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LITNET CERT tarnyba gavo pranešimą iš administratoriaus: SMTP serverio eilėje 
kaupiasi laiškai, siunčiami iš WWW serverio atsitiktiniams adresatams. Panašu, kad tai 
SPAM laiškai. Šiame WWW serveryje patalpintas didelis skaičius virtualių WWW 
paslaugų. Labiausiai tikėtina, kad pasinaudojus vienu iš tokių virtualių WWW serverių 
buvo išplatinti šie laiškai. Mūsų užduotis – rasti tą virtualų serverį, SPAM platinimo 
programą, bei su incidentu susijusias saugos spragas.
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Pradinis tyrimas: apache serverio access_log failas daug naudos neduoda – į serverį 
daug kreipinių, tuo pačiu net ir žinant SPAM siuntimo pradžios laiką sudėtinga 
nustatyti skripto paleidimo faktą. Galų gale skriptas galėjo būti paleistas anksčiau ir tik 
po kiek laiko galėjo pradėti siųsti SPAM laiškus.
Padėti nustatyti iniciatorių gali IP srautų surinkta informacija – netflow 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Netflow). Ieškant SPAM siuntėjo IP remiamės tokiais 
samprotavimais:
1. Įprastai WWW serverio srautai būna tokie: į WWW serverį siunčiamos užklausos 

(GET/POST kreipiniai), kurių dydis santykinai yra kur kas mažesnis, nei WWW 
serverio atsakymai – gražinami duomenys;

2. SPAM siuntėjas į serverį turėjo pasiųsti pastebimą kiekį pradinių duomenų –
adresų sąrašą, SPAM laiško tekstą.

Taigi, netflow įrašų pagalba, ieškosime IP adreso, perdavusio WWW serveriui 
didžiausią kiekį informacijos.
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Netflows įrašams peržiūrėti naudojame NfSen programinę įrangą 
(http://nfsen.sourceforge.net/)

Nustatome parametrus:
•Nagrinėjamas laiko intervalas – daugmaž atitinkantis SPAM srauto pradžią
•Nagrinėjamas kanalas – per kurį siunčiami mūsų nagrinėjamo WWW serverio srautai
•Nustatomas filtras – tik srautai, ateinantys į WWW serverio IP
•Kiti parametrai: ieškom Top 10 SRC IP adresų, kurie sugeneravo daugiausiai flows 
įrašų
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Gauti rezultatai: pirmas sąraše IP adresas 208.XX.169.42, sugeneravęs 270 flows 
įrašų, atsiuntęs 2066 paketų į WWW serverį
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Access_log faile ieškome šio IP adreso kreipinių.
Rezultatas – daugiau nei 3000 kreipinių į virtualaus serverio  www.e______s.lt
PHP skriptą /images/stories/script.php 
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Peržiūrėjus skriptą nesunku įsitikinti, kad tai masiniam el. laiškų siuntimui skirtas 
skriptas. 
Taigi, SPAM iniciatorių, spaminimo priemonę ir virtualų serverį radome. Toliau 
aiškinsimės, kaip skriptas pateko į serverį.

7LITNET CERT 2008



Peržiūrėję katalogą matome failo patalpinimo laiką. Taip pat atkreipiame dėmesį į kitą 
failą, nestandartiniu plėtiniu 100.php.xl, bet kol mūsų tyrimo objektas išlieka 
script.php
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Vėl kreipiamės į access_log failą. Ieškome mūsų nagrinėjamo virtualaus serverio 
kreipinių daug maž tuo metu, kai buvo sukurtas failas script.php. 

Matome iš to paties IP adreso atliktus vienas po kito einančius kreipinius į 100.php.xl 
ir script.php. Gali būti, kad skriptas 100.php.xl buvo panaudotas failo script.php 
talpinimui.
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Peržiūrėkime skriptą 100.php.xl
Matome, kad tai yra Base64 koduotas ir GZIP suspaustas skriptas, išsipakuojantis ir 
išsikoduojantis vykdymo metu. Prie jo dar grįšime vėliau.

10LITNET CERT 2008



Išsiaiškinkime, kaip buvo patalpintas 100.php.xl
Access_log faile ieškom pirmojo kreipinio į šį skriptą. Rastas IP – 82.YYY.220.212
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Radome visą eilę HEAD kreipinių, kurių tikslas įvairiuose virtualiuose serveriuose rasti 
mambo wysiwygpro elementus. Tokius kreipinius galime vertinti kaip WWW spragų 
skanavimą.
Dauguma virtualių serverių grąžina kodą 404 (dokumentas nerastas)
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Peržiūrėkime, kuriuoe virtualiuose serveriuose užpuolikas rado ieškomus failus: 
ieškomi failai buvo aptikti trejuose virtualiuose serveriuose
Patikrinsime, ar nėra įsilaužimo požymių šiuose serveriuose.
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Pirmasis surastas virtualus - www.f_____a.lm.lt. Peržiūrėkime, 
kokius veiksmus užpuolikas atliko.

Matome, po eilės kreipinių į wysiwygpro komponentus 

įvyksta kreipinys į skriptą 239.php.xl. Taigi, aptikome 

dar vieną sukompromituotą svetainę.
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Paskutinis likęs klausimas – kas slypi užkoduotame PHP skripte. Atliksim dekodavimą:
•PHP instukciją eval keičiame į echo (kad dekoduoti išpakuoti duomenys būtų tik 
išvedami, o ne įvykdomi)
•Panaudosime php interpretatorių. Parametrai: ‘-n’ – nenaudoti konfigūracijos iš 
php.ini; ‘-r’ PHP kodas nurodomas komandinėje eilutėje. Gautas rezultatas 
nukreipiamas į failą
•Kadangi po pirmo atkodavimo bandymo gauname vėl panašų PHP kodą, galime 
sakyti, kad kodavimas ir suspaudimas buvo taikomi kelis kartus. Taigi ir savo 
etkodavimo iteracijas taikome keletą kartų, tol kol gauname aiškų PHP kodą
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Peržiūrim gautą PHP kodą, akivaizdu, jog tai PHP shell programa, skirta atlikti shell 
komandas ar kitas operacijas serveryje.
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Netflow įrašai palengvino tyrimą vien tuo, kad gavome vertingos pradinės 
informacijos, nuo kurios galima buvo pradėti mūsų tyrimą.

Tiriant panašius incidentus LITNET tinkle LITNET CERT tarnyba gali suteikti pagalbą, 
suteikdama tam tikrą pradinę informaciją. Kreipdamiesi į tarnybą nurodykite:
•apytikslį atakos laiką (+-30 minučių), 
•serverio IP adresą
•Taip pat apibūdinkite incidentą

Tarnybos kontaktinė informacija nurodyta tinklapyje 
http://cert.litnet.lt/kontaktai.html
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