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PREDLOG TEME MAGISTRSKEGA DELA

1 Področje magistrskega dela

slovensko: računalništvo in informatika, računalniška varnost
angleško: computer science, computer security

2 Ključne besede

slovensko: iskanje spletnih ranljivosti, vdorno testiranje, računalniška varnost
angleško: web vulnerability hunting, penetration testing, computer security

3 Opis teme magistrskega dela

Pretekle potrditve predložene teme:
Predložena tema ni bila oddana in potrjena v preteklih letih.

3.1 Uvod in opis problema

V zadnjih letih so postali razpisi z obljubo nagrad za najdene hrošče, imenovani tudi
programi za iskanje hroščev (angl. bug bounty programs), zelo popularna alternativa
dragim varnostnim pregledom, ki jih ponujajo za to specializirana podjetja [1]. Nastalo je
veliko spletnih platform, kot sta HackerOne in Bugcrowd, kjer se lahko podjetja prijavijo
in pod določenimi pogoji dovolijo, da prijavljeni uporabniki teh platform iščejo hrošče
na njihovih spletnih straneh ter aplikacijah [2]. Prednost teh programov za podjetja
je predvsem dejstvo, da izplačajo nagrade le za najdene hrošče in ne za porabljen čas
raziskovalcev. Pri raziskovalcih je prednost ta, da imajo na razpolago veliko več možnih
platform ter širše področje iskanja ranljivosti.

Zaradi dodanih novih javnih ter zasebnih programov za iskanje hroščev je postal pomem-
ben faktor tudi hitrost iskanja ter prijavljanja hroščev, saj dobi nagrado le prvi prijavitelj,
vsi ostali podobni hrošči pa so označeni kot duplikati. V zadnjih letih so postali popularni
tudi procesi CI/CD (angl. continuous integration/continuous delivery), ki omogočajo iz-
dajanje novih verzij aplikacij ter spletnih strani veliko pogosteje in hitreje [3]. S tem se je
povečala možnost manjših hroščev, ki jih lahko razvijalci spregledajo. Iz teh razlogov se
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je pojavila potreba po vpeljavi avtomatizacije v proces iskanja hroščev, saj se struktura
aplikacij lahko drastično spreminja.

V tej magistrski nalogi želimo pregledati in primerjati nekaj najbolj znanih orodij, ki so
uporabna pri iskanju hroščev, ter implementirati avtomatskega agenta, ki bo samodejno
izvajal teste nad naborom spletnih strani. Želimo imeti agenta, ki stalno opazuje dan na-
bor strani, dodaja nove ciljne strani, ko so dodane v znane platforme za iskanje hroščev,
ter poenostavi začetno testiranje ponavljajočih se korakov. Če agent najde kakšno poten-
cialno ranljivost, to sporoči v poročilu, ter pripravi podatke raziskovalcu za lažje ročno
nadaljevanje testiranja. Obstaja kar nekaj orodij, ki omogočajo skeniranje spletnih strani
(Burp Suite, Nessus), vendar jih je veliko plačljivih ali imajo plačljive funkcionalnosti.
Vedno znova se pojavljajo tudi nova specializirana orodja, namenjena izkoriščanju točno
določenih ranljivosti. Cilj je uporabiti že obstoječe programe in platforme ter jih povezati
v logično celoto, nato pa avtomatizirati proces iskanja ranljivosti spletnih strani.

3.2 Pregled sorodnih del

Področje iskanja hroščev spletnih strani se hitro spreminja, saj se tudi sami napadi na
spletne strani stalno spreminjajo [4]. Iz tega razloga je nastalo tudi veliko platform za
prijavljanje hroščev ter spletnih ranljivosti - samo Microsoft je med 1.7.2020 in 1.7.2021
podelili za 13.6 milijonov dolarjev nagrad [5].

Na trgu je veliko dragih produktov, ki zahtevajo plačljive funkcije, veliko manj pa je
odprtokodnih programov, ki bi bili primerljive kakovosti. Med Odprtokodnimi skenerji
spletnih strani prevladujeta predvsem ZAP, ki ga podpira OWASP, ter OpenVAS. Med
plačljivimi orodji sta med najbolj popularnimi BurpSuite ter Nessus. Pri skeniranju sple-
tnih strani je koristno uporabljati tudi orodja, ki so namenjena testiranju zmogljivosti
spletnih strani ali pa avtomatizaciji spletnih strani, kot sta Apache JMeter in Selenium
[3]. Opravljenih je bilo že več primerjav med skenerji spletnih aplikacij [6], predvsem na
podlagi meril uspešnosti OWASP ter WAVSEP [7]. V eni zadnjih raziskav iz leta 2020 [8]
je bilo ugotovljeno, da so nekateri odprtokodni skenerji primerljivi z nekaterirmi dražjimi
alternativami.

Na področju avtomatizacije iskanja ranljivosti spletnih strani iz nabora javnih programov
je bilo opravljenih nekaj raziskav, ki pa so se večinoma osredotočila na ožja področja
iskanja hroščev. Jan Masarik se v svojem raziskovalnem delu posveti predvsem slabo
konfiguriranim oblakom ter izpostavljenim API ključem [9]. Na zanimanje za vpeljavo
avtomatizacije v iskanje hroščev kaže tudi tekmovanje Cyber Grand Challenge iz leta
2016, ki ga je organizirala DARPA, ki deluje pod okriljem ameriškega DoD (Department
of Defense) [10]. Tekmovanje je bilo vrste Pwn2Own, tekmovalci pa niso smeli ročno nič
spreminjati, ampak so lahko le zagnali svoje avtonomne programe. Cilj tekmovanja je
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bilo najti ter popraviti čim več spletnih ranljivosti.

3.3 Predvideni prispevki magistrske naloge

Na začetku bo predstavljen pregled aktualnih orodij za iskanje ranljivosti spletnih strani
ter pregled stanja platform za iskanje hroščev. Bolj podrobno se bomo posvetili napadom
na nadzor dostopa (angl. broken access control) ter napadom vrivanja (angl. injection).
Opisali bomo najbolj pogoste ranljivosti ter zadnje raziskave iz področij teh ranljivosti. V
nadaljevanju bomo izdelali model avtomatskega agenta, sestavljenega iz obstoječih orod-
jih, ki samodejno išče ranljivosti nad naborom spletnih strani. Agent bo podpiral celosten
pregled spletišč, t.j. od prečesavanja (angl. crawling) spletišča, analize posameznih strani,
storitev in obrazcev ter do izdelave zaključnega poročila.

3.4 Metodologija

Magistrsko delo bo temeljilo na pregledu področja programov za iskanje ranljivosti sple-
tnih strani ter njihovi uporabnosti. Primerjali bomo aktualne skenerje spletnih strani in
programe, ki se uporabljajo za testiranje spletnih strani, ter opredelili njihove dobre in
slabe lastnosti. S pomočjo združevanja že obstoječih orodij in programov bomo sestavili
model avtomatizirane aplikacije za iskanje ranljivosti. Posvetili se bomo predvsem napa-
dom na nadzor dostopa ter vrivanja, ki sta bila na OWASP Top 10 lestvici za nevarnosti
spletnih strani 2021 na prvem ter tretjem mestu [4]. Za evalviranje pravilnosti delova-
nja orodja bomo izvedli teste zmogljivosti WAVSEP, nato pa bomo poganjali naše orodje
nad naborom javno dostopnih spletnih strani (npr. domene gov.si, uni-lj.si) ter opisali
rezultate.
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