
Egzamin z BSK, 6 lutego 2016

Imię i nazwisko: ............................................................................................... Nr indeksu: ...........................

Odpowiedzi tylko na temat proszę pisać wyraźnie na otrzymanym formularzu.

1. [2 pkt.] Jaka jest w kontekście bezpieczeństwa różnica między wirusem a bakterią?

Bakteria jest programem lub fragmentem programu, którego celem jest całkowite wyczerpanie pewnego zasobu lub zasobów
systemu, np. pamięci na dysku, pamięci wirtualnej, portów, procesów itp. Natomiast wirus jest fragmentem programu,
który samoczynnie doczepia się do innych programów, zapewniając sobie możliwość wykonania swojego kodu po ich
uruchomieniu. Celem tego działania jest stworzenie możliwości, aby w odpowiedniej sytuacji (określona data, sygnał od
atakującego itp.) wykonać działanie niepożądane, np. zniszczyć zasoby systemu, przekazać informacje do atakującego,
wykonać działanie wobec osób trzecich w imieniu atakującego itp.

2. [2 pkt.] Podaj przykład strategii analizy poprawności alokacji i dealokacji stosowany w Valgrindzie.

Valgrind jest programem, który kompiluje kod źródłowy w C, instrumentując odpowiednio kod wynikowy, dzięki czemu
możliwe staje się zbieranie informacji o działaniu programu oraz sprawdzanie dodatkowych warunków przy wykonywaniu
wywołań procedur bibliotecznych, w tym alokujących i zwalniających pamięć. Utrzymuje on struktury danych pozwalające
na obserwowanie, które bloki pamięci są zaalokowane, które bloki pamięci są zwolnione oraz jakie wskaźniki znajdują się na
osiągalnych zmiennych programu źródłowego. Porównanie tych zbiorów wykonuje śledzący wykonanie programu człowiek.
Wypisanie ich zawartości odbywa się w zadanym przez śledzącego momencie oraz na końcu działania programu. Dzięki
raportowi możliwe staje się rozeznanie, czy alokacja i dealokacja nie powoduje wycieków pamięci, powstawania dyndających
i dzikich wskaźników. Struktury danych z zaalokowanymi blokami pozwalają także na sprawdzanie w momencie wykonania
free, czy rzeczywiście zwalniany blok był wcześniej zaalokowany.

3. [2 pkt.] Jaka jest podstawowa różnica w zastosowaniach między ruterami filtrującymi a ruterami szyfrującymi?

Rutery filtrujące na podstawie zadanych reguł przepuszczają lub gubią pakiety, oczyszczając w ten sposób ruch sieciowy
z niepożądanych przepływów. Nie zapewnia to poufności przesyłanych danych. Rutery szyfrujące szyfrują pakiety, dzięki
czemu zapewniają poufność przesyłanych danych. Nie zapewnia to, że przesyłane pakiety zawierają tylko pożądany ruch
sieciowy.

4. [2 pkt.] Podaj dwa przykłady sytuacji, w których liczenie probabilistycznej wartości oczekiwanej przydaje się do
zapewnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Z probabilistycznej wartości oczekiwanej korzysta się przy wykonywaniu współczesnej kryptoanalizy. Stosowana jest ona
także przy ochronie przed spamem — niektóre programy antyspamowe przechowują wartości oczekiwane określonych
parametrów liczbowych, tzw. profile poczty. Parametry te wyliczane są dla przychodzących listów. Jeśli wartość obliczona
nie odbiega zbytnio od wartości oczekiwanej, list uznawany jest za spam. Podobnej analizy dokonuje się w systemach
wykrywania intruzów. System przechowuje profile zachowań użytkowników lub określonych modułów systemu oparte na
przybliżonych wartościach oczekiwanych różnych parametrów zachowania tychże (np. liczby odwołań do plików, liczby
otwartych na raz portów itp.). Jeśli dane aktualnie zbierane odbiegają od profilu, sugeruje to atak.

5. [2 pkt.] Co to jest CRL i do czego służy w kontekście bezpieczeństwa?

CRL to skrót od Certificate Revocation List. Na takich listach urzędy certyfikacyjne (CA) umieszczają certyfikaty, dla
których nie upłynął jeszcze czas ich ważności, ale zostało utracone zaufanie do nich, np. w wyniku zmiany danych
właściciela lub w wyniku podejrzenia wycieku klucza prywatnego związanego z certyfikatem.

6. [2 pkt.] Którego trybu jest lepiej użyć przy szyfrowaniu blokowym: CBC czy ECB? Uzasadnij wybór.

Mając do wyboru użycie CBC lub ECB, ze względów bezpieczeństwa należy użyć CBC. Tryb ECB ma tę własność, że
dla dwóch bloków o tej samej treści wynik będzie taki sam. Tego typu sytuacja pozwala na prowadzenie kryptoanalizy
statystycznej, gdzie na podstawie znajomości ogólnej struktury tekstu źródłowego i jego własności statystycznych można
odkryć część szyfrowanego komunikatu, a czasem nawet klucz.
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7. [2 pkt.] W systemach uniksowych w pliku /etc/shadow umieszczane są dane pozwalające na weryfikację hasła. Umiesz-
czane one tam są po przetworzeniu przez funkcję kryptograficzną (hasz lub szyfrowanie). Jednak przed wykonaniem tej
operacji dodaje się do hasła stempel czasowy. Dlaczego?

Ta dodatkowa informacja zwiększa przestrzeń poszukiwań, redukując możliwość ataku przez sporządzenie tzw. tablicy
tęczowej (ang. rainbow table), zawierającej wyniki działania funkcji skrótu dla haseł z określonego słownika. Tego rodzaju
rozwiązanie sprawia także, że przestaje być możliwe odkrycie hasła przez bezpośrednie porównanie wpisu z wpisem dla
innego użytkownika (gdy różni użytkownicy mają to samo hasło) lub wpisem dla tego samego użytkownika w innej bazie
haseł (ten sam użytkownik może mieć to samo hasło na innym systemie).

8. [2 pkt.] Czy typ String w Javie nadaje się do przechowywania haseł? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Typ String w Javie nie nadaje się do przechowywania haseł, gdyż typ ten jest niemutowalny (ang. immutable), a co
za tym idzie po skorzystaniu z hasła nie można usunąć go z bufora, który go przechowywał. Bufor z hasłem pozostaje
w pamięci przez bliżej nieokreślony czas: cały okres do odśmiecenia przez śmieciarkę oraz potem w pamięci procesu
maszyny wirtualnej do momentu, gdy bufor zostanie ponownie przydzielony któremuś wątkowi (wtedy jest on zerowany)
lub oddany systemowi. Przez ten, być może długi, czas hasło jest narażone na oglądanie przez monitory pamięci, a także
na umieszczenie w trwałej przestrzeni wymiany, skąd może być odczytane nawet po zatrzymaniu maszyny wirtualnej.

9. [2 pkt.] Podaj przykład zastosowania, w którym lepiej jest użyć IPsec niż tunelowania przez SSL.

Współcześnie, gdy dostępne są rozwiązania VPN w warstwie aplikacji, przewaga IPsec objawia się bardzo rzadko. Widzimy
ją, gdy mamy system o ograniczonych zasobach i nie jest możliwe użycie całego stosu TCP/IP, ale także gdy chcemy
zachować własności transmisji pakietowej, co ma miejsce, gdy potrzebujemy uzyskać szybszą transmisję za cenę dokładności
przesyłu. Typowa sytuacja tego typu ma miejsce, gdy mamy za zadanie przesyłać strumieniowe dane multimedialne do
odtwarzania on-line z zachowaniem ich poufności lub z gwarancją ich autentyczności.

10. [2 pkt.] Na czym polega atak typu SYN flood?

Atak SYN flood polega na wysłaniu dużej ilości segmentów SYN rozpoczynających połączenie TCP. Atakowany system od-
powiada wtedy segmentem SYN+ACK, jednocześnie rezerwując zasoby systemu pozwalające na powiązanie tego segmentu
z odpowiedzią na niego. Odpowiednio duża liczba segmentów SYN flood może doprowadzić do wyczerpania zasobów prze-
znaczonych na przechowywanie tych informacji. W celu zmniejszenia ryzyka wyczerpania zasobów na własnym systemie
można w pierwszym segmencie SYN podać fałszywy adres nadawcy.

11. [2 pkt.] Do czego w kryptografii przydaje się teoria liczb?

Wiele protokołów kryptograficznych opartych jest na własnościach znanych z teorii liczb. Przykłady to RSA, schemat
Diffiego-Helmana czy ich odpowiedniki z użyciem krzywych eliptycznych. Trudność złamania tych kryptosystemów polega
na trudności wyliczenia logarytmu dyskretnego czy też faktoryzacji liczby. Kryptosystemy te korzystają też z algorytmów
poszukiwania liczb pierwszych (testy Solovaya-Strassena czy Millera-Rabina), opartych o własności teorio-liczbowe.

12. [2 pkt.] Na czym polega zasada działania fuzzera?

Fuzzer jest programem, który testuje działanie innego programu. Działa on w ten sposób, że mając poprawne dane
wejściowe do testowanego programu (oraz w bardziej zaawansowanych wersjach także model tych danych) przekazuje ich
zmodyfikowaną wersję jako wejście do testowanego programu. Pomysł polega tutaj na tym, że zmodyfikowane dane pozwolą
na przetestowanie alternatywnych ścieżek testowanego programu. Odpowiednio systematyczne przekształcanie danych
wejściowych może doprowadzić nawet do pełnego pokrycia testami badanego programu, a co za tym idzie, potencjalnie
prowadzić do wykrycia większości problemów w jego działaniu.
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