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WPROWADZENIE
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie jak ICMP, dobrze 
znany  i  szeroko  rozpowszechniony  protokół,  może  być  użyty 
przeciwko  sieci.  Jedna  z  najbardziej  interesujących  rzeczy  na 
temat ludzi (moim skromnym zdaniem) i społeczeństwa jako całości 
jest  to  ,  jak  akceptowalni  i  zaufani  mogą  być  ludzie.  Na 
przykład , większość ludzi którzy pracują w sieci używają ping, 
inni  mogą  używać  pagera  aby  sprawdzać  kogoś.  Ta  możliwość 
wysyłania  wiadomości,  a  potem  oczekiwania  na  odpowiedź,  jest 
fundamentalnym sposobem w jaki ludzie komunikują się i pracują. 
Ludzie biorą to za pewnik. ICMP jest jednym z takich narzędzi, 
które  wielu  ludzi  ignoruje  jako  zagrożenie  bezpieczeństwa.  W 
kręgach bezpieczeństwa wiadomo ,że ICMP, szczególnie echo request 
i  echo  reply  mogą  być  użyte  do  zalania  sieci,  która  nie  jest 
właściwie  chroniona  (np  nie  włączone  nadawanie  ip  na  routerze 
Cisco interfejsie Ethernet, może pomóc w ataku typu SMURF), lub 
poprawienie przed tego typu atakiem denial of service (wzmocnienie 
jądra  systemu  operacyjnego,  na  przykład  przez  użycie  skrytpów 
yassp dla wzmocnienia Solarisa). To co nie jest dobrze znane to to 
,że  ICMP  może  być  również  użyty  jako  ukryty  kanał  przeciwko 
firewallom i systemowi kontroli dostępu (na przykład router listy 
kontroli  dostępu).  ICMP  echo-request  i  echo-reply  są  rzadko 
blokowane;

Ukryty kanał
W  dziedzinie  bezpieczeństwa  systemów  informacyjnych,  kanał  jest 
określany jako

"... ścieżka przekazywania informacji wewnątrz systemu.."

Oznacza  to  dowolną  metodę  używaną  do  przekazywania  informacji 
wewnątrz komputera (w tym przypadku), taka jak ftp, ssh etc są 
klasyfikowane jako kanał. Kanał ukryty to

"...proces przekazywania informacji w sposób, który narusza 
zasady bezpieczeństwa systemów..."

Lub  w  tym  przypadku,  tylne  drzwii,  wewnątrz  sieci,  które 
przekraczają  i  omijają  firewall,  bramę  smtp  Unixa  i  mechanizm 
systemu uwierzytelniania

Przykład hipotetyczny

Z  perspektywy  laboratoryjnej  jest  relatywnie  łatwo  stworzyć 
tunelowanie ICMP z jednego hosta do innego hosta przez firewall. W 
"prawdziwym" świecie, jest bardziej prawdopodobny ,że złośliwy ex-
pracownik może pozostawić tylne drzwi takie jak uruchomiony serwer 
LOKI, dając jemu / jej nieograniczony dostęp do przychodzących i 
wychodzących emaili (w tym przykładzie)



Zdeterminowany  hacker  wchodzący  z  Internetu,  może  narazić  na 
szwank  niezabezpieczony/poprawiony/wzmocniony  serwer  (w  tym 
przykładzie demon smtp, z atakiem buffer overflow) Buffer overflow 
może  wystąpić  w  wyniku  braku  odpowiedniej  walidacji  danych 
wejściowych,  w  wyniku  czego  umożliwia  to  atakującemu  wykonanie 
dowolnego kodu.W zależności od celu atakującego (w tym przypadku 
atakujący  szuka  haseł),  ona/on  mogą  chcieć  mieć  długoterminowy 
dostęp do serwera pocztowego, jeśli był to ten przypadek, ona/on 
mogą  chcieć  pozostać  niewykrytym  podczas  zbierania  informacji. 
Tunelowanie  ICMP  może  być  dobrym  sposobem  uzyskania  tej 
anonimości, i utrzymanie dostępu do zaatakowanego systemu i jego 
narzędzi.  Inne  narzędzia  mogą  być  używane  do  ukrywania  się. 
Istnieje wiele dobrych stron i ciekawych narzędzi dla uchylania 
się przed wykryciem i unikania wykrycia!

W tym przykładzie została naruszona bramka smtp. Przez wysłanie 
spreparowanego  załącznika  mime  napastnik  zdobył  zwiększone 
uprawnienia  na  polu  *nix  i  oskrytptowanie  transferu  FTP  demona 
tnelowania ICMP. Ona / On potem wykonuje binria dla serwera demona 
ICMP. Stąd, atakujący z powodzenie łączy się z hostem korzystając 
z klienta loki. Jedyne protokoły i porty dozwolone (z Internetu) i 
przez firewall w tym eksperymencie to były ICMP i port 25 TCP 
(SMTP). Informacja ta została zebrana przy użyciu "nmap". W wyniku 
zastosowania polecenia nmap, które dostarcza informacji na temat 



portów TCP. UDP, moga być otwarte na określony zakres adresów IP. 
W  tym  przykładzie  skanujemy  poza  zakresem  publicznych  ip  w 
przykładowej sieci.

nmap -sS -sU x.66.207.1-254
Polecenie to pinguje host, wysyła pakiet TCP SYNC i UDP do portu 
(od 0 – 1024). IP przeznaczenia odpowie echo-reply, potwierdzając 
ip hosta lub że host nie został osiągnięty {nmap nie kontynuuje 
tego skanowania na tym hoście i nie mogę spingować go używając 
opcji -P0 dla zabezpieczenie tego} Host jeśli odpowie, powinien 
wysłać z powrotem syn-ack ,potwierdzajc ,że port jest otwarty lub 
RST jeśli jest zamknięty, Jeśli port UDP jest niedostępnym portem 
port ICMP nieosiągalny komunikat będzie odebrany.
Korzystając  z  różnych  metod  skanowania  możliwe  jest  stworzenie 
obrazu, które porty są otwarte, które zamknięte, które filtrowane. 
Lista kontroli dostępu wychodzących połączeń na firewallu pozwala 
na dowolny ruch z wewnątrz na zewnątrz do docelowego miejsca w 
Internecie (w tym DMZ). To oczywiście nie najlepsza praktyka w 
zakresie konfiguracji firewalla, ale pasuje do tego przykładu.

Tworzenie ukrytego kanału
Aby uzyskać kontrolę lub dostęp do innych urządzeń w danej sieci i 
być  może  innych  demonów  na  loklanym  hoście  (takim  jak  telnet) 
hacker  musi  uzyskać  jakąś  postać  shella  lub  lokalny  dostęp  do 
urządzenia poza firewallem. Aby to uzyskać hacker może użyć Loki. 
Loki jest kodem proof-of-concept (dowód koncepcji) dla tunelowania 
ICMP.  Możliwe  jest  również  użycie  szyfrowania  z  tą  określoną 
wersją! Może to pomóc w uchyleniu się przed systemem wykrywania 
intruzów.  Chociaż  jest  to  możliwe,duża  ilość  ruchu  ICMP  może 
wyzwolić  alarm  ID  (Intrusion  Detection).  Tunelowanie  ICMP  jest 
metodą  użycia  echo-request  i  echo-reply  ICMP  jako  nośników 
jakiegoś ładunku jaki atakujący może chcieć użyć, starając się o 
ukradkowy  dostęp,  lub  kontrolę  zaatakowanego  systemu.  Ponieważ 
metoda  polega  na  wykorzystaniu  ICMP  przeciwko  zamierzonemu 
projektowi,  musi  być  dwóch  uczestników   dla  ułatwienia 
tunelowania. Powodem ,że do tanga trzeba dwojga,lub więcej, jest 
to  ,że  implementacja  hosta  ICMP  nie  będzie  się  rozglądał  za 
specjalnie spreparowanym ruchem. Dlatego też tunelowanie ICMP jest 
to  klient/serwer  w  zależności  od  metodologii.  Kod  źródłowy  dla 
Loki można znaleźć pod adresem:

http://www.phrack.org/show.php?p=51&a=6

Instalacja
#Skompiluj narzędzie
gcc -0 extract extract.c

#Użyj wyodrębnienia dla odzyskania kodu źródłowego 
./extract  phrack51/p51-06

#Kod będzie wyodrębniony do katalogu (nazwanego L2), tu będziesz 
mógł kompilować zarówno binaria serwera i klienta



Przejdź do katalogu "L2" i wpisz make, wybierz swój OS (np make 
linux)

Kiedy skutecznie skompilowałeś Loki, będziesz mógł wykonać LOKID. 
Strona serwera Loki, i LOKI dla binariów klienta

LOKID uruchamia się na atakowanym hoście, a loki jest używany dla 
dostępu do demona serwera

loki –d x.x.x.x (gdzie x = 32bitowy adres IP)

Teraz powinieneś mieć dostęp do konsoli, wpisz ls. Stąd możesz 
przejść system w wolnym czasie, wyłuskując informacje. Przykładem 
może być cat /ets/passwd lub nawet cat /ets/shadow, w zależności 
od poziomu wzmocnienia serwera i poziomu uprzywilejowania hackera.

Obserwacja, śledzenie i zrozumienie tunelowania ICMP
Mamy ustawiony demon Loki na zagrożonym hoście i skuteczne z nim 
połączenie.  Możey  teraz  zanalizować  i  obserwować  jak  działa 
tunelowanie ICMP.
Przed  analizą  i  zrozumieniem  "modyfikowanego"  ruchu  ICMP  dla 
tunelowania, zbadajmy najpierw "normalny" ruch icmp. Poniżej mamy 
zrzut echo-request i echo-reply ICMP (rysunek 1)

(snort -v -d -C icmp (-v 

Rysunek 1: "normalne" echo i echo-reply ICMP, odnotuj,
zawartość pakietów ICMP, różne systemy operacyjne 
wysyłają różną zawartość w części danych żądania i 
odpowiedzi (To jest pole BSD)

RFC777  stanowi  ,że  dane,  które  zostały  odebrane  ,  "muszą"  być 
zwrócone.Co  jeśli  spreparujemy  odpowiedzi?...  z  różnymi  danymi, 
które zostaną wysłane?... czy ICMP to sprawdza?



Jeśli możemy wysłać z powrotem dane w echo-reply do hosta, który 
wysłał  echo-request  bez  żadnych  katastrofalnych  lub  zakłóconych 
rezultatów, wtedy z pewnością możemy wysyłać lub odbierać wszystko 
co chcemy?
Użyłem  hping  dla  podstępnego  pakietu  echo-reply  ICMP  dla 
przetestowania tej teorii.

hping --icmp -I fxp0 --icmptype 0 -d 101 -E test x.x.x.x

Rysunek 2 Pokazałem tu ,że wysłałem fałszywe echo-reply do 
hosta

Rysunek 3 To pokazuje i udowadnia ,że możliwe jest wysłanie
echo-request ICMP z dowolną zawartością a potem z powrotem
otrzymać echo-reply

Z  powyższego  testu  można  wydedukować  ,że  jeśli  kod  lub  skrypt 
został  napisany  do  nasłuchu  dla  określonego  podstępnego  ruchu 
ICMP, można wtedy sugerować ,że możliwe jest wysyłanie poleceń do 
jakiegoś nasłuchującego kodu/apletu/skryptu.

Poniżej  mamy  pseudo-kod  co  możemy  zrobić  aby  skorzystać  z 
mechanizmu tunelowania ICMP lub dokładniej jako ukrytego kanału.



Pseudo kod serwera
Inicjalizacja przechwytywania pakietu
#Tag będzie oddzielał normalny ruch ICMP od ruchu podrobionego.
#Tag będzie umieszczony w polu danych wiadomości echo-request i 
reply.

:START
If capture.packet EQUALS icmp AND my.tag THEN
{
IF my.tag EQUALS[naughty.traffic] AND [List] THEN
{

/bin/ls OUTPUT do pliku, wyslij echo-reply z zawartością
pliku w części danych wiadomości i my.tag

}
ELSE
{
IGNORE, CONTINUE TO LISTEN
:START
}
}

Pseudo kod klienta
:START

SEND ECHO_REQUEST do adresu IP, z my.tag AND
List
LISTEN FOR REPLY

IF RESPONSE EQUAL ICMP i my,.tag, THEN OUTPUT część danych
wiadomości ICMP na ekran lub do pliku

ELSE
{
TIMEOUT IF NO RESPONSE (zmienna czasowa)
EXIT PROGRAM
}

Dowód na to ,że pudding jest do zjedzenia
Mając  zbadane  i  udowodnione  ,że  możliwe  jest  wysyłanie 
sfałszowanych pakietów ICMP, zanalizujmy Loki
Loki  został  zainstalowany  na  atakowanym  hoście,  i  hacker  teraz 
chce móc przechwycić email.

Klient (cracker)
./loki  -d c.66.207.10 (klient łączy się z serwerem)

LOKI2 route [(c) 1997 guild corporation worldwide]
loki > ls (test połączenia)

Serwer



6502# ./lokid (serwer odbiera polecenie)
LOKI2 route[(c) 1997 guild corporation worldwide]

Klient
Klient odbiera odpowiedzi zawierające listing katalogu

Teraz  możliwe  jest  wykonanie  poleceń  i  odbieranie  sprzężenia 
zwrotnego.  Kolejnym  krokiem  może  być  stworzenie  skryptu  do 
przechwytywania emaili. Przechwytujemy /var/spool/mqueue, lub być 
może uruchamiamy sendmail, w trybie debug, przechwytując wszystkie 
transakcje mailowe i filtrując hasła. Wtedy emailing przechwytuje 
dane na anonimowym koncie email.

Inne kwestie w ICMP
ICMP  nie  może  być  tylko  narzędziem  jako  ukryty  kanał,  jak 
wspomniałem  na  początku,  ICMP  może  być  używany  do  floodowania 
sieci,  i  wykorzystanie  pasma,  powodując  ataki  typu  "denial  of 
sercvice". ICMP może również być użyty do identyfikacji systemów 
operacyjnych. Co może pomóc w audycie bezpieczeństwa i tych którzy 
mają złe intencje.
X-Probe jest przykładem kodu weryfikacji koncepcji,która w skrócie 
określa system operacyjny z zawartością ruchu ICMP wysyłanego do 
stosu IP.

Przykład x-probe

X-Probe jest zainicjowane do skanowania hosta dla wykrycia OS'a



X-Probe znajduje w odpowiedzie ,ze web srewer to aktualnie IBM AIX

Jak odkrył to X-Probe...?

Poniższy Rysunek pokazuje działanie X-Probe

Rysunek 4 X-Probe wysyła pakiet UDP do portu o numerze ,
który jest/ nie ma go. Kiedy wiadomość ICMP typu 3, kodu 3, 
DESTINATION,UNREACHABLE,PORT  UNREACHABLE  jest  zwracany.  X-
Probe  porównuje  zawartość  odpowiedź  ze  znanymi  systemami  
operacyjnymi. Z tego debtranego pakietu, informacja taka jak 
IP Total Length Field, IPID, 3bit Flags i pola Offset, sumy 
kontrolne nagłówka IP i UDP, X-Probe może łatwo odgadnąć  
System Operacyjny.

Podsumowanie i konkluzje
Na zakończenie można zauważyć ,że możliwe jest wykorzystanie ICMP 
jako mechanizmu transportującego, ukrytego kanału dla dostępu do 
atakowanego systemu. Napisano tu też o innych zastosowaniach ICMP, 
takich jak identyfikacja systemów operacyjnych i atakach denial of 
service. Użycie tunelowania ICMP jako szczególnego typu ukrytego 
kanału  nie  jest  jedynym  środkiem  dostępu  do  sieci  przy  pomocy 
jakiegoś Trojana lub tylnych drzwi (ukryte kanały).
Jak można zapobiec przeciwko użyciu ICMP jako ukrytego kanału lub 
ataku?



• Silne korporacyjne zasady bezpieczeństwa, które podają bardzo 
jasne i precyzyjne definicje procedur, funkcjonowania pracy i 
bezpieczeństwa pracy w domu

• Przez  konfigurację  firewalla  i  zasad  listy  dostępu, 
kontrolowanie całego ruchu, wchodzenia i opuszczania sieci. 
Samo  zablokowanie  echo-request  i  echo-reply  nie  będzie 
efektywne w całości(w tym przypadku), ponieważ Loki moze być 
przekodowany  do  użycia  z  różnymi  typami  ICMP,  lub  innymi 
protokałami takimi jak tcp

• Przeglądanie logów i logów zarchiwizowanych. To nic innego 
jak wiedza co się wydarzyło lub dzieje się w sieci.

• Instalacja  systemu  wykrywania  intruzów.  Chociaż  wiesz  jaki 
jest  normalny  ruch  w  sieci,  uruchom  tcpdump  lub  snort  i 
obserwuj  ruch  sieciowy.  Przełącz  monitorowanie  na 
"sniffowanie" portu aby móć widzieć cały ruch sieciowy.

• Wzmocnienie  serwerówm,  używając  CERT  lub  SANS  dla 
zabezpieczenia Systemów Operacyjnych lub Aplikacji.

• Regularne kontrolowanie słabości w sprzęcie i oprogramowaniu 
systemu używanych w sieci.

• Edukacja.


