
PORADNIKI

Firewalking



Terminologia

ACL Access Control List. Zbiór zasad, które wymuszają zasady 
bezpieczeństwa. Tu ograniczymy się do zasad sieciowych

Router/Gateway Używane zamiennie. Tu odniesiemy się do wieloadresowego hosta ,  
który jest skonfigurowany do przesyłania datagramów IP. Może lub  
nie mieć filtrowania pakietów ACL, w miejscu które blokuje ruch  
sieciowy.

Połączenia wchodzące: Opisuje ruch w sieci, które pochodzi z zewnątrz obszaru sieci i 
posuwa się do wewnątrz.

Połączenia wychodzące: Opisuje ruch w sieci , który pochodzi z wewnątrz granic sieci i 
posuwa się na zewnątrz

Firewall: Odnosimy się do niego jako wieloadresowego hosta 
skonfigurowanego  do  pzepuszczania  datagramów IP,  który  używa  
filtrowania pakietów ACL dla kontroli ruchu sieciowego

Krótkie wprowadzenie

Opisuję tu firewalking, technikę , która może być użyta do zbierania informacji o sieciach zdalnych 
chronionych przez firewall. Celem niniejszego tekstu jest zbadanie ryzyka jaką niesie ta technika. 
Firewalking używa traceroute takiego jak analiza pakietów IP dla określania czy lub nie określony 
pakiet może przejść z hosta napastnika do hosta przeznaczenia przez urządzenie filtrujące pakiety. 
Technika ta może być używana do mapowania  "otwartego" lub "przechodzącego przez" portu na 
bramie.  Może określić  czy pakiety z  różnych informacji  kontrolnych mogą przejść przez  daną 
bramę.  Również,  używając  tej  techniki,  napastnik  może  odwzorować  routery  za  urządzeniem 
filtrującym pakiety. Dla pełnego zrozumienia jak działa ta technika, najpierw musimy zrozumieć 
jak działa traceroute.

Traceroute

Traceroute  jest  narzędziem  debuggowania  sieciowego  zaprojektowanego  do  odwzorowania 
wszystkich  hostów  w  drodze  do  określonego  miejsca  przeznaczenia.  Traceroute  działa  przez 
wysyłanie pakietów UDP lub echo (ping) ICMP do hosta przeznaczenia i monotonicznie zwiększa 
czas życia (TTL) pola w nagłówku IP każdego kolejnej rundy (domyślnie, runda składa się z trzech 
pakietów lub sond). Jeśli skanownie traceroute jest robione przy użyciu UDP port przeznaczenia 
będzie zwiększany przy każdym wysyłaniu sondy. Pole TTL IP jest używane do ograniczenia czasu 
życia datagramów przez Internet i jest zmniejszane zanim router przekaże pakiet. Jeśli ta redukcja 
spowoduje ,że TTL będzie 0 lub mniejsze, router w odpowiedzi wyśle z powrotem komunikat błędu 
ICMP (czas życia  przekroczony w transmisji)  do oryginalnego hosta.  Pozwala to oryginalnemu 
hostowi  poznać  przy którym routerze  wygasł  pakiet.  Zaczynając  TTL,  routery  między dwoma 
odanymi hostami mogą być znalezione przez zwiększenie TTL i monitorowanie odpowiedzi ICMP 
(pod warunkiem ,że nie ma filtrowania zaporowego lub poważnych strat pakietów). Aby upewnić 
się ,że uzyskuje właściwe odpowiedzi z ostatecznego hosta przeznaczenia (nieosiągalny port ICMP 
lub  ICMP echo  reply)  traceroute  będzie  wybierał  albo  wysoki  port  UDP,  który  ,co  jest  mało 
prawdopodobne, by był używany przez dowolnąapliakcję lub używały go pakiety ping.

Zbieranie informacji przy użyciu traceroute



Po zrozumieniu jak działa traceroute, możemy teraz zabadać jak może być to wykorzystane do 
dostarczania informacji  o poszczególnych sieciach.  Sekcja ta zademosntruje dwa różne sposoby 
używania traceroute dla rekonesansu jakichś sieci.  Poniższ przykłady są zmyślone aby pokazać 
określone sytuacje , które mogą lub nie wystąpić

• Wybieg protokołu

Pierwszy scenariusz  zakłada  sieć  chronioną  przez  firewall,  który  blokuje  cały  ruch  za  
wyjątkiem  ping i odpowiedzi ping (ICMP wpisze 8 i 0, odpowiednio). Możemy użyć 
programu  traceroute  aby  pokazać  jakie  hosty  znajdują  się  za  tym  filtrem  (który  jest  
prawdopodobnie  przeciwko  polityce  bezpieczeństwa).  Zamiast  domyślnego  zachowania  
przy użyciu UDP (Rysunek 1), chcemy wymusić na traceroute do użycia pakietów ICMP 
(Rysunek 2). Zwróć uwagę ,że tym razem możemy widzieć hosty za firewall'em

Rysunek 1

Rysunek 2

• Rodzący się port siewu

Drugi przykład zakłada przykład chronionej sieci przez firewall, który blokuje cały ruch z 
wyjątkiem portu 53 UDP (Domain Name Service lub DNS)



Rysunek 3

Jak widać na Rysunku 3, skanowanie traceroute jest zablokowne po 8 etapie ponieważ żaden ruch 
nie jest dozwolony wejścia do sieci za wyjątkiem zapytań DNS.Uzbrojeni w tą wiedzę, możemy 
łatwo odwzorować hosty za bramą. Możemy skontrolować:

• Startowy port  źródłowy traceroute  (który  ,domyślnie,  zwiększa  się  monotonicznie  przy 
każdym wysyłaniu sondy

• Liczbę sond wysłanych w każdej rundzie (domyślnie jest to 3)

Możemy  określić:

• Liczbę przeskoków między hostem napastnika a docelowymm firewallem

Ta  informacja  pozwala  nam deterministycznie  kontrolować  numer  portu  sondy  które  dotrą  do 
firewalla. Ze względu na fakt,że firewall nie ma analizy treści, możemy oszukać go  aby myślał,że 
nasze pakiety są zapytaniami DNS i dlatego możemy ominąć ACL. Po porstu zaczniemy nasze 
skanowanie od portu startowego o numerze:

(port docelowy – (liczba przeskoków * liczba sond)) – 1

Jeśli jest więcej niż (port docelowy -1) liczby przeskoków z przeznaczenia ta metoda oczywiście 
nie zadziała. Dla naszego powyższego przykładu daje to nam:

(53 -(8*3)) – 1 = 28

Sonda, która dociera do filtra będzie miała akceptowalny numer portu podyktowany przez ACL 
firewalla i zostanie przepuszczony bez przeszkód (Rysunek 4)



Rysunek 4

Zauważ ,że  skanowanie  kończy się  bezpośrednio  po  przekazaniu  portu  docelowego.  Jest  to  ze 
względu na fakt ,że traceroute kontynuuje zwiększanie numeru portu dla każdej wysłanej sondy. 
Sonda  bezpośrednio  po  skutecznej  próbie  będzie  odrzucany  przez  ACL na  firewallu.  Prosta 
modyfikacja  traceroute  przez  dodanie  przełącznika  do  linii  poleceń,  pozwoli  na  zatrzymanie 
zwiększania portu (Rysunek 5).Pozwala to nam wymusić aby każda sonda jaką wysyłamy będzie 
akceptowalna  przez  ACL na  firewallu.  Efektem  ubocznym  będzie  to  ,że  nie  możemy  pobrać 
normalnego niedostępnego komunikatu ICMP z ostatecznego miejsca przeznaczenia ze względu na 
fakt ,że być może nasłuchuje czegoś na drugim końcu)

Rysunek 5

• Idąc trochę dalej

Ponieważ magia traceroute dzieje się  w warstwie IP, dowolny protokół transportowy (UDP, 
TCP i ICMP) może być użyty. Baza ustanowiona przez traceroute może być rozszerzona na inny 
protokół ze szczytu na IP. Jeśli  spróbujemy traceroute do maszyny za firwallem a sonda dotrze do 
firewalla  jest  zakazana  przez  filtr  ACL,pakiet  zostanie  odrzucony(w  większości  przypadków). 
Wszystko co można określić ze skanu traceroute jst ostatnia brama (w tym przypadku firewall), 
która  odpowiada.  To  jest  dobra  informacja.  Ten  firewall  może  potem  stać  się  punktem 
orientacyjnym,którego użyjemy do określenia sukcesu przyszłych sond. Jeśli robimy traceroute na 
maszynę za tym firewallem z różnymi (protokół)  sondami traceroute i  dostaniemy odpowiedzi, 
wimy dwie rzeczy:  1) ten szczególny rodzaj ruchu przechodzi przezten firewall i 2) znamy host za 



firewallem. Jeśli tylko osiągnęliśmy nasz punkt obserwacyjny, wiemy jaki typ ruchu jest filtrowany. 
To jest podstawa  firewalkingu.

Firewalking

Aby użyć odpowiedzi bramy dla zbierania indormacji, musisz znać dwa fragmenty informacji:

• Adres IP ostatnio znanej bramy zanim przejdziesz do firewalkingu
• Adres IP hosta umieszczonego za firewallem

Pierwszy adres  IP jest  naszą  miarą  (punkt  obserwacyjny dla  powyższego  przykładu),  jeśli  nie 
możemy uzyskać  z  tej  maszyny,  wtedy zakładamy ,że  niezależnie  od  protokołu  próbowaliśmy 
przekazać.  Drugi  adres  IP jest  używany jako przeznaczenie  bezpośredniego  przepływu pakietu 
(Rysunek 6)

Rysunek 6

Używając tej techniki, możemy wykonać kilka różnych ataków zbierania informacji. Jedne atak jest 
skanowaniem  protokołu  firewalla,  który  będzie  określał  jakie  porty/protokoły  firewalla  będzie 
pozwalał  na  ruch  do  hosta  atakującego.  Będzie  przekazywał  pakiety  na  wszystkich  portach  i 
protokołach  i  monitorował  odpowiedzi.  Drugi  potencjalny watek  to  zaawansowane  mapowanie 
sieciowe.  Przez  wysyłanie  pakietów  do  każdego  hosta  za  filtrem  pakietów,  atakujący  może 
wygenerować dokładną mapę topologii sieci

Firewall – Narzędzia

Podczas  gdy traceroute jest  użyteczną aplikacją,  nie  jest  zbyt  rozszerzalny dla  różnego rodzaju 
poważnych skanowań rozpoznawczych; do tego celu zbudowano narzędzie zwnae firewalk

• Ogień, chodź ze mną ?

Firewalk  jest  narzędziem  audytu  sieci  które  wykorzystuje  techniki  opisane  powyżej.  Próbuje 



określać jakie protokoły warstwy przechodzą przez daną bramkę. Skanowanie firewalk działa przez 
wysyłanie pakietów TCP lub UDP z IP TTL jeden więcej niż docelowa brama. Jeśli brama zezwala 
na ruch, przesyłamy pakiety do kolejnego przeskoku gdzie wygasają i wywołują przekroczenie TTL 
w tranzycie wiadomości. Jeśli host bramy nie zezwala na ruch, to spowoduje zanik pakietów i nie 
zobaczymy odpowiedzi. Przez wysyłanie sond w po kolei i nagrywanie tych które odpowiedzą a 
które nie, można określić listę dostępową na bramie.

• Fazy

Firewalk  ma  dwie  fazy,fazę  znajdowania  sieci  i  fazęskanowania.  Początkowo  aby  uzyskać 
poprawny IP TTL(którego wynik spowoduje wygaśnięcie  pakietów poza bramą)  potrzebujemy 
liczenia  skoków.  Oszukamy  Ttl  w  ten  sam  sposób  jak  działa  traceroute,  wysyłając  pakiety  z 
sukcesywnym zwiększaniem IP TTL'i  w stronę hostu przeznaczenia. Kiedy znamy liczbę skoków 
możemy przejść do kolejnej fazy, rzeczywistego skanowania. Rzeczywiste skanowanie jest proste. 
Firewalk  wysyła  pakiety  TCP lub  UDP i  ustawia  limit  czasu;  jeśli  odbiera  odpowiedź  przed 
upłynięciem czasu, port jest uważany za otwarty; jeśli nie, port jest zamknięty (Rysunek 7)

Rysunek  7

• Wolnym krokiem

Jak wiemy, pakiety w sieci IP moga być usunięte z różnych powodów. Kiedy pakiet jest usunięty z 
innego  powodu  niż  blokada  przez  filtr,  jest  to  zewnętrzna  strata.  Dla  naszego  firewalka  aby 
skanowanie  było  dokładne  ,musimy  ograniczyć  te  gubione  zewnętrznie  pakiety  do  minimum. 
Najlepiej  możemy  to  zrobić  w  większości  przypadków  jest  zwolnenie  z  liczby  sond  jakie 



wysłaliśmy.O ile nie istnieje poważne przeciążenia sieci, niektóre z sond powinny dotrzeć. Jednak , 
co jeśli sonda jaką wysłaliśmy jest filtrowany lub odrzucany przez różne bramy podczas drogi do 
bramy docelowej (Rysunek 8)? 

Rysunek 8

Dla  firewalk,  będzie  to  wyglądało  jak gdyby brama docelowa odrzuciła  pakiet,  który ,  w tym 
przypadku, z pewnością negatywnie fałszywy. To nie są obce straty, po prostu wysyłanie większej 
ilości pakietów nie będzie pomocne. Aby się zabezpieczyć przed tym, musimy wykonać "powolny 
spacer"  lub "spacer  pełzający".  To jest  podobne do normalnego skanowania,  jednak skanujemy 
każdy przeskok  w drodze  do  celu.  Wykonujemy standardową firewalkową fazę  oszukiwania  a 
potem skanujemy każdy pośredni przeskok do przeznaczenia. Pozwala to zabezpieczyć się przed 
fałszywą negacją zewzględu na pośedni filtr blokujący i pozwala firewalkowi być bardziej pewnym 
w swoich raportach. Główną zaletą jest to,że możemy określić czy blokowane porty są fałszywie 
negatywne. Wadą jest to ,że jak wskazuje nazwa, jest wolny.

Redukcja ryzyka

Najłaywiejszym  rozwiązaniem  tego  problemu  jest  zablokowanie  komunikatów  Przekroczenia 
ICMP TTL aby nie  opuszczały  sieci  wewnętrznej.  Będzie  to  także  miało  wpływ  na  złamanie 
poprawnego użycia traceroute  i mogą hamować zdalną diagnostykę poblemu sieci wewnętrznej. 
Inną obroną przeciwko firewalkingowi jest użycie pewnych form serwera proxy. Network Address 
Translation (NAT) lub serwera proxy mogą zabezpieczyć przed firewalkowymi sondowaniami poza 
nimi.  Podczas gdy sieci oparte o narzędzia wykrywania intruzów,mogą wykrywać pewne ataki; 
możliwe jest  stowrzenie wersji  Firewalk,  która generuje pakiety,  które wyglądają jak poprawne 
pakiety dla każej usługi, która jest skanowana.




