
Bezpiecze«stwo komputerowe

Lista nr 4 (B)

Pytania, które b¦d¡ zadawane oddaj¡cym dowolne zadanie z tej listy. Nieznajomo±¢ odpowiedzi
na którekolwiek z poni»szych zagadnie« mo»e skutkowa¢ odebraniem (wszystkich) punktów.

� czym jest certi�cate pinning? dlaczego si¦ go stosuje?

� czym jest Extended validation dla certy�katów SSL?

� kto da si¦ nabra¢ na taki atak (kontekscie zadania 3)?

� czym s¡ CRL, OCSP?

� co si¦ stanie, gdy kto± pozna klucz tajny serwera www?

� co si¦ stanie, gdy kto± pozna klucz tajny CA, który podpisywaª certy�kat serwera www?

� co si¦ stanie, gdy kto± pozna klucz tajny jakiego± CA?

� co si¦ stanie, gdy pewne CA wydaje certy�katy w oparciu o sªabe funkcje haszuj¡ce np. MD5?

� czym s¡ downgrade attacks na TLS?

� czym jest HTTP Strict Transport Security (HSTS)?

Zadanie 1 (5 pkt) Wykonaj wszystkie czynno±ci:

1. wygeneruj (np. korzystaj¡c z openssl klucz A sªu»¡cy do podpisywania (wybierz pomi¦-
dzy DSA a RSA), np. odpowiednio zmody�kuj komend¦:

openssl genrsa -out privkeyA.pem,

pami¦taj aby wybra¢ dªugo±¢ klucza na poziomie bezpiecze«stwa odpowiadaj¡cej co
najmniej 112-bitów (zobacz: NIST SP 800-57).

2. wygeneruj »¡danie certy�katu (CSR - certi�cate signing request):

openssl req -new -key privkeyA.pem -out certA.csr.

Powtórz czynno±ci 1− 3, generuj¡c klucz B, ale tym razem utwórz certy�kat �self signed�, tj.
zosta« CA - certi�cate authority;

openssl req -new -x509 -key privkeyB.pem -out CAcert.crt -days 15,

a nast¦pnie kluczem B wygeneruj certy�kat dla klucza A z pliku CSR:

openssl x509 -req -days 45 -in certA.csr -CA CAcert.crt -CAkey privkeyB.pem -set_serial 01 -out certA.crt.

Zadanie 2 (5 pkt) Wykonaj wszystkie czynno±ci:

1. Zainstaluj certy�kat odpowiadaj¡cy kluczowi B CA w przegl¡darce (w sekcji �authori-
ties�). Nie importuj jednak certy�katu dla klucza A.



2. Na swoim prywatnym serwerze www (mo»e to by¢ Twój komputer) �zainstaluj� klucz A
i certy�kat (certA.crt), aby dziaªaª adres np. �https://www.moj.serwer.pl�.

3. Spraw, aby przegl¡darka nie zgªaszaªa ostrze»enia (w zadaniu pierwszym musisz podczas
generowania CSR wpisa¢ odpowiedni adres (Common Name/hostname) - mo»e to by¢
np. localhost, albo adres uzyskany przez usªugi typu dynamic dns).

Porównaj wydajno±¢ strony z wykorzystaniem protokoªu http z wersj¡ szyfrowan¡ (https).
Skorzystaj np. z Apache Benchmark (https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/
ab.html). Która cz¦±¢ protokoªu jest odpowiedzialna za spadek wydajno±ci, jak bardzo?

Zadanie 3 (20 pkt) Stwórz stron¦ �phishingow¡� dziaªaj¡c¡ na twoim serwerze (np. w maszynie
wirtualnej) przechwytuj¡c¡ wprowadzane hasªa np. do serwera poczty studenckiej/Gmaila/...
wykonaj w tym celu czynno±ci z zada« 1 i 2.

� strona musi dziaªa¢ w oparciu o protokóª https,

� przegl¡darka ma akceptowa¢ certy�kat.

W tym celu mo»esz odpowiednio zmody�kowa¢ lokalny plik z hostami (/etc/hosts b¡d¹ jego
odpowiednik w systemie, z którego korzystasz).

Które pary strona-przegl¡darka s¡ odporne na taki atak (certi�cate pinning)?

Zadanie 4* (10 pkt) Skon�guruj serwer (dziaª¡j¡cy pod adresem IP np. 123.123.123.123) w
ten sposób, aby wy±wietlaª stron¦ pod wpisanym adresem (np. https://www.moj.serwer.pl).
Stwórz program, który nasªuchuje kanaª radiowy i w momencie, gdy jaki± komputer z lo-
kalnej sieci wysyªa zapytanie DNS o prede�nionwany adres (www.moj.serwer.pl), to Twój
program wysyªa sfaªszowan¡ odpowied¹ DNS (m. in. z odpowiednio zmody�kowanymi po-
lami nadawcy, wªa±ciwym Transaction ID i odpowiedzi¡ wskazuj¡c¡ na 123.123.123.123).

Mo»esz wykorzysta¢ istniej¡ce narz¦dzia (np. tcpdump) do �ltrowania wysyªanych w sieci
pakietów.

[10 pkt] Napisz wªasny program, który tworzy odpowiedni pakiet odpowiedzi i go wysyªa.

[5 pkt] Wykorzystaj dost¦pne rozwi¡zania (np. hping, scapy).


