
8. Interceptarea traficului de reŃea



© Ion BICA 2

Snnifers

� Un sniffer de pachete este un sistem a cărui placă de reŃea operează în 
modul promiscuous şi care captează pachetele transmise în reŃea

� Captarea pachetelor se face în timp real
� Necesită  privilegii de superuser pentru a fi rulat
� Folosit pentru:

– diagnosticarea problemelor (inclusiv cele de securitate) apărute în cadrul 
reŃelelor – analizor de reŃea

– jurnalizarea traficului din reŃea în vederea analizei ulterioare în cazul apariŃiei 
unui incident de securitate – forensics analysis

– interceptarea parolelor sau a altor informaŃii confidenŃiale – hacking tool

Host A Host B

Sniffer
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Snnifers - Produse

� tcpdump (http://www.tcpdump.org )
– platforme Unix
– utilitar în linie de comandă

� WinDump (http://www.winpcap.org/windump/ )
– versiunea pentru Windows a tcpdump

� Ethereal / Wireshark (http://www.wireshark.org/ )
– interfaŃă grafică
– disponibil pe aproape toate tipurile de platforme

� SniffIt (http://sniffit.sourceforge.net/ )
– Ńine evidenŃa pachetelor la nivel de sesiune
– popular în printre atacatori

� ngrep (http://ngrep.sourceforge.net/ )
– regular expressions pentru căutarea în pachete

� Iris Network Traffic Analyzer (http://www.eeye.com )
� WinShiffer (http://www.winsniffer.com/ )
� NetIntercept (http://www.sandstorm.net )
� NetDetector (http://www.niksun.com )

� Librari (API) pentru captarea de pachete (pcap):
– libpcap / WinPcap (C/C++)
– JpCap (Java)
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tcpdump

� Sintaxa: 
tcpdump [options] [filter expression]

� Optiuni uzuale:
- i <n>: specifica interfata pe care se face captarea pachetelor
- a: activeaza conversia adreselor IP in nume
- n: dezactiveaza conversia adreselor IP in nume
- s 0: analizeaza intregul pachet
- A: tipareste continutul pachetului in format ASCII
- w <filename>: salveaza pachetele captate intr-un fisier
- r <filename>: citeste pachetele dintr-un fisier
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tcpdump (cont.)

� Filtrare dupa protocol
– “icmp”
– “udp”
– “tcp”

� Filtrare dupa adresa
– “dst host <name/IP>”
– “src host <name/IP>”
– “host <name/IP>”

� Filtrare dupa port
– “dst port <number>”
– “src port <number>”
– “port <number>”

� Combinarea filtrelor
– and (&&)
– or (||)
– not (!)
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tcpdump (cont.)

� Afişare interfeŃe de reŃea
$ tcpdump –D

� Captare trafic dintre două calculatoare
$ tcpdump host 192.160.0.10 and 192.160.0.1

� Captare trafic web
$ tcpdump –X tcp port 80
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Ethereal

capture filter
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Ethereal (cont.)

display filter
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SniffIt
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Sniffing Pasiv

� Folosit pentru a intercepta traficul în reŃele bazate pe HUB-uri sau în reŃele 
wireless

– traficul de pe un port este forwardat către toate celelalte porturile

� Este suficient doar să se asculte pentru a capta toate pachetele din reŃea
– nu se intervine cu nimic asupra reŃelei 
– atacul nu poate fi detectat
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Sniffing Activ

� Folosit pentru a intercepta traficul în reŃele bazate pe SWITCH-uri
– traficul de pe un port este forwardat numai către portul destinaŃie corespunzător

� Pentru a putea capta pachetele din reŃea trebuie să se intervină asupra reŃelei
� Atacuri posibile

– inundarea switch-ului (MAC Flooding)
– furarea portului (Port Stealing)
– ARP Spoofing (ARP Poisoning)
– DNS Spoofing
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Adrese MAC

� Pentru a-şi îndeplini rolul şi a optimiza distribuŃia traficului, switch-urile
“învaŃă” aceste adrese, memorandu-le într-o aşa numită tabelă MAC (se mai 
numeşte şi Content Addressable Memory – CAM)

� Tabela MAC a unui switch dispune de o zonă limitată de memorie 
(parametru important al unui switch) 
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FuncŃionarea normală a unui switch
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FuncŃionarea normală a unui switch (cont.)
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FuncŃionarea normală a unui switch (cont.)
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MAC Flooding

� Până în Mai 1999, atacul era considerat ca fiind posibil numai 
din punct de vedere teoretic

� În Mai 1999, Ian Vitek demonstrează printr-un program scris în 
Perl – macof – că atacul este fezabil
– atacul se bazează pe capacitatea limitată a memoriei alocată tabelei 

MAC dintr-un switch (valori uzuale: 32K, 64K, 128K)

� Programul a fost ulterior portat în C, sub numele de dsniff
(http://monkey.org/~dugsong/dsniff/ )
– colecție de unelte pentru penetration testing
– sniffing pasiv: dsniff, filesnarf, mailsnarf, msgsnarf, urlsnarf, webspy
– sniffing activ: arpspoof, dnsspoof, macof
– atacuri de tip monkey-in-the-middle: sshmitm, webmitm
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MAC Flooding (cont.)
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MAC Flooding (cont.)



© Ion BICA

Port Stealing

� Switch-urile asociază adrese MAC cu porturi fizice de comunicaŃie
– maparea se realizează în urma examinării cadrelor recepŃionate

� Atacul de tip “port stealing” constă în inundarea reŃelei cu cadre, având:
– Adresa MAC DestinaŃie egală cu adresa atacatorului
– Adresa MAC Sursă egală cu adresa victimei (e.g., default gateway)

� Astfel, switch-ul va asocia adresa MAC a victimei cu portul la care se află 
conectat atacatorul

– atacatorul va putea astfel intercepta toate cadrele având ca destinaŃie adresa 
victimei

� Cum retransmitem cadrele înapoi către victimă?
– atacatorul trimite request-uri ARP pentru a afla adresa IP a victimei
– victima răspunde, switch-ul vede cadrul şi actualizează numărul de port
– atacatorul trimite cadrele interceptate anterior către victimă

� Unelte:
– Ettercap (http://ettercap.sourceforge.net/ )
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Contramăsuri

� Mecanismul “Port Security”
– Limitarea numărului de adrese MAC permise pe un port și blocarea 

portului în caz de depășire

� Învățarea adreselor MAC
– static – configurare manuală
– sticky – învățare automată a MAC-urilor și salvarea acestora în 

configurația switch-ului (în caz de restartare, asocierea se păstrează)
– dinamic – învățare automată a MAC-urilor, fără ca apoi acestea să fie 

salvate în configurația switch-ului

� Pentru protecție se folosesc:
– contoare – numărul maxim de adrese pe care un port le poate învăța
– timere – cât timp trebuie păstrate MAC-urile în tabelă
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Protocolul ARP

� ARP (Address Resolution Protocol) este un protocol de mapare 
a adreselor IP în adrese MAC

� Cererea ARP foloseşte pachete de tip “broadcast” 
� Răspunsul ARP foloseşte pachete de tip “unicast”

� Răspunsurile ARP sunt menŃinute de kernel într-o tabela (aşa 
numitul “cache-ARP”)

� Un calculator din reŃea care recepŃionează un răspuns ARP 
trebuie să-şi actualizeze cache-ul, chiar dacă n-a transmis el 
cererea ARP
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Protocolul ARP (cont.)
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ARP Spoofing

� Atacatorul “intoxică” victima cu răspunsuri ARP prin care anunŃă care e 
adresa MAC corespunzătoare adresei IP a default gateway

� Victima îşi actualizează cache-ul ARP, cu adresa MAC a atacatorului
� Din acest moment, toate cadrele transmise de victimă pentru default

gateway vor ajunge la atacator care le poate citi şi retrasmite apoi către 
default gateway
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ARP Spoofing (cont.)

� Unelte:
– dsniff (http://monkey.org/~dugsong/dsniff/ )
– Ettercap (http://ettercap.sourceforge.net/ )
– Cain & Abel (http://www.oxid.it/ )
– arpoison (http://www.arpoison.net/ )

� Contramăsuri:
– crearea de intrări statice în tabelele ARP
– monitorizare rețea: arpwatch
– Dynamic ARP Inspection (Cisco)
– Secure-ARP (autentificare folosind certificate digitale)
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DNS Spoofing

� Serviciul DNS este folosit pentru a face conversia numelor de 
calculator în adrese IP și invers
– clientul (resolver-ul DNS) transmite cererea de conversie a numelui 

către serverul DNS
– serverul DNS face conversia și transmite adresa IP către client
– rezultatele interogărilor se Ńin în cache-ul local pentru a fi refolosite 

dacă e cazul

� Atacul de tip “DNS Spoofing”:
– victima încearcă să rezolve un nume folosind serviciul DNS
– atacatorul interceptează cererea DNS și răspunde rapid furnizând 

clientului o adresa IP falsă
– victima transmite datele către adresa IP falsă

� Atacul funcționează numai dacă atacatorul răspunde înaintea 
serverului DNS
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DNS Spoofing (cont.)

� Unelte:
– dsniff (http://monkey.org/~dugsong/dsniff/ )
– Ettercap (http://ettercap.sourceforge.net/ )
– Zodiac (http://www.packetfactory.com/Projects/zodiac )

� Contramăsuri:
– folosirea fișierelor lmhost sau hosts pentru conversia numelor 

corespunzătoare serverelor critice
– IDS (detecție răspunsuri DNS multiple)
– DNSSEC (autentificare folosind certificate digitale)
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