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پیشگفتار
در این مستند ،مقاومسازی امنیتی  Cassandraنسخه  3.11مورد بررسی قرار میگیرد .به این منظور ،نحوه
وارسی و ایمنسازی مقادیر و تنظیمات مربوط به تعداد زیادی از پارامترهای تاثیرگذار در عملکرد این پایگاهداده
معرفی میگردند .در مورد هر پارامتر ،کاربرد آن پارامتر به طور مختصر بیان میشود ،ارزش امنیتی پارامتر ذکر
میگردد ،نحوه آگاهی از مقدار کنونی پارامتر مشخص میشود ،و در نهایت چگونگی مقداردهی امن پارامتر
نشان داده میشود.
بررسی پارامترهای مربوط به مقاومسازی  Cassandraدر شش فصل متمایز صورت میگیرد . .در فصل اول،
نیازمندیهای مرتبط با امنسازی محیط اجرا ارائه میشود .فصل دوم به تشریح پارامترهای نصب و پیکربندی
 Cassandraمیپردازد .فصل سوم به معرفی محدودیتهایی اختصاص دارد که باید بر روی فرآیند اتصال و ورود
کاربران به  Cassandraاعمال گردد .در فصل چهارم ،پارامترهای کنترل دسترسی و مجازشماری مورد بررسی
قرار میگیرند .پارامترهای مربوط به رویدادنگاری امن در فصل پنجم بررسی میشوند .در فصل ششم ،تنظیمات
مربوط به رمزنگاری مورد توجه قرار میگیرند .در پایان نیز ،نحوه اجرای اسکریپتها و اعمال تنظیمات مورد
نیاز برای مقاومسازی پایگاهداده بیان میگردد.
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امنسازی محیط اجرا
در این فصل ،پیشنهاداتی برای مقاومسازی محیط اجرای  Cassandraارائه میشود .در این راستا ،پیشنهاد شده
است که آخرین نسخههای جاوا و پایتون که با نیازمندیهای سازمان سازگار هستند ،بر روی سرور نصب شوند.
عالوه بر این تاکید بر آن است که سرویس  Cassandraباید توسط کاربر غیر ریشه با حداقل مجوزها اجرا گردد
و فایل تنظیمات ،دایرکتوری ذخیره داده و فایلهای رویدادنگاری نیز باید مجوزها و دسترسیهای مناسب و
امنی داشته باشند.

 1-1نصب آخرین نسخه جاوا
پیش نیاز نصب  ،Cassandraنصب جاوا است .جدیدترین نسخهی جاوا که با نیازمندیهای عملیاتی سازمان
منطبق است ،باید نصب شود.
تهدید/توجیه امنیتی:
نصب آخرین نسخهی جاوا  SDKمیتواند به کاهش احتمال وجود آسیبپذیری در نرمافزار کمک کند .نسخه
نصب شده باید مطابق با نیازمندیهای سازمان باشد .همچنین ،این اطمینان باید حاصل شود که نسخه نصب
شده دارای پشتیبانی بوده و بهروزرسانیهای منظمی برای رفع آسیبپذیریها انجام میشود.
اطالع از وضعیت فعلی:
با استفاده از دستور زیر نسخه نصب شدهی جاوا به دست میآید.
java -version

در صورتی که نسخهی قدیمی/پشتیبانی نشده جاوا نصب شده باشد ،با استفاده از خروجی دستور فوق میتوان
متوجه آن شد.
مقاومسازی:
 .1نسخه قدیمی/پشتیبانی نشده جاوا را حذف کنید.
 .2آخرین نسخه سازگار  Java JDKیا  OpenJDKرا از طریق یکی از لینک های زیر دانلود کنید.
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html#javasejdk
http://openjdk.java.net/

 .3مطابق با دستورالعمل نصب ،نسخه دانلود شده را نصب کنید.
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 1-2نصب آخرین نسخه پایتون
پیش نیاز نصببب  ،Cassandraنصببب پایتون اسببت .جدیدترین نسببخهی پایتون که با نیازمندیهای عملیاتی
سازمان منطبق است ،باید نصب شود.
تهدید/توجیه امنیتی:
نصببب آخرین نسببخهی پایتون میتواند به کاهش احتمال وجود آسببیبپذیری در نرمافزار کمک کند .نسببخه
نصب شده باید مطابق با نیازمندیهای سازمان باشد .همچنین ،این اطمینان باید حاصل شود که نسخه نصب
شده دارای پشتیبانی بوده و بهروزرسانیهای منظمی برای رفع آسیبپذیریها انجام میشود.
اطالع از وضعیت فعلی:
با استفاده از دستور زیر نسخه نصب شدهی پایتون به دست میآید.
python –V

در صورتی که ن سخهی قدیمی/پ شتیبانی ن شده پایتون ن صب شده با شد ،با ا ستفاده از خروجی د ستور فوق
میتوان متوجه آن شد.
مقاومسازی:
 .1نسخه قدیمی/پشتیبانی نشده پایتون را حذف کنید.
 .2آخرین نسخه سازگار پایتون را از سایت زیر دانلود کنید.
https://www.python.org/downloads/

 .3مطابق با دستورالعمل نصب ،نسخه دانلود شده را نصب کنید.

 1-3اجرای سرویس  Cassandraتوسط کاربر غیر ریشه
اگرچه پایگاهداده  Cassandraمیتواند تو سط کاربر ری شه اجرا شود ولی میبای ست این اجرا تو سط کاربر غیر
ریشه صورت پذیرد.
تهدید/توجیه امنیتی:
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یکی از بهترین روشها برای کاهش در معرض حمله قرار گرفتن سبببرور ،ایجاد کاربر و گروه یکتا و غیر

ممتاز1

برای برنامه کاربردی سرور است .بهترین روش این است که این اطمینان حاصل شود که فرآیندها و برنامههای
کاربردی توسط کاربری با کمترین مجوزها و امتیازات اجرا میشوند.
اطالع از وضعیت فعلی:
به سروری که  Cassandraبر روی آن در حال اجرا است وارد شده و دستور زیر را اجرا کنید:
ps -aef | grep cassandra | grep java | cut -d' ' -f1

خروجی دستور فوق نشان میدهد که چه کسی  Cassandraرا اجرا میکند .کاربر اجراکننده نباید کاربر ریشه
یا کاربری با مجوزها و امتیازات بیش از حد باشد.
مقاومسازی:
برای  ،Cassandraگروهی ایجاد کنید:
sudo groupadd cassandra

کاربری برای اجرای  Cassandraو فرآیندهای مربوط به آن ایجاد کنید:
sudo useradd -m -d <DIRECTORY_WHERE_CASSANDRA_INSTALLED> -s /bin/bash
-g
cassandra -u <USERID_NUMBER> cassandra

مقدار > <DIRECTORY_WHERE_CASSANDRA_INSTALLEDبا مسبببیر کامل محلی که فایلهای
دودویی  Cassandraدر آنجا ن صب شده ا ست ،جایگزین شود .همچنین مقدار > <USERID_NUMBERبا
عددی که در حال حاضر روی سرور وجود ندارد ،جایگزین گردد.

 1-4پیکربندی فایل تنظیمات
فایل پیکربندی  cassandra.yamlدر واقع فایل پیکربندی ا صلی در پایگاه داده  Cassandraا ست و از این رو
حفاظت از این فایل از اهمیت بسزایی برخوردار است .هنگامی که  Cassandraنصب میشود ،با توجه به روش
نصببب ،این فایل در مکانهای متفاوتی قرار میگیرد .در صببورتی که بسببته Cassandra2از انباره3نصببب شببود،

Unprivileged
Package
Repository
6
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فایل در محل  /etc/cassandraقرار میگیرد و در غیر این صببورت با دانلود کد برنامه و کامپایل و نصببب آن،
فایل  cassandra.yamlدر مسیر نصب و دایرکتوری  confذخیره می شود .در اینجا فرض بر آن است که بسته
 Cassandraاز انباره دانلود و نصب شده است.
تهدید/توجیه امنیتی:
از آنجایی که در این فایل تنظیمات اصبببلی  Cassandraوجود دارد ،تنها مالک این فایل یعنی  rootکه مدیر
سی ستم ا ست ،حق تغییر این فایل را دارد .پس باید دقت کرد که اوالً مالک این فایل  rootبا شد ،ثانیا مجوز
نوشتن تنها به مالک دادهشده باشد.
اطالع از وضعیت فعلی:
پس از نصبببب  Cassandraبر روی سبببیسبببتم عامل اوبونتو ،مسبببیر پیشفرض برای فایل تنظیمات اصبببلی
 ،Cassandraمسیر زیر است:
/etc/cassandra/cassandra.yaml

با استفاده از دستور زیر میتوان حقوق دسترسی مربوط به فایل تنظیمات اصلی  Cassandraرا مشاهده نمود:
ls –lh /etc/cassandra/cassandra.yaml

انتظار میرود ،حقوق دسترسی ،مالک و گروه کاربری مالکیت به صورت زیر باشند:
root root

rw-r--r--

مقاومسازی:
د ستورات زیر به ترتیب مالکیت ،گروه کاربری مالکیت و حقوق د ستر سی به فایل را به صورت امن م شخص
مینمایند:
su

sudo

chown -R root /etc/cassandra/cassandra.yaml
chgrp -R root /etc/cassandra/cassandra.yaml
chmod 644 /etc/cassandra/cassandra.yaml

 1-5پیکربندی دایرکتوری ذخیره داده
در پایگاه داده  ،Cassandraمیتوان مسیر پیش فرض دادههای اصلی را با استفاده از دستور زیر به دست آورد:
cat /etc/cassandra/cassandra.yaml | grep -A 1 data_file_directories:
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خروجی دستور فوق برای نسخه انتخابی گزارش به صورت زیر میباشد:
/var/lib/cassandra/data/

تهدید/توجیه امنیتی:
برخالف فایلهای دیگر ،مدیر پایگاه داده نباید مالک این فایل با شد .مالکیت فایل باید متعلق به کاربری بدون
هرگونه حقوق ممتاز (مثال کاربری با نام  )cassandraباشبببدی زیرا این کاربر اجازه انجام هی عملیاتی داخل
سی ستم لینوکس را ندارد .همچنین عالوه بر مدیر ،هی کس دیگری نیز حق تغییر یا اجرای این فایل را نباید
داشته باشد.
اطالع از وضعیت فعلی:
با استفاده از دستور زیر میتوان حقوق دسترسی مربوط به دایرکتوری ذخیره داده را مشاهده نمود:
ls -lh /var/lib/cassandra/data/

حقوق دسببترسببی ،مالک و گروه کاربری مالکیت فایل های موجود در دایرکتوری ذخیره داده به صببورت زیر
میباشند:
cassandra cassandra

rw-r--r--

همچنین حقوق د ستر سی ،مالک و گروه کاربری مالکیت دایرکتوریهای موجود در دایرکتوری ذخیره داده به
صورت زیر میباشند:
cassandra cassandra

rwxr-xr-x

مقاومسازی:
د ستورات زیر به ترتیب مالکیت ،گروه کاربری مالکیت و حقوق د ستر سی به دادههای ا صلی را به صورت امن
تعیین مینماید.
su

sudo

chown -R cassandra /var/lib/cassandra/data
chgrp –R cassandra /var/lib/cassandra/data
;\ }{ find /var/lib/cassandra/data -type f -exec chmod 644
;\ }{ find /var/lib/cassandra/data -type d -exec chmod 755

8

مقاومسازی امنیتی Cassandra

 1-6پیکربندی فایلهای رویدادنگاری
در پایگاه داده  ،Cassandraمسبببیر فایلهای رویدادنگاری را میتوان از فایل /etc/cassandra/logback.xml

اسببتخراک کرد .محتوای این فایل شببامل تنظیماتی به صببورت زیر اسببت که مسببیر فایلهای رویدادنگاری را
مشخص میکنند.
><file>${cassandra.logdir}/system.log</file
...

><file>${cassandra.logdir}/debug.log</file

پارامتر  cassandra.logdirبه صورت پیشفرض برابر مقدار زیر است:
/var/log/cassandra/

تهدید/توجیه امنیتی:
هی کاربری به جز  cassandraنباید حق نو شتن روی فایلهای رویدادنگاری را دا شته با شد .رعایت این مورد
امنیتی از نشت اطالعات این فایلها جلوگیری میکند.
اطالع از وضعیت فعلی:
برای اطالع از وضعیت فعلی مجوزهای مربوط به فایلهای رویدادنگاری از دستور زیر استفاده میشود:
ls –lh /var/log/cassandra/

حقوق دسبببترسبببی ،مالک و گروه کاربری مالکیت فایل های موجود در دایرکتوری فایل های رویدادنگاری به
صورت زیر میباشند:
cassandra cassandra

rw-r--r--

مقاومسازی:
دستورات زیر به ترتیب مالکیت ،گروه کاربری مالکیت و حقوق دسترسی به فایلهای رویدادنگاری را به صورت
امن مشخص مینمایند:
su

sudo

chown -R cassandra /var/log/cassandra/
chgrp –R cassandra /var/log/cassandra/
;\ }{ find /var/log/cassandra -type f -exec chmod 644
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 1-7جمعبندی
در این ف صل به ت شریح پارامترهای امنیتی محیط اجرای سمپاد که به طور م ستقیم بر عملکرد آن تاثیرگذار
است ،پرداختیم .در این راستا ،نسخههایی از جاوا و پایتون که بر روی سرور میبایست نصب شوند و همچنین
پیکربندی فایل تنظیمات ،دایرکتوری ذخیره داده و فایلهای رویدادنگاری مورد بحث و بررسبببی قرار گرفت.
مدیر سامانه به منظور بررسی پارامترهای مقاوم سازی و تهیه گزارش در این زمینه میتواند از چک لیست زیر
استفاده نماید.

تنظیم صحیح

عنوان
1

ایمن سازی محیط اجرا

بله

خیر

1-1

نصب آخرین نسخه جاوا

☐

☐

1-2

نصب آخرین نسخه پایتون

☐

☐

1-3

اجرای سرویس  Cassandraتوسط کاربر غیر ریشه

☐

☐

1-4

پیکربندی فایل تنظیمات

☐

☐

1-5

پیکربندی دایرکتوری ذخیره داده

☐

☐

1-6

پیکربندی فایلهای رویدادنگاری

☐

☐
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نصب و پیکرهبندی امن پایگاهداده
در این فصبل ،نصبب آخرین نسبخهی  Cassandraبه منظور امنسبازی اولیهی پایگاهداده  Cassandraمعرفی
میشود.

 2-1نصب آخرین نسخه Cassandra
نسخهی نصب شده  Cassandraو وصلهها باید آخرین موارد منطبق با نیازمندیهای عملیاتی سازمان باشند.
ب ستههای نرمافزاری باید از منابع معتبر و مجاز دانلود شوند Cassandra .را میتوان از منابع معتبر زیر دانلود
کرد:


وب سایت رسمی Apache Cassandra



وب سایت DataStax Enterprise

http://cassandra.apache.org/

https://www.datastax.com/

تهدید/توجیه امنیتی:
نصب آخرین نسخه نرمافزار  Cassandraبه همراه بستههای تکمیلی ،احتمال سوء استفاده از آسیبپذیریهای
نرمافزار را کاهش میدهد .نسخه نصب شده باید مطابق با نیازمندیهای سازمان باشد .همچنین ،این اطمینان
باید حاصل شود که نسخه نصب شده دارای پشتیبانی بوده و بهروزرسانیهای منظمی برای رفع آسیبپذیریها
انجام میشود.
اطالع از وضعیت فعلی:
با استفاده از دستور زیر نسخه نصب شدهی  Cassandraبه دست میآید.
cassandra –v

در صورتی که نسخهی قدیمی/پشتیبانی نشده  Cassandraنصب شده باشد ،با استفاده از خروجی دستور فوق
میتوان متوجه آن شد.

مقاومسازی:
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بهروزرسانی نرمافزار  Cassandraموجود در هر گره4از خوشه5با گامهای زیر انجام میشود:
 .1استفاده از دستور  nodetoolبرای انتقال داده موجود در  memtablesبه SSTables
>nodetool drain -h <hostname

 .2متوقف کردن سرویسهای Cassandra
service cassandra stop

 .3تهیه نسخه پشتیبان از مجموعه داده و تمامی فایلهای پیکربندی Cassandra

 .4دانلود/بهروزرسانی جاوا در صورت نیاز
 .5دانلود/بهروزرسانی پایتون در صورت نیاز
 .6دانلود فایلهای دودویی آخرین نسخه Cassandra
 .7نصب نسخه جدید Cassandra

 .8پیکربندی نسخه جدید  Cassandraو به کارگیری تنظیمات پیشین موجود در فایلهای پیکربندی
همچون  cassandra.ymlو cassandrea-env.sh
 .9راهاندازی سرویسهای Cassandra
service cassandra start

 .10بررسی فایلهای رویدادنگاری و رویدادهای خطا یا هشدار .به صورت پیشفرض مسیر فایلهای
رویدادنگاری ،مسیر  /var/log/cassandra/است.
 .11استفاده از  nodetoolبرای ارتقاء SSTables
nodetool upgradesstables

 .12استفاده از دستور  nodetoolبرای بررسی وضعیت خوشه
nodetool -h <hostname> status

Node
Cluster
12
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 2-2جمعبندی
در این فصببل به تشببریح بهروزرسببانی  Cassandraبه عنوان یکی از مهمترین تنظیمات مربوط به پیکربندی
سمپاد قبل از بکارگیری عملیاتی آن پرداختیم .مدیر سامانه به منظور برر سی پارامترهای مقاوم سازی و تهیه
گزارش میتواند از چک لیست زیر استفاده نماید.

تنظیم صحیح

عنوان
2

پیکربندی امن پایگاهداده

2-1

نصب آخرین نسخه Cassandra

بله

☐
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امنسازی اتصال به پایگاهداده
در این ف صل پی شنهاداتی برای مکانیزمهای احراز ا صالت کاربران و برر سی مجوزها در پایگاهداده Cassandra

ارائه شده است.

 3-1فعالسازی احراز اصالت در پایگاهداده Cassandra
قابل یت احراز اصبببا لت را میتوان از طریق تنظیم  authenticatorدر فا یل پیکرب ندی  cassandra.yamlبه
پایگاهداده  Cassandraاضافه کرد .تنظیم  authenticatorمیتواند یکی از دو مقدار AllowAllAuthenticator

و  PasswordAuthenticatorرا دریافت کند .مقدار پیشفرض یعنی  AllowAllAuthenticatorاحراز اصببالت
را غیرفعال میکند .مقدار  PasswordAuthenticatorاحراز اصبببالت از طریق نام کاربری و رمز عبور را فعال
کرده و سبب میشود که رمزهای عبور در جدول سیستمی به صورت رمز شده ذخیره شوند.
تهدید/توجیه امنیتی:
احراز اصالت یک شرط الزم برای زیرساخت مجوزها در  Cassandraاست ،بنابراین در صورتی که احراز اصالت
غیرفعال باشد ،زیرسیستم مجوزها نیز غیرفعال خواهد بود .در صورت عدم احراز اصالت کالینتها ،کاربران و/یا
سرورها ،دسترسیهای غیرمجاز به پایگاهداده  Cassandraامکانپذیر خواهد شد و ردیابی فعالیتها غیرممکن
می شود .پیش از آنکه ک سی به سرور  Cassandraد ستر سی پیدا کند ،باید مکانیزم احراز ا صالت پیاده سازی
شود.
اطالع از وضعیت فعلی:
با ا ستفاده از د ستور زیر میتوان برر سی کرد که آیا احراز ا صالت روی سرور  Cassandraفعال ا ست یا خیر.
فایلهای پیکربندی  Cassandraرا میتوان در مسیر  /etc/cassandraیافت.
"cat cassandra.yaml | grep -in "authenticator:

انتظار میرود خروجی دستور فوق  PasswordAuthenticatorباشد.
مقاومسازی:
به منظور فعالسازی مکانیزم احراز اصالت گامهای زیر باید طی شوند:
 .1متوقفسازی پایگاهداده Cassandra
service cassandra stop

 .2تغییر

فایل

cassandra.yaml

و

افزودن/تغییر

پارامتر

authenticator

با

مقدار

 :PasswordAuthenticatorدر صورتی که پارامتر  authenticatorبا مقداری به غیر از مقدار
14
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 PasswordAuthenticatorتنظیم شده باشد ،با دستور زیر می توان مقدار این پارامتر را به مقدار
 PasswordAuthenticatorتغییر داد:
sudo sed –i
"s/authenticator\s*:\s*AllowAllAuthenticator/authenticator:
"PasswordAuthenticator/" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

در صورتی که پارامتر  authenticatorدر فایل پیکربندی تنظیم نشده باشد ،با دستور زیر این پارامتر با مقدار
مناسب تنظیم میشود:
'sudo sed -i '$ a authenticator: PasswordAuthenticator
""/etc/cassandra/cassandra.yaml

 .3اجرا و راهاندازی پایگاهداده :Cassandra
service cassandra start

 3-2فعالسازی بررسی مجوزها در پایگاهداده Cassandra
قابل یت بررسبببی مجوز ها6را میتوان از طریق تنظیم  authorizerدر فا یل پیکرب ندی  cassandra.yamlبه
پایگاهداده  Cassandraاضبببافه کرد .تنظیم  authorizerمیتواند یکی از دو مقدار  AllowAllAuthorizerو
 CassandraAuthorizerرا دریافت کند .مقدار پیشفرض یعنی  AllowAllAuthorizerهی بررسبببی انجام
نداده و به تمامی نقشها تمامی مجوزها را اعطا میکند .مقدار  CassandraAuthorizerمدیریت کامل مجوزها
را اجرا کرده و دادههای مرتبط را در جداول سیستمی  Cassandraذخیره میکند .در صورتی که برای تنظیم
 authenticatorمقدار  AllowAllAuthenticatorتنظیم شبببده باشبببد ،مقدار تنظیم  authorizerباید برابر
 AllowAllAuthorizerباشد.
تهدید/توجیه امنیتی:
در صببورتی که مجوزهای نقشها بررسببی شببوند میتوان مطمئن بود که تنها دسببترسببیهای مجاز به جداول
پایگاهداده  Cassandraامکانپذیر اسببت .بررسببی مجوزهای نقشها الزمهی پیادهسببازی قانون حداقل مجوزها
است .پیش از آنکه کسی به پایگاهداده  Cassandraدسترسی پیدا کند باید مکانیزم بررسی مجوزها پیادهسازی
شود.

Authorization
15
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اطالع از وضعیت فعلی:
با استفاده از دستور زیر میتوان بررسی کرد که آیا بررسی مجوزها روی سرور  Cassandraفعال است یا خیر.
فایلهای پیکربندی  Cassandraرا میتوان در مسیر  /etc/cassandraیافت.
"cat cassandra.yaml | grep -in "authorizer:

انتظار میرود خروجی دستور فوق  CassandraAuthorizerباشد.
مقاومسازی:
به منظور فعالسازی مکانیزم بررسی مجوزها گامهای زیر باید طی شوند:
 .1متوقفسازی پایگاهداده Cassandra
service cassandra stop

 .2تغییر فایل  cassandra.yamlو افزودن/تغییر تنظیم  authorizerبا مقدار  :CassandraAuthorizerدر
صورتی که پارامتر  authorizerبا مقداری به غیر از مقدار  CassandraAuthorizerتنظیم شده باشد،
با دستور زیر می توان مقدار این پارامتر را به مقدار  CassandraAuthorizerتغییر داد:
sudo
sed
-i
"s/authorizer\s*:\s*AllowAllAuthorizer/authorizer:
"CassandraAuthorizer/" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

در صورتی که پارامتر  authorizerدر فایل پیکربندی تنظیم نشده باشد ،با دستور زیر این پارامتر با
مقدار مناسب تنظیم میشود:
'sudo sed -i '$ a authorizer: CassandraAuthorizer
""/etc/cassandra/cassandra.yaml

 .3اجرا و راهاندازی پایگاهداده Cassandra
service cassandra start

 3-3جمعبندی
در این فصببل به تشببریح تنظیمات مربوط به امنسببازی اتصببال به سببمپاد پرداختیم .در این راسببتا ،برخی از
تنظیمات مرتبط مورد بحث و بررسببی قرار گرفتند .مدیر سببامانه به منظور بررسببی پارامترهای مقاومسببازی و
تهیه گزارش در این زمینه میتواند از چک لیست زیر استفاده نماید.
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تنظیم صحیح

عنوان
3

امنسازی اتصال به پایگاهداده

بله

خیر

3-1

فعالسازی احراز اصالت در پایگاهداده Cassandra

☐

☐

3-2

فعالسازی بررسی مجوزها در پایگاهداده Cassandra

☐

☐
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کنترل دسترسی و مجازشماری
این ف صل شامل پی شنهاداتی به منظور محدودسازی د ستر سی به پایگاهداده  Cassandraو خطم شیهای رمز
عبور است.

 4-1نقشهای کاربر فوقالعاده
روال نصببب پیشفرض برای پایگاهداده  Cassandraیک نقش کاربر فوقالعاده7به نام  cassandraایجاد میکند.
این موضوع نشاندهندهی ضرورت ایجاد یک نقش جداگانه به عنوان نقش کاربر فوقالعاده است.
تهدید/توجیه امنیتی:
مجوزهای کاربر فوقالعاده برای ایجاد ،حذف و مدیریت مجوزهای سایر کاربران به کار میرود .با توجه به آنکه
نقش  cassandraشناخته شده ا ست ،نباید یک کاربر فوقالعاده با شد یا کاربری با شد که وظایف مدیریتی را
انجام میدهد.
اطالع از وضعیت فعلی:
در صببورتی که خروجی دسببتور زیر  cassandraیا هر نقش تأیید نشببدهای باشببد ،پیکربندی مناسبببی بر روی
سرور انجام نشده است.
;SELECT role FROM system_auth.roles WHERE is_superuser = True

مقاومسازی:
مراحل زیر برای اعمال تنظیمات مناسب باید طی شوند.
 .1اجرای دستورات زیر
create role '<NEW_ROLE_HERE>' with password='<NEW_PASSWORD_HERE>' and
; login=TRUE and superuser=TRUE
;>grant all permissions on all keyspaces to <NEW_ROLE_HERE

مقدار > <NEW_ROLE_HEREبا نقش منا سب و مقدار > <NEW_PASSWORD_HEREبا رمز عبور
جایگزین شود.

Superuser
18
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 .2بررسی شود نقش جدید به درستی عمل میکند.
 .3حذف نقش کاربر فوقالعاده از حساب کاربری  cassandraبا اجرای دستور زیر:
'UPDATE system_auth.roles SET is_superuser=false WHERE role='cassandra

 4-2تغییر رمز عبور پیشفرض نقش Cassandra
نقش  cassandraرمز عبور پیشفرضی (رمز عبور پیشفرض  cassandraاست) دارد که باید تغییر داده شود.
تهدید/توجیه امنیتی:
در صببورت عدم تغییر رمز عبور پیشفرض مربوط به نقش  ،cassandraپایگاهداده میتواند در معرض ریسببک
دسترسی غیرمجاز قرار گیرد.
اطالع از وضعیت فعلی:
در صورتی که ات صال از طریق د ستور زیر موفقیتآمیز با شد ،ن شان میدهد که نقش  ،cassandraرمز عبور
پیشفرض دارد .تو جه به این نک ته حائز اهم یت اسبببت که پارامتر  authenticatorدر فا یل پیکرب ندی
 cassandra.yamlحتما باید برابر  PasswordAuthenticatorباشد تا در اتصال از طریق دستور زیر نام کاربری
و رمز عبور نیز دخیل شوند ،در غیر این صورت احراز اصالت انجام نمیشود و اتصال صورت میگیرد.
cqlsh -u cassandra -p cassandra

مقاومسازی:
با استفاده از دستور زیر میتوان رمز عبور نقش  Cassandraرا تغییر داد.
;'>alter role 'cassandra' with password='<NEWPASSWORD_HERE

مقدار > <NEWPASSWORD_HEREباید با رمز عبور مناسب جایگزین شود.

 4-3استفاده از حساب سرویس اختصاصی و غیرممتاز
استفاده از کاربر اختصاصی برای یک سرویس امکان محدودسازی سرویس را فراهم میآورد.
تهدید/توجیه امنیتی:
اسببتفاده از حسبباب سببرویس غیرممتاز برای  Cassandraمخاطرات ناشببی از آسببیبپذیریهای مربوط به
 Cassandraرا کاهش میدهد .حساب محدود شده ،توانایی دسترسی به منابع نامرتبط با  Cassandraهمچون
پیکربندیهای سیستم عامل را ندارد.
اطالع از وضعیت فعلی:
19
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به منظور بررسی حساب سرویس  Cassandraاز دستور زیر استفاده میشود.
"ps -ef | egrep "^cassandra.*$

در صورتی که د ستور فوق هی خروجی ندا شته با شد ،ح ساب سرویس اخت صا صی برای  Cassandraوجود
ندارد .در اینجا فرض شده است که حساب سرویس اختصاصی برای پایگاهداده cassandra ،است.
مقاومسازی:
یک کاربر برای اجرای  Cassandraو فرآیندهای مرتبط با آن باید ایجاد شبببود .این حسببباب کاربری ن باید
مجوزهای مدیریتی در سیستم داشته باشد .بدین منظور میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
 .1ایجاد گروه و نام کاربری
sudo groupadd Cassandra
Cassandra

–g

/bin/bash

-s

/var/lib/Cassandra/

–d

–m

sudo useradd
Cassandra

 .2تنظیم مالک دایرکتوریهای مربوط به پایگاه داده Cassandra
sudo chown -R cassandra:cassandra /var/lib/cassandra/
sudo chown -R cassandra:cassandra /var/run/cassandra/

 .3در صبببورتی که سبببرویس  Cassandraتعریف شببببده باشببببد ،نام کاربری موجود در فا یل
 /etc/init.d/Cassandraباید به دستور زیر ،با مقدار مناسب تنظیم شود:
sudo sed -i "s/start-stop-daemon -S -c [[:alnum:]]*/start-stop-daemon
-S -c cassandra/" /etc/init.d/cassandra

 4-4جمعبندی
در این فصل موارد مربوط به کنترل د سترسی و مجازشماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .مدیر سامانه به
منظور بررسی پارامترهای مقاومسازی و تهیه گزارش در این زمینه میتواند از چک لیست زیر استفاده نماید.
تنظیم صحیح

عنوان
4

کنترل دسترسی و مجازشماری

4-1

نقشهای کاربر فوقالعاده

بله

☐
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4-2

تغییر رمز عبور پیشفرض نقش cassandra

☐

☐

4-3

استفاده از حساب سرویس اختصاصی و غیرممتاز

☐

☐
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تنظیمات و خطمشیهای رویدادنگاری/ممیزی
در این فصل به تشریح مکانیزمهای رویدادنگاری و ممیزی میپردازیم.

 5-1فعالسازی رویدادنگاری
 Apache Cassandraاز  Logbackبرای رویدادنگاری استفاده میکند .میتوان سطح رویدادنگاری را با دستور
 nodetool setlogginglevelتغییر داد ولی هنگامی که  Cassandraمجدداً راهاندازی شود ،سطح رویدادنگاری
تنظیم شده در فایل  logback.xmlدو مرتبه اعمال می شود .سطوح رویدادنگاری قابل اعمال شامل موارد زیر
هستند:





OFF
TRACE
DEBUG
( INFOمقدار پیشفرض)




WARN
ERROR

تهدید/توجیه امنیتی:
در صببورتی که رویدادنگاری فعال نباشببد ،موارد امنیتی و حواد رد داده شببده ممکن اسببت تشببخیص داده
نشوند.
اطالع از وضعیت فعلی:
به منظور بررسی تنظیمات مربوط به رویدادنگاری دستور زیر اجرا شود:
nodetool getlogginglevels

انتظار میرود خروجی دستور فوق  OFFنباشد.
مقاومسازی:
برای تنظیم سطح رویدادنگاری مراحل زیر باید طی شوند:
 .1در صورت وجود فایل  ،logback-test.xmlاین فایل ویرایش شود ،در غیر این صورت فایل
 logback.xmlویرایش شود .به عنوان نمونه در صورتی که رویدادنگاری غیرفعال باشد ،با دستور زیر
میتوان سطح رویدادنگاری را به  INFOتغییر داد:
'level="INFO">/

level="OFF">/<root

sudo
sed
-i
's/<root
""/etc/cassandra/logback.xml

قسمتی از محتوای فایل  logback.xmlدر ادامه آورده شده است:
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<configuration scan="true">
<appender name="STDOUT"
class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
<level>INFO</level>
</filter>
<encoder>
<pattern>%-5level [%thread] %date{ISO8601} %F:%L %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<root level="INFO">
<appender-ref ref="STDOUT" />
</root>
<logger name="org.cisecurity.workbench" level="WARN"/>
</configuration>

Apache Cassandra  راهاندازی مجدد.2
service cassandra restart

 جمعبندی5-2
 مدیر سامانه به منظور برر سی پارامترهای.در این ف صل به ت شریح پیکربندی منا سب رویدادنگاری پرداختیم
.مقاومسازی و تهیه گزارش در این زمینه میتواند از چک لیست زیر استفاده نماید
تنظیم صحیح
خیر

☐

عنوان

بله

☐
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فعالسازی رویدادنگاری
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تنظیمات رمزنگاری
این فصل شامل پیشنهاداتی مرتبط با جنبههای رمزنگاری  Cassandraاست.

 6-1رمزنگاری بین گرهها
 Cassandraامکان رمزنگاری دادههای در حال انتقال میان گرههای درون خوشببه را فراهم میکند .به صببورت
پیشفرض ،رمزنگاری میان گرهها غیرفعال است.
تهدید/توجیه امنیتی:
میتوان از سرقت دادههای در حال انتقال میان گرهها از طریق رمزنگاری جلوگیری کرد.
اطالع از وضعیت فعلی:
برای بررسی وضعیت رمزنگاری بین گرهها ،دستور زیر اجرا شود:
"cat cassandra.yaml | grep -in "internode_encryption:

در صببورتی که خروجی دسببتور فوق  noneباشببد یعنی رمزنگاری میان گرهها فعال نیسببت .مقادیر قابل قبول
برای تنظیم  internode_encryptionشامل  dc ،allیا  rackاست.
مقاومسازی:
پیش از آنکه کسی به سرور  Cassandraدسترسی داشته باشد ،رمزنگاری میان گرهها باید پیادهسازی شود .به
منظور فعالسازی رمزنگاری میان گرهها مراحل زیر باید طی شوند:
 .1متوقف کردن پایگاهداده Cassandra
service cassandra stop

 keystore .2و  truststoreرا ساخته و تنظیمات مربوط به آنها را در فایل پیکربندی وارد نمایید .در
صورتی که پیش از این تنظیمات مربوط به  keystoreو  truststoreدر فایل پیکربندی
 cassandra.yamlوارد نشده باشد ،با دستورات زیر میتوان آنها را تنظیم کرد:
\

sudo
sed
-i
-e
"/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
"keystore: <keystore_path>" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

\

sudo
sed
-i
-e
"/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
">keystore_password: <keystore_password
""/etc/cassandra/cassandra.yaml
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\

sudo
sed
-i
-e
"/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
"truststore: <truststore_path>" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

sudo
sed
-i
-e
"/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
\
truststore_password:
"><truststore_password
""/etc/cassandra/cassandra.yaml

همچنین در صورتی که پیش از این مقادیر مربوط به پارامترهای ،keystore_password ،keystore
 truststoreو  truststore_passwordتنظیم شده باشند ،با باز کردن فایل  cassandra.yamlمیتوان
مقادیر پارامترها را با مقادیر دلخواه جایگزین کرد.
 .3تغییر فایل پیکربندی  cassandra.yamlو افزودن/تغییر تنظیم  internode_encyptionبا مقدار :all
در صورتی که پارامتر  internode_encyptionبا مقداری به غیر از مقدار  allتنظیم شده باشد ،با دستور
زیر می توان مقدار این پارامتر را به مقدار  allتغییر داد:
sudo sed -i "s/internode_encryption\s*:\s*none/internode_encryption:
"all/" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

در صورتی که پارامتر  internode_encyptionدر فایل پیکربندی تنظیم نشده باشد ،با دستور زیر این
پارامتر با مقدار مناسب تنظیم میشود:
\

sudo
sed
-i
-e
"/^server_encryption_options:.*/a
"internode_encryption: all" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

 .4راهاندازی پایگاهداده Cassandra
service cassandra start

 6-2رمزنگاری کالینت
 Cassandraامکان رمزنگاری دادههای در حال انتقال میان گرههای درون خوشبببه و کالینت را فراهم میکند.
به صورت پیشفرض ،رمزنگاری کالینت غیرفعال است.

تهدید/توجیه امنیتی:
میتوان از سرقت دادههای در حال انتقال میان کالینت و گره موجود در خو شه از طریق رمزنگاری جلوگیری
کرد.
اطالع از وضعیت فعلی:
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وارد فایل  Cassandra.yamlشده و به دنبال ق سمت  client_encryption_optionsبگردید .مقادیر دو تنظیم
 enabled:و  optional:را بررسی کنید.
enabled: true
optional: false

در صورتی که مقدار هی یک از دو تنظیم فوق  trueنبا شد ،تمامی ارتباطات کالینت رمز ن شده خواهند بود.
در صورتی که  enabledبرابر  trueو  optionalبرابر  falseباشد ،تمامی ارتباطات کالینت باید رمز شده باشند.
در صبببورتی که  enabledبرابر  falseو  optionalبرابر  trueباشبببد enabled ،اعمال شبببده و تمامی ارتباطات
کالینت رمز ن شده خواهند بود .در صورتی که هر دو تنظیم برابر  trueبا شند ،ارتباطات رمز شده و رمز ن شده،
هر دو مجاز خواهند بود .الزم به ذکر است که به صورت پیشفرض مقدار هر دو تنظیم برابر  falseاست.
مقاومسازی:
پیش از آنکه ک سی به سرور  Cassandraد ستر سی دا شته با شد ،رمزنگاری کالینت باید پیاده سازی شود .به
منظور فعالسازی رمزنگاری کالینت مراحل زیر باید طی شوند:
 .1متوقف کردن پایگاهداده Cassandra
service cassandra stop

 keystore .2را ساخته و تنظیمات مربوط به آن را در فایل پیکربندی وارد نمایید .در صورتی که پیش از
این تنظیمات مربوط به  keystoreدر فایل پیکربندی  cassandra.yamlوارد نشده باشد ،با دستورات
زیر میتوان آنها را تنظیم کرد:
">keystore: <keystore_path
keystore_password:

\ sudo sed -i -e "/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
""/etc/cassandra/cassandra.yaml

\ sudo sed -i -e "/^[[:blank:]]*server_encryption_options:.*/a
"<keystore_password>" "/etc/cassandra/cassandra.yaml

همچنین در صورتی که پیش از این مقادیر مربوط به پارامترهای  keystoreو keystore_password

تنظیم شده باشند ،با باز کردن فایل  cassandra.yamlمیتوان مقادیر پارامترها را با مقادیر دلخواه
جایگزین کرد.
 .3تغییر

فایل

پیکربندی

cassandra.yaml

و

افزودن/تغییر

موارد

زیر

در

قسمت

:client_encryption_options
set enabled: true
set optional: false

با تنظیم دو مقدار فوق ،تمامی ارتباطات میان کالینت و گره روی خوشه باید رمزگذاری شوند.
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 .4راهاندازی پایگاهداده Cassandra
service cassandra start

 6-3جمعبندی
در این فصبببل به تشبببریح برخی از مهمترین پارامترهای امنیتی مربوط به پیکرب ندی تنظی مات رمزنگاری
پرداختیم .مدیر سامانه به منظور برر سی پارامترهای مقاوم سازی و تهیه گزارش در این زمینه میتواند از چک
لیست زیر استفاده نماید.
تنظیم صحیح

عنوان
6

تنظیمات رویدادنگاری

بله

خیر

6-1

رمزنگاری بین گرهها

☐

☐

6-2

رمزنگاری کالینت

☐

☐
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راهنمای اعمال مقاومسازی
این پروژه دارای سه فایل اجرایی است که در ادامه به بررسی هر یک میپردازیم.

 7-1فایل start.sh
این فایل ،تنها فایلی اسببت که کاربر باید آن را اجرا کند .برای آنکه فرآیند تسببت پایگاهداده و امنسببازی آن
صببورت گیرد ،ابتدا الزم اسببت از وجود  Cassandraروی سببیسببتم اطمینان حاصببل گردد .پس از آن ،کاربر
میتواند نام کاربری و رمز عبور مورد نظر خود را برای اتصببال به پایگاهداده وارد کند .همچنین ،آدرس میزبان
نیز از کاربر دریافت می شود که مقدار پیشفرض آن  locahostا ست .توجه به این نکته حائز اهمیت ا ست که
در ا سکریپتها فرض بر آن ا ست که اجرای سرور  Cassandraاز طریق سرویس  Cassandraانجام می شود.
پس از اجرای  start.shو دریافت اطالعات مورد نظر از کاربر ،حال اسببکریپت  script.shاجرا میشببود .در اثر
اجرای این فایل ،دو پوشببه حاوی نتایآ آزمایش و نتایآ مورد انتظار ایجاد میشببوند .در این اسببکریپت قصببد
داریم این دو پو شه را با هم مقای سه کنیم تا مغایرتهای سی ستم با موارد امنیتی مورد انتظار م شخص شوند.
نتایآ این آزمایش در فایل  first_test_resultثبت می شود .نمونهای از خروجی این برنامه در شکل ( )1ن شان
داده شده است.

شکل  :1محتوای فایل first_test_result

ستون سمت چپ نشان دهنده تنظیمات فعلی و ستون سمت راست نشان دهنده تنظیمات مورد انتظار است.
پس از اجرای این اسکریپت ،در صورت تمایل کاربر ،اسکریپت  repairاجرا میشود .سپس هر مورد امنیتی که
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در آن نتیجه مورد انتظار و نتیجه حا صل از ت ست مغایر با شند ،با موافقت کاربر امن سازی شده و در آخر نیز
تست دوبارهای روی سیستم انجام میشود .نتیجه تست دوم در فایل  second_test_resultذخیره خواهد شد.

شکل  :2محتوای فایل second_test_result

 7-2فایل script.sh
در این فایل دو متغیر با نامهای  result_pathو  expected_pathتعریف شده است .این دو متغیر به پوشههایی
اشباره میکنند که در آنها به ترتیب نتایآ هر آزمایش و نتیجه مورد انتظار آن آزمایش ،سباخته میشبود .در
اینجا الزم ا ست بنا به نیازمندی سی ستم و نکات گفته شده حین تو ضیح هر مورد ،نتایآ مورد انتظار برای هر
مورد امنیتی تنظیم شود .این کد توسط برنامه  start.shاجرا میشود.

 7-3فایل repair.sh
فایل آخر مربوط به تغییر تنظیمات سی ستم می شود .در صورتی که تنظیمات به در ستی انجام شده با شد
انتظار میرود که مورد امنیتی در ستون دوم وجود نداشته باشد و تنها چند پیشنهاد برای امنیت بیشتر در آن
باقی بماند .در شکل ( )2میتوان نمونهای از فایل  second_test-resultرا پس از اعمال تغییرات مشاهده کرد.

29

مقاومسازی امنیتی Cassandra

جمعبندی
در این مستند به بررسی موارد امنیتی مربوط به مقاوم سازی پایگاهدادهی  Cassandraپرداخته شد .تنظیمات
مربوط به مقاوم سازی  Cassandraدر شش ف صل مختلف د ستهبندی شدند .در ف صل اول ،امن سازی محیط
اجرا ،ف صل دوم ن صب و پیکربندی امن پایگاهداده ،ف صل سوم امن سازی ات صال به پایگاهداده ،ف صل چهارم
تنظیمات کنترل دسببترسببی و مجازشببماری ،فصببل پنجم تنظیمات رویدادنگاری و فصببل شببشببم تنظیمات
رمزنگاری بررسببی شببدند .در مورد هر پارامتر یا تنظیم امنیتی ،کاربرد ،ارزش امنیتی و نحوه آگاهی از مقدار
کنونی آن پارامتر و چگونگی مقداردهی امن آن تو ضیحاتی داده شد .در پایان نیز نحوه اجرای ا سکریپتها و
خروجیهای سی ستم بیان شدند .خال صهای از گزارش ارائه شده ،به صورت یک چک لی ست در ادامه آورده
شده است.
تنظیم صحیح

عنوان
1

ایمنسازی محیط اجرا

بله

خیر

1-1

نصب آخرین نسخه جاوا

☐

☐

1-2

نصب آخرین نسخه پایتون

☐

☐

1-3

اجرای سرویس  Cassandraتوسط کاربر غیر ریشه

☐

☐

1-4

پیکربندی فایل تنظیمات

☐

☐

1-5

پیکربندی دایرکتوری ذخیره داده

☐

☐

1-6

پیکربندی فایلهای رویدادنگاری

☐

☐

2

پیکربندی امن پایگاهداده

2-1

نصب آخرین نسخه Cassandra

3

امنسازی اتصال به پایگاهداده

☐

☐

3-1

فعالسازی احراز اصالت در پایگاهداده Cassandra

☐

☐

3-2

فعالسازی بررسی مجوزها در پایگاهداده Cassandra

☐

☐

4

کنترل دسترسی و مجازشماری

4-1

نقشهای کاربر فوقالعاده

☐
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4-2

تغییر رمز عبور پیشفرض نقش cassandra

☐

☐

4-3

استفاده از حساب سرویس اختصاصی و غیرممتاز

☐

☐

5

تنظیمات رویدادنگاری

5-1

فعالسازی رویدادنگاری

۶

تنظیمات رمزنگاری

☐

☐

6-1

رمزنگاری بین گرهها

☐

☐

6-2

رمزنگاری کالینت

☐

☐
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مراجع
[1] https://www.cisecurity.org/
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