu przydzielana jest prywatna klasa adresowa z puli Clusteriksa. Kolejnym etapem
jest utworzenie polityk bezpieczeństwa IPSec: explicite tworzone są polityki wyjściowa i
wejściowa (jak pamiętamy, struktury SP są jednokierunkowe); oprócz tego demon racoon tworzy
politykę forward. Polityki bezpieczeństwa opisują tunele, którymi wędrować będą później pakiety.
Tunele zestawiane będą pomiędzy publicznymi adresami IP firewalla oraz maszyny dostępowej
klastra rdzeniowego. Wreszcie ustawiany jest routing – kaŜdy pakiet adresowany na przydzieloną
prywatną klasę adresową jest routowany przez publiczny interfejs firewalla z adresem źródłowym
ustawionym na adres prywatny firewalla w sieci Clusterix. Dzięki temu będzie odpowiednio
rozpoznany po stronie klastra dynamicznego.
Klaster dynamiczny przeprowadza analogiczne operacje po swojej stronie, a uzyskany przez
połączenie SSH adres wykorzystuje do konfiguracji interfejsów sieciowych po swojej stronie.
Routing ustawiany jest nie tylko na prywatną klasę adresową klastra rdzeniowego, ale na całą
sieć Clusterix 10.0.0.0/8.
ZałóŜmy teraz, Ŝe klaster dynamiczny wysyła pakiet z adresu 10.1.0.2 na adres prywatny w sieci
Clusteriksa. Wychodzi on przez maszynę dostępową ze skonfigurowanym IPSec i zostaje
dopasowany do istniejącej polityki bezpieczeństwa. Dynamicznie tworzone są odpowiednie związki
bezpieczeństwa, a następnie odbywa się faza wzajemnego uwierzytelnienia i wymiany kluczy (w
zaleŜności od warunków ruchu sieciowego moŜe ona trwać do kilkunastu sekund). Związki
bezpieczeństwa są tworzone dynamicznie przez demona racoon takŜe po stronie klastra
rdzeniowego. Dalsza komunikacja odbywa się przez zestawiony tunel przy wykorzystaniu
utworzonych polityk i związków bezpieczeństwa.
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A czy wystąpi zgodność
teorii z praktyką?
• Przesyłanie niezabezpieczonego
ruchu sieciowego
• Przegląd konfiguracji klastrów
• Wywołanie skryptu instalacyjnego
• Uaktualniona konfiguracja klastrów
• Próba połączenia po adresach
prywatnych
• Obserwacja zabezpieczonego ruchu
sieciowego

60

Za chwilę postaram się Państwu pokazać w praktyce to, o czym przed chwilą mówiłem.
Zwrócę jednocześnie uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Na początku wyłącznie w celach
edukacyjnych (w tej chwili klaster dynamiczny nie jest podłączony do sieci prywatnej
Clusteriksa) zobaczymy, jak łatwo podejrzeć przesyłane w sieci publicznej nieszyfrowane
dane. Następnie dokonamy szybkiego przeglądu konfiguracji zarówno firewalla-routera w
Poznaniu, jak i węzła dostępowego klastra dynamicznego we Wrocławiu – zobaczymy, Ŝe
zainstalowano odpowiednie oprogramowanie (racoon, ipsec-tools oraz skrypty
instalacyjne), jak równieŜ Ŝe maszyny posiadają odpowiednie certyfikaty X.509, a na
klastrze rdzeniowym znajduje się odpowiedni klucz SSH. Stwierdzimy, Ŝe bazy polityk i
deskryptorów bezpieczeństwa nie zawierają pozycji odpowiadających komunikacji z
klastrem dynamicznym. Dokonamy takŜe nieudanej próby połączenia się po adresie
prywatnym.
Następnie na klastrze dynamicznym uruchomimy skrypt dclctl-dc. Obejrzymy wynik jego
działania, po czym pokaŜę Państwu plik dziennika na firewallu-routerze, w którym
zanotowana będzie próba połączenia, przekazane argumenty oraz status wykonania.
Kolejną czynnością będzie ponowny przegląd konfiguracji po – miejmy nadzieję –
prawidłowym zakończeniu działania skryptu. Zaobserwujemy, czy i w jaki sposób
zmieniła się zawartość plików konfiguracyjnych racoon.conf i setkey.conf oraz zbadamy
bazy SAD i SPD.
Czas na próbę połączenia się przy wykorzystaniu wewnętrznej adresacji Clusteriksa.
Spróbujemy wykonać proste polecenie ping do klastra dynamicznego i zobaczyć, co się
będzie działo. JeŜeli połączenie zostanie poprawnie nawiązane, po raz kolejny zbadamy
zawartość baz SAD i SPD. Zobaczymy teŜ, czy z klastra dynamicznego moŜna
skomunikować się z firewallem-routerem (np. przy pomocy polecenia ping).
Ostatnią częścią pokazu praktycznego będzie próba podejrzenia przesyłanych pakietów
sieciowych. Zobaczymy, czy faktycznie jest uŜyty protokół IPSec oraz czy zawartość
pakietów nadal daje się bezproblemowo odczytywać.
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Co robimy? Przypomnienie
Szkielet Clusteriksa

Klaster dynamiczny

10.1.0.0/24

10.1.31.0/24

clusterix-1
150.254.161.81
10.1.0.1

humilis
156.17.135.10
10.1.31.1

61

Przed rozpoczęciem pokazu warto przytoczyć krótkie przypomnienie. Będziemy zabezpieczać ruch
sieciowy pomiędzy routerem-firewallem klastra w rdzeniu Clusteriksa oraz węzłem dostępowym
klastra dynamicznego.
Ta pierwsza maszyna znajduje się w Poznaniu, nosi nazwę clusterix-1 i ma publiczny adres IP
150.254.161.81. Z kolei interfejs sieciowy przeznaczony do komunikacji wewnątrz Clusteriksa ma
adres 10.1.0.1 (a cały klaster rdzeniowy moŜna opisać jako 10.1.0.0/24).
Węzeł dostępowy klastra dynamicznego nazywa się humilis i ustawiony jest w jednej z sal
Politechniki Wrocławskiej. Jego publiczny adres IP jest równy 156.17.135.10. Zakłada się, Ŝe
klaster wrocławski otrzyma prywatną klasę adresową na potrzeby projektu równą 10.1.31.0/24.
Sam węzeł dostępowy będzie mieć prywatny adres IP 10.1.31.1.
Obie maszyny mają zainstalowane pakiety racoon oraz ipsec-tools. Demon racoon jest
konfigurowany w trybie bezpośrednim. Zarówno clusterix-1, jak i humilis, posiadają waŜne
certyfikaty hostów wydane przez Centrum Autoryzacji dla Polskiego Gridu. Dostępne są równieŜ
listy CRL. Oba hosty posiadają specjalne konta o nazwie dcluster, przeznaczone wyłącznie do
celów nawiązywania komunikacji między klastrem dynamicznym a rdzeniem projektu.
Skonfigurowano takŜe bezhasłowy dostęp przez SSH z humilisa na firewall-router, jak równieŜ
przygotowano odpowiednie wpisy w plikach /etc/sudoers. Na obu maszynach zapewniono, Ŝe
lokalny firewall nie będzie blokował niezbędnej komunikacji.
W celu łatwiejszego rozróŜniania prezentowanych zrzutów ekranowych zastosowano odmienną
kolorystykę – obraz ekranu pochodzący z firewalla-routera klastra lokalnego charakteryzuje się
zielonymi literami na czarnym tle. Natomiast rysunki przedstawiające obraz z monitora na węźle
dostępowym klastra dynamicznego zawierają czarny tekst na tle białym.
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1. ping clusterix -> humilis
(testowanie łącza)

62

Na początku sprawdźmy, czy hosty mogą w ogóle nawiązać ze sobą komunikację. Wykorzystamy
do tego jedno z najprostszych narzędzi diagnostycznych – ping. Spróbujemy wysłać 4 pakiety
kontrolne (ich liczbę określimy przy pomocy przełącznika –c).
Pierwsza próba przeprowadzona zostaje dla prywatnej adresacji Clusteriksa (adres komputera
wrocławskiego to 10.1.31.1). PoniewaŜ w tej chwili tunel operujący na adresach prywatnych nie
jest aktywny, próba oczywiście nie udaje się. Wszystkie pakiety wykazują przekroczenie wielkości
TTL – Ŝaden z nich nie dotarł do celu.
Druga próba, przeprowadzona z publicznym adresem IP maszyny humilis (156.17.156.210)
kończy się sukcesem – otrzymano odpowiedź na wszystkie pakiety.
Wyniki próby przeprowadzonej w drugą stronę (wykonanie polecenia na klastrze dynamicznym i
wysłanie pakietów do maszyny clusterix-1) są analogiczne i nie ma potrzeby ich specjalnie
prezentować.
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2a. ping clusterix -> humilis
(wysyłamy wzorzec)

63

Kolejnym krokiem będzie wysłanie pakietu sieciowego, którego treść moŜna w prosty sposób
zinterpretować. Najprostszym sposobem wiodącym do tego celu jest wykorzystanie przełącznika –
p polecenia ping. Pozwala on na podanie heksadecymalnego wzorca, który będzie powtarzany w
wysyłanym pakiecie kontrolnym. Opcję tę przewidziano dla celów testowych i właśnie w ten
sposób ją wykorzystamy.
PoniewaŜ wzorzec moŜe zostać podany jako ciąg szesnastkowy, w celu łatwej interpretacji
wysyłanych pakietów wybrano ciąg „cafebabe” – składający się z cyfr heksadecymalnych i
jednocześnie łatwy do odczytania przez człowieka. Wysyłamy 2 pakiety z publicznego interfejsu
firewalla-routera w Poznaniu na publiczny adres IP maszyny wrocławskiej (156.17.135.210):
# ping –c 2 –p cafebabe 156.17.135.210
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2b. ping clusterix -> humilis
(podglądamy dane)

64

Na maszynie humilis uruchamiamy narzędzie tcpdump pozwalające podglądać zawartość
określonych pakietów sieciowych. W celu uzyskania czytelnego formatu ładunku pakietów
stosujemy przełącznik –X. Komunikacja odbywa się przez interfejs eth0. Podajemy takŜe
wyraŜenie filtrujące ruch (adres źródłowy ustawiamy na publiczny adres IP firewalla-routera w
klastrze rdzeniowym, zacieśniamy takŜe zakres uwzględnianych protokołów jedynie do ICMP).
Jak widać, skaner tcpdump wyświetlił zawartość dwóch pakietów otrzymanych z klastra w
Poznaniu. MoŜna bardzo łatwo dostrzec powtarzający się wzorzec cafebabe. I choć jest to jedynie
bardzo prosty test, pokazuje on, Ŝe ruch sieciowy jest bardzo łatwy do podsłuchania. JeŜeli w
ogólności niezabezpieczonym kanałem informacyjnym wędrowałyby dane dotyczące istotnego
eksperymentu naukowego, mogłyby zostać w łatwy sposób wykradzione. Nie moŜna zakładać, Ŝe
w kaŜdym przypadku dane będą przesłane przy pomocy bezpiecznego protokołu (albo, Ŝe będą
zaszyfrowane juŜ w warstwie aplikacji).
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3a. Konfiguracja: clusterix

65

Spójrzmy, gdzie znajdują się pliki konfiguracyjne na maszynie clusterix. Plik konfiguracyjny
narzędzia setkey z pakietu ipsec-tools połoŜony jest w ścieŜce /etc/ipsec.conf. Z kolei plik
zawierający ustawienia demona racoon znajduje się w lokalizacji /etc/racoon/racoon.conf. W tym
momencie pliki te zawierają jedynie zakomentowane linie tworzące nagłówek słuŜący celom
informacyjnym.
Ostatnie polecenie widoczne na powyŜszym zrzucie listuje zawartość katalogu /etc/racoon/certs,
który będzie wykorzystywany jako składnica certyfikatów X.509 dla celów uwierzytelniania.
Przede wszystkim w pliku tym znajduje się certyfikat hosta (plik cert.pem) podpisany przez
odpowiednie centrum certyfikacyjne (w tym przypadku jest to Centrum Autoryzacji dla Polskiego
Gridu – http://www.man.poznan.pl/plgrid-ca). W pliku key.pem znajduje się klucz prywatny
skojarzony z certyfikatem. Pliki o tajemniczej nazwie złoŜonej z cyfr szesnastkowych zawierają
certyfikat CA oraz listę CRL wydaną przez to CA. Plik z certyfikatem ma rozszerzenie .0, a z listą
CRL - .r0. Nazwa pliku jest skrótem MD5 z distinguished name podmiotu będącego właścicielem
certyfikatu (lub teŜ wydawcą listy CRL), a taka jej konwencja wynika z potrzeb oprogramowania
dokonującego automatycznego uwierzytelnienia.
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3b. Konfiguracja: humilis

66

Oto analogiczna konfiguracja na maszynie humilis. Pliki konfiguracyjne znajdują się w takich
samych miejscach, identyczna jest równieŜ zawartość katalogu /etc/racoon/certs. Oczywiście plik
z certyfikatem hosta (oraz ten zawierający klucz prywatny) będzie inny niŜ dla komputera
znajdującego się po stronie klastra rdzeniowego.
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4a. Certyfikat: clusterix

67

PowyŜej przedstawiono zawartość certyfikatu hosta dla maszyny poznańskiej. Widać, Ŝe wydało
go Centrum Autoryzacji dla Polskiego Gridu (w sekcji Issuer pole, Common Name jest równe
Polish Grid CA) dla maszyny o publicznej nazwie domenowej clusterix-1.man.poznan.pl (pole
Common Name w sekcji Subject jest równe wspomnianej nazwie). Certyfikat jest wydany dla
naszego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego ( pole Organization sekcji Issuer). Certyfikat
jest waŜny przez rok – potem będzie musiał zostać odnowiony. Pozostałe szczegóły certyfikatu
nie są istotne z punktu widzenia dzisiejszego wykładu, będą więc pominięte.
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4b. Certyfikat: humilis

68

Bardzo podobny certyfikat znajduje się na maszynie humilis. RóŜnice występują w nazwie
organizacji i maszyny, dla której wystawiono certyfikat. Pomyślną okolicznością jest w tym
przypadku fakt, Ŝe certyfikaty po obu stronach przyszłej transmisji wydane są przez to samo
centrum certyfikacyjne. KaŜdy z komputerów musi dbać o posiadanie certyfikatu centrum, które
wystawiło certyfikat drugiej stronie – myśląc o zabezpieczaniu infrastruktury w sposób
kompleksowy, warto maksymalnie zawęzić liczbę uwzględnianych CA tak, aby kaŜdej maszynie
wystarczał jeden, ten sam plik z certyfikatem CA. Oczywiście w docelowo heterogenicznej
strukturze Clusteriksa z udziałem klastrów dynamicznych nie zawsze będzie to moŜliwe.
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5a. Konfiguracja: clusterix

69

Przed przystąpieniem do komunikowania się przy pomocy protokołu IPSec naleŜy dokonać
szeregu czynności konfiguracyjnych. PoniewaŜ nie są one bezpośrednio związane z samym
protokołem, omówimy je jedynie skrótowo.
Mechanizm sudo umoŜliwia wykonywanie poleceń z uprawnieniami innego uŜytkownika. Pewne
czynności administracyjne, jakie trzeba wykonać, wymagają uruchamiania poleceń dostępnych
domyślnie tylko superuŜytkownikowi. Ze względów bezpieczeństwa nie jest jednak korzystne
dawanie skryptom administracyjnym tak duŜych praw. Kompromisem będzie w tym przypadku
takie skonfigurowanie sudo, jakie pozwoli uŜytkownikowi dedykowanemu do uruchamiania
skryptu (dcluster) na wywołanie niezbędnych poleceń na prawach roota. Co więcej, chcąc
zachować pełen automatyzm całej procedury, trzeba obyć się bez podawania hasła. SłuŜy do
tego klauzula NOPASSWD. Odpowiednie linijki pliku konfiguracyjnego /etc/sudoers widoczne są
powyŜej. Nazwa firewall odpowiada lokalnej nazwie domenowej hosta – w tym przypadku jest to
firewall (jeŜeli polecenia będą wywoływane lokalnie, moŜna uŜyć słówka localhost, ale –
nieoczekiwanie – nie zawsze to działa).
NaleŜy równieŜ pamiętać po stronie klastra rdzeniowego, aby otworzyć port SSH dla chcącej się
skomunikować maszyny. W celu umoŜliwienia zalogowania się zdalnemu hostowi, maszyna po
stronie Clusteriksa musi dołączyć klucz publiczny SSH wygenerowany po stronie klastra
dynamicznego w pliku authorized_keys2 połoŜonym w podkatalogu .ssh konta, na które logować
się będzie zdalny host. Listing tego katalogu pokazano na rysunku. Dodatkowo konto dcluster
skonfigurowano tak, Ŝe po pomyślnym zalogowaniu się nie jest wywoływany proces powłoki, ale
uruchamiany skrypt administracyjny.
Wreszcie trzeba dokonać stosownych wpisów w pliku konfigurującym skrypt administracyjny.
NajwaŜniejsze z nich dotyczące konkretnego podłączającego się klastra dynamicznego widoczne
są na dole zrzutu ekranu. Szczególnie istotny jest parametr DC_ADDRESS_RANGE, oznaczający
prywatną klasę adresową, jaka będzie przydzielona dołączonemu klastrowi (obecnie klasę tę
ustala się odgórnie po stronie rdzenia Clusteriksa, ale powinna być taka sama przez cały okres
działalności danego klastra dynamicznego).
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5b. Konfiguracja: humilis

70

Konfiguracja węzła dostępowego klastra dynamicznego jest bardzo podobna. TakŜe tutaj trzeba
skonfigurować mechanizm sudo tak, aby umoŜliwił uruchomienie niektórych poleceń
administracyjnych z poziomu dedykowanego do obsługi klastrów dynamicznych konta dcluster.
Drugie widoczne na rysunku polecenie listujące podkatalog .ssh katalogu domowego tego konta
obrazuje między innymi pliki z wygenerowanymi kluczami SSH: prywatnym i publicznym. Ten
drugi (id_fw_poznan.pub) musi być dostarczony administratorowi klastra rdzeniowego, do
którego chce się podłączyć klaster dynamiczny i tak naprawdę nie jest tu dłuŜej potrzebny. MoŜe
się jednak przydać na przyszłość – gdyby administrator klastra dynamicznego zechciał zmienić
sobie punkt podłączenia, nie musiałby generować nowej pary kluczy.
Nieco inne są ustawienia, jakie trzeba wpisać do pliku konfigurującego skrypt administracyjny.
NajwaŜniejsze z nich to FW_PUBLIC_IP – określający punkt podłączenia do sieci Clusterix (jest to
publiczny adres IP firewalla-routera odpowiedniego klastra rdzeniowego) oraz SSH_ID_FILE –
lokalizacja klucza prywatnego SSH po stronie klastra dynamicznego.
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6. Uruchamiamy skrypt

71

Pora na uruchomienie skryptu powodującego dołączenie się klastra dynamicznego do rdzenia
Clusteriksa. Polecenie trzeba wykonać tylko po stronie klastra dynamicznego. Pokazana wyŜej
składnia jest dość skomplikowana (skrypt dclctl-dc zaleca się uruchamiać z prawami
dedykowanego uŜytkownika dcluster, superuŜytkownik na maszynie humilis nie musiałby
wprowadzać na początku sudo). NajwaŜniejsze parametry skryptu dclctl-dc to „up” – określające,
Ŝe komunikację naleŜy nawiązać oraz „secure” – mówiące, Ŝe ma to być jej zabezpieczona wersja
(ten parametr moŜe być pominięty przy odpowiednich ustawieniach pliku konfiguracyjnego
skryptu). MoŜna poprosić o zwiększenie ilości informacji diagnostycznych dostarczając jeszcze
jeden parametr – „debug”.
Otrzymane wyniki wskazują na powodzenie całej operacji. Linie z prefiksem „FW” dostarczają
informacji otrzymanych z klastra rdzeniowego. Widać przydzieloną klasę adresową (10.1.31.0/24,
skrypt po stronie klastra dynamicznego zdefiniuje odpowiedni interfejs sieciowy oraz przyzna mu
adres IP z końcowym oktetem o wartości 1, czyli 10.1.31.1), jak równieŜ pomyślny status
wywołania. Linie z prefiksem „DC” pochodzą z klastra dynamicznego i pokazują przydzielone
adresy oraz lokalny status operacji.
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7a. Aktualna konfiguracja
IPSec - setkey: clusterix

72

Spójrzmy jak zmieniły się pliki konfiguracyjne IPSec po obu stronach transmisji.
Na klastrze rdzeniowym przeglądamy plik konfiguracyjny dla programu setkey (/etc/ipsec.conf).
Plik ten zawiera polecenia, jakie będą wywołane podczas podania go jako parametr polecenia
setkey –f <ścieŜka>. Jak widać, pojawiły się polecenia słuŜące do czyszczenia baz SAD i SPD, jak
równieŜ blok konfiguracyjny dla hosta o adresie publicznym 156.17.135.210.
Dwa polecenia add słuŜą dodaniu polityk bezpieczeństwa opisujących ruch sieciowy w obu
kierunkach (pierwsze w stronę do sieci Clusteriksa z klastra dynamicznego, drugie w odwrotnym
kierunku). Polecenie takie, jak poniŜej:
spdadd 10.1.31.0/24 10.0.0.0/8 any –P –in ipsec esp/tunnel/156.17.135.210150.254.161.81/require;
moŜna odczytać: Polityka bezpieczeństwa odnosi się do ruchu sieciowego skierowanego z sieci o
adresie 10.1.31.0/24 (klaster dynamiczny) do sieci opisanej przez 10.0.0.0/8 (Clusterix). Numer
portu nie ma znaczenia, kierunek ruchu – wchodzący. Dla kaŜdego takiego pakietu ma być
zastosowana akcja IPSec, a konkretnie – tryb tunelowy z zastosowaniem protokołu ESP. Dane
mają być przesłane tunelem o publicznych adresach IP końcówek: 156.17.135.210 (wejściowa –
a więc po stronie klastra dynamicznego) i 150.254.161.81 (wyjściowa – a więc po stronie klastra
rdzeniowego). Akcja musi być wykonana (require).
Analogiczny opis odnosi się do ruchu wychodzącego z klastra rdzeniowego do klastra
dynamicznego – pozamieniane są jedynie adresy sieciowe.
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7b. Aktualna konfiguracja
IPSec - racoon: clusterix

73

Kolejnym plikiem konfiguracyjnym jest /etc/racoon/racoon.conf. Zawiera on ustawienia dla
protokołu wymiany kluczy ISAKMP/IKE. Jak widać, na początku występuje klauzula path
certificate określającej ścieŜkę do katalogu, który zawiera certyfikat i klucz prywatny hosta,
certyfikaty (jeden lub więcej) zaufanych centrów autoryzacyjnych oraz ewentualnie wydane przez
nie listy CRL.
Następujący później blok konfiguracyjny odnosi się do wskazanego zdalnego hosta. MoŜna
rozróŜnić wszystkie poznane wcześniej ustawienia. W chwili obecnej wskazanie konkretnych
algorytmów kryptograficznych itd. wewnątrz bloku remote odbywa się na podstawie szablonu
tekstowego dostarczanego wraz ze skryptem administracyjnym – zmieniając ten szablon, moŜna
uzyskać inne ustawienia dla kaŜdego następnego zestawianego kanału komunikacyjnego. W
planowanej drugiej części projektu Clusterix przewidziano przygotowanie narzędzia graficznego
słuŜącego do zarządzania ustawieniami.
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7c. Aktualna konfiguracja
IPSec - racoon: clusterix (2)

74

To druga część pliku konfiguracyjnego /etc/racoon/racoon.conf. Widoczny jest blok sainfo
informujący o parametrach kryptograficznych dla drugiej fazy protokołu wymiany kluczy.
Widoczne są prywatne adresy źródłowe wejściowe (sieć Clusteriksa) oraz wyjściowe (klaster
dynamiczny). Nie są istotne ani numery portów, ani konkretne protokoły sieciowe.
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7d. Aktualna konfiguracja
IPSec - setkey: humilis

75

Kolejne slajdy prezentują analogiczną konfigurację po stronie klastra dynamicznego. Jedyne
róŜnice występują w adresacji sieciowej – symetrycznie zamieniono adresy hostów oraz sieci
źródłowych i docelowych.
PowyŜej zobaczyć moŜna zawartość pliku /etc/ipsec.conf na maszynie humilis.
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7e. Aktualna konfiguracja
IPSec - racoon: humilis

76

Oto pierwsza część listingu pliku konfiguracyjnego demona racoon - /etc/racoon/racoon.conf na
maszynie humilis. Jedyna róŜnica to inny adres docelowy hosta występującego po drugiej stronie
transmisji.
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7f. Aktualna konfiguracja
IPSec - racoon: humilis (2)

77

Druga część listingu pliku konfiguracyjnego /etc/racoon/racoon.conf. Zamieniono adresy IP sieci
źródłowej i docelowej w bloku sainfo – teraz prywatna klasa adresowa 10.1.31.0/24 skojarzona z
klastrem dynamicznym występuje jako pierwsza (opisuje sieć źródłową).
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8a. Baza SPD: clusterix

78

Teraz moŜemy obejrzeć bazę polityk bezpieczeństwa (SPD). Do tego celu słuŜy polecenie
# setkey –DP
PowyŜszy rzut ekranowy przedstawia początkowy fragment listingu bazy polityk (pozostałe
elementy to tzw. polityki per-socket). Utworzone są dwie wskazane w pliku konfiguracyjnym
polityki (dla ruchu wchodzącego – in – oraz dla wychodzącego – out). Dodatkowo system tworzy
(automatycznie) trzecią politykę – forward – dla ruchu przekazywanego.
W wyświetlanej strukturze polityk moŜna łatwo dostrzec źródłowe i docelowe adresy IP, akcję
IPSec, datę utworzenia oraz ostatniego uŜycia, czas Ŝycia, okres waŜności oraz inne parametry, o
których wiemy juŜ z części teoretycznej.
Baza związków bezpieczeństwa (SAD) będzie jeszcze pusta – moŜna się o tym przekonać wydając
polecenie
# setkey –D
Związki bezpieczeństwa, jak wiadomo, będą tworzone dynamicznie.
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8b. Baza SPD: humilis

79

PowyŜej znajduje się listing bazy SPD na maszynie humilis. Zawartość struktur polityk
bezpieczeństwa jest analogiczna z dokładnością do źródłowych i docelowych adresów opisujących
chroniony ruch sieciowy.
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8a. ping clusterix -> humilis
(adresy prywatne)

80

Pora sprawdzić, czy skrypty zadziałały. W tym celu wydajemy polecenie ping, jako parametr
podając jednakŜe adres prywatny węzła dostępowego klastra dynamicznego (komunikacja po
adresie publicznym działa cały czas, ale nie ją zabezpieczamy).
Pierwsza próba nie udaje się – dzieje się tak dlatego, Ŝe rozpoczęło się dopiero wzajemne
uwierzytelnianie i uzgadnianie parametrów połączenia. MoŜe to trwać kilka sekund, a w tym
czasie komunikacja nie jest przecieŜ jeszcze nawiązana. Wydane chwilę później to samo polecenie
kończy się sukcesem – pakiety docierają do miejsca przeznaczenia, a firewall-router klastra
rdzeniowego otrzymuje odpowiedź. Warto zauwaŜyć, Ŝe czas odpowiedzi jest przeciętnie o
kilkanaście setnych milisekundy dłuŜszy niŜ poprzednio (dla komunikacji nieszyfrowanej) – narzut
jest wynikiem operacji wykonywanych na pakiecie przez mechanizmy IPSec.
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8b. ping humilis -> clusterix
(adresy prywatne)

81

Sprawdzimy teraz komunikację w drugim kierunku. Na maszynie wrocławskiej wydajemy
analogiczne polecenie ping, wpisując jako adres docelowy – prywatny adres IP firewalla-routera
w klastrze rdzeniowym, czyli 10.1.0.1. PoniewaŜ komunikacja jest juŜ nawiązana, ping udaje się
juŜ za pierwszym razem.
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9a. Baza SAD: clusterix

82

PoniewaŜ połączenie zostało juŜ nawiązane, powinniśmy mieć moŜliwość obejrzenia struktur
związków bezpieczeństwa w bazie SAD. MoŜna tego dokonać wywołując polecenie setkey z
parametrem –D.
Wynik działania polecenia jest zgodny z oczekiwaniami. ZauwaŜamy dwie struktury
bezpieczeństwa (jak pamiętamy, są to struktury jednokierunkowe, wobec czego jedna z nich
słuŜy do zabezpieczania ruchu wchodzącego, a druga – wychodzącego).
Widoczne są znane właściwości związków bezpieczeństwa. MoŜna dostrzec źródłowy i docelowy
adres IP (które są zamienione miejscami w drugiej strukturze SA), parametry akcji IPSec (tryb i
protokół bezpieczeństwa), unikalną wartość SPI, parametry uwierzytelniania (linia rozpoczynająca
się od „A:”) oraz szyfrowania (linia z „E:” na początku).
W opisie struktur SA mamy takŜe dostęp do takich informacji, jak czas utworzenia, czas Ŝycia
oraz okres pozostały do końca waŜności struktury SA. Wiadomo równieŜ, ile bajtów przesłano
kanałem skojarzonym ze strukturą SA.
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9b. Baza SAD: humilis

83

TakŜe baza SAD po stronie klastra dynamicznego moŜe juŜ ujawnić swoje tajemnice. Jej wygląd
jest bardzo podobny do zaobserwowanego po drugiej stronie transmisji.
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10a. ping humilis -> clusterix
(wysyłamy wzorzec - IPSec)

84

Przyszedł czas na ostateczną weryfikację przydatności zastosowanego rozwiązania – czy ruch
sieciowy jest rzeczywiście szyfrowany. Po stronie firewalla-routera klastra lokalnego powtarzamy
juŜ znane polecenie – wysyłamy 2 pakiety ping zawierające szesnastkowy wzorzec, który łatwo
moŜe być rozpoznany podczas analizy kolejnych bajtów ładunku pakietu. Nie ma Ŝadnych
problemów z przesłaniem danych – pakiety przechodzą pomyślnie.
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10b. ping humilis -> clusterix
(podglądamy dane - IPSec)

85

Przedstawiony powyŜej zrzut ekranu moŜe dziwić – nasz wzorzec daje się bardzo łatwo dostrzec.
CzyŜby oznaczało to, Ŝe IPSec jest bezuŜyteczny?
Zwróćmy uwagę na parametry polecenia tcpdump. Nasłuchujemy na specjalnym, nowo
utworzonym dla potrzeb komunikacji z klastrem rdzeniowym interfejsie sieciowym (a właściwie
aliasie) eth0:ipsec, a adres źródłowy pakietu ustawiono na 10.1.0.1. Jesteśmy więc jakby
wewnątrz tunelu – widzimy tutaj pakiety juŜ po odszyfrowaniu i przekazaniu do sieci
wewnętrznej. śeby tak naprawdę zobaczyć postać, w jakiej pakiety wędrują przez niezaufaną
sieć, musimy odwołać się do publicznego interfejsu sieciowego eth0 oraz ustawić publiczny adres
firewalla-routera klastra rdzeniowego jako selektor, względem którego filtrowane będą pakiety.
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10c. ping humilis -> clusterix
(dane w tunelu - IPSec)

86

Wydajemy polecenie tcpdump po raz kolejny, tym razem z innymi parametrami (takimi, jak
wspomniano na poprzedniej stronie). Wysłanie takich samych 2 pakietów z klastra rdzeniowego
skutkuje zupełnie innym wydrukiem zawartości pakietów! Taki ruch sieciowy obejrzałby złośliwy
napastnik, gdyby te pakiety przechwycił. Jak widać, wzorzec znikł – pakiety ICMP zostały
zaszyfrowane, natomiast tcpdump rozpoznaje otrzymane dane jako pakiety ESP. MoŜna porównać
numery SPI widniejące na powyŜszym wydruku z numerem SPI opisującym SA skojarzoną z
ruchem skierowanym od klastra rdzeniowego do klastra dynamicznego (dolna struktura SA na
wydruku 9b) – są takie same: 0x024cf53b. Widoczne są równieŜ kolejne numery sekwencyjne,
jakimi opatrzone są oba pakiety (0x13 i 0x14).
Analizując głębiej strukturę obu pakietów, moŜna dostrzec pewne cechy charakterystyczne. Sam
nagłówek ESP zaczyna się od bajtu numer 18 (0x12) (poprzednie bajty to dodany przez IPSec
dodatkowy nagłówek IP). Przykładowo - pierwsze 2 bajty nagłówka ESP to wartość SPI
(szesnastkowo 024c f53b), a w kolejnych 2 łatwo rozpoznamy numer sekwencyjny. Kolejne części
tego nagłówka nie są juŜ tak łatwo rozpoznawalne, nie będą więc omawiane.
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11. Niszczymy tunel

87

Na koniec krótko obejrzymy sposób, w jaki administrator klastra dynamicznego moŜe odłączyć się
od struktury Clusteriksa. W tym celu wystarczy wywołać skrypt dclctl-dc z parametrem down.
PowyŜsze wywołanie przypomina, Ŝe skrypt powinno się uruchamiać z prawami dedykowanego do
obsługi klastrów dynamicznych uŜytkownika dcluster (podobnie, jak przy podłączaniu – w
rzeczywistych warunkach administrator maszyny humilis pominąłby pierwszą komendę sudo).
Liczbę informacji diagnostycznych moŜna zwiększyć przekazując dodatkowy przełącznik debug
(lub wprowadzając odpowiednie ustawienie do pliku konfiguracyjnego). Tutaj otrzymujemy
jedynie krótkie informacje o statusie operacji. Odłączenie powiodło się.
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12. ping clusterix -> humilis
(adresy prywatne)

88

Na wszelki wypadek moŜemy sprawdzić, czy komunikacja po adresacji prywatnej rzeczywiście
została zerwana. Wystarczy wydać na firewallu-routerze klastra lokalnego polecenie ping z
docelowym adresem IP 10.1.31.1. Nie jest niespodzianką, Ŝe połączenie nie udaje się.
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13a. Zmieniona konfiguracja
IPSec: clusterix

89

Ostatnim etapem pokazu będzie sprawdzenie bieŜącej postaci pików konfiguracyjnych narzędzi
IPSec: /etc/ipsec.conf oraz /etc/racoon/racoon.conf.
Skrypt administracyjny działający z parametrem down spowodował usunięcie bloków
konfiguracyjnych dla hosta 156.17.135.210. Pozostają natomiast polecenia wspólne dla
wszystkich komunikujących się hostów: w pliku ipsec.conf – polecenia oznaczające potrzebę
wyczyszczenia baz SAD i SPD, a w pliku racoon.conf – ścieŜka wskazująca połoŜenie plików z
certyfikatami.
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13b. Zmieniona konfiguracja
IPSec: humilis

90

Skrypt administracyjny wykonał analogiczne działania po stronie węzła dostępowego klastra
dynamicznego. Pozostała zawartość plików konfiguracyjnych narzędzi IPSec jest identyczna, jak
na maszynie clusterix-1.
Nasz pokaz jest w tym momencie zakończony. Obejrzeliśmy najprostszy moŜliwy przykład
zabezpieczania komunikacji sieciowej: pakiet wędrował bezpośrednio między routerami obu sieci.
Ciekawszym przykładem byłoby obejrzenie pakietu wysłanego z wewnątrz jednej sieci i
skierowanego do jednego z hostów klastra dynamicznego połoŜonego za jego routerem-węzłem
dostępowym. Samo wysyłanie pakietów ping ma takŜe zaledwie charakter testowy. Przesyłanie
danych skojarzonych z określoną aplikacją byłoby z pewnością bardziej realne. Sama zasada
działania jest jednakŜe identyczna, a moŜna ją zaprezentować szybciej. Chętnym polecamy
samodzielne, bardziej dogłębne eksperymenty.
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Podsumujmy obejrzany
pokaz
• Zwykły ruch sieciowy łatwo podsłuchać
• Konfiguracja rozwiązania IPSec nie jest trudna
– Certyfikaty X.509: wystarczy je mieć
– Pliki konfiguracyjne: moŜna napisać ręcznie
– Detale (routing etc.): proste dla administratora

• Zabezpieczony ruch sieciowy
– Podsłuchanie ruchu juŜ nic nie daje
– IPSec wprowadza niewielki narzut
wydajnościowy
91

Przed chwilą zobaczyliśmy działające w praktyce rozwiązanie IPSec (choć nie jest ono
jeszcze doskonałe, o czym za chwilę).
Widzieliśmy, Ŝe w ogólnym przypadku nie jest trudno zorientować się, jakie dane są
przesyłane poprzez sieć. Oczywiście istnieją bezpieczne protokoły transmisji, jest teŜ
szyfrowanie na poziomie samej aplikacji – jednak nie zawsze moŜemy z nich korzystać.
W przypadku projektu Clusterix wykorzystywane oprogramowanie trzecich producentów
nie pozwala na stosowanie konkretnych wybranych przez uŜytkownika protokołów
sieciowych, gdyŜ ma swoje własne zasady działania. Oprogramowanie takie nie zawsze
zapewnia poufność czy integralność danych. Tworząc aplikację naukową przeznaczoną
do przetwarzania równoległego, programiści koncentrują się zwykle na wydajnym
przetwarzaniu wielkiej ilości danych, a nie na zapewnianiu bezpieczeństwa i trudno mieć
o to pretensję. IPSec moŜe być rozwiązaniem tego problemu, np. szyfrować wszelki ruch,
jaki mu się kaŜe.
Zobaczyliśmy, Ŝe konfiguracja IPSec nie jest aŜ tak trudna (jeśli pamięta się o wszystkich
niuansach w rodzaju aktualnej listy CRL czy zestawu algorytmów, których lepiej nie
wykorzystywać). Konfiguracja mechanizmu uwierzytelniania przy pomocy certyfikatów
X.509 polega na umieszczeniu ich w określonym katalogu i wskazaniu ścieŜki w pliku
racoon.conf. W przypadku rozwiązania dla 2 oddziałów firmy moŜna zbudować samemu
CA i wydawać certyfikaty (kilkanaście minut pracy z wykorzystaniem biblioteki OpenSSL).
Nie trzeba teŜ stosować skomplikowanych skryptów administracyjnych takich jak w
Clusteriksie – jeśli mamy tylko kilka stałych punktów, między którymi będzie się odbywać
ruch, pliki mogą szybko zostać utworzone ręcznie. TakŜe nie wspomniane dziś detale, jak
np. odpowiednie ustawienie routingu, będą proste dla administratora (nieco więcej pracy
moŜe mu przysporzyć ewentualne zastosowanie IPSec w sieci z translacją adresów).
Mogliśmy wreszcie zaobserwować, Ŝe przesłany ruch, jeśli nawet jest podsłuchany w
sieci publicznej – na niewiele przyda się napastnikowi. Z drugiej strony, stosowanie
dodatkowej warstwy przetwarzania wprowadza niewielki narzut wydajnościowy.
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Nigdy nie jest tak dobrze,
Ŝeby nie mogło być lepiej
• Większa liczba klastrów dynamicznych
– Konieczność uaktualnienia konfiguracji
• racoonctl reload-config nie spełnia swojego
zadania
• sygnał SIGHUP do procesu demona
• /etc/init.d/racoon restart

– Stan obecny: wstrzymanie komunikacji na
czas ponownego uwierzytelnienia (kilka –
kilkanaście sekund)

• Usprawnienie administracji
– Narzędzia graficzne:
• Konfiguracja i administracja ustawieniami pików
• Zarządzanie szablonami

• Testy wydajnościowe
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Zastosowane przez nas rozwiązanie nie jest – jak Ŝadne inne – wolne od wad. Problem
pojawi się przy zwiększonym zainteresowaniu ze strony innych ośrodków – kiedy więcej
niŜ jeden klaster dynamiczny będzie chciał dołączyć się do konkretnego klastra lokalnego,
musi istnieć sposób automatycznego odświeŜenia wiedzy demona racoon odnośnie
istniejących polityk bezpieczeństwa bez naruszania istniejących kanałów komunikacji.
Zadanie to powinno spełniać narzędzie racoonctl wywołane z parametrem reload-config,
niestety zostało ono źle zaimplementowane (problem ma być usunięty w następnej duŜej
wersji pakietu ipsec-tools o numerze 0.7). JeŜeli wyśle się sygnał SIGHUP do procesu
demona racoon, spowoduje to co prawda odczytanie plików konfiguracyjnych na nowo,
ale najpierw będą wyczyszczone bazy SAD i SPD. Taki sam skutek przynosi wywołanie
polecenia /etc/init.d/racoon z parametrem restart – moŜe jest tylko nieco bardziej
eleganckie (właśnie ta wersja jest wykorzystana w rozwiązaniu opracowanym dla
Clusteriksa). Skutkiem jest to, Ŝe jeśli będzie chciał podłączyć się drugi klaster, z baz SAD
i SPD będą skasowane struktury odpowiedzialne za bieŜącą komunikację. Co prawda
dzięki aktualnemu stanowi plików konfiguracyjnych zaraz zostaną one odbudowane, ale
przez krótki czas nie będzie moŜliwa komunikacja tunelem IPSec. Zaraz po przyjściu
pierwszego pakietu zgodnego z odtworzoną polityką bezpieczeństwa nastąpi ponowne
uwierzytelnienie drugiej strony, uzgodnienie SA i zbudowanie tunelu, ale moŜe to
potrwać kilka, a nawet kilkanaście sekund – nie wiadomo, czy zabezpieczany ruch będzie
na to odporny.
Kolejną kwestią jest konieczność ułatwienia administracji ustawieniami IPSec. JeŜeli
nastąpi kontynuacja projektu Clusterix, planujemy zgłosić niewielkie zadanie, którego
wynikiem będzie narzędzie graficzne pozwalające z jednej strony wygodnie zarządzać
ustawieniami dołączanych klastrów (od strony rdzenia Clusteriksa pozwalające np. na
łatwy przydział prywatnych klas adresowych), a z drugiej – na przygotowywanie
szablonów zestawów zabezpieczeń (nieco podobnego, acz z pewnością wymagającego
mniejszej liczby okien dialogowych interfejsu, jaki istnieje dla systemu Windows XP.
Planuje się teŜ przeprowadzenie testów wydajnościowych dla róŜnych ustawień IPSec.
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Agenda
• Wprowadzenie
• Podstawy teoretyczne IPSec
• Przerwa 1
• Konfiguracja IPSec: Unix / Linux
• Konfiguracja IPSec: Windows
• Przerwa 2
• Studium przypadku
• Podsumowanie, pytania, dyskusja...
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Podsumowanie
• Powiedzieliśmy...
– Waga bezpieczeństwa danych i jego zagroŜenia
– Co to jest i jak działa IPSec
– Jak moŜna skonfigurować IPSec w róŜnych systemach
operacyjnych?
– Jak wygląda przykładowe zastosowanie praktyczne

• Nie powiedzieliśmy...
– Głębsze detale techniczne
– IPSec i NAT

– Więcej na temat kosztu wydajnościowego
– Dokładniejsze omówienie IPSec w systemie Windows
– Zabezpieczenie sieci firmowej
– Konfiguracja przy pomocy narzędzi tekstowych
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Dzisiejsze szkolenie rozpoczęliśmy od nakreślenia istotności bezpieczeństwa danych
przechowywanych w infrastrukturach teleinformatycznych. Powiedzieliśmy, jakie są
konkretne zagroŜenia dla bezpieczeństwa danych i systemów, a takŜe – które z nich
moŜemy zredukować lub usunąć przy pomocy protokołu IPSec.
Przedstawiliśmy historię protokołu IPSec oraz jego części składowe – protokoły AH, ESP
oraz IKE/ISAKMP. Omówiliśmy uŜywane struktury (polityki bezpieczeństwa, związki
bezpieczeństwa oraz przechowujące je bazy danych). Wiemy teŜ, jak ze szczegółami
wygląda droga zabezpieczanego pakietu.
Starałem się pokazać teŜ Państwu, w jaki sposób konfigurujemy ustawienia IPSec w kilku
systemach operacyjnych: Unix / Linux (na przykładzie dystrybucji Debian Sarge) oraz –
nieco bardziej powierzchownie – w systemie Windows. Obejrzeliśmy teŜ przykład
zastosowania IPSec w projekcie Clusterix – zabezpieczaliśmy ruch sieciowy przekazywany
przez polecenie ping. Mogliśmy zaobserwować, Ŝe pakiety widziane z zewnątrz nie
stanowią dla napastnika Ŝadnej wartości.
Tak krótkie szkolenie nie mogło jednak z konieczności wyczerpać całości tematu. To, z
czym osoby zainteresowane powinny zapoznać się w pierwszej kolejności, to przede
wszystkim niektóre szczegóły techniczne – jak np. kojarzenie IPSec-a z mechanizmem
translacji adresów, często wykorzystywanym w realnych zastosowaniach. Tylko
wspomniany został aspekt wydajnościowy – administrator, dla którego prędkość
przesyłania danych jest krytyczna, musi przeprowadzić dodatkowe badania, czy narzut
dokładany przez zastosowanie IPSec jest dlań akceptowalny.
Zdaję sobie teŜ sprawę, Ŝe nieco po macoszemu potraktowani zostali administratorzy
systemów z rodziny Windows – głównie z racji tego, Ŝe akurat w tych systemach nie
przeprowadzaliśmy prac związanych z protokołem IPSec. Zabrakło przede wszystkim
realnego przykładu – np. zabezpieczanie sieci firmowej w domenie Active Directory oraz
omówienia administracji przy pomocy dostępnych narzędzi linii poleceń.
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Więcej informacji
Gerard Frankowski, PCSS:
gerard@man.poznan.pl
PCSS:
http://www.man.poznan.pl
Zespół Bezpieczeństwa PCSS:
http://security.psnc.pl
Oficjalne HOWTO IPSec dla Linuksa:
http://www.ipsec-howto.org
O IPSec po polsku:
http://ipsec.pl/ipsec
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PowyŜsze dane kontaktowe pozwalają na dostęp do następujących informacji:
• gerard@man.poznan.pl - adres e-mailowy autora prezentacji. Postaram się
odpowiedzieć na wszystkie pytania lub przekaŜę je do osoby odpowiedzialnej w ramach
PCSS za poruszone przez pytającego zagadnienie,
• http://www.man.poznan.pl – strona internetowa Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo – Sieciowego i jednocześnie poznańskiej sieci miejskiej (POZMAN).
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem prac prowadzonych w Centrum oraz z
oferowanymi przez PCSS moŜliwościami związanymi z dostępem do Internetu,
• http://security.psnc.pl – strona internetowa Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Zespół
zajmuje się między innymi doradztwem w zakresie zabezpieczeń sieci komputerowych
oraz sprawdzaniem stanu zabezpieczeń istniejącej infrastruktury informatycznej. Zakres
dostępnych materiałów jest sukcesywnie zwiększany,
• http://www.ipsec-howto.org - moŜna tu znaleźć szczegółowe instrukcje, w jaki sposób
zbudować wirtualną sieć prywatną bazując na maszynach z zainstalowanym systemem
Linux z kernelem serii 2.6. To jeden z najczęściej wykorzystywanych obszarów
uŜyteczności protokołu IPSec. Materiały przedstawiono w kilku wersjach językowych.
Polskiego tłumaczenia póki co brak, ale chętni mogą je opracować ;-)
• W języku polskim o IPSec moŜna poczytać między innymi pod adresem
http://ipsec.pl/ipsec. Sam portal ipsec.pl traktuje ogólnie o ochronie danych oraz
bezpieczeństwie w sieciach komputerowych.
Wykorzystując linki podane w powyŜszych lokalizacjach, a takŜe dowolną wyszukiwarkę
internetową, bez trudu znaleźć moŜna o wiele więcej cennych materiałów. Istnieje
szeroki wybór ksiąŜek angielskojęzycznych traktujących o IPSec-u. Na naszym rynku
niestety brak pozycji dedykowanej wyłącznie IPSec-owi – trzeba szukać w ksiąŜkach o
bezpieczeństwie sieci bądź systemów operacyjnych.
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Dyskusja

Dziękuję za uwagę! :-)
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Dziękuję za zapoznanie się z przedstawionym materiałem. Mam nadzieję, Ŝe udało mi się
przybliŜyć kilka interesujących zagadnień, które - po niezbędnym poszerzeniu wiedzy na
ich temat - pomogą Państwu w projektowaniu czy uŜywaniu odpowiednio do sytuacji
bezpiecznych systemów.
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