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Architektura bezpieczeĔstwa Systemu IIP
na poziomie wirtualizacji zasobów
Artykuł przedstawia koncepcjĊ architektury bezpieczeĔstwa na poziomie wirtualizacji zasobów Systemu IIP.
Omawiane są trzy linie mechanizmów obronnych, w tym ochrona integralnoĞci informacji, wykrywanie anomalii i zasady pracy systemu budowania metryk zaufania wĊzłów wirtualnych.

1. Wprowadzenie
BezpieczeĔstwo sieciowe znajduje siĊ w centrum uwagi wielu projektów europejskich dotyczących Internetu PrzyszłoĞci. Zwracają przy tym uwagĊ zwłaszcza: 1) podnoszona koniecznoĞü
uwzglĊdnienia problematyki bezpieczeĔstwa juĪ we wczesnych stadiach projektu, by przełamaü
paradygmat retrospektywnego przeciwdziałania pojawiającym siĊ zagroĪeniom pracy sieci oraz 2)
powiązanie wybranych schematów bezpieczeĔstwa z mechanizmami budowy zaufania pomiĊdzy
elementami sieci. Koncepcje architektury systemu zaufania rozwijane są m. in. w projektach XETP i 4WARD [1], [2], [3]. Wirtualizacja zasobów sieci, stanowiąca motyw przewodni
realizowanego obecnie w Polsce projektu InĪynieria Internetu PrzyszłoĞci (IIP) [4], stwarza nowe
wyzwania, do których naleĪy zaliczyü na przykład wiĊkszą podatnoĞü na nieuprawniony dostĊp
podmiotów spoza logicznej struktury sieci wirtualnej, związany z faktem współdzielenia fizycznej
infrastruktury transmisyjnej przez wielu uĪytkowników, trudnoĞci w zakresie ochrony programowych maszyn wirtualnych oraz trudnoĞci zabezpieczania komunikacji pomiĊdzy maszynami wirtualnymi w tym samym wĊĨle fizycznym i pomiĊdzy wĊzłami. Obecnie brakuje spójnej wizji rozwiązaĔ w zakresie bezpieczeĔstwa w Ğrodowisku zwirtualizowanych zasobów sieciowych, chociaĪ
próby sformułowania ogólnych zasad bezpieczeĔstwa dla takich Ğrodowisk znajdujemy w wielu
Ĩródłach.
Niniejsza praca opisuje architekturĊ bezpieczeĔstwa dla Systemu IIP, bĊdącego prototypową
instalacją integrującą róĪne protokoły przekazu danych i sterowania w oparciu o wirtualizacjĊ łączy, wĊzłów i serwerów w ramach 4-poziomowej architektury logicznej [4]. Propozycje ograniczone są do poziomu 2, odpowiedzialnego za tworzenie i funkcjonowanie zasobów wirtualnych.
⋅

2. Architektura bezpieczeĔstwa Systemu IIP na poziomie 2
Proponowana architektura bezpieczeĔstwa bierze pod uwagĊ zagroĪenia, które moĪna klasyfikowaü jako przypadkowe bądĨ celowe, a takĪe jako wewnĊtrzne (pochodzące od współuĪytkowników fizycznej infrastruktury transmisyjnej) bądĨ zewnĊtrzne (stwarzane np. przez przejĊtą przez
intruza maszynĊ wirtualną implementującą wirtualny wĊzeł Systemu IIP). Incydenty bezpieczeĔ
⋅
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stwa bĊdą wspólnie okreĞlane jako atak dla podkreĞlenia ich jakoĞciowo nieodróĪnialnych konsekwencji na poziomie 2. RozwaĪane na tym poziomie ataki mają przynajmniej jedną z nastĊpujących
cech: 1) pochodzą ze Ĩródła zewnĊtrznego w stosunku do Systemu IIP i są skierowane przeciwko
poprawnemu przepływowi jednostek danych (PDU − Protocol Data Unit) w łączach wirtualnych,
lub 2) pochodzą z przejĊtej przez intruza maszyny implementującej wirtualny wĊzeł Systemu IIP.
Przykłady obejmują: fałszowanie PDU przez zewnĊtrznych intruzów (np. przechwytywanie i modyfikacje ruchu Systemu IIP, bądĨ wprowadzanie obcego ruchu); wprowadzanie niebezpiecznego
ruchu przez przejĊte wĊzły wirtualne Systemu IIP dąĪące do dezorganizacji pracy lub degradacji
wydajnoĞci wĊzłów odbiorczych; zakłócenia relacji czasowych lub kolejnoĞciowych w strumieniach PDU spowodowane przyczynami obiektywnymi (niewystarczające pasmo łącza wirtualnego,
niedoskonała izolacja zasobów wirtualnych), bądĨ działaniami celowymi (np. atakami typu jellyfish, replay itp.); wreszcie zakłócenia izolacji wzglĊdnie profili uĪytkowania zasobów wirtualnych
spowodowane np. atakami typu VM escape.
2.1 Polityka bezpieczeĔstwa
Klasyczne podejĞcia oparte na znanych modelach zagroĪeĔ i repozytoriach sygnatur ataku nie
wydają siĊ przydatne na poziomie 2. Systemu IIP. Mechanizmy znanych ataków są specyficzne
wzglĊdem protokołów poziomów 3. i 4. Systemu IIP – tzw. Równoległych Internetów oraz sieci
wirtualnych – których znajomoĞci ani dostĊpnoĞci odpowiednich informacji sterujących nie zakłada
siĊ na poziomie 2. Wskutek współdzielenia infrastruktury transmisyjnej z uĪyciem zróĪnicowanych
technik transmisyjnych ataki na poziomie 2. są trudniejsze do przewidzenia, zaĞ ich objawy w
mniejszym stopniu charakterystyczne. Uzasadnia to stosowanie podejĞcia opartego na wykrywaniu
anomalii. Zarazem ataki na poziomie 2. mają potencjalnie wiĊkszą skalĊ oddziaływania: np. atak na
wĊzeł wirtualny jednego z Równoległych Internetów moĪe oddziaływaü na pozostałe Równoległe
Internety. W ramach proponowanego podejĞcia definiuje siĊ typy obserwowalnych zdarzeĔ wskazujących na wystąpienie ataku (SRE − security related events). Szczególnie istotne są SRE związane z
obserwacją strumieni PDU, a takĪe z profilem wykorzystania zasobów wĊzłów wirtualnych. Celem
polityki bezpieczeĔstwa jest:
• prewencja fałszowania PDU przez intruzów zewnĊtrznych w stosunku do Systemu IIP,
• wykrywanie wybranych ataków pochodzących z wewnątrz lub z zewnątrz Systemu IIP.
2.2 Trzy linie mechanizmów obronnych
Rys. 1 przedstawia linie obrony w wĊĨle wirtualnym Równoległego Internetu (strzałki blokowe
wskazują moĪliwe Ĩródła i zasiĊg oddziaływania ataków).
Pierwsza linia mechanizmów obronnych zatrzymuje obcy ruch próbujący przeniknąü do Systemu IIP (neutralizując ataki przez fałszowanie PDU oraz typu replay). Realizuje ona ochronĊ
integralnoĞci i uwierzytelnianie jednostek PDU wymienianych przez łącze wirtualne przy pomocy
mechanizmu HMAC pracującego z nominalną przepływnoĞcią łącza, wyspecyfikowanego jako
podzbiór standardu IEEE 802.1ae (MACSec). Moduły HMAC, przewidziane do implementacji w
obrĊbie narzĊdzi wirtualizacyjnych realizowanych na platformie netFPGA, eliminują PDU
niespełniające testu HMAC oraz raportują zdarzenia sygnalizujące podejrzenie ataku.
Drugą liniĊ stanowią mechanizmy soft security lokalne dla wĊzła wirtualnego. Ich zadaniem
jest filtracja SRE wskazujących na ataki o zasiĊgu lokalnym, dla których pierwsza linia obrony nie
jest wystarczającą przeszkodą (np. generujące ruch zewnĊtrzny o charakterze jedynie "nĊkającym"
typu DoS, bądĨ ruch wewnĊtrzny z przejĊtej maszyny wirtualnej Systemu IIP). Rejestrowane są
SRE obserwowane przez moduły pierwszej linii (nieudane testy HMAC, Ĩle sformatowane nagłówki PDU, niepoprawne wiadomoĞci w płaszczyĨnie zarządzania itp.), a takĪe odchylenia od profili
uĪytkowania zasobów wirtualnych wĊzła. Lokalny moduł wykrywania anomalii (LAD − local
anomaly detection), implementowany jako fragment kodu wĊzła wirtualnego, interpretuje rejestr
SRE przekształcając go w rejestr lokalnych anomalii, ponadto za poĞrednictwem mechanizmów
trzeciej linii obrony kontaktuje siĊ z innymi wĊzłami celem wykrycia anomalii o szerszym zasiĊgu.
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Trzecia linia obrony równieĪ jest typu soft security i przeciwdziała atakom o szerokim zasiĊgu
oddziaływania (np. typu slow scanning, nieuprawniony dostĊp itp.), niewykrywalnym przez LAD;
niweluje teĪ skutki niepoprawnego działania LAD w przejĊtym wĊĨle wirtualnym. Lokalny moduł
kooperacji miĊdzy wĊzłami (LSA − local security agent) zbiera i przetwarza informacje o zaobserwowanych SRE, przekształcając je w lokalne metryki reputacyjne i przekazując wraz z rejestrem
SRE do centralnego wĊzła (MSA − master security agent). MSA wylicza globalne metryki reputacyjne i wykrywa anomalie o szerszym zasiĊgu, po czym rozgłasza je w obrĊbie Równoległego Internetu jako wiadomoĞci Secure SNMP w formie odpowiednich alarmów oraz miar zaufania. W ten
sam sposób przekazywane są równieĪ uaktualnienia konfiguracji lokalnych filtrów SRE.
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Rys.1. Zarys architektury bezpieczeĔstwa na poziomie 2 Systemu IIP
3. Ochrona integralnoĞci i szyfrowanie na poziomie systemu transmisyjnego IIP
Współczesne systemy transmisyjne muszą wykazywaü odpornoĞü na przypadkowe oraz intencjonalne zakłócenia ich pracy. Szczególnej ochronie powinny podlegaü protokoły sterujące oraz
zarządzające pracą systemu, poniewaĪ sieü zarządzająca niekiedy korzysta z tej samej infrastruktury, w której obsługiwane są dane uĪytkowe. Rozwiązanie HMAC/MACSec stanowi pierwszą liniĊ
obrony Systemu IIP. HMAC/MACSec chroni ramki transmisyjne Systemu IIP na poziomie 2. W
tym celu HMAC stosuje standard IEEE 802.11ae (obecnie IEEE 802.1x-2010), który wprowadza
ochronĊ integralnoĞci ramek, gwarantuje ich autentycznoĞü, zapobiega atakom poprzez powtórzenia
oraz umoĪliwia uzyskanie poufnoĞci danych. Ochrona ta moĪe byü włączona osobno na kaĪdym
łączu Systemu IIP. Implementacja rozwiązania polega na wprowadzeniu do wĊzłów fizycznej infrastruktury transmisyjnej Systemu IIP modułu przetwarzającego MAC Security Entity (SecY), który
wykonuje sprzĊtowe przetwarzanie ramek Systemu IIP w układzie FPGA pracującym z prĊdkoĞcią
1 lub 10 Gbit/s. DziĊki usytuowaniu tego elementu na poziomie 2 System IIP zyskuje jednorodny
mechanizm, który moĪe byü stosowany selektywnie do ochrony Równoległego Internetu
przenoszącego dowolny rodzaj ruchu, wykorzystując zarówno protokoły IP, jak równieĪ inne. Monitorując poprawnoĞü przetwarzanej ramki, HMAC/MACSec umoĪliwia wykrywanie ataków skierowanych przeciwko systemowi pochodzących od przejĊtych wĊzłów wirtualnych Systemu IIP (takich jak denial of service, man-in-the-middle, masquerading, passive wiretapping oraz playback),
jak równieĪ ataków pochodzących spoza Systemu IIP. Stwierdzenie wystąpienia niepoprawnej
ramki skutkuje odrzuceniem ramki oraz przekazaniem odpowiednich informacji do drugiej i trzeciej
linii obrony w celu ich analizy. Zastosowane tam metody scharakteryzowano w punktach 4 i 5.
4. Wykrywanie anomalii
Zastosowanie metod wykrywania anomalii daje moĪliwoĞü identyfikacji wczeĞniej nierozpoznanych metod ataku lub problemów bezpieczeĔstwa, dla których jeszcze nie została zdefiniowana
odpowiednia sygnatura. Po zdefiniowaniu bądĨ wyznaczeniu charakterystyki normalnego zachowa-
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nia systemu przeprowadza siĊ identyfikacjĊ zdarzeĔ znacząco od niej odbiegających. Jedną z metod
postĊpowania jest generowanie alarmów po wykryciu statystycznie rzadkich stanów systemu.
Moduł LAD wykrywa anomalie na poziomie wĊzła Systemu IIP. MoĪliwe jest teĪ identyfikowanie anomalii osobno dla kaĪdego z Równoległych Internetów tworzących System IIP, rozumianych jako zbiory wirtualnych wĊzłów. Odpowiada za to moduł PI-AD w MSA analizujący zmiany
wartoĞci wybranych atrybutów stanu danego Równoległego Internetu. Proponowane podejĞcie do
projektowania modułów LAD wykorzystuje kompleksowe informacje o stanie Systemu IIP i opiera
siĊ na metodach eksploracji danych oraz na statystycznej analizie szeregów czasowych.
4.1. Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem metod eksploracji danych
Analizie podlega tutaj rejestr SRE – na przykład zapisy nieudanego logowania, odrzucenia
PDU przez moduł HMAC, prób odczytania poprzez SNMP klucza z bazy MIB bez stosownych
uprawnieĔ, czy teĪ odrzucenie niezgodnego z polityką bezpieczeĔstwa połączenia w płaszczyĨnie
zarządzania. Z kaĪdym SRE, oprócz jego typu i czasu wystąpienia, związane są pewne atrybuty, np.
nazwa konta, Ĩródłowy i docelowy adres IP w odrzuconym PDU, czy OID klucza w bazie MIB.
SRE generowane przez programy działające pod kontrolą systemu Linux w wĊĨle Systemu IIP są
logowane za pomocą standardowego podsystemu syslog, skąd moduł LAD pobiera dane do analizy.
Takie rozwiązanie pozwala w przyszłoĞci łatwo rozszerzyü zbiór zdefiniowanych SRE.
Proponowana metoda opiera siĊ na wykrywaniu tzw. zbiorów czĊstych (frequent sets), tj. powtarzających siĊ czĊsto wzorców zachowaĔ. JeĞli dane do analizy traktujemy jako zbiory odpowiednich atrybutów, to zbiorem czĊstym nazywamy podzbiór wystĊpujący co najmniej minSupkrotnie w analizowanych danych. Parametr minSup, nazywany minimalnym wsparciem, jest parametrem wejĞciowym algorytmu wyszukiwania zbiorów czĊstych. Analizując tą metodą SRE dotyczące np. odrzuconych prób dostĊpu do kluczy MIB moĪna wykryü wzorzec związany z próbą poznania przez danego uĪytkownika wartoĞci pewnych elementów MIB. JeĞli wykryty zbiór czĊsty
zawiera informacjĊ o adresie IP, oznacza to atak przeprowadzany z jednej maszyny. Brak w wykrytym zbiorze czĊstym identyfikatora OID Ğwiadczy o próbie dotyczy poznania róĪnych elementów
MIB. Gdy wykryty zbiór czĊsty zawiera atrybut związany z OID przy braku atrybutu związanego z
adresem IP, atak był przeprowadzany z wielu maszyn i dotyczył okreĞlonego elementu bazy MIB.
W wyniku analizy uzyskanych zbiorów czĊstych, do modułu obliczania reputacji (reputation
calculator) zostanie przekazana ocena ryzyka (severity) związanego z daną anomalią oraz prawdopodobieĔstwo trafnoĞci oceny dokonanej przez moduł LAD. Informacje te (na rys. 2 oznaczone
odpowiednio jako cl i pnl , gdzie l jest symbolem anomalii a n numerem okresu obserwacji) wykorzystywane są przez system zarządzania reputacją omawiany w p. 4.
4.2. Wykrywanie anomalii z wykorzystaniem analizy szeregów czasowych
W planowanej implementacji LAD dla Ğrodowiska wirtualizatora Xen bieĪące wartoĞci wybranych cech wirtualnych wĊzłów Równoległych Internetów takich jak:
• intensywnoĞü przybywających strumieni PDU danego Równoległego Internetu,
• Ğredni rozmiar pola danych (payload) w PDU danego typu Równoległego Internetu,
• Ğredni poziom obciąĪenia jednostki centralnej (CPU) i wykorzystania pamiĊci operacyjnej
bĊdą odczytywane z lokalnej bazy MIB oraz z narzĊdzi systemowych vir-top oraz xentop. RozbieĪnoĞci wartoĞci aktualnych ze stanami historycznymi analizowane bĊdą przy pomocy wybranych i
przetestowanych algorytmów analizy szeregów czasowych (np. algorytm “Plateau” wykrywania
zmian przepustowoĞci, algorytm Holta-Wintersa, czy metoda Burgessa [5]). Informacje o zaobserwowanych anomaliach umieszczane bĊdą w lokalnej bazie MIB.
Moduł PI-AD w MSA wykrywa anomalie w zachowaniu danego Równoległego Internetu. Stan
Równoległego Internetu, definiowany jako stan jego wĊzłów, opisany jest poprzez wektor własny
macierzy korelacji wybranej cechy, obliczanej jako korelacja wartoĞci cechy dla kaĪdej moĪliwej
pary wĊzłów. Anomalie stwierdzane są dla kaĪdej cechy z osobna. Moduł PI-AD uzyskuje
informacje o wartoĞciach cech w wĊzłach poprzez zapytania Secure SNMP do centralnej bazy MIB.
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5. System zarządzania reputacją
Mechanizmy zarządzania, routingu i bezpieczeĔstwa w Systemie IIP wymagają stałej oceny
poprawnoĞci pracy wĊzłów sieci i połączeĔ miĊdzy wĊzłami. RóĪnorodnoĞü czynników wpływających na ich działanie oraz wiele moĪliwoĞci precyzyjnego opisu wpływu kaĪdego z tych czynników
sprawia, Īe zdecydowano siĊ na przyjĊcie systemu reputacyjnego jako jednolitego narzĊdzia oceny
poprawnoĞci pracy wĊzłów i połączeĔ w Systemie IIP. Rozwiązanie takie jest charakterystyczne dla
systemów bez scentralizowanej administracji − sieci bezprzewodowych mesh, systemów obliczeĔ w
chmurach (cloud computing), czy sieci społecznoĞciowych [6], [7].
Model reputacji wykorzystany w Systemie IIP powinien zapewniaü:
• elastycznoĞü ze wzglĊdu na zakres dostĊpnych informacji o wĊzłach i ruchu sieciowym, z preferencją dla danych obiektywnych z bieĪącej obserwacji działania Systemu IIP,
• wraĪliwoĞü na pojawiające siĊ zagroĪenia przy zachowaniu moĪliwoĞci poprawy reputacji w
przypadku ustąpienia zagroĪeĔ,
• moĪliwoĞü modyfikacji obliczania reputacji (w tym zmiany modelu matematycznego) przy zachowaniu systemu przesyłania, przechowywania i udostĊpniania niezbĊdnych informacji,
• łatwoĞü pozyskiwania danych do obliczania reputacji od wszystkich modułów analitycznych i
zarządzających Systemu IIP,
• dostĊpnoĞü informacji o obliczonych wartoĞciach reputacji wszystkich wĊzłów i łączy z innych
podsystemów Systemu IIP (zarządzanie, routing, inne systemy bezpieczeĔstwa).
Jako model matematyczny obliczania reputacji przyjĊto model heurystyczny inspirowany metodami
bayesowskimi [8] − rys. 2. Jego podstawowym załoĪeniem jest dwustopniowa ocena wĊzłów w
ustalonych chwilach n = 1,2,… z uĪyciem pojĊü zaufania (trust) i reputacji (reputation). Zaufanie
Tni , j jest indywidualną oceną danego wĊzła j przez jego sąsiada i w topologii poziomu 2 Systemu
IIP na podstawie danych o incydentach In dostarczonych przez inne moduły (HMAC, LAD). Reputacją Rnj+1 wĊzła j w chwili n+1 jest skumulowana informacja o zaufaniu obliczona centralnie na
podstawie danych o zaufaniu Tni , j dostarczonych przez jego sąsiadów, z uwzglĊdnieniem reputacji
tych sąsiadów Rnj i wartoĞci reputacji ocenianego wĊzła Rni .



Rys. 2. Przykład sposobu obliczania reputacji wĊzłów
Jako protokół komunikacyjny dla zarządzania reputacją wybrano SNMPv3, który pracuje jako
scentralizowany system agentowy w paradygmacie klient-serwer − rys. 3, ponadto ma moĪliwoĞü
bezpiecznej komunikacji miĊdzy agentami. W podstawowej wersji systemu reputacyjnego wykorzystywana bĊdzie jedynie komunikacja miĊdzy agentami lokalnymi w wĊzłach Systemu IIP (agent
SNMP, LSA) a centralnym agentem obliczającym reputacje wĊzłów (master agent SNMP, MSA).

PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY - ROCZNIK LXXXIV - i WIADOMO!CI TELEKOMUNIKACYJNE - ROCZNIK LXXX - NR 8-9/2011

850

Agent zarządzający reputacją współdzieli lokalną bazĊ danych z agentem SNMP, stanowiąc
odrĊbny moduł programowy. UmoĪliwia to niezaleĪną aktualizacjĊ obu systemów agentowych.

Rys. 3. Schemat komunikacji agentów protokołu SNMP dla zarządzania reputacja
Protokół SNMP wykorzystuje bazĊ danych MIB, w której bĊdą zapisywane informacje o incydentach wykrytych przez lokalne moduły analityczne wĊzła. LSA pobiera z bazy dane o incydentach i
na ich podstawie oblicza poziom zaufania do swoich sąsiadów. NastĊpnie zapisuje wynik do bazy, a
agent SNMP przesyła rezultat do MSA poprzez master agenta SNMP. W bazie tej znajdzie siĊ równieĪ, uzyskana od MSA informacja o aktualnej reputacji wĊzła. Zarówno ta informacja, jak i zapisane w bazie MSA informacje o reputacji wszystkich wĊzłów sieci bĊdą udostĊpniane
mechanizmom zarządzania Systemu IIP poprzez dostĊp do odpowiednich MIB master agenta
SNMP i lokalnych agentów SNMP.
6. Podsumowanie
Architektura systemu bezpieczeĔstwa jest czĊĞcią specyfikacji poziomu 2 Systemu IIP, który
udostĊpnia mechanizmy i techniki wirtualizacji dla tworzenia Równoległych Internetów. DziĊki
takiemu usytuowaniu mechanizmy bezpieczeĔstwa bĊdą wprowadzone do Systemu IIP w sposób
jednolity i bĊdą jednakowo dostĊpne dla Równoległych Internetów. Oparcie systemu bezpieczeĔstwa na wykrywaniu anomalii eliminuje wykorzystanie znanych modeli zagroĪeĔ i repozytoriów
sygnatur ataku. Te są bowiem nieprzydatne na poziomie 2, gdyĪ mechanizmy ataków są specyficzne wzglĊdem wyĪszych poziomów Systemu IIP, zaĞ ich objawy mniej charakterystyczne wskutek
współdzielenia infrastruktury transmisyjnej przez Równoległe Internety. Prowadzone prace projektowe zmierzają do praktycznej weryfikacji proponowanego rozwiązania w ogólnokrajowym Ğrodowisku eksperymentalnym, aktualnie budowanym w oparciu o specyfikacjĊ Systemu IIP.
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