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Introducere 
Etapa II s-a desfășurat în perioada 01/01/2019 - 31/12/2019 și a avut ca obiective principale: 

● dezvoltarea versiunii inițiale (versiunea beta) a noilor produse/servicii; 
● instalarea și configurarea laboratoarelor; 
● elaborarea scenariilor de test și testarea în laborator a noilor produse/servicii; 
● achiziționarea celui de-al doilea lot de echipamente; 
● prezentarea rezultatelor obținute către potențialii beneficiari; 
● diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și la conferințe și prin              

intermediul site-ului Web de prezentare a proiectului (www.security-hub.ro). 

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul celor 3 proiecte componente, au fost planificate 5 activități               
de tipul A2 (Cercetare industrială). În continuare, sunt prezentate în detaliu rezultatele științifice și              
tehnice obținute în urma derulării acestor activități. 

Proiect Component 1 - Metode formale și tehnici de învățare automată 
pentru securizarea aplicațiilor și sistemelor de operare 

Activitatea 2.1 - Cercetarea, proiectarea și implementarea unor noi modele de securitate            
pentru sistemele de operare moderne 

Pentru cercetarea în securitate pentru sistemele de operare moderne, am continuat activitățile de anul              
trecut. Pe baza experienței noastre anterioare folosim sistemul de operare Apple iOS; rezultatul             
investigației sunt o serie de vulnerabilități (CVE - Common Vulnerabilities and Exposures) pe care le-am               
comunicat către Apple. Alegerea Apple iOS a ținut cont și de faptul că este în mare parte o platformă                   
proprietară, fără acces la codul sursă; pentru investigație este nevoie de operații de inginerie inversă               
unde ne putem folosi experiența anterioară. 

Am continuat cercetarea și dezvoltarea proiectelor de securitate în cadrul echipei Malus Security . În              1

cadrul echipei am dezvoltat mai multe proiecte: 
● proiectul Sandblaster de inversare a profilelor de sandbox pentru iOS 
● proiectul Sandscout de investigare a defectelor în profilele iOS 
● proiectul iExtractor de automatizare a analizei statice pe iOS 
● proiectul iOracle de analiză a controlul accesului în iOS 

1 https://github.com/malus-security/ 
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În perioada de raportare (01.01.2019-31.12.2019) am continuat proiectele de mai sus și am dezvoltat un               
nou proiect (Kobold). Proiectul Kobold a fost acceptat pentru prezentare la IEEE S&P 2020, una dintre                
conferințele de referință în securitate. Proiectul Sandblaster a fost actualizat pentru iOS 12 și pentru               
versiuni mai vechi de iOS 6. Proiectul iExtractor a fost actualizat în proiectul iExtractor-ng care               
presupune o arhitectură nouă, mai flexibilă, arhitectură ce include și analiza dinamică. Proiectul Kobold              
se bazează pe proiectul iOracle pentru evaluarea controlului accesului pentru NSXPC (mijloace de IPC              
pentru iOS). 

Inversarea profilelor de sandbox pentru iOS 12 

Sistemul de operare iOS utilizează sandbox, pentru a restricționa utilizarea anumitor aplicații de la a               
doua versiune a iOS. Pentru a specifica ce caracteristici sunt permise și care sunt interzise, fișierele de                 
configurare sunt utilizate pentru fiecare aplicație din sistemul iOS. Aceste fișiere de configurare sunt              
cunoscute sub numele de profile sandbox și conțin reguli diferite pentru sandbox. Deoarece aceste              
reguli pot fi complicate, se folosește un format personalizat: SandBox Profile Language (SBPL). Întrucât              
acest fișier este într-o formă care poate fi citită de om, sistemul necesită timp suplimentar pentru a-l                 
analiza. Pentru a îmbunătăți performanța, profilul sandbox este compilat într-o formă binară. Din păcate,              
numai formularul binar este stocat în sistemul iOS, iar formatul este sursa închisă. 

Întrucât o configurație greșită a unui profil de sandbox ar putea compromite întregul sistem, dorim să                
aflăm mai multe despre profilurile sandbox-ului. Acestea pot fi obținute din imagini firmware, disponibile              
public, dar sunt stocate folosind formularul binar. Dacă forma care poate fi citită de om poate fi ușor                  
înțeleasă, cea binară este foarte greu de înțeles. Am urmărit inversarea profilurilor de sandbox, în               
formatul SBPL care poate fi citit de om pentru toate versiunile de iOS. Oferind un instrument pentru                 
inversarea profilurilor binare, îi ajutăm pe cercetători să exploreze defectele, să îmbunătățească și să              
întărească componentele de securitate iOS. 

Începem implementarea pornind de la SandBlaster, o soluție dezvoltată de noi, deoarece este cel mai               
complet instrument pentru inversarea profilurilor binare sandbox. Instrumentul este capabil să inverseze            
profilurile binare înapoi la formularul inițial SBPL, dar funcționează numai versiunile iOS 7-11. 

Obiectivul nostru este să realizăm inversarea pentru toate versiunile iOS. Pentru a face acest lucru,               
trebuie să efectuăm o analiză statică, iar punctele de pornire sunt imaginile firmware-ului iOS,              
disponibile public pe internet. Din aceste imagini, folosind mai mulți pași putem obține profilurile dorite               
pentru sandbox. Acești pași sunt în principal extragerea profilurilor binare sandbox și inversarea la              
formularul SBPL inițial. Inversarea profilurilor binare începe cu analiza anteturilor profilului. Din acest             
pas extragem toate expresiile obișnuite și toate nodurile de operare. Deoarece expresiile obișnuite au              
fost compilate într-o formă binară, deserializarea este necesară. În cele din urmă, de la nodurile de                
operație, folosind operațiunile sandbox putem obține fișierul SBPL original. Deoarece operațiunile           
sandbox sunt necesare pentru această etapă finală, acestea sunt extrase împreună cu profilurile binare,              
din imaginile sandbox. Detaliem toate aceste etape în secțiunile următoare. 

În funcție de versiunea iOS, această etapă poate necesita o etapă intermediară: extragerea extensiei              
de sâmburi sandbox, cunoscută anterior ca extensie a nucleului centurii de siguranță. Profilele binare              
ale sandbox-ului și operațiunile sandbox-ului sunt stocate în extensia nucleului sandbox sau în interiorul              
binarului sandboxd, în funcție de versiunea iOS. În versiunile mai recente ale iOS, profilurile binare ale                
sandbox-ului și operațiunile sandbox-ului sunt stocate în extensia sâmburelui sandbox. Această           
extensie de nucleu a fost de obicei stocată în cache-ul kernel-ului, un binar care conține mai multe                 
extensii de nucleu, ca o serie de octeți în secțiunea de date. Cu toate acestea, în ultima versiune a iOS                    
(versiunea 12), fiecare secțiune a extensiei de kernel este stocată, în funcție de tip, în interiorul textului,                 
datelor, secțiunilor cstring ale memoriei cache a kernel-ului. Practic, fiecare extensie de sâmbure este              
acum împărțită în secțiuni și tipuri similare de secțiuni sunt îmbinate între ele. Întrucât extensiile de                
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kernel nu pot fi extrase atât de ușor pentru iOS 12, suntem obligați să lucrăm direct cu cache-ul kernel                   
pentru a extrage profiluri binare sandbox și operațiuni pentru această versiune. 

Profilurile binare ale sandbox-ului sunt stocate fie în binarul sandboxd binar pentru versiunile iOS 5-8,               
fie în extensiile nucleului sandbox pentru versiunile rămase. Indiferent dacă profilele sunt stocate în              
sandboxd sau în extensia sâmburelui sandbox, acestea sunt stocate similar. Cu toate acestea, în              
funcție de versiunea iOS, profilurile sandbox sunt stocate fie separat, pentru versiunile iOS 4-7, fie ca                
un pachet pentru iOS 8-12. Pentru versiunile iOS 4-8, profilurile sandbox sunt stocate în două tabele                
distincte pentru versiunile iOS pe 32 de biți. Primul tabel stochează numele profilului sandbox-ului. Mai               
precis fiecare element din tabel este adresa virtuală a unei șiruri ASCII, terminată cu 0. 

Cele mai provocatoare aspecte referitoare la proiect au fost înțelegerea modului în care datele sunt               
stocate în cache-ul kernel-ului, în interiorul extensiei de sandbox, în interiorul sandboxd și în interiorul               
fiecărei versiuni a profilurilor sandbox, deoarece Apple nu oferă nicio informație despre intern.             
Următoarea provocare după înțelegerea structurii a fost să ofere o implementare generică care să              
funcționeze pentru mai multe versiuni de iOS, deoarece fiecare versiune modifică structura. Acest lucru              
a fost mai dificil, deoarece am dorit să oferim o implementare care să funcționeze nu numai pentru                 
versiunile care nu sunt acoperite de SandBlaster, ci și pentru versiunile acoperite, pentru a elimina               
dependențele platformei. 

Procesul de compilare a profilurilor pentru sandbox-uri iOS este unul complicat și presupune             
optimizarea profilului binar rezultat. Acesta este principalul motiv pentru care nu putem inversa profilul              
binarului sandbox în fișierul original SBPL. Nu putem adăuga comentarii inițiale, nu putem inversa              
expresiile obișnuite în forma inițială, deoarece există mai multe modalități de a reprezenta aceeași              
expresie regulată. Fișierul SBPL rezultat este foarte similar cu fișierul original, dar procesul de inversare               
nu este 100% exact. 

Deoarece bibliotecile dinamice utilizate pentru compilarea profilurilor sandbox-ului nu sunt furnizate           
pentru toate versiunile iOS și nu cunoaștem forma originală a profilurilor binare sandbox extrase din               
imaginile firmware-ului iOS, nu putem verifica exactitatea instrumentului rezultat. Pentru a ne asigura că              
rezultatul inversării este cât mai aproape de fișierul SBPL original, am făcut câteva verificări manuale               
pentru semantica fișierului rezultat. Expresiile și șirurile obișnuite rezultate ar trebui să fie căi sau cuvinte                
cheie cunoscute. Toate filtrele trebuie inversate și trebuie să se potrivească operațiunilor în care sunt               
utilizate. Fiecare filtru este specific pentru anumite operații. De exemplu, filtrele literal și regex sunt               
utilizate pentru a specifica căile și nu ar trebui utilizate în cadrul unei operații de semnal. În sfârșit, nu                   
trebuie să fie raportate erori de către instrument. 

Pentru a ne asigura că funcționalitățile adăugate nu afectează caracteristicile existente, nu am testat              
doar versiunile iOS noi implementate, ci și implementări mai vechi. Am făcut toate aceste teste pentru                
fiecare versiune majoră. În final am obținut inversarea profilurilor de sandbox pentru toate versiunile de               
iOS disponibile; urmărim inversarea profilurilor de iOS 13 și publicarea soluției open source. 

iExtractor-ng: Automatizarea analizei statice și dinamice pe iOS 

iExtractor-ng este un instrument automat care poate furniza un grup divers de date după analizarea               
fișierelor IPSW și a dispozitivelor iOS. Unul dintre avantajele sale principale este faptul că oferă o                
interfață de linie de comandă, ceea ce facilitează integrarea în scripturi, joburi sau programe. Marea               
majoritate a dependențelor pe care se bazează iExtractor-ng sunt platforme generice, cu excepția             
Sandblaster care poate fi utilizată doar pe macOS. Datorită acestui fapt, soluția este construită și pentru                
a rula pe două platforme diferite: macOS și Linux. 
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Apple a ales o politică de sistem închisă pentru o parte semnificativă a sistemelor de operare pe care le                   
dezvoltă. Nucleul macOS este open-source. Din cauza naturii închise a iOS, analistii de securitate au o                
sarcină grea de a inspecta dispozitivele mobile Apple. Orice proces de investigație constă în mai multe                
etape care mai întâi trebuie descoperite și apoi combinate pentru a ajunge la un final satisfăcător. 

Automatizarea poate veni la îndemână, astfel încât problemele de orice tip să poată fi găsite cu un efort                  
cât mai mic și mai rapid. Scopul iExtractor-ng este de a rezolva problemele menționate anterior cu                
privire la cât de dificil este să investighezi un dispozitiv iOS. Întrucât toate instrumentele pe care le                 
folosește sunt concepute doar pentru o singură lucrare, iExtractor poate fi văzut ca o soluție care                
conține mai multe module mai mici, care pot fi combinate în mai multe moduri pentru a obține ieșiri                  
finale diferite, în funcție de ce caută utilizatorul. 

Pentru a începe procesul, iExractor-ng necesită un fișier de configurare și un dispozitiv iOS. Este               
obligatoriu ca fișierul de configurare să specifice dacă dispozitivul utilizat este închis sau nu. În cazul                
dispozitivelor care nu sunt închise, câmpul de acreditare nu este necesar, deoarece conexiunea este              
stabilită prin USB și necesită interacțiunea utilizatorului înainte de a continua. Fiecare comandă poate              
lua argumente, care sunt personalizate în funcție de instrumentul utilizat pentru opțiunea respectivă și              
de unele steaguri suplimentare, cum ar fi un nume de fișier de ieșire sau un steag de depanare.  

Pentru iExtractor-ng, Cydia a jucat un rol important în analizarea dispozitivelor închise. O parte din               
instrumentele de ajutor utilizate de iExtractor-ng, cum ar fi OpenSSH sau iOS Toolchain, au fost               
instalate prin Cydia. De exemplu, OpenSSH este necesar pentru a putea stabili o conexiune SSH ah la                 
dispozitiv. iOS Toolchain este pachetul care instalează LLVM + Clang, ld64, CC Tools, GNU Make.               
Aceste instrumente, acolo unde este necesar, pentru a compila instrumente open-source descărcate de             
pe Internet. 

Versiunea finală a iExtractor-ng a fost oferită unui set de oameni de testat. Atât utilizatorii iOS, cât și                  
utilizatorii non-iOS au fost implicați în acest proces. Am oferit un ghid de instrucțiuni despre cum se                 
instalează toate premisele și cum se utilizează iExtractor-ng. Utilizatorii care nu au dispozitive iOS au               
testat doar partea de analiză statică furnizată de iExtractor-ng, deoarece această parte folosește doar              
fișiere de firmware IPSW și nu necesită un dispozitiv mobil. Utilizatorii iOS au testat ambele părți ale                 
iExtractor-ng. 

Toate persoanele implicate în testarea iExtractor-ng au fost rugate să furnizeze feedback cu privire la               
modul în care iExtractor-ng a funcționat pentru ei, în cazul în care au apărut erori pe parcursul                 
procesului, este dificil să înțeleagă modul de configurare a fișierelor de configurare pentru iExtractor-ng.              
După perioada de testare, feedback-ul a fost colectat și integrat în această soluție. 

Ca urmare a procesului de testare descris mai sus, iExtractor-ng se dovedește a fi un instrument                
multiplă platformă compatibil cu sistemele de operare similare Unix. Până în prezent, funcțiile             
libimobiledevice s-au dovedit a funcționa cu toate versiunile iOS testate. Site-ul lor oficial garantează,              
de asemenea, compatibilitatea sa până la iOS 10. 

Kobold: Evaluarea controlului accesului pentru NSXPC 

Vulnerabilitățile în iOS bazate pe IPC nu sunt noi. Woodpecker folosește analiza fluxului de date pe                
aplicațiile Android preîncărcate pentru a enumera servicii periculoase expuse altor aplicații. Cu toate             
acestea, mai multe caracteristici (de exemplu, trimiterea dinamică pentru apelurile la metodă) fac ca              
analiza fluxului de date să fie mai puțin practică pentru binarele iOS. În conformitate cu cunoștințele                
noastre, nu există o enumerare sistematică a metodelor iOS la distanță accesibile pentru aplicații terțe.               
Cea mai apropiată lucrare în legătură cu acestea sunt fuzzere IPC existente pentru iOS care sondează                
defecte de cod, cum ar fi confuzia de tip sau vulnerabilitățile de dereferencing, care pot fi exploatate                 
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pentru a obține executarea arbitrară a codului. Cu toate acestea, aceste fuzzers nu încearcă să               
enumere metode la distanță sau să identifice vulnerabilitățile confuzilor deputați. 

Din perspectiva politicii, SandScout și iOracle detectează defectele politicii de control al accesului în              
iOS; cu toate acestea, acestea sunt limitate la sistemul de fișiere. 

Căutăm să răspundem la întrebarea: Ce metode NSXPC sensibile la securitate și confidențialitate sunt              
accesibile aplicațiilor terților? Răspunsul reprezintă o suprafață de atac a metodelor la distanță care pot               
fi exploatate de aplicații terțe prin IPC. 

Pentru a răspunde la această întrebare, abordăm trei provocări de cercetare. În primul rând, setul de                
drepturi disponibile pentru cererile terților nu este cunoscut. Identificăm două seturi de drepturi             
disponibile pentru aplicații terțe: un set public accesibil tuturor dezvoltatorilor și un set semi-privat pe               
care Apple îl oferă doar pentru a selecta dezvoltatorii. De exemplu, s-a găsit că cererea Uber deține un                  
drept potențial periculos, în mod normal indisponibil pentru cererile terțe. În al doilea rând, setul de                
servicii NSXPC accesibile aplicațiilor terților nu este cunoscut. Executabilele care furnizează aceste            
servicii sunt sursă închisă și nu există servicii de mapare a politicilor centralizate în conformitate cu                
cerințele lor de drept. În al treilea rând, care sunt serviciile NSXPC care sunt sensibile la securitate sau                  
la confidențialitate. Semantica acestor servicii nu este documentată public, iar analiza fluxului de date în               
iOS nu este privată. 

Capacitatea cea mai relevantă pentru controlul accesului IPC se numește entitlement (drept). Titlurile             
sunt perechi cheie-valoare încorporate static în semnătura codului executabilului. Drepturile unei           
aplicații pot fi schimbate doar ca parte a unei actualizări formale a aplicației, iar drepturile nu sunt făcute                  
vizibile pentru utilizatorii care instalează aplicația. Apple folosește drepturi pentru a ajuta la             
determinarea privilegiilor accesibile pentru fiecare aplicație. Cele mai periculoase drepturi (de exemplu,            
ocolind restricțiile de semnare a codului) sunt private și rezervate executabililor create de Apple.              
Drepturile mai puțin sensibile (de exemplu, audio inter-aplicație) sunt disponibile public dezvoltatorilor            
terți care le pot adăuga la aplicații prin comutarea comutatoarelor din codul X în timpul dezvoltării. O a                  
treia clasă de drepturi semi-private slab înțelese nu este disponibilă prin analiza Xcode, dar poate fi                
încă găsită într-o serie de aplicații terțe din App Store. 

Kobold funcționează în trei pași. În primul rând, efectuează o anchetă a drepturilor disponibile pentru               
cererile terțe. În al doilea rând, enumeră serviciile NSXPC accesibile aplicațiilor terților. În al treilea               
rând, evaluăm sensibilitatea la securitate a serviciilor NSXPC accesibile pentru a evidenția serviciile             
susceptibile să permită atacuri confuze de deputați. Prima și a doua sarcină sunt automatizate. Am               
dezvoltat scripturi și instrumente integrate existente pentru extragerea drepturilor de aplicare și            
enumerarea serviciilor NSXPC. A treia sarcină folosește analiza fuzzing și manuală pentru a investiga              
metodele de servicii NSXPC care sunt accesibile și sensibile la securitate. 

Întrucât cerințele privind drepturile din sandbox pot determina setul de porturi de acces accesibile              
pentru aplicații terțe, primul nostru pas este să enumerăm drepturile pe care le poate avea o cerere                 
terță parte. Găsirea setului de drepturi publice este banală. Activăm toate funcțiile disponibile în Xcode               
pentru o aplicație iOS și extragem drepturile din semnătura acestei aplicații. Cu toate acestea,              
identificarea drepturilor semiprivate necesită casarea cererilor din App Store și verificarea drepturilor            
acestora. Un drept este semi-privat dacă este deținut de o aplicație terță parte din magazinul de                
aplicații, dar nu este deținut de aplicația noastră experimentală de cod X, cu toate funcțiile activate. 

Cadrul de cercetare a drepturilor lui Kobold are două etape. În primul rând, descărcăm automat fișierele                
.ipa (arhiva aplicațiilor iPhone) reprezentând aplicații iOS din Apple App Store. În al doilea rând,               
extragem datele de metadate și drepturi din fiecare fișier .ipa și căutăm drepturi pe care nu le-am                 
etichetat deja publice. In cele din urma, avem grijă să ignorăm drepturile din aplicațiile App Store care                 
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listează Apple ca dezvoltator. Astfel de aplicații nu sunt instalate implicit pe iPhone-uri, dar li se pot                 
acorda totuși drepturi private, deoarece baza lor de cod este deținută de Apple. 

Pe lângă sondajul nostru privind aplicațiile populare, am colectat și 100 de mii de aplicații selectate la                 
întâmplare. Această colecție a fost realizată automat de un instrument pe care l-am dezvoltat. Au fost                
necesare două săptămâni pentru a descărca aplicațiile și alte două zile pentru a extrage drepturile               
utilizate în aceste aplicații. Cu toate acestea, în cadrul acestui eșantion nu am detectat niciun fel de                 
tipuri noi de drepturi semi-private care nu au fost observate în eșantionul nostru de șase mii de aplicații                  
populare. Această constatare susține presupunerea că un set de probe de aplicații populare este              
suficient pentru a studia drepturile semi-private. Prin urmare, cantitățile enumerate în această secțiune             
sunt în raport cu cele șase mii de aplicații populare. 

Am descoperit 17 drepturi semi-private. Din câte știm, doar 4 au documente clare de la Apple despre                 
procesul de solicitare a acestora. Procesul necesită trimiterea unui e-mail către o echipă specifică din               
Apple pentru a solicita accesul. Cinci dintre drepturile semi-private sunt specifice vânzătorilor,            
enumerând numele dezvoltatorului aplicației în cheia dreptului. Flickr, Twitter, Vimeo și mai multe             
aplicații Facebook au toate drepturi de proprietate, semi-private specifice vânzătorului, cu chei care fac              
referire la accesul implicit și la datele contului. Nike are trei aplicații cu un drept specific vânzătorului                 
care face referire la kitul de sănătate și la Nike Fuel, unitatea de măsură de proprietate a Nike pentru                   
activitatea de fitness. 

Kobold a dus la descoperirea vulnerabilităților det tip confused deputy și a crash-urilor de demoni.               
Aceste descoperiri au fost dezvăluite pe un dispozitiv iOS 11 jailbroken și au fost reproduse pe un                 
dispozitiv iOS 12 stoc (ultima versiune majoră la momentul scrierii). Am dezvăluit concluziile noastre              
către Apple sub forma aplicațiilor iOS Proof of Concept (PoC) iOS. 

Aceste vulnerabilități pot fi grupate în trei categorii: 1) Scurgeri de informații ale furnizorului de fișiere; 2)                 
Activarea microfonului; 3) Servicii neprotejate de gestionare a dispozitivelor mobile (MDM). Aceste            
vulnerabilități au fost descoperite pe un iPhone 5s jailbroken care rulează iOS 11.1.2 și au fost                
confirmate cu aplicații PoC pe un iPod Touch 6 de generație non-jailbroken care rulează iOS 12.0.1. 

Kobold a detectat defecte pe un iPhone 5s jailbroken care rulează iOS 11.1.2 și un stoc de iPod Touch                   
de generația a 6-a, care rulează iOS 12.0.1. Locațiile și locațiile wcd nu au putut fi declanșate pe iPod-ul                   
din stoc, dar speculăm că această diferență se datorează diferențelor hardware, deoarece iPod-ul nu              
are senzor GPS și nu acceptă conectivitatea Apple Watch. Trei dintre demonii defecți se execută cu                
autoritate rădăcină. Dacă atacatorii sunt capabili să exploateze cauzele acestor accidente, demoni de             
autoritate rădăcină ar fi ținte valoroase. 

În concluzie, Kobold ne-a permis să dezvăluim și să investigăm suprafața de atac relativ neexplorată a                
metodelor la distanță NSXPC disponibile pentru aplicații terțe. Pentru a modela capabilitățile aplicațiilor             
terților, Kobold a extras în mod automat drepturi din aplicații terțe populare din App Store și a descoperit                  
mai multe drepturi semi-private în mod normal indisponibile dezvoltatorilor. Invocând metodele pe care             
le-am descoperit cu Kobold, a scos la iveală mai multe defecte de control de acces anterior                
necunoscute, precum și mai multe blocaje de daemon. 
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Activitatea 2.2 - Cercetare și implementare de metode formale și învățare automată            
pentru securitate 

In cadrul acestei activitati a fost continuata activitatea stiintifica pe doua mari directii: 
● Probleme de securitate care se preteaza cu o tehnica speciala de invatare automata numita              

“dictionary learning” (aplicată în diverse domenii: securitatea rețelelor, fraude financiare etc.); 
● Analiza fisierelor binare (executabile) folosind metode formale si automate: analiză statică, dar și             

dinamică folosind execuție simbolică. Fuzz testing îmbunătățit cu analiza de tip taint, tool-ul             
open-source RIVER. 

In continuare sunt prezentate detalii cu privire la cele doua directii.  

Metode de tip “dictionary learning” pentru securitate 

Direcția de cercetare se înscrie în abordarea “data-driven security” și are în vedere dezvoltarea de               
metode de învățare automată pentru identificarea aplicațiilor malware dintr-o colecție de fișiere. 

Într-o primă fază am realizat un studiu privind colecțiile de date existente și utilizate în mod curent în                  
aplicațiile de identificare automată a fișierelor malware. De regulă în astfel de aplicații, fișierele binare               
sunt prelucrate pentru a obține un set de parametri caracteristici. Alegerea celor mai relevanți parametri               
constituie, însă, o problemă deschisă, iar criteriile de selecție diferă de la soluție la soluție. Aceasta                
îngreunează analiza comparativă a algoritmilor. Datorită faptului că o bună parte din cercetarea în              
domeniu este desfășurată independent de către diferiți actori din industrie, bazele de date sunt adesea               
private. Mai mult, dintre bazele de date publice, multe sunt neactualizate de ani, prin urmare nu cuprind                 
noile tipuri de malware. Am identificat 2 baze de date potrivite pentru aplicația noastră, EMBER, o                
colecție de 1.1 milioane fișiere portable executable (PE) și DREBIN, un set de date conținând aplicații                
Android. Acestea au fost utilizate în testarea metodelor dezvoltate (a se vedea lucrarea [23]). 

Conform obiectivelor, cercetarea a avut în vedere tehnici de tip Dictionary Learning (DL) și a vizat                
dezvoltarea de algoritmi ce se pretează la caracteristicile problemei de identificare a aplicațiilor             
malware. În particular, ne-am concentrat pe: 

a) Gestionarea dimensiunii adesea prohibitiva a bazelor de date 

Limitările de memorie sau cele de calcul fac dificilă antrenarea modelelor utilizând baze de date de mari                 
dimensiuni. Constrângerile de complexitate sunt de asemenea importante în aplicații reale. Una din             
soluțiile dezvoltate o constituie un algoritm de antrenare online, ce permite rafinarea modelului utilizând              
câte un semnal (fișier) la fiecare iterație. Astfel, antrenarea se realizează în pași, evitând astfel               
constrângerile legate de resursele computaționale. Metoda propusă a fost prezentată în cadrul            
conferinței 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2019) [23]. 

O a doua metodă dezvoltată a avut în vedere eficientizarea procesului de antrenare prin limitarea               
regiunii de căutare a soluției. Lucrarea [21] a apărut în numărul 7 al publicației Algorithms, Vol. 12.                 
Algoritmi eficienți pot fi utilizați și dacă dicționarele prezintă o structură separabilă (pot fi scrise ca un                 
produs Kronecker). Modelul rezultat este mai mic, ca atare necesită mai puține resurse. Lucrarea [22]               
prezintă o extindere a unui algoritm clasic de antrenare de dicționare la cazul separabil. Urmărind               
același scenariu al dicționarelor separabile, o altă soluție dezvoltată se referă la adaptarea dimensiunii              
modelului. Aceasta constituie, de asemenea, o problemă critică în cazul datelor de mari dimensiuni.              
Metoda este detaliată în lucrarea [29]. 
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b) Dezvoltarea unor modele capabile să integreze în mod continuu noi exemple de malware 

Problema de identificare automată de fișiere malware se pretează la o abordare nesupervizată, având              
în vedere ritmul în care sunt dezvoltate noi astfel de aplicații. Una din soluțiile dezvoltate propune un                 
astfel de model, capabil de a detecta tipuri noi de malware. Abordarea este una semi-supervizată, în                
care modelul este antrenat inițial pornind de la o bază de date adnotată, după care urmează etapa                 
nesupervizată. Metoda a fost publicată în lucrarea [23]. Am început, de asemenea, dezvoltarea unui              
framework pentru detecția fișierelor malware, care să conțină metodele dezvoltate în cadrul proiectului.             
Frameworkul se bazează pe o bibliotecă deja existentă de metode de antrenare de dicționar,              
disponibilă la https://github.com/pirofti/dl-box. Algoritmii dezvoltați în [23] vor fi disponibili la           
https://github.com/abaltoiu/malid. 

În continuare detaliem conținutul lucrărilor menționate anterior, publicate în anul 2019 și care au fost               
sustinute de proiectul ATLAS. 

Lucrarea [23], propune o metodă semi-supervizată de identificare automată a aplicațiilor malware.            
Modelul inițial este antrenat utilizând o bază de date adnotată, după care urmează etapa nesupervizată,               
în care modelul este ajustat cu fiecare nou semnal, în manieră online. De regulă în cazul metodelor                 
semi-supervizate sau nesupervizate, reantrenarea modelului nu se face utilizând fiecare semnal,           
datorită riscului de a ”strica” modelul cu un semnal clasificat greșit. Diferite praguri de încredere sunt                
utilizate pentru a selecta semnalele ce contribuie la reantrenare. Această precauție face ca modelul să               
nu fie sensibil la tipare noi. În contextul detecției de malware, însă, unde noi tipuri de malware sunt                  
create în permanență, e necesar ca modelul să fie adaptabil la toate semnalele. Metoda propune o                
soluție la această problemă și elimină necesitatea unor praguri de încredere. 

Faptul că reantrenarea se face folosind câte un semnal face ca algoritmul să fie pretabil spre a fi                  
implementat chiar și în prezența constrângerilor computaționale, cum se întâmplă, spre exemplu, pe             
dispozitivele IoT. Metoda a fost testată pe cele două baze de date amintite anterior și comparată cu un                  
alt algoritm nesupervizat de antrenare online de dicționare, LC-RLSDLA, care însă selectează            
semnalele ce participă la reantenare, fiind deci mai puțin potrivit pentru detecția de malware. De               
asemenea, am comparat performanțele cu un al doilea algoritm de antrenare online de dicționare,              
OSSDL. Varianta nesupervizată a acestui algoritm nu se pretează la contextul aplicației, deoarece la              
sfârșitul antrenării clasificatorul este calculat doar folosind fișierele adnotate, ca atare nu poate fi utilizat               
în faza online. Rezultatele arată că pe baza de date de aplicații Android (DREBIN), metoda propusă are                 
performanțe mai bune decât ceilalți algoritmi. Pe baza de date de fișiere Windows (EMBER), metoda               
noastră are performanțe similare cu algoritmul LC-RLSDLA și mai bune decât OSSDL. Reamintim             
avantajul față de metoda LC-RLSDLA pentru contextul specific al aplicațiilor de securitate. 

Lucrarea [21] propune eficientizarea antrenării dicționarelor. Problema generală DL constă în           
aproximarea unui semnal sub forma unei combinații liniare de cât mai puțini vectori (atomii              
dicționarului). Reprezentarea semnalului utilizând dicționarul va fi, ca atare, rară. Problema de            
optimizare presupune, deci, găsirea atât a dicționarului, cât și a reprezentării, cele două calculându-se,              
de regulă separat, prin metode tipice. Soluția propusă vizează etapa găsirii reprezentării, anume a              
combinației liniare de cât mai puțini atomi care aproximează semnalul. De regulă, aplicațiile presupun              
rezolvarea acestei probleme pentru mai multe semnale. Ideea soluției este de a considera semnalul ca               
parametru al aceleiași probleme de optimizare. Așadar, este necesară găsirea unei reguli prin care              
soluția optimă depinde de un semnal urmată de aplicarea ei pentru fiecare semnal nou. Această               
abordare garantează că soluția optimă se va afla într-o regiune critică, ceea ce restrânge spațiul de                
căutare al reprezentării. În acest fel, problema costisitoare de optimizare este rezolvată o singură dată,               
la început. Direcții viitoare de cercetare pornind de la această soluție, relevante pentru aplicațiile de               
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securitate, includ utilizarea informației despre structura regiunii critice (simetrii etc) astfel încât să             
permită o memorare eficientă a acesteia. 

Lucrarea [22] adaptează un algoritm clasic de antrenare de dicționare la cazul particular al dicționarelor               
separabile. Acestea constituie un model mai simplu, prin urmare necesită resurse computaționale mai             
puține.Unele semnale admit o reprezentare utilizând un dicționar structurat, această structură           
diminuând complexitatea modelului. În particular, un dicționar separabil este acela care poate fi             
reprezentat ca un produs Kronecker între 2 dicționare de dimensiuni mai mici.Cu toate că abordarea nu                
este nouă, soluțiile existente au o complexitate numerică mare, ceea ce le face nepotrivite pentru               
aplicații cum sunt cele de securitate. Metoda propusă este mai eficientă din punct de vedere               
computațional și prezintă performanțe similare. 

Lucrarea [29] vizează problema alegerii dimensiunii optime a dicționarului. De regulă, deoarece se             
dorește obținerea unei reprezentări rare, dicționarul este redundant. Dimensiunea acestuia are impact            
direct asupra costului de computație și depinde, de obicei, de natura problemei. Criteriile de teoria               
informației evaluează un model atât din punct de vedere al eficienței în reprezentarea semnalului, cât și                
a complexității acestuia. Prin urmare, pot fi utilizare pentru a stabili dimensiunea optimă a dicționarului.               
La fiecare pas de antrenare (sau cu o frecvență impusă), criteriul de teoria informației evaluează               
performanța unui set de dicționare-candidați și calculează un scor pentru fiecare, ce depinde atât de               
dimensiunea dicționarului, cât și de eroarea de reprezentare. Selecția dimensiunii optime se realizează             
apoi în baza scorului. Soluția propusă se referă la cazul particular al dicționarelor separabile, descris               
mai sus. Alegerea unui dicționar de dimensiune optimă poate reduce semnificativ costurile de             
computație fără a afecta performanțele algoritmului. În continuare vom explora posibilitatea dezvoltării            
de alți algoritmi de antrenare nesupervizată. 

O altă direcție relevantă pentru problemele de detecție de malware o constituie minimizarea numărului              
de fals-pozitive, respectiv fals-negative. În condiții de utilizare în aplicații reale, un algoritm de detecție               
automată de malware trebuie să genereze cât mai puține fals-pozitive, pentru a nu bloca activitatea               
aplicațiilor legitime. 

Metode formale pentru analiza executabilelor 

In cadrul acestei directii, am continuat dezvoltarea tool-ului RIVER pe platforma Github in regim              
open-source. In acest sens, am prezentat pe pagina principala (https://github.com/AGAPIA/river) o           
documentatie cu pasii care trebuie urmati pentru a putea testa si dezvolta framework-ul in continuare. 

Am reusit sa implementam o parte din obiectivele pe care ni le-am propus anul trecut, printre care si                  
crearea unei aplicatii de tip CLI prin care putem observa in timp real defectele de securitate gasite de                  
RIVER la rularea unei aplicatii cat si salvarea in directoare a intrarilor care cauzau problemele, separate                
pe tipurile de erori gasite. Astfel framework-ul nostru poate fi utilizat de dezvoltatorii de software, pentru                
a-si testa codul inainte de a-l lansa in productie. De asemenea, am implementat o noua metoda de a                  
alege mai bine intrarile astfel incat folosim tehnici de fuzzing doar pe partile din intrare care sunt folosite                  
efectiv de program (analiza de tip taint), obtinand astfel o mai buna acoperire a codulul intr-un timp mai                  
mic. Aceasta metoda a fost prezentata in cadrul conferintei ICSOFT 2019. De asemenea, am integrat               
tool-ul Z3, oferit de Microsoft, pentru ca, dupa ce am impartit codul executabil in blocurile de baza, sa                  
putem genera mai usor conditiile necesare pentru a putea alege o noua cale de executie a programului.                 
In acest sens folosim excutia concolica impreuna cu Z3, avand o stiva care agregheaza conditiile care                
ne pot oferi noi cai de executie. Momentan implementam functionalitatea descrisa de inginerii de la               
Microsoft a tool-ului SAGE. 

In continuare, dorim sa implementam un mecanism online de a testa software-ul folosind imagini              
Docker pentru ca dezvoltatorii sa nu trebuiasca sa isi instaleze local framework-ul pentru a-l putea folosi                

9 / 33 

https://github.com/AGAPIA/river


(asa cum ofera cei de la Microsoft serviciul Security Risk Detection). De asemenea, executia concolica               
este momentan implementanta in mod serial si vrem sa implementam o varianta distribuita pentru a               
optimiza gasirea defectelor. O alta directie de cercetare in acest framework o reprezinta imbunatatirea              
executiei simbolice folosind executie reversbila, pentru a nu fi nevoiti sa folosim snapshot-uri ale              
memoriei din cauza dimensiunilor acestora. Vom continua cercetarea pentru gasirea unor noi metode in              
domeniul Inteligentei Artificiale de a invata din fisierele utilizatorilor sistemului si de a gasi metode de a                 
folosi si transfera informatia pentru urmatoarele fisiere. Nu in ultimul rand, vrem sa optimizam apelurile               
catre tool-ul Z3 pentru a reduce timpul de executie, asa cum este folosit de KLEE. 

In continuare vom prezenta pe scurt lucrarile stiintifice care au fost sustinute de proiectul ATLAS: 

In lucrarea stiintifica “Faster approximation algorithms for computing shortest cycles on weighted            
graphs,” sustinuta de Guillaume Ducoffe in cadrul conferintei ICALP 2019, sunt prezentati mai multi              
algoritmi aproximativi care, primind un graf ale carui muchii au costuri care sunt non-negative, gasesc o                
circumferinta (cea mai mica suma a costurilor muchiilor ciclului) cel mult de doua ori mai mare decat                 
circumferinta optima a grafului. Acest rezultat este important deoarece gasirea circumferintei unui graf             
se poate rezolva in complexitatea timp O(n3) in cazul in care graful este dens si O(n2) daca este rar, dar                    
au fost gasiti algoritmi care pot aproxima complexitatea timp in O(n2/ε). Aceasta lucrare a incercat sa                
raspunda la intrebarea: “Exista un algorim de complexitate subpatratica de aproximare a circumferintei             
unui graf?”. In acest sens a fost gasit un algoritm de complexitate timp O(n5/3 + m) care are o                   
complexitate foarte apropiata de complexitatea celui mai bun algoritm subpatratic pentru grafuri            
neorientate. Aceasta complexitate a fost imbunatatita ulterior la o 4-aproximare de complexitate O(n5/3),             
atunci cand costurile muchiilor se pot scrie pe un numar fixat de biti. In afara implicatiilor teoretice ale                  
acestui rezultat, putem integra acest algoritm in framework-ul RIVER. Atunci cand folosim acest             
framework de securitate, obtinem o lista a blocurilor de baza prin care trece programul atunci cand este                 
executat. Putem asadar folosi aceasta lista pentru a genera un graf al executiei programului              
(Control-Flow Graph) si, punand costuri pe muchii, putem gasi o aproximatie a costului minim pentru               
exemplu respectiv. Astfel, putem modifica variabilele care influenteaza CFG-ul si putem iesi mai repede              
din bucle pentru a obtine o acoperire mai buna a codului. 

In lucrarea “Automatic difficulty management and testing in games using a framework based on              
behavior trees and genetic algorithms,” scrisa de Ciprian Paduraru impreuna cu Miruna Paduraru si              
sustinuta in cadrul conferintei ICECCS 2019 este prezentata o metoda automata de generare a              
dificultatii jocurilor video. Scopul acestei lucrari este de a crea un framework cu ajutorul caruia sa se                 
poata gasi in mod automat mai multe niveluri de dificultati pentru un anumit joc. In principiu,                
dezvoltatorii jocurilor video incearca in primul rand sa implementeze nivelul greu al jocului, nivel dificil               
pentru majoritatea jucatorilor, si apoi modifica variabilele pentru a construi nivelul mediu si usor.              
Aceasta metoda se bazeaza foarte mult pe factorul uman pentru a gasi cele mai bune variabile pentru o                  
anumita dificultate si de aceea pot aparea erori umane in cazul in care pot aparea situatii neprevazute.                 
Astfel, scopul testerilor este de a detecta aceste greseli si a le aduce la cunostinta dezvoltatorilor. In                 
aceasta lucrare se prezinta o metoda inovativa de folosire a Arborilor Comportamentali (Behavior Tree)              
impreuna cu algoritmii genetici pentru a automatiza si usura munca dezvoltatori pentru crearea de              
dificultati adaptabile pentru jucatori. In cadrul framework-ului RIVER putem folosi aceasta tehnica            
pentru a specifica noi metode de a genera intrari, bazate pe constructia Arborilor Comportamentali.              
Astfel, putem genera initial un arbore care specifica o metoda de tranzitionare de la o stare la alta, si                   
apoi bazandu-ne pe aceste informatii putem patrunde mai adanc in program. Dificultatea aplicarii             
acestei tehnici consta in faptul ca framework-ul RIVER functioneaza la nivel binar si pentru a folosi                
acesti arbori, trebuie sa stim exact cum se leaga in mod logic instructiunile una fata de cealalalta. In                  
momentul actual investigam metode de a reface in mod automat graful de executie al programului               
folosind doar blocurile de baza. 
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In lucrarea “SecRet: How to Apply the 5E Model for a Master Level Network Security Course,” scrisa de                  
Ruxandra Olimid este descrisa implementarea metodei 5E Instructional Model aplicata cursului           
Securitatea Retelelor care apartine programului de masterat Securitate si Logica Aplicata, oferit de             
Universitatea din Bucuresti. In lucrare sunt descrise mai multe metode care se orienteaza pe invatarea               
activa a studentilor. Astfel, acestia invata prin jocuri (invatare ludica), prin repetitie, prin implementarea              
programelor propriu-zise in cadrul laboratoarelor. Acestia lucreaza in echipe si de asemenea invata prin              
predarea materiei altor studenti. 

In lucrarea “A new application of Orthogonal Range Searching for computing Giant Graph Diameters”              
scrisa de Guillaume Ducoffe si prezentata la conferinta SOSA 2019 sunt prezentate doua metode              
euristice care fie gasesc diametrul unui graf, fie spun ca acesta este mai mic decat o anumita valoare.                  
In plus, pe partea teoretica, este demonstrat faptul ca sub ipoteza SETH, nu se poate gasi diametrul                 
grafului in timp subpatratic, chiar si daca diametrul este Θ(n / log n). In prima metoda prezentata este                  
folosit algoritmul Monte Carlo care primind un graf G al carui diametru este mai mare decat h * n, spune                    
cu o probabilitate constanta care este diamentrul acestuia. Cea de a doua metoda este o rafinare a                 
primei metode in sensul ca aceasta din urma nu foloseste aleatorism si algoritmul fiind deterministic               
demonstratiile se pot intelege mai usor. Aceste metode pot imbunatati performantele framework-ului            
RIVER atunci cand, dupa ce am obtinut CFG-ul unui program primit ca executabil, putem rula algoritmul                
pentru a sti in mod empiric daca programul ruleaza mai mult intr-o singura zona (zone calde) sau                 
executia sa este mai aerata. 

In lucrarea “The 4-Steiner Root Problem,” scrisa de Guillaume Ducoffe si prezentata in cadrul              
conferintei WG 2019, este expus un algoritm polinomial de recunoastere al problemei 4-Steiner Root.              
Aceasta lucrare extinde rezultatele teoretice obtinute de Lin, Kearney si Jiang la ISAAC 2000, pentru k                
= 1, 2 si Chang si Ko la WG 2007, pentru k = 3.  

In lucrarea “Implementation of Publisher-Subscriber paradigm using Virtual Organisms,” scrisa de           
Ciprian Paduraru, Bogdan Ghimis si Miruna Paduraru si prezentata in cadrul conferintei SYNASC 2019              
este prezentata o metoda inovativa de implementare a paradigmei Publisher-Subscriber folosind           
Organisme Virtuale. In aceasta lucrare se prezinta o modalitate prin care entitatile care produc mesaje               
(Publishers) comunica cu entitatile care vor sa citeasca / consume mesajele (Subscribers) prin             
intermediul unui broker (Virtual Organism). In principiu, cea mai buna legatura intre un producator si un                
consumator este cea directa, dar atunci cand distanta intre cele doua entitati este prea mare, poate                
aparea o intarziere de comunicatie. Pentru a nu avea aceasta intarziere, se apeleaza la un broker, care                 
are rolul de a replica facilitatile oferite de producator si de a le muta mai aproape de consumatori.                  
Astfel, atunci cand un consumator doreste sa comunice cu un producator, acesta va comunica cu               
broker-ul (organismul virtual) si conexiunea va fi mult mai rapida. Autorii au testat mai multe modalitati                
de reconfigurare a sistemului printre care reconfigurarea elastica (inchirierea de noi resurse) cat si              
reconfigurarea conservativa (modificarea organismului virtual pentru a se potrivi mai bine atunci cand             
producatorii si consumatorii isi schimba pozitia in timp). Implementarea paradigmei este ulterior testata             
pe un set real de date si se pot observa imbunatatiri substantiale atunci cand sistemul se                
reconfigureaza mai greu. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca indicatorii pentru aceasta activitate au fost               
indepliniti. A fost dezvoltat un framework de securitate bazat pe metode formale si invatare automata               
format din urmatoarele componente: 

● RIVER (https://github.com/AGAPIA/river)  
● MALID (https://github.com/abaltoiu/malid) 

De asemenea, au fost publicate 12 articole stiintifice in jurnale si la conferinte internationale. 

11 / 33 

https://github.com/AGAPIA/river
https://github.com/abaltoiu/malid


Proiect Component 2 - Arhitecturi de securitate pentru IoT 

Activitatea 2.3 - Proiectarea și implementarea de arhitecturi IoT de referință pentru smart             
home și smart city 

În etapa II a proiectului, a fost demarat procesul de implementare și testare a conceptelor de securitate                 
identificate în etapa anterioară în domeniul IoT. Acest obiectiv a fost atins prin proiectarea și               
implementarea unor cazuri de utilizare care sa acopere principalele elemente specifice arhitecturilor IoT             
de referință pentru domeniile smart home și smart city. Pentru evaluarea securității arhitecturilor IoT              
este propusă o metodologie ce va constitui nucleul soluției de securitatea în domeniul IoT ce va fi                 
dezvoltată în etapa următoare. 

În era dispozitivelor integrate și a unei vaste rețea de senzori pentru o varietate de situații, securitatea                 
reprezintă un aspect care nu trebuie subestimat cu atât mai mult ignorat. Prin urmare o metodologie de                 
evaluare a securității unor astfel de sisteme reprezintă un deziderat spre care fiecare companie din               
domeniu trebuie să-și canalizeze o parte cât mai importantă din resurse. 

Securitatea IoT are particularitățile specifice unor astfel de sisteme lucru care presupune adaptarea             
tehnicilor și metodelor de evaluare a securității din sistemele tradiționale la caracteristicile de bază ce se                
regăsesc într-un sistem IoT precum: 

● eterogenitatea dispozitivelor din perspectiva senzorilor; 
● autorizarea și autentificarea dispozitivelor; 
● integritatea datelor transmise și stocate într-un sistem IoT; 
● confidențialitatea datelor procesate; 

O metodologie de evaluare a securității este compusă din următoarele elemente care determină și              
modul de aplicare: 

  
Figura 2.3.1. Componentele metodologiei de evaluare a securității 

Sistemele IoT au rolul de a colecta date ce reprezintă comportamentul utilizatorilor precum și date care                
țin de mediul în care senzorii sunt instalați și activați. Toate aceste date sunt transmise la un nivel                  
central, în Cloud, unde urmează următoarea etapă specifică. Serverele unde sunt trimise datele au              
nevoie de un mecanism de procesare și preprocesare care să le transforme în cunoștințe utile în                
asistarea deciziilor de diferite tipuri. Datamining este un domeniu care prin intermediul metodelor și              
tehnicilor dezvoltate este capabil să investigheze seturi mari de date pentru extragerea de cunoștințe.              
Astfel pot fi definite clase de obiecte digitale care să prezinte seturile de caracteristici specifice               
entităților de la care au fost captate datele. În scopul încadrării acestor obiecte digitale în clase de                 
apartenență specifice, se utilizează algoritmi de clasificare supervizată sau nesupervizata care asigură            
procesarea automată a tuturor obiectelor digitale existente în seturile de date.  
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Figura 2.3.2. Niveluri de securitate în cadrul metodologiei 

Metodologia de evaluare a securității sistemelor IoT trebuie să țintească următoarele planuri de             
securitate: Arhitectură, Infrastructură și Management. 

Aspectele de securitate de la nivelul arhitecturii sistemelor IoT sunt împărțite în trei categorii, după cum                
urmează: 

1. securitate la nivelul informațiilor vehiculate în cadrul acestor sisteme; 
2. securitate privind tehnicile de acces la resurse pentru dispozitivele și utilizatorii autorizați; 
3. securitate pe parte de servicii, în termeni de disponibilitate și calitate. 

Aspectele de securitate de la nivelul infrastructurii necesare a fi evaluate în cadrul unui sistem IoT se                 
dispun pe următoarele direcții: 

● securitate pe parte de rețea unde sunt incluse: tehnici de acces și de transfer a informațiilor; 
● securitate la nivelul clientului sau a serverului care implementează serviciile pentru protecția            

acestora precum și a datelor vehiculate. 

Nivelul de management al datelor secrete, încrederii şi cel de monitorizare reprezintă direcțiile în care               
securitatea abordează problemele legate de managementul de securitate al unui sistem IoT: 

● managementul dispozitivelor / senzorilor și al conturilor de utilizator riguros realizat datorită            
eterogenității acestora; 

● modalitatea de a rezolva împărțirea resurselor la nivelul utilizatorilor precum şi a nivelului de              
acces la aceste resurse; 

● monitorizarea tuturor acțiunilor în cadrul sistemului IoT şi păstrarea de loguri pentru acțiunile cu              
risc mărit de a pune în pericol datele şi procesele. 

La nivelul metodologiei a fost luată în calcul și o perspectivă detaliată a nivelului arhitectură IoT, prin                 
prisma componentelor principale ale acesteia, descrise în Figura 2.3.3. 

  

Figura 2.3.3. Imagine de ansamblu a unei arhitecturi IoT 

Criteriile de securitate ce trebuie evaluate pentru fiecare tip de componentă a arhitecturii au fost               
identificate pe baza răspunsurilor la o serie de întrebări specifice. 
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Pentru nivelul dispozitivele IoT: 
● Care sunt protocoalele de comunicare utilizate? 
● Aceste protocoale oferă un canal de comunicare sigur? 
● Cât de des dispozitivul trimite date altor părți? Implementează mecanisme sau protocoale de             

sincronizare de tip Heartbeat? 
● Pentru a fi pe deplin funcțional, dispozitivul necesită sincronizarea cu un client? Dacă da, ce               

protocol este folosit pentru sincronizare și ce mecanism de autentificare? Dacă dispozitivul            
utilizează parole pentru asociere și accesare, sunt acestea unice și generate random? 

● Dispozitivul acceptă actualizări de securitate? 

Pentru componentele care gestionează serviciile din backend: 
● Platforma conține un nivel de persistență? Dacă da, baza de date implementează mecanisme             

de protejare a datelor sensibile, bazate pe soluții criptografice publice? 
● Comunicarea cu serviciile din backend utilizează canale sigure? 
● Accesul la resurse este controlat prin mecanisme de autentificare? Sunt implementate           

mecanisme de autorizare bazate pe roluri? 
● Pentru nivelul de prezentare la nivel de client: 

○ Aplicația client este o aplicație web sau o aplicație mobilă? Dacă este o aplicație web,               
este conformă cu vulnerabilitățile OWASP Top 10? 

○ Aplicația client implementează mecanisme de autentificare și autorizare pentru fiecare          
operație importantă? 

Pentru a testa eficiența metodologiei propuse și pentru a putea analiza o soluție reală, bazată pe o                 
arhitectură de referință pentru smart home și smart city, a fost dezvoltată o soluție Internet of Things                 
(IoT) ce a avut ca obiectiv monitorizeze nivelurile de poluare, în special nivelurile prezente în orașe, prin                 
utilizarea mai multor dispozitive IoT și senzori atașați. Ideea presupune plasarea mai multor stații în mai                
multe zone ale orașelor. Aceste stații încarcă periodic și trimit date în Cloud-ul IoT. Pentru testarea                
conceptului și a prototipului, au folosit plăci de dezvoltare, precum Nitrogen iMX 6 sau Raspberry Pi, dar                 
pentru soluția IoT finală, sunt avuți în vedere senzori de înaltă calitate și dispozitive industriale de tip IoT                  
gateway, precum HMS Netbiter sau echipamente echivalente. Diferența semnificativă între această           
soluție și alte soluții similare este dată de importanța acordată securității gateway-ul IoT și a               
comunicațiile către Cloud-urile IoT. 

Scopul soluției a fost de a colecta, analiza și prelucra datele primite de la senzori pentru a obține                  
monitorizarea în timp real a calității aerului, precum și pentru a determina securitatea și coerența datelor                
colectate. 

Un oraș este „inteligent” dacă folosește diferite tipuri de senzori și dispozitive pentru a colecta date și a                  
furniza informații care sunt utilizate pentru gestionarea eficientă a resurselor. Datele pot fi procesate și               
analizate pentru a monitoriza și gestiona traficul și sistemele de transport, reciclarea deșeurilor, rețelele              
de alimentare cu apă și alte servicii publice. 

Stațiile, situate în zone aglomerate ale orașului, citesc periodic o serie de probe care conțin date de la                  
senzorii atașați (Figura 2.3.4). La o oră stabilită, stația procesează un eșantion mediu pentru a reduce                
datele eronate și le trimite către platforma Cloud. Datele sunt transferate folosind un protocol cu resurse                
reduse. 
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Figura 2.3.4. Soluție IoT de monitorizare pentru poluare – vedere generală. (Toma, et al., 2019) 

Principalele contribuții ale soluției la realizare obiectivelor proiectului sunt: 
● proiectarea unei arhitecturi și infrastructuri scalabile mari pentru colectarea matricelor de poluare            

în cadrul unei soluții IoT smart city. 
● proiectarea și implementarea dovezii conceptului (PoC) a unei arhitecturi IoT pentru colectarea            

valorilor poluării într-un oraș inteligent, folosind cele mai bune practici în tehnologiile de             
dezvoltare a software-ului. 

● analiza tehnologiilor și platformelor care pot fi utilizate în cadrul unei soluții de monitorizare a               
poluării. 

● securitatea implementării protocolului de comunicare pentru transportul de telemetrie (MQTT)          
pentru datele colectate, pentru a evita atacurile indirecte asupra procesului de colectare a             
datelor. De asemenea, sistemul trebuie să fie rezistent la amenințări rău intenționate (de             
exemplu, terorism cibernetic) care ar putea reprezenta riscuri ridicate odată integrarea cu orice             
sistem de control al traficului. 

Platforma IoT pentru monitorizarea poluării orașelor inteligente conține următoarele componente: 
● senzori cu fir și wireless pentru a realiza diverse măsurători ale indicatorilor de poluare; 
● gateway IoT / nod IoT pentru colectarea datelor - pentru moment, plăcile de dezvoltare sunt               

utilizate pentru dovada conceptului; 
● canal de comunicare IoT cu caracteristici de securitate pentru a trimite date către clusterul IoT. 
● soluție Cloud IoT pentru modele matematice, statistice și inteligență artificială (AI) pentru analiza             

datelor și tehnici de știință a datelor; aceste modele vor fi finalizate în următoarea etapă a                
proiectului. 
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Figura 2.3.5. Arhitectură cu flux de date. (Toma, et al, 2019) 

Diagrama fluxului de date (Figura 2.3.5) prezintă fluxul logic al prelucrării datelor și a funcțiilor de                
transmitere prin arhitectura curentă. Arhitectura are următoarele componente: 

● Dispozitive IoT Edge 
○ senzorul IoT (circuitul inter-integrat (I2C), interfața serială periferică (SPI) și receptorul /            

emițătorul asincron universal (UART)) și senzorii wireless (ZigBee / Z-Wave) utilizate           
pentru a colecta date folosind rate de eșantion: temperatură (C°), presiune (hPa),            
altitudine (m), nivel de umiditate relativă (%), dioxid de carbon (CO2 ppm), monoxid de              
carbon (CO ppm), amoniu (NH4 ppm), metan (CH4 pbm), rețele Wi-Fi detectate și             
intensitatea semnalului lor în decibeli. 

○ obiecte IoT Smart: noduri IoT, pentru prototipul și implementarea conceptelor și           
gateway-uri IoT. 

● Rețelele IoT / internet - comunicațiile către Internet / Cloud IoT sunt importante și trebuie să fie                 
fiabile și sigure, asigurând o acoperire minimă în oraș. 

● Soluție Cloud - prototipul a folosit două tipuri de Cloud: 
○ IaaS / CaaS (Amazon EC2 cu containere ca Docker și Kubernetes) - o mașină virtuală cu                

un container Docker / Kubernetes, în care autorii au implementat: Web Server (Apache             
Tomcat 9.0) cu servicii RESTful, brokerul MQTT (Mosquitto), nod. js 9+ și framework-uri             
Node-RED și baza de date NoSQL (MongoDB). 

○ Cloud dedicat IoT PaaS (cum ar fi Google IoT, Amazon Web Services IoT, IBM Bluemix               
IoT și Oracle IoT) este folosit pentru a nu depinde de niciun furnizor de cloud. Aceste                
servicii sunt folosite pentru analizele dedicate seriei de timp IoT. Datele procesate în             
această secțiune sunt transferate fie în sistemele de întreprindere pentru informații de            
afaceri, rapoarte și formulare, fie către consumatorii front-end care permit gestionarea și            
raportarea datelor. 

● Sisteme Enterprise: business intelligence (BI), inteligență artificială (AI) și cloud analytics de date             
sau sisteme enterprise pot fi utilizate pentru a oferi o interpretare puternică a datelor procesului. 

● Dispozitive front-end pentru gestionarea și raportarea (de exemplu, crearea hărții inteligente a            
poluării orașelor). 

Pentru a monitoriza nivelul de poluare a aerului și a calității aerului, o placă de dezvoltare (cum ar fi                   
stația Raspberry Pi sau Nitrogen iMX) înregistrează următoarele date cu senzori atașați: Temperatură             
(Co), presiune atmosferică (hPa), altitudine (m), nivel umiditate (%), nivel de dioxid de carbon (CO2               
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ppm), monoxid de carbon (CO ppm), metan (CH4 pbm) și amoniu (NH4 ppm). De asemenea, sunt                
înregistrate date despre rețelele WI-FI identificate în apropierea stației și nivelul semnalului acestora. 

De asemenea, soluția propusă a prezentat mai multe provocări de securitate, dintre care evidențiem: 
● MQTT nu conține funcții de securitate încorporate în protocol 
● dispozitivele IoT au o putere limitată de calcul și o capacitate redusă de memorie și astfel                

resursele hardware sunt insuficiente pentru suportul criptografiei complexe 
● nivelul de fiabilitate al rețelelor utilizate pentru a interconecta dispozitivele IoT. 

Pe baza rezultatelor obținute în etapa II a proiectului și prin îndeplinirea indicatorilor de realizare: 
● definirea unei metodologii privind evaluarea securității arhitecturilor IoT; 
● definirea , implementarea și testarea unei arhitecturi IoT de referință pentru un caz de utilizarea               

specific domeniului smart city,  
sunt create toate premisele continuării proiectului și în etapa II a proiectului, etapa ce are ca obiectiv                 
final validarea arhitecturii de securitate pentru IoT. 

Rezultatele obținute în această etapă au fost diseminate prin publicarea a 4 articole în volumele unor                
manifestări științifice internaționale [15-18] și a 2 articole în jurnale cotate în Q1 si Q2 după factorul de                  
impact [19,20]. 

Activitatea 2.4 - Dezvoltarea unei arhitecturi de securitate bazată pe reputație pentru IoT 

Această activitate a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unui framework de securitate bazat pe              
reputație pentru IoT. Un framework de securitate contine bune practici pentru proiectarea,            
implementarea, configurarea, testarea și întreținerea sistemelor astfel încât soluțiile să îndeplinească un            
grad ridicat de securitate. În contextul IoT, tipul și importanța datelor transmise, tehnologia de transport,               
capacitatea de calcul a dispozitivelor implicate, completează nevoia adoptării mecanismelor și practicilor            
de securitate în funcție de tipul aplicației. Soluțiile IoT, de cele mai multe ori, sunt proiectate astfel încât                  
să fie scalabile, iar un număr mare de dispozitive instalate în medii deschise, ușor accesibile               
atacatorilor, precum și natura dinamică a dispozitivelor, necesită adoptarea de soluții de securitate care              
să vină în întâmpinarea acestor particularități. Principala problemă care apare în cazul soluțiilor care              
implică un număr mare de dispozitive și care permite înrolarea de dispozitive noi în rețea o reprezintă                 
stabilirea gradului de încredere pentru fiecare dintre acestea, deoarece calitatea serviciilor poate fi             
afectată prin inserarea de date malițioase în sistem. 

Încrederea joacă un rol important în comunicarea și interacțiunea dintre obiectele IoT. Managementul             
încrederii se bazează pe două sarcini vitale: proiectarea modelului de încredere și evaluarea reputației.              
Un sistem de încredere bazat pe reputație poate ajuta la detectarea dispozitivelor rău intenționate sau               
cu un comportament greșit. O soluție posibilă este estimarea reputației dispozitivelor pe baza datelor              
livrate, iar în funcție de valoarea atribuită, sunt luate deciziile necesare: excluderea nodului, izolarea              
acestuia pentru remedierea problemei, etc. Sistemele de încredere, care se bazează pe reputație, pot              
funcționa în două moduri: primul cu o unitate centralizată care colectează și gestionează informațiile pe               
același server. Al doilea este un mod distribuit în care logica de control este mutată la nivelul                 
elementelor de tip gateway, permițând astfel un control local al resurselor.  

Luând în considerare importanța aplicațiilor IoT, propunem un framework de securitate bazat pe             
reputație, cu o arhitectura multinivel, folosind un model generic de calcul al reputației pe baza               
feedback-ului primit de la aplicațiile care consumă datele. Scopul acestuia este acela de a ajuta               
utilizatorii/aplicațiile să detecteze și să evite dispozitivele cu un comportament suspect. Comportamentul            
necorespunzător poate rezulta din calitatea/performanța slabă a dispozitivului sau din tulburări externe            
(atacuri cibernetice, atacuri fizice, obstrucții fizice, etc.). Mai mult, scorurile de reputație asociate             
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dispozitivelor IoT, permit dezvoltatorilor să se concentreze cu preponderență pe partea funcțională a             
aplicației, iar aplicația să ia independent deciziile necesare, cum ar fi filtrarea datelor, ceea ce ar                
îmbunătăți semnificativ performanțele aplicațiilor. Structura multinivel propusă minimizează problema         
compatibilității cu soluțiile oferite de diverși producători hardware/software.  

Varietatea scenariilor în care sistemele IoT pot fi folosite, precum și dorința de reutilizare a acestora în                 
cât mai multe dintre aceste scenarii, creează dificultăți în implementarea unei arhitecturi de securitate              
specifice care apoi să fie actualizată conform noilor cerințe. Prin urmare, necesitatea creării unui              
framework de securitate generic și flexibil, care să permită o adaptare rapidă la cerințele noului mediu în                 
care este integrat sistemul IoT, este stringentă. Framework-ul de securitate propus încearcă să             
realizeze, într-o anumită măsură, acest deziderat, prin implementarea unor componente lightweight la            
fiecare nivel al sistemului IoT, care să reducă dependența de resurse hardware specializate și să               
permită integrarea framework-ului pe un număr cât mai mare de dispozitive COTS. Cu toate acestea,               
framework-ul de securitate propus nu suplinește întreaga capabilitate a unui framework de securitate             
generic, ci completează măsurile de securitate existente în cadrul unui sistem IoT. Pentru a realiza               
comunicația între procesele de bază și componentele framework-ului, sunt folosite mecanismele de            
comunicație de tip IPC oferite de platforma gazdă, completate cu măsuri de autorizare și autentificare,               
pentru a asigura integritatea sistemului și buna funcționare a acestuia.  

Framework-ul de securitate propus urmează paradigma gateway-centric de dezvoltare a sistemelor IoT            
și oferă o serie de funcționalități ce au ca scop îmbunătățirea securității sistemelor IoT și încrederea                
utilizatorilor în acestea, fără a afecta însă performanța lor. De cele mai multe ori, majoritatea scenariilor                
de utilizare a unui sistem IoT pot fi identificate ca părți componente ale unor scenarii complexe, precum                 
smart city sau smart home. Acest lucru se poate observa și prin creșterea recentă a dispozitivelor care                 
pot fi integrate în unul dintre aceste scenarii, recunoscute ca având un impact major asupra calității                
vieții cetățenilor și ca fiind unele dintre cel mai bune exemple de utilitate a sistemelor IoT în societate.  

Framework-ul IoT de securitate propus a fost conceput pentru a facilita integrarea sa în cadrul acestor                
scenarii, oferind o serie de funcționalități specifice fiecăruia dintre cele două scenarii cheie. Prin urmare,               
în ceea ce privește scenariul smart city, framework-ul oferă administratorilor o interfață web minimală, la               
nivelul gateway-ului, prin care administratorii pot configura relația de încredere dintre gateway și             
componenta Cloud, precum și dintre gateway și dispozitivele terminale. Agenții de securitate de la              
nivelul nodurilor IoT terminale vor gestiona aceste relații de încredere pe toată durata de utilizare a                
dispozitivului și vor avea capacitatea de a păstra elemente specifice de securitate, precum identitatea              
dispozitivului sau cheile criptografice aferente acestuia. Se poate observa că, în cazul scenariului smart              
city, sunt atinse toate nivelurile componente ale sistemului IoT. Scenariul smart home, însă, limitează              
posibilitatea implementării similare a tuturor funcționalităților, datorită lipsei (în cele mai multe dintre             
cazuri) a entității gateway centrale, prin conectarea dispozitivelor inteligente direct la componenta            
Cloud. Framework-ul ține cont de aceste aspecte, astfel că va muta o parte dintre serviciile esențiale la                 
nivelul componentei Cloud. De asemenea, fiind un scenariu în care datele transmise vor fi informațiile               
personale ale utilizatorilor, aceștia vor fi implicați mai mult în procesul de evaluare și autorizare a                
comenzilor, lucru realizat prin intermediul unei aplicații instalate la nivelul smartphone-ului utilizatorului.            
Astfel, utilizatorii finali vor avea un control sporit asupra deciziilor luate de sistem și vor avea                
posibilitatea filtrării, cu o granularitate ridicată, a serviciilor care vor avea acces la datele personale.               
Indiferent de scenariile prezentate, framework-ul introduce o serie de elemente unitare, prin care se              
asigură un nivel de securitate sporit și un bun control asupra elementelor componente: asigurarea              
validității datelor prin calcularea reputației dispozitivelor, asigurarea integrității nodurilor terminale prin           
atestarea la distanță a acestora sau filtrarea pachetelor de date cu posibilitatea de reconfigurare              
automată, în funcție de performanța nodurilor. 
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Arhitectura framework-ului de securitate 

Framework-ul IoT de securitate are o arhitectură modulară cu componente care rulează la fiecare nivel               
al unei aplicații IoT: Cloud, gateway, dispozitive IoT terminale și nivelul de administrare al soluției.               
Această arhitectură multinivel are scopul de a oferi elemente de securitate pentru fiecare nivel al unei                
aplicații IoT, adresându-se în același timp unei arhitecturi IoT generale. Framework-ul de securitate este              
compus din diferite module/servicii care au o interfață generică, acestea putând fi înlocuite ulterior fără               
a fi necesară modificarea consistentă la nivelul altor elemente ale framework-ului. 

Componenta gateway este modulul principal al framework-ului IoT, acesta executând atât sarcini de             
securitate, cât și sarcini funcționale. Capabilitățile de securitate ale componentei gateway au scopul de              
a degreva dispozitivele IoT de implementarea unor mecanisme de protecție, permițând astfel            
dispozitivelor care nu dispun de hardware adecvat să beneficieze de acestea. Această componentă are              
ca și funcționalități principale: un modul de filtrare inteligentă a pachetelor, un modul de calcul al                
reputației, un modul local de administrare, un modul de comunicație cu nodurile IoT terminale și un                
modul de comunicație cu componenta Cloud. Modulele dezvoltate la nivelul componentei gateway sunt             
ilustrate în Figura 2.4.1. 

Pe lângă aceste module, componenta gateway are rolul de la monitoriza, în timp real, starea nodurilor                
IoT și de a prelua politici de securitate de la acestea. Politicile de securitate tratează un scenariu                 
specific aplicației IoT și sunt translatate într-o rutină de filtrare a pachetelor. De asemenea, suplimentar               
funcționalităților de securitate, componenta gateway oferă servicii de comunicație care permit nodurilor            
IoT din rețeaua locală să comunice între ele și să trimită informații către o componentă Cloud, care are                  
rolul de a consuma informațiile sau de a le procesa și distribui utilizatorilor. Astfel, la nivelul gateway-ului                 
rulează servicii de comunicație specifice rețelelor IoT, acesta suportând protocoalele MQTT, MQTT-SN            
și CoAP. Aceste protocoale partajează atât planul de date, cât și planul de control al aplicației care                 
transportă pachetele de administrare ale sistemului în mod securizat. 

 
Figura 2.4.1. Arhitectura componentei Gateway 

Modulul de calcul al reputației permite gateway-ului să acționeze ca un controller de tip S2aaS în                
rețeaua locală. Acest modul primește cereri de la dispozitivele IoT care au nevoie de o informație                
furnizată de către un alt dispozitiv, iar gateway-ul va returna cea mai de încredere (conform scorului de                 
reputație) informație din categoria cerută. Gateway-ul primește cererile de la nodurile IoT autentificate,             
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folosind protocolul de transmisie CoAP, în varianta unicast. Modulul de reputație preia aceste cereri și le                
introduce într-o coadă de mesaje, care vor fi procesate conform unui model optim de consum bazat pe                 
rețele Petri Stochastice (adecvat pentru dispozitivele de tip gateway care au constrângeri de consum).              
Acest modul livrează informația cu cel mai mare nivel de reputație nodurilor care au emis cererea,                
ulterior preluând informația agregată de la acestea și publicând-o la nivelul aplicației de nivel superior,               
conform configurării primite de la modulul de administrare Cloud. Fluxul algoritmului de calcul al              
reputației constă în următorii pași: 

1. Un dispozitiv IoT publică date (achiziționate de la senzori) către gateway-ul local, acesta din              
urmă livrând datele către o aplicație care consumă datele (ex.: aplicație web, aplicație mobilă              
Android sau alt dispozitiv IoT); 

2. Aplicația care consumă datele livrează un scor de feedback, care este transmis modulului             
gateway; 

3. Modulul gateway calculează un scor de reputație pentru fiecare dispozitiv care a publicat date.              
De asemenea, gateway-ul păstrează ultimele date publicate de către fiecare dispozitiv, pentru o             
perioadă de timp (configurabilă); 

4. Un dispozitiv IoT din rețeaua locală a gateway-ului, execută o cerere de tip S2aaS prin care                
dorește să obțină informații publicate de către alți senzori; 

5. Pentru a livra datele cerute la pasul (4), gateway-ul livrează datele furnizate de către dispozitivul               
IoT cu cel mai mare scor de reputație. În cazul în care nu există o informație din categoria                  
cerută, gateway-ul interoghează modulul Cloud care va obține date similare de la alte             
gateway-uri (cererea satisface criteriile de proximitate furnizate de dispozitivul IoT care execută            
cererea SaaS). 

Calculul scorului de reputație se realizează prin intermediul unui algoritm bazat pe metoda probabilistică              
Naive Bayes și pe algoritmul speculativ, de tip random-walk, de parcurgere a unui graf al nodurilor IoT și                  
al feedback-ului primit pentru datele livrate. Scopul rețelei Bayes este acela de a prezice probabilitatea               
ca datele curente publicate de către un dispozitiv IoT să fie de încredere, având în vedere istoricul                 
tranzacțiilor anterioare. Metoda Naive Bayes folosește o rețea Bayes care presupune că informațiile             
furnizate de către un nod IoT sunt independente din punct de vedere probabilistic, după cum este                
ilustrat în Figura 2.4.2. 

 

Figura 2.4.2. Exemplu rețea Bayes aferentă unui dispozitiv IoT 

Gateway-ul stochează câte o rețea Bayes pentru fiecare agent IoT care livrează date. Pentru ca nivelul                
de reputație al unui agent să crească, tranzacțiile efectuate de către acesta trebuie să fie clasificate ca                 
fiind de încredere. Pentru a calcula probabilitatea Bayes pentru un set discret de de tip de date,                 
gateway-ul utilizează, pentru fiecare agent IoT, o tabelă condițională de probabilități, în care se              
stochează probabilitatea independentă pentru fiecare tip de date (ex.: temperatură, umiditate). Conform            
formulei lui Bayes, probabilitatea ca un dispozitiv IoT să livreze un set de date F care să fie de                   
încredere este următoarea (Formula 1): 

p (T = 1 | F) = (1)p(F )
p(F |T=1) × p(T=1)    
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Formula 1 expandată la un set de tipuri de date independente, devine următoarea (Formula 2): 

   (2)(T , , , .., ) (T ) ROD( )p = 1 F 1 F 2 . F n = p = 1 × P p(T=1)
p(F ,T=1)i  

O tranzacție este clasificată ca fiind un succes, dacă gradul de satisfacție al agentului evaluator (agent                
terț) depășește un anumit prag. Pentru un dispozitiv IoT care consumă datele, un anumit tip de date                 
poate fi mai important decât altele (ex.: a primi o valoarea exactă a temperaturii poate fi mai important                  
decât a primi o valoare exactă a presiunii aerului), astfel că formula de evaluare a gradului de satisfacție                  
permite asignarea unui factor de importanță fiecărui tip de date (Formulele 3 și 4): 

          (3)s = W F 1
× S ..F 1

+ W F 2
× SF 2

+ . + W F n
× SF n  

 

,..W F 1
+ W F 2

+ . + W F n
= 1 (4) 

 unde W indică factorul de importanță pentru un tip de date, iar S indică scorul de satisfacție pentru un tip de date.  

Avantajul acestei metode este caracterizat de simplitatea și cerințele computaționale reduse, acest            
algoritm putând să ruleze pe dispozitive gateway care folosesc un hardware off-the-shelf și care nu sunt                
dedicate în a rula în mod exclusiv funcționalități de securitate. Modulul de reputație este implementat în                
limbajul de programare Python și este integrat cu restul componentelor din sistem prin mecanisme de               
tip IPC. Acest modul preia datele de feedback (scor satisfacție) de la componenta Cloud, aceasta din                
urmă fiind integrată cu aplicația care consumă și evaluează datele. 

Modulul de administrare de la nivelul gateway-ului constă într-o aplicație web lightweight, care are              
scopul de a permite unui administrator să realizeze o serie de configurări de bază. Aceste configurări                
permit stabilirea unei relații de încredere între gateway și modulul Cloud. Acest modul de administrare               
este folosit doar în faza de înrolare a sistemului, urmând a fi înlocuit ulterior de către modulul de                  
administrare de la nivelul componentei Cloud. De asemenea, modulul de administrare de la nivelul              
gateway-ului este folosit în situația în care nu există conectivitate cu modulul de administrare de la                
nivelul Cloud-ului, acesta putând oferi un set de funcționalități minimale, care să permită funcționarea              
sistemului IoT local. Modulul de administrare este implementat cu ajutorul framework-ului web Flask și              
comunică cu celelalte servicii care rulează la nivelul gateway-ului. 

Modulul de filtrare inteligentă a pachetelor utilizează un mecanism multi-nivel de rejectare a pachetelor              
malițioase. Primul nivel de rejectare a pachetelor este la nivelul nucleului (kernel-ului) sistemului de              
operare, acesta permițând rejectarea pachetelor într-un stadiu incipient al procesării datelor de la nivelul              
stivei de comunicație. Acesta permite o rată ridicată de rejectare a pachetelor malițioase pe secundă,               
permițând gateway-ului să economisească resurse computaționale și să proceseze un număr mare de             
cereri legitime în cazul unui atac de tip DoS. Acest mecanism este implementat cu ajutorul tehnologiei                
eBPF și a framework-ului XDP/Iovisor. Al doilea nivel de rejectare a pachetelor rulează la nivelul               
utilizatorului (userspace) și este implementat ca un plug-in al protocolului MQTT. Rutina de filtrare de la                
nivelul kernel-ului are o structură simplă, datorită limitărilor impuse de către framework-ul eBPF             
(construcții simple ale limbajului C care sunt validate prin analiză statică). Astfel, politicile de securitate               
complexe sunt instalate automat în al doilea nivel de filtrare al pachetelor. Dată fiind paradigma               
publish-subscribe a protocolului MQTT, primul nivel de filtrare este adecvat în analizarea sursei             
pachetelor de date, iar al doilea nivel este adecvat în aplicarea de politici care gestionează destinația                
pachetului de date. Acest modul este constituit din mai multe sub-module care au următoarele sarcini:               
administrarea politicilor de filtrare, generarea rutinelor de filtrare pe baza politicilor de securitate și              
instalarea rutinelor de filtrare. Modulul de filtrare a pachetelor este implementat în limbajele de              
programare Python și C. 

Modulul de comunicație cu nodurile IoT terminale are scopul de a oferi un transport securizat între                
gateway și nodurile IoT care transmit și primesc comenzi. Acest modul folosește CoAP ca protocol de                
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transport, iar mesajele sunt securizate la nivel aplicație, folosind structuri de tip JWT. Sarcina principală               
a acestui modul este integrarea agenților care rulează la nivelul dispozitivului IoT cu serviciile care               
rulează la nivelul gateway-ului. 

Modulul de comunicație cu componenta Cloud are scopul de a oferi un transport securizat prin               
intermediul căruia serviciile care rulează la nivelul gateway-ul să comunice cu serviciile platformei Cloud              
și cu aplicația de administrare. Astfel, datele furnizate de către dispozitivele IoT sunt transportate cu               
ajutorul acestui modul către platforma Cloud, ulterior acestea fiind consumate de către aplicații terțe. În               
plus, acest modul este responsabil cu exportul statisticilor de la nivelul gateway-ului și cu livrarea               
politicilor de securitate care sunt aplicate gateway-ului (ex.: politici de filtrare de pachete, parametrii ai               
algoritmului de reputație). Modulul de comunicație cu componenta Cloud folosește API-uri de tip REST              
și mecanisme de tip publish-subscribe, acestea fiind securizare prin intermediul protocolului de transport             
TLS. 

Componenta nodului terminal. Modulele care rulează la nivelul dispozitivului IoT sunt constituite            
dintr-o serie de agenți lightweight care au scopul de a comunica cu serviciile gateway-ului, de a raporta                 
starea nodului și de a gestiona politicile de securitate. Agenții framework-ului de securitate sunt procese               
ale sistemului de operare care rulează pe dispozitivul IoT și care se integrează cu aplicațiile proprietare,                
prin intermediul mecanismelor de tip IPC. Modulele componentei nodului IoT sunt alcătuite din următorii              
agenți: agentul de actualizare de politici, agentul de atestare/verificare, agentul de monitorizare și             
agentul de comunicație cu serviciile gateway-ului. Arhitectura agenților care rulează la nivelul            
dispozitivului IoT este prezentată în Figura 2.4.3. 

 
Figura 2.4.3. Arhitectura componentei nod terminal 

Agentul de comunicare cu serviciile gateway-ului este procesul care gestionează materialul criptografic            
folosit în autentificarea și asigurarea confidențialității comunicației cu gateway-ul. Acest proces este un             
client al protocolului CoAP care preia mesajele primite de la gateway și le distribuie celorlalți agenți. 

Agentul de actualizare de politici este un proces care gestionează instalarea de politici de filtrare la                
nivelul gateway-ului. Astfel, acest agent are rolul de a degreva dispozitivul IoT de executarea unor               
sarcini de securitate și de a delega aceste sarcini la nivelul gateway-ului. Politicile de securitate sunt                
formatate JSON și sunt transmise gateway-ului folosind un protocol simplu de tip cerere-raspuns. Acest              
agent poate fi apelat de către aplicațiile interne ale nodului IoT, acesta executând o translație între                
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evenimentul semnalat de către aplicația internă (ex.: nivel scăzut al bateriei, încărcare mare a              
procesorului) și politica de securitate care va fi degrevată la nivelul gateway-ului (ex.: numărul de               
pachete pe secundă care este acceptat de către dispozitiv). 

Agentul de atestare/verificare la distanță este un modul care oferă un protocol de comunicație pentru               
validarea integrității dispozitivului IoT și raportarea acestei stări la nivelul gateway-ului. Acest agent nu              
implementează un protocol de atestare/verificare propriu-zis, ci oferă un framework de comunicație care             
permite transmiterea sigură a parametrilor nodului IoT către gateway, acesta folosind un protocol de tip               
challenge-response. Agentul de verificare/atestare poate fi completat cu diverse plug-in-uri, un plug-in            
care este oferit implicit de către framework-ul de securitate fiind cel de auto-teste care validează               
implementarea unei suite de algoritmi criptografici (teste de tip KAT). 

Agentul de monitorizare este responsabil cu livrarea către serviciile gateway-ului a diverși parametri ai              
nodului IoT, precum nivelul de încărcare a bateriei, statistici de rețea, încărcarea procesorului sau a               
memoriei. Acest agent poate să primească comenzi de la modulul de administrare pentru modificarea              
listei de parametri care trebuie monitorizați. De asemenea, acest agent suportă adăugarea unor praguri              
de monitorizare care determină generarea unor alerte la nivelul gateway-ului și a aplicației de              
administrare, în cazul în care sunt depășite. Datorită faptului că agentul de monitorizare permite              
alertarea sistemului în cazul detectării unor valori critice, acesta este integrat cu agentul de actualizare               
de politici, putând să actualizeze politicile de filtrare de pachete de la nivelul gateway-ului în cazul                
detectării unor valori critice configurate. Agenții care rulează la nivelul dispozitivului IoT sunt dezvoltați              
în limbajul de programare C și folosesc mecanisme IPC specifice sistemului de operare Linux. 

Componenta Cloud este un modul pasiv al framework-ului de securitate care face legătura între              
dispozitivele IoT/gateway și aplicațiile terțe care consumă datele, pe de o parte, și aplicația de               
administrare, pe de altă parte. Această componentă are, de asemenea, și rolul unei platforme de               
comunicație, oferind o infrastructură de tip REST, pentru comenzile trimise gateway-urilor și            
dispozitivelor IoT, și o infrastructură de tip publish-subscribe, care permite comunicarea între            
gateway-uri din domenii diferite. Componenta Cloud este alcătuită din următoarele module: modulul de             
stocare a datelor generate de către dispozitivele IoT (repository), modulul de integrare cu aplicații terțe               
care consumă datele dispozitivelor IoT, modulul de comunicație între dispozitive de tip gateway și              
modulul de autorizare a comenzilor primite de către dispozitivele IoT (pentru scenariul de tip smart               
home). 

Modulul de stocare de la nivelul componentei Cloud are rolul de a oferi un mediu persistent în care se                   
salvează datele publicate de către dispozitivele IoT. Acest modul organizează datele în diferite categorii              
și păstrează informația publicată pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu metadatele              
transmise împreună cu informația (câmpul TTL - Time to Live din schema JSON a datelor). Acest modul                 
folosește o bază de date de tip NoSQL și livrează datele către aplicații terțe care consumă informația                 
publicată de către dispozitivele IoT. 

Modulul de integrare cu aplicații terțe reprezintă un nivel de abstractizare peste modulul de stocare a                
datelor care permite consumul datelor în mod specific unei aplicații. Acest modul reprezintă un plug-in               
integrat cu modulul de stocare, iar framework-ul de securitate oferă un plug-in de tip REST în care se                  
pot consuma datele dintr-o anumită categorie, și prin intermediul căruia se poate livra un scor de                
feedback. Un alt exemplu de plug-in care poate fi integrat cu modulul de stocare al datelor este o                  
componentă care extrage datele și le publică pe o rețea socială (utilizarea unei biblioteci oferite de către                 
rețeaua socială). 

Modulul de comunicație între dispozitivele de tip gateway se bazează pe o structură de tip               
publish-subscribe în care un gateway poate să interogheze un grup de dispozitive de tip gateway pentru                
a obține nivelul de reputație al unui nod. Acest modul oferă infrastructura necesară implementării unei               
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aplicații IoT de tip message-passing între gateway-urile care au stabilită o relație de încredere. De               
asemenea, administratorul poate să permită interogarea unei anumite categorii de informații de către o              
listă de gateway-uri. 

Modulul de autorizare al comenzilor primite de către dispozitivele IoT are rolul de a intercepta comenzile                
trimise de către o platformă Cloud terță și de a aplica diferite politici de securitate în validarea acestor                  
comenzi. Modulul de autorizare se adresează scenariilor IoT de tip smart home, context în care               
dispozitivele de tip gateway lipsesc, iar anumite funcții de securitate, care deservesc sistemele IoT              
locale, sunt implementate în Cloud. Acest modul redirecționează comanda către aplicația mobilă de             
administrare, pentru ca utilizatorul să autorizeze comanda prin intermediul unei interfețe grafice. Acest             
modul validează comenzile primite de către dispozitivul IoT conform politicilor de securitate instalate de              
către utilizator (ex.: set de valori valide, interval de timp în care se pot executa comenzile, generare                 
alerte etc.). 

Componenta de administrare constă în două aplicații care gestionează aplicația IoT și care permit              
unui administrator să vizualizeze starea în timp real a sistemului. Această componentă este alcătuită              
din două module: aplicația web de administrare și aplicația mobilă de administrare. 

Aplicația web de administrare este un portal web care permite unui administrator să gestioneze și să                
vizualizeze parametrii, starea și politicile de securitate de la nivelul gateway-urilor și a dispozitivelor IoT.               
Această aplicație are o componentă de front-end dezvoltată în AngularJS și o componentă de back-end,               
dezvoltată în Java Spring Boot. Componenta de back-end interacționează cu modulul Cloud pentru a              
trimite comenzi și pentru a colecta detalii în timp real de la dispozitivele gateway. Aplicația web oferă                 
posibilitatea de a vizualiza loguri de la dispozitivele IoT și gateway, precum și posibilitatea de a evalua                 
starea curentă a dispozitivelor (ex.: încărcarea nodurilor, număr de pachete respinse de către gateway).              
O altă capabilitate a aplicației web de administrare este aceea de a configura diferiți parametri ai                
algoritmului de calcul a reputației și instalarea acestor parametri la nivelul gateway-ului dorit. 

Aplicația mobilă de administrare este o aplicație Android care permite utilizatorilor, în contextul             
scenariului de tip smart home, să vizualizeze starea, în timp real, a dispozitivelor IoT și să autorizeze                 
comenzile primite de către aceste dispozitive. De asemenea, această aplicație permite instalarea de             
politici simple de securitate la nivelul componentei Cloud care autorizează comenzile primite de către              
IoT (ex.: acceptă doar comenzi care interoghează starea nodului). Aplicația web de administrare             
comunică cu componenta Cloud prin intermediul apelurilor REST, iar componenta Cloud notifică            
utilizatorul în legătură cu evenimentele de autorizare și schimbările de stare de la nivelul nodului IoT,                
prin mesaje de tip Firebase. 

Rezultatele testării 

Componentele framework-ului IoT de securitate concentrează o mare parte din funcționalități la nivelul             
dispozitivelor gateway. Aceste funcționalități au un impact asupra resurselor computaționale oferite de            
către gateway. Astfel, una dintre prioritățile framework-ului de securitate a fost implementarea acestor             
capabilități într-un mod lightweight, pentru a suporta dispozitive gateway fără resurse hardware            
semnificative. 

Modulul de calcul al reputației are, de asemenea, o structură lightweight, permițând astfel dezvoltarea              
unei soluții scalabile, în care gateway-ul stochează un set minimal de metadate asociate cu rețeaua               
Bayes a fiecărui dispozitiv IoT înregistrat. Rezultatele experimentale evidențiază faptul că modulul de             
reputație poate gestiona mai multe categorii de date, luând în calcul ponderea diferită a acestora,               
precum și faptul că modulul poate elimina atacurile de manipulare (tipul de atac în care un nod                 
acumulează un nivel de reputație crescut, iar ulterior injectează date false în rețea). Capabilitatile              
modulului de reputație sunt prezentate în următoarele scenarii de test: 
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1. Există 3 dispozitive IoT care livrează același tip de date (ex.: temperatură). Senzorul 1 livrează               
cele mai bune date, urmat de senzorul 2 și senzorul 3 (Figura 2.4.4.a). 

2. Există 3 dispozitive IoT care livrează 2 tipuri de date (ex.: temperatură și umiditate). Senzorul 1                
livrează cea mai bună valoare a temperaturii, senzorul 2 livrează cea mai bună valoare a               
umidității, iar senzorul 3 livrează valori inexacte. Senzorul 2 are cel mai mare scor de reputație                
datorită faptului că tipul de date umiditate are configurată o pondere mai mare în algoritmul de                
calcul al reputației (Figura 2.4.4.b). 

3. Există 3 dispozitive IoT care livrează 2 tipuri de date (ex.: temperatură și umiditate). În primă                
fază, senzorul 1 livrează cele mai bune date, urmat de senzorul 2 și de senzorul 3. În faza a                   
doua a scenariului este simulat un atac de manipulare, în care senzorul 1 livrează valori               
inexacte, iar senzorul 3 livrează cele mai bune valori, urmat de senzorul 1 (Figura 2.4.4.c). 

 
Figura 2.4.4.a. Scenariul de test numărul 1 

 
Figura 2.4.4.b. Scenariul de test numărul 2 

 
Figura 2.4.4.c. Scenariul de test numărul 3 

În ceea ce privește modulul de filtrare de la nivelul gateway-ului, mecanismul de filtrare din kernel                
îmbunătățește semnificativ rata de rejectare a pachetelor malițioase (Figura 2.4.5.a), precum și rata de              
procesare a pachetelor legitime în cazul unui atac de tip DoS (Figura 2.4.5.b). Acest mecanism permite                
unui dispozitiv gateway fără capabilități hardware de procesare a pachetelor să gestioneze atacurile de              
tip DoS și să mențină disponibilitatea aplicației IoT. 
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Figura 2.4.5.a. Rata respingere pachete malițioase 

 
Figura 2.4.5.b. Rata procesare pachete în timpul unui 

atac DoS 

Arhitectura framework-ului de securitate și rezultatele experimentale au fost diseminate în 3 articole             
științifice, dintre care două au fost publicate la conferințele internaționale CSCS [2] și SecITC [6], iar                
unul a fost publicat la jurnalul Sensors care adresează problematici din spectrul senzorilor și              
dispozitivelor IoT [5]. 

Proiect Component 3 - Mediu distribuit pentru exerciții și cercetare avansată 
în domeniul securității cibernetice 

Activitatea 2.5 - Dezvoltarea și testarea funcțională a platformei cyber range 

Această activitate a avut ca obiectiv principal implementarea, la nivelul Academiei Tehnice Militare, a              
unui pilot de test pentru platforma cyber range, urmând ca în etapa următoare soluția să fie replicată la                  
nivelul tuturor universităților partenere. Scopul final al acestui proiect component este de a crea o               
platformă versatilă care să permită partajarea de cursuri și laboratoare, organizarea de exerciții,             
dezvoltarea și testarea de noi soluții de securitate cibernetică. 

În procesul de implementare a platformei cyber range au fost avute în vedere următoarele cerințe               
funcționale: 

● Mediu izolat pentru instruire și experimentare. Desfășurarea laboratoarelor, exercițiilor și          
experimentelor trebuie să se facă în rețele complet separate de rețelele organizaționale sau de              
Internet. Acest lucru permite analiza diferitelor tipuri de atacuri sau malware fără a interfera cu               
sistemele de producție. 

● Mediu de lucru cât mai apropiat de realitate. Platforma cyber range trebuie să permită simularea               
rețelelor și serviciilor de tip Enterprise sau Internet și derularea de atacuri în timp real. Rețelele și                 
sistemele folosite pentru antrenament trebuie să conțină trafic și date similare cu cele dintr-un              
mediu real sau să reproducă trafic înregistrat în medii reale. 

● Arhitectură versatilă. Platforma cyber range trebuie să suporte implementarea cât mai multor            
tipuri de laboratoare și exerciții de securitate cibernetică, cum ar fi: Capture the Flag (CTF),               
Attack-Defend, Digital Forensics, etc. În plus, platforma trebuie să permită interconectarea cu            
echipamente specializate  cum ar fi generatoare de trafic, sistemele SCADA sau IoT. 

● Arhitectură scalabilă. Adăugarea de resurse de procesare suplimentare trebuie sa ducă la            
îmbunătățirea timpilor de răspuns și la creșterea numărului de utilizatori care pot lucra în paralel               
pe platformă. 

● Automatizarea procesului de creare a laboratoarelor și exercițiilor. Replicarea unui laborator           
funcție de numărul de studenți sau crearea infrastructurii necesară pentru derularea unui            
laborator/exercițiu trebuie să se facă în mod automat, prin intermediul scripturilor. De asemenea,             
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dealocarea resurselor trebuie automatizată tot prin intermediul scripturilor. Componenta de          
automatizare oferă posibilitatea repetării unor laboratoare/scenarii în funcție de disponibilitatea          
platformei de virtualizare, fără a fi necesară intervenția specialiștilor pentru configurare. 

● Partajarea de resurse între universități. Prin interconectarea cyber range-urilor, studenții de la o             
universitate trebuie să poată accesa cursuri și laboratoare dezvoltate de altă universitate. De             
asemenea, platforma trebuie să permită universităților partenere organizarea de exerciții          
complexe de securitate cibernetică și partajarea resurselor de care dispun (echipamente           
specializate, aplicații de securitate, etc.). 

Prin implementarea și interconectarea platformelor cyber range din cadrul universităților partenere se            
urmărește, în principal, dezvoltarea competențelor necesare pentru a detecta, analiza și răspunde în             
mod proactiv la amenințări și incidente de securitate cibernetică. Totodată, platforma cyber range va              
permite universităților efectuarea de experimente pentru a înțelege modul de derulare al atacurilor             
cibernetice sau pentru a dezvolta soluții eficiente de protecție. 

Arhitectura platformei cyber range 

Arhitectura platformei cyber range, prezentată în Figura 2.5.1, a fost concepută pentru a permite              
crearea unui mediu deschis, flexibil, și scalabil pentru proiectarea și execuția de scenarii de instruire. 

 
Figura 2.5.1. Arhitectura platformei cyber range 

Soluția are în compunere elemente hardware de ultimă generație, utilizate pe larg în mediul academic               
și în industria de profil:  

● 3 servere CISCO UCS M4, dual Xeon, 2 x 8core (2x16 thread), 128GB RAM, rezultând un                
disponibil de 48 core-uri fizice / 96 thread-uri și 384GB RAM pentru lansarea în execuție a                
infrastructurii necesară derulării unui exercițiu; 

● 1 storage hibrid EMC VNXe3200, pentru stocarea template-urilor și mașinilor virtuale folosite pe             
parcursul rulării unui exercițiu. Echipamentul este proiectat să asigure viteze sporite de acces,             
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prin utilizarea a 2 SSD-uri ca buffere de citire-scriere și HDD-uri de viteză mare (10.000 rpm). În                 
momentul de față, capacitatea de stocare totală este de aproximativ 6TB; 

● 2 switchuri Cisco SG550X-8F8T 16-port 10G pentru asigurarea redundanței și a unei conexiuni             
de 2 x 10Gbps între servere, echipamentul de stocare și celelalte componente ale infrastructurii; 

● 1 firewall Fortinet FortiGate 300E pentru asigurarea securității infrastructurii. 

Pentru managementul resurselor, personalizare scenariilor concepute, salvarea configurațiilor și a          
informațiilor de stare, sunt necesare o serie de servicii precum: 

● Active Directory (AD) este utilizat pentru managementul componentelor de bază ale           
infrastructurii (host-uri ESXi, vCenter, portal WEB, orchestrator etc) și al identității           
administratorilor. 

● Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este utilizat pentru managementul identității          
utilizatorilor platformei și al drepturilor de acces. 

● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - simplifică modul de configurare a dispozitivelor,            
oferind posibilitatea alocării dinamice, la momentul lansării în execuție, a parametrilor principali            
(adresa IP, subnet mask şi default gateway) pentru mașinile create în cadrul platformei,             
eliminând necesitatea configurării manuale a interfețelor de rețea. Configurarea interfețelor de           
rețea cu adrese IP statice se poate realiza prin intermediul orchestratorului, în faza de              
dezvoltare.  

● Domain Name System (DNS) are rolul de a rezolva numele unui dispozitiv conectat în platformă               
sau la Internet, asocierea adresă IP - URL fiind esențială pentru accesarea serviciilor și mașinilor               
virtuale. DNS-ul permite utilizatorilor să localizeze un anumit host sau domeniu din reţeaua             
internă / Internet, precum și acces la resursele specificate folosind un URL. 

● Baza de date MySQL este folosită pentru stocarea colecțiilor de template-uri generice,            
template-uri personalizate pentru anumite scenarii/exerciții, configurații și scenarii implementate. 

Tehnologia de virtualizare folosită în cadrul platformei cyber range este VMware. Mai exact, se              
folosește: 

● VMware vSphere Essentials Plus Kit care oferă cadrul necesar separării arhitecturii logice de             
configuraţia hardware. Avantajele utilizării acestui kit de instalare sunt reprezentate de modulele            
componente vSphere vMotion (migrarea mașinilor virtuale funcționale pentru balansarea         
resurselor), vSphere HA (asigurarea continuității serviciilor la nivel local), vSphere Replication           
(replicarea componentelor esențiale între site-urile partenerilor pentru asigurarea continuității         
serviciilor). 

● vCenter care oferă posibilități avansate de administrare a infrastructurii virtuale și metode de             
REST API pentru interfațarea cu sistemele de automatizare. Componenta vCenter este           
comandată de către orchestrator cu ajutorul scripturilor Ansible și asigură controlul tuturor            
mașinilor și subrețelelor virtuale definite prin intermediul switch-ului virtual și VMWare Tools. 

Pentru managementul infrastructurii virtuale, tehnologia de orchestrare folosită este Ansible. Ansible           
folosește scripturi (playbooks) care descriu acțiuni ce trebuie executate pentru configurarea unui sistem             
sau pentru automatizarea operațiunilor de provizionare sau deprovizionare a sistemului respectiv.           
Interacțiunea cu mediul de virtualizare se realizează prin intermediul vCenter. 

Simularea atacurilor și a traficului Internet se realizează prin intermediul următoarelor tehnologii: 
● IXIA Breaking Point (BP). BP poate reproduce capturi de trafic prelevate din infrastructuri reale și               

poate genera trafic malițios sau injecta mostre de malware predefinite sau special concepute             
pentru un anumit exercițiu. 
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● GreyBox (GB). GB permite simularea Internetului cu ajutorul unor infrastructuri de rutare            
virtualizate și prin emularea unor servicii disponibile în Internet. Simulatorul poate fi utilizat în              
conjuncție cu o serie de scripturi ce pot simula activitatea unor utilizatori virtuali. 

Portalul Web (Frontend) reprezintă interfața utilizator și este utilizat de către: 
● administratorii pentru modificarea unor servicii esențiale sau reconfigurarea conexiunilor dintre          

cyber range și echipamentele fizice; 
● instructori pentru definirea de template-uri de mașini virtuale, definirea și configurarea de            

scenarii, alocarea de resurse pentru POD-urile utilizatorilor, asigurarea conectivității între          
POD-uri, lansarea în execuție a laboratoarelor/exercițiilor, oprirea temporară sau definitivă a           
activităților, dealocarea resurselor, monitorizarea resurselor alocate etc.; 

● studenți pentru obținerea profilului VPN pentru conectarea în infrastructură, lansarea unei           
activități și accesarea mașinilor virtuale alocate. 

Concentratorul VPN este implementat cu ajutorul OpenVPN și are următoarele roluri: 
● asigură conectarea utilizatorilor la infrastructura cyber range într-o manieră securizată, indiferent           

de locația acestora (fie din laboratoarele universității, fie de la distanță, prin Internet); 
● asigură limitarea accesului la resursele protejate (componentele esențiale ale platformei) astfel           

încât acestea să fie disponibile doar administratorilor; 
● asigură separarea subrețelelor utilizatorilor, punând la dispoziția acestora medii de lucru           

dedicate, fără a interfera cu alți utilizatori. 

Etapele derulării unui exercițiu de securitate cibernetică sunt prezentate sintetic în Figura 2.5.2.             
Activitățile desfășurate în cadrul fiecărei etape constau în: 

1. Elaborare scenariu exercițiu. Pentru fiecare exercițiu trebuie definite obiectivele, stabilită          
infrastructura de lucru și activitățile cu urmează a fi executate. 

2. Creare mediu de antrenament. În această etapă se stabilește topologia de rețea și se pregătesc               
template-urile pentru mașinile virtuale necesare derulării exercițiului. Pentru a simplifica procesul           
de configurare a mașinilor virtuale, este recomandat să existe un pool de mașini virtuale cu               
imagini de bază ale sistemelor de operare (Windows, Linux, etc.) și tehnologiilor de securitate              
(FW, IDS, SIEM, etc.) larg răspândite. 

3. Lansare în execuție. În această etapă se configurează topologia de rețea, se instanțiază             
mașinile virtuale și se generează profilele VPN pentru fiecare student participant la exercițiu.             
Gestiunea mașinilor virtuale necesare derulării exercițiului se face prin intermediul unor scripturi            
Ansible special dezvoltate în acest scop. 

4. Desfășurare exercițiu. Prin intermediul unei conexiuni OpenVPN, studenții se conectează la           
mediul de antrenament și execută task-urile stabilite pentru exercițiu. Conectarea se poate face             
atât din rețeaua internă a universității cât și din Internet. 

5. Dealocare resurse. La finalul exercițiului, instructorul șterge instanțele mașinilor virtuale,          
eliberând astfel resursele alocate. Această operație este complet automatizată prin intermediul           
scripturilor Ansible.  

 
Figura 2.5.2. Etapele derulării unui exercițiu 
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Pentru implementarea platformelor cyber range la nivelul celorlalte universități se va folosi o abordare              
similară. Infrastructură de virtualizare nu trebuie să fie identică, fiecare universitate putând folosind             
resursele de calcul disponibile local. Acest lucru este posibil deoarece s-a agreat să se folosească               
aceeași tehnologie de virtualizare și, în acest sens, au fost achiziționate licențe pentru hypervizorul              
VMWare vSphere Essentials Plus Kit de către fiecare universitate. Utilizarea unitară a aceluiași             
hypervizor la nivelul consorțiului permite replicarea rapidă a întregii infrastructuri de bază (componente             
și servicii) precum și înrolarea altor entități interesate de această soluție. 

În final, platformele cyber range vor fi interconectate pentru a permite studenților unei facultăți să               
acceseze cursuri și exerciții dezvoltate de altă facultate. Un alt obiectiv al interconectării platformelor              
cyber range îl reprezintă partajarea de resurse și echipamente specializate (generatoare de trafic,             
sisteme SCADA, IoT, etc). 

 

Figura 2.5.3. Interconectarea platformelor cyber range 

Figura 2.5.3. prezintă modul de interconectare a platformelor cyber range. Tehnologiile de bază folosite              
în procesul de interconectare sunt următoarele: 

● Tunelare VPN. Pentru a asigura protecția datelor senzitive transferate între universități sau            
pentru partajarea de echipamente specializate necesare derulării unui test / exercițiu, se vor             
folosind tunele IPSec / SSL VPN stabilite direct între universități. 

● Identity federation. Managementul identității studenților se face local de către fiecare universitate            
în parte, prin intermediul serverelor LDAP care au rol de identity provider. Pentru ca un student                
să poată accesa resurse de la altă universitate (cursuri, laboratoare, exerciții) se vor folosi              
tehnologii pentru federated identity management cum ar fir: SAML, OAuth, OpenID, etc. 

Arhitectura propusă satisface cerințele funcționale stabilite și prezintă o serie de avantaje dintre care              
cele mai importante sunt: 

● Experimentare atacuri și tehnici de protecție într-un mediu controlat. Prin intermediul platformei            
cyber range se pot analiza diferite tipuri de malware fără a exista riscul compromiterii sistemelor               
de producție, mediul de lucru fiind complet izolat de rețelele organizaționale sau de Internet. 

● Validarea noilor idei și concepte. Un cyber range reprezintă mediul ideal pentru verificarea noilor              
idei și soluții datorită posibilităților de testare oferite. Prin intermediul cyber range se pot simula               
diferite configurații de rețea sau atacuri cibernetice. 

● Bazată pe tehnologii comune. Mare parte din tehnologiile folosite pentru implementare sunt            
open source (Ansible, OpenVPN) sau utilizate pe scară largă în mediul academic (VMware).             
Acest lucru permite ca soluția să poată fi ușor replicată în cadrul universităților partenere sau               
adoptată de către alte universități sau companii interesate în a implementa astfel de platforme. 
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● Reducerea timpilor și costurilor de implementare a exercițiilor. Scripturile dezvoltate permit           
configurarea și instanțierea automată a mașinilor virtuale necesare derulării exercițiilor, plecând           
de la o serie de template-uri predefinite. 

● Permite instruirea în mod repetat a mai multor studenți. Odată definit un scenariu, acesta poate               
fi reluat cu seriile următoare de studenți, fără a necesita un nou setup sau costuri adiționale. 

● Dezvoltarea cooperării interuniversitare. Platforma cyber range permite partajarea resurselor și          
expertizei precum și derularea de activități de cercetare în comun în domeniul securității             
cibernetice. 

Pentru următoarea etapă a proiectului, efortul se va concentra pe următoarele direcții de acțiune:  
● Replicarea platformei cyber range la nivelul universităților partenere. Soluția dezvoltată inițial va            

fi replicată din punct de vedere funcțional în cadrul celorlalte universități partenere. Platformele             
cyber range rezultate vor fi apoi interconectate pentru a forma un federated cyber range. 

● Integrarea platformelor cyber range cu platformele de e-learning existente. La nivelul fiecărei            
universități partenere există implementate platforme de e-learning (Moodle) ce conțin inclusiv           
cursuri de securitate cibernetică. Se dorește ca exercițiile de laborator aferente acestor cursuri             
să se desfășoare pe platforma cyber range iar mediul de lucru aferent sa fie creat în mod                 
automat pentru fiecare student în parte. 

● Dezvoltarea de scenarii pentru exerciții. Pe lângă scenariile folosite în cadrul exercițiilor            
organizate la nivel NATO (Cyber Coalition), European (Cyber Europe) sau național (CyDEx),            
fiecare universitate va dezvolta un set propriu de scenarii care să poată fi rulate prin intermediul                
platformei cyber range proprii și va permite accesul universităților partenere la aceste scenarii. 

● Organizarea unui exercițiu la nivel național. La acest exercițiu vor fi invitați să participe studenți               
de la toate universitățile din țară care derulează programe de masterat în domeniul securității              
cibernetice.  

Această abordare de implementare a platformelor cyber range poate fi ușor adoptată și de către alte                
universități sau companii interesate fapt ce le va permite apoi să adere la ”hub”-ul de securitate                
cibernetică creat în cadrul proiectului ATLAS. 

Diseminarea rezultatelor proiectului 
În data de 15 Noiembrie 2019, la Cercul Militar Național, a fost organizată o masă rotundă cu potențiali                  
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Concluzii 

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem că au fost atinse toate obiectivele manageriale și                
științifice prevăzute pentru această etapă și există create premisele pentru continuarea în bune condiții a               
proiectului. 

Indicatorilor de rezultat prevăzuți pentru această etapă au fost realizați în întregime și chiar depășiți la                
unele capitole. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost publicate în jurnale și la conferințe de prestigiu               
în domeniu. În total, au fost realizate în cadrul proiectului 32 articole față de 6 estimate inițial. De                  
asemenea, a fost organizată o masă rotundă la care au fost prezentate serviciile și produsele dezvoltate                
în cadrul proiectului. 

Data: 03.12.2019 
 
Director Proiect Complex 
Prof.univ.dr.ing.  
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