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Abstract. The security of the information in the contemporary dy-
namic and information world is by priority importance. Every day the 
entire world alarms for different in their nature and object hacker’s 
attacks. The damages of those attacks are as well fiscal and moral. 
The most popular attacks against the web-applications are those with 
causing service denial (Denial of Service – DoS), the blocking of the 
functioning of different sites or entire systems. Protection opportuni-
ties of web-servers, functioning in real time of OWASP (Open Web Ap-
plication Security Project) are presented in that material. The module 
ModSecurity provides a set of protection rules, based on control of 
the ingoing and outgoing traffic from the point of view of the server. 

Увод
Атаките към уеб приложенията се характеризират с 

различен похват и цел на въздействие. Съвременните сър-
въри са подложени на непрекъснато влияние от нови уяз-
вимости, възникващи ежедневно. 

В статията са представени основните атаки към web 
сървъри, работещи в реални платформи: HTTP (fingerprinting) 
– снемане на отпечатък, DoS (Denial of Services) – отказ 
на услугата, дистрибутиран отказ от услугата, команди към 
обвивката Shell command execution, инжектиране на SQL 
код и атака на грубата сила (Brute force attacks) [1,8].

Предложени са практически решения при изграж-
дането на правилата за защита с помощта на модул 
ModSecurity, предоставен от фондацията OWASP (Open Web 
Application Security Project).

Принцип на създаване на правила 
за защита в модул ModSecurity

ModSecurity e модул, който е граничното звено за 
уеб сървъра. Той  инспектира постъпилия трафик за злона-
мерено съдържание c отворен код от типа Web Application 
Firewall, който осигурява защита на уеб сървър в реално 
време, прилагащ набор от правила на OWASP [2]. Струк-
турата на архива и достъпът до тези правила са достъпни 
на  сайта на фондацията [9]: https://github.com/SpiderLabs/
owaspmodsecurity-crs. Предимство на тази система е ней-
ната лесна инсталация и съвместимостта и най-разпрос-
транени web сървъри Apache, Nginx и Microsoft IIS, което я 
прави приложима в практиката [8].

При инсталирането на всеки сървър съществува опре-
делен период от време, в който той е податлив на атаки от 
уязвимости. Тук е ролята на ModSecurity, който предоставя 
възможност за написване на универсални правила, обхва-
щащи голям спектър от знайни похвати за придобиване на 
неоторизиран достъп и методи на атака [3]. 

Със своите възможности ModSecurity задава допълни-
телно ниво в защитата, като негови предимства са:

 9 Гъвкавост по отношение на тяхното създаване и 
редактиране – използват стандартни текстови ре-
дактори като notepad, vi, nano, emacs и други.
 9 Гъвкавост по отношение на блокиране на нови 
пробиви и блокиране на употребата на познати 
уязвимости на сървърния софтуер.
 9 Възможност за създаване на комплексни и силни 
правила за защита. 

На фиг. 1 е представена схема на действие на пра-
вилата за защита на базата на ModSecurity, която съдържа 
[5,7]:

 9 Постъпила HTTP заявка към сървъра на потреби-
теля.
 9 Server software за обработка на заявки по HTTP 
протокол.
 9 ModSecurity модул за сигурност, който инспектира 
както входящия трафик, така и отговора на сървъ-
ра чрез прилагането на активните правила (Rules). 
 9 Web application – краен потребител.

Фиг. 1. ModSecurity правила за защита
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При откриване на атака ModSecurity записва данните 
в дневник, блокира постъпилия трафик, изпраща e-mail до 
администратора на сайта, изпраща команди към сървърна-
та операционна система или изпълнява външен скриптов 
файл (фиг. 1) [5,6].

В статията се предлага използването на модул 
ModSecurity, инсталиран на Apache HTTP web server под 
операционна система Линукс базиран хост, ползван като 
тестова платформа и крайна точка за симулираните опити 
за пробив [6,8]. Синтаксис на правилата на ModSecurity 
[9]: 

SecRule Target Operator [Actions]
SecRule – директива за създаване на правилата;
Target – определя обработваната заявка или нейния 

отговор.
Например: при задаване на – REQUESTED_URI се оп-

ределя частта от  адреса на заявка към сървъра, в която се 
търсят ключови стойности. Ако адресът съдържа secret.html 
и той е зададен като ключова дума за блокиране на заявка, 
правилото се активира и предприема зададеното действие. 
Тук са записани специалните променливи, представляващи 
реално колекции от множества. Такива са ARGS (съдържа 
всички аргументи, подадени към сървъра). 

Operator – задава метода и начина на сравнение на 
данните. По подразбиране се приема @rx.

Actions – незадължителен списък с действия (пропус-
кане, забраняване, записване в лог-файл, степен на важ-
ност, изпълнение на допълнителен скрипт от обвивката и 
други) за изпълнение при активирано правило.

Пет са фазите на обработка на заявките:
 9 REQUEST_HEADERS (phase 1) – обработване на 
заявка към сървъра.
 9 REQUEST_BODY (phase 2) – обработване на тялото 
на заявката към сървъра.
 9 RESPONSE_HEADERS (phase 3) – обработване на 
заглавния ред на отговора към клиента.
 9 RESPONSE_BODY (phase 4) – обработване на тя-
лото на отговора към клиента.
 9 LOGGING (phase 5) – запис в системния дневник.

Обработването на заявките се изпълнява фаза по 
фаза, като се обхождат конфигурационните файлове пет 
пъти за дадена заявка, т.е по един път за всяка фаза.

Практическа реализация на правила  
за защита

В статията се предлага опитна постановка, реализи-
рана във виртуален контейнер с инсталиран в нея CentOS 
7 операционна система, инсталация на уеб сървър Apache 
2.2, PHP, MySql и версия ModSecurity 2.9.1. Допълнително 
на сървъра е инсталирана WordPress блогова система с цел 
да се осигури защита на сървъра от обичайни атаки, както 
и от специфични слаби места и способи срещу WordPress 
системата. За тест (от страна на клиента) се предлага из-
ползването на Windows 10 Pro с инсталиран Chrome брау-
зър и Apache-J-Meter софтуер. 

За провеждане на експериментите е използвана след-
ната конфигурация на модул ModSecurity:

root@example:/etc./modsecurity# tree
modsecurity_crs_10_setup.conf// файл с правилата на 

OWASP 
modsecurity_crs_11_dos_protection.conf// защита от 

DoS атака
server-banner-protection.conf// защита от HTTP finger-

printing
shell-exec-block.conf// защита от Shell exec 
sql-injection-block.conf// защита от SQL injection
wp-brute-force-block.conf// защита от Brute Force 

1. Правила за защита от HTTP fingerprinting 

# Защита от HTTP fingerprinting
#
# Променянe на подписа на сървъра 
SecServerSignature "Microsoft-IIS/6.0"
# Отказ от заявки без зададен заглавен ред на хоста
SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" 

"id:1001,phase:1,deny"
# Отказ от заявки без метод Accept в заглавния ред
SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0" 

"id:1002,phase:1,deny"
# Отказ от заявки, различни от GET, HEAD или POST
SecRule REQUEST_METHOD !^(get|head|post)$ "id:100

3,phase:1,t:lowerCase,deny"
# Пропускане на заявки, използващи протокол HTTP 

версия 1.0 и 1.1
SecRule REQUEST_PROTOCOL !^http/1\.(0|1)$ "id:1004

,phase:1,t:lowercase,deny"
# Добавяне на X-Powered-By 
Header set X-Powered-By "ASP.NET 2.0"
# Премахване на ETag.
Header unset Etag

2. Защита от DoS атака чрез използване ва готови 
правила от OWASP, намиращи се в папката с експеримен-
тални правила. 

Параметрите в основния конфигурационен файл са 
зададени по следния начин:

./modsecurity_crs_10_setup.conf…
# - [[ DoS Protection ]] 
# - Burst Time Slice Interval: Времеви интервал  за 

бързи последователни заявки (burst — изблик)
# - Request Threshold: Брой заявки в интервала за 

защита
# - Block Period: Времеви период за блокиране (се-

кунди) SecAction "id:'900015',phase:1,t:none, \
setvar:'tx.dos_burst_time_slice=60', \ #  интервал – 

60 s;
setvar:'tx.dos_counter_threshold=100', \ # брой заявки 

във времевия интервал за активиране;
setvar:'tx.dos_block_timeout=600', \ # време за бло-
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киране – 5 min; 
nolog, pass"
…
./experimental_rules/modsecurity_crs_11_dos_

protection.conf
# Първично задаване: 
# ако IP:DOS_BLOCK ='1' то заявката се елиминира
# без отговор „drop“, и съобщение msg: Denial of 

Service (DoS) Attack Identified from %
# {tx.real_ip} (%{tx.dos_block_counter} hits since last 

alert)
# директивата 'chain' обвързва правилото с логиче-

ско „И“ с правилото

SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "chain,phase:1,id:
'981044',drop,msg:'Denial of Service (DoS) Attack Identified 
from %{tx.real_ip} (%{tx.dos_block_counter} hits since last 
alert)',setvar:ip.dos_block_counter=+1"

# Проверка за DOS_BLOCK_FLAG в колекцията IP 
SecRule &IP:DOS_BLOCK_FLAG "@eq 0" "setvar:ip.

dos_block_flag=1,expirevar:ip.dos_block_flag=60,setvar:tx.
dos_block_counter=%{ip.dos_block_counter},setvar:ip.dos_
block_counter=0"

# Блокиране и брои опитите за атака, 
SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "phase:1,id:'981045',t:n

one,drop,nolog,setvar:ip.dos_block_counter=+1"
# Случаи, в които не се проверяват заявките:
# Ако текущото IP е блокирано поради превишена 

бройка на допустимите заявки, се пропуска броенето на 
заявки и прескача до след секция 

#END_DOS_PROTECTION_CHECKS
SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "phase:5,id:'981046',

t:none,nolog,pass,skipAfter:END_DOS_PROTECTION_CHECKS"

# Брояч DoS – брои заявките до нестатичните ре-
сурси

SecRule REQUEST_BASENAME 
"!\.(jpe?g|png|gif|js|css|ico)$" 

"phase:5,id:'981047',t:none,nolog,pass,setvar:ip.dos_coun-
ter=+1"

# Проверка на брояч DoS
# времето за зануляване на горния брояч
# премахваме брояча за DoS (setvar:!ip.dos_counter)
SecRule IP:DOS_COUNTER "@gt %{tx.dos_counter_

threshold}" "phase:5,id:'981048',t:none,nolog,pass,t:none,-
setvar:ip.dos_burst_counter=+1,expirevar:ip.dos_burst_
counter=%{tx.dos_burst_time_slice},setvar:!ip.dos_counter"

# Проверка на брояча за „bursts“ и вдигане на флага 
за блокиране. 

#SecRule IP:DOS_BURST_COUNTER "@ge 2" "phase:5
,id:'981049',t:none,log,pass,msg:'Potential Denial of Service 
(DoS) Attack from %{tx.real_ip} - # of Request Bursts: %{ip.
dos_burst_counter}',setvar:ip.dos_block=1,expirevar:ip.dos_

block=%{tx.dos_block_timeout}"
# Маркер на край на секцията за защита от DoS
SecMarker END_DOS_PROTECTION_CHECKS 

3. Защита от изпълнение на команди към обвивка-
та (Shell command execution) 

Познавайки уязвимостите на Linux базираните среди, 
е използван следният списък от потенциално опасни ко-
манди и директории: rm, ls, kill, mail, sendmail, cat, echo, /
bin/, /etc/, /tmp/. 

Блокиране на уязвимостите се осъществява със след-
ното правило:

SecRule ARGS  "(rm|ls|kill|(send)?mail|cat|echo|/
bin/|/etc/|/tmp/)" "id:100001,drop,log"

Правилото търси в аргументите „ARGS“ и ако срещне 
съвпадение, прекъсва отговора и изпълнението на заявката.

4. Защита от инжектиране на SQL код 

В статията се предлага опростен вариант само с един 
ред, което е достатъчно за защита от класически похвати: 

#
# -=[ Detect SQL Comment Sequences ]=-----------------
# OR 1# ИЛИ 1
# DROP sampletable; # Изтриване на таблица 
# DROP/*comment*/sampletable # Изтриване на таб-

лица 
# DR/**/OP/*bypass blacklisting*/sampletable # Изтри-

ване на таблица с двоен коментар разделящ думата DROP 
# SELECT/*avoid-spaces*/password/**/FROM/**/

Members # Показване на пароли на потребителите
# SELECT /*!32302 1/0, */ 1 FROM tablename 
# ‘ or 1=1#
# ‘ or 1=1-- -
# ‘ or 1=1/*
# ' or 1=1;\x00

SecRule 
REQUEST_COOKIES|!REQUEST_COOKIES:/__ut-

m/|!REQUEST_COOKIES:/_pk_ref/|REQUEST_COOKIES_
NAMES|ARGS_NAMES|ARGS|XML:/* "(/\*!?|\*/|[';]--|--[\s\r\
n\v\f]|(?:--[^-]*?-)|([^\-&])#.*?[\s\r\n\v\f]|;?\\x00)" 
"phase:2,rev:'2',ver:'OWASP_CRS/2.2.9',maturity:'8',accu-
racy:'8',id:'981231',t:none,t:urlDecodeUni,block,msg:'SQL 
Comment Sequence Detected.',severity:'2',capture,logda-
ta:'Matched Data: %{TX.0} found within %{MATCHED_VAR_
NAME}: %{MATCHED_VAR}',tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/
SQL_INJECTION',tag:'WASCTC/WASC-19',tag:'OWASP_TOP_10/
A1',tag:'OWASP_AppSensor/CIE1',tag:'PCI/6.5.2',setvar:tx.
anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly_score},setvar:tx.
sql_injection_score=+1,setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',set-
var:tx.%{rule.id}-OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJEC-
TION-%{matched_var_name}=%{tx.0}"

4. Защита от атака с груба сила (Brute force attack)
При въвеждане на потребител и парола се въвеждат 

два статуса:



2 201826

информатика

• 200 ОК – връща страницата за вход, тъй като па-
ролата и/или потребителят са грешни;

• 302 Redirect (пренасочване) към административ-
ната част при правилно идентифициране пред 
системата.

# Инициализиране на променливите:
SecAction "phase:1,nolog,pass, \

initcol:ip=%{REMOTE_ADDR}, \
initcol:user=%{REMOTE_ADDR}, \
id:5000134"

# Определяне на локация на правилото:
<locationmatch "/wp-login.php">
# Отказване на достъп, статус 401, записваме в лог 

файла съобщението „ip address blocked 
# for 5 minutes, more than 10 login attempts in 3 

minutes.“
SecRule user:bf_block "@gt 0" "deny,status:401,log,msg:'ip 

address blocked for 5 minutes, more than 10 login attempts 
in 3 minutes.',id:5000135"

# При статус 302 на отговора – зануляване на бро-
яча

SecRule RESPONSE_STATUS "^302" "phase:5,t:none,nol
og,pass,setvar:ip.bf_counter=0,id:5000136"

# При статус на отговора 200 – увеличаване на бро-
яча на грешните опити, рестартиране на намаляващия фак-
тор (1 бр на всеки 180 секунди) 

SecRule RESPONSE_STATUS "^200" "phase:5,chain,t:
none,nolog,pass,setvar:ip.bf_counter=+1,deprecatevar:ip.bf_
counter=1/180,id:5000137"

# Ако броячът на грешните опити надмине 10, то 
флага за блокиране, задаване време на изтичане 300 се-
кунди и зануляване на брояча на грешни опити;

SecRule ip:bf_counter "@gt 10" "t:none,setvar:user.bf_
block=1,expirevar:user.bf_block=300,setvar:ip.bf_counter=0"

</locationmatch> # Затварящ таг за локацията

Резултати от опитната постановка
1. Защита от атака тип Brute Force резултат 
След изпращането на 10 POST заявки в период към 

/wp-login.php файла, сървърът отговори със статус 401, 
блокирайки клиента и записвайки случилото се в лог фай-
ловете на сървъра.

/var/log/apache2/wp-access.log
 <==192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - 14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

==> /var/log/apache2/wp-error.log <==
[Fr 14/April/2017:09:56:32.063132 2016] [:error] 

[pid 4478] [client 192.168.254.9] ModSecurity: Access 
denied with code 401 (phase 2). Operator GT matched 0 at 
USER:bf_block. [file "/etc/modsecurity/wp-brute-force-block.
conf"] [line "7"] [id "5000135"] [msg "ip address blocked 
for 5 minutes, more than 10 login attempts in 3 minutes."] 
[hostname "blog.example.dev"] [uri "/wp-login.php"] [unique_
id "VsAkrH8AAQEAABF@0vUAAAAB"]

==> /var/log/apache2/modsec_audit.log <==
blog.example.dev 192.168.254.9 - - [14/

April/2017:09:56:32 +0200] "POST /wp-login.php HTTP/1.1" 
401 458 "-" "-" VsAkrH8AAQEAABF@0vUAAAAB "-" 
/20160214/20160214-0854/20160214-085436-VsAkrH8AAQ
EAABF@0vUAAAAB 0 1110 md5:0e2b472e2caf97d6a685435
ef42b058e

==> /var/log/apache2/wp-access.log <==
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:32 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 401 458

2. Защита от инжектиране на SQL код  
При опит да се достъпи адрес със зловреден код от-

говорът на сървъра е представен на фиг. 2 [9].

Фиг. 2. Защита от инжектиране SQL код

3. Защита от изпълнение на команди към обвивка-
та (Shell command execution) 

Използван е методът “drop” вместо “deny“ – атакува-
щият няма информация защо получава празен отговор от 
сървъра.

==> /var/log/apache2/wp-error.log <==
[Fr April 14 09:16:23.775266 2017] [:error] [pid 

4478] [client 192.168.254.9] ModSecurity: Access denied 
with connection close (phase 2). Pattern match "(rm|ls|k
ill|(send)?mail|cat|echo|/bin/|/etc/|/tmp/)" at ARGS:test. 
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[file "/etc/modsecurity/shell-exec-block.conf"] [line "2"] [id 
"100001"] [hostname "blog.example.dev"] [uri "/"] [unique_id 
"VsApUH8AAQEAABF@0v0AAAAB"]

==> /var/log/apache2/modsec_audit.log <==
blog.example.dev 192.168.254.9 - - [14/April/2017: 

09:16:23+0200] "GET /?test=rm%20-rf%20/ HTTP/1.1" 
403 279 "-" "-" VsApUH8AAQEAABF@0v0AAAAB "-" 
/20160214/20160214-0914/20160214-091424-VsApUH8AA
QEAABF@0v0AAAAB 0 1338 md5:512d7d35ce7a3dcaaa25c5
0e77bfca13

==> /var/log/apache2/wp-access.log <==
192.168.254.9 - - [14/April/2017: 09:16:23+0200] 

"GET /?test=rm%20-rf%20/ HTTP/1.1" 403 279

4. Защита от DoS атака
Резултатът от приложената защита е представен на 

фиг. 3.

Фиг. 3. Защита от DoS атака

5. Защита от HTTP fingerprinting 
Видна е от фиг. 2 и логовете, описани в предходните 

експерименти.

Заключение
В статията са представени правилата за защита, 

предоставени от фондация OWASP. С помощта на модул 
ModSecurity са приложени основните правила за защита 
срещу техники за пробив и често използвани уязвимости 
на уеб приложения в реални платформи. Практическите 
резултати показват, че ModSecurity елиминира успешно ха-
керски  атаки от високо и средно ниво. Предимство на 
тази платформа за защита е лесната инсталация, както и 
изобилието на правила, голяма част от които са предоста-
вени безплатно. 
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