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Begrippen

CERN classificatie (class 1, 2, 3)
In deze presentatie:

User VM: 
VM die door de gebruiker  wordt aangeleverd 
en/of volledig kan worden aangepast.
Gebruiker heeft root-access.  
VM wordt uitgevoerd in beveiligde omgeving 
(blackbox security)

Trusted VM:
VM is beperkt configureerbaar

alleen user-land en/of
uit vertrouwde repository

Gebruiker heeft geen root-access
VM wordt vertrouwd ⇨ laag security level



Policies I: relevante policies

Grid Security Policy,  versie 5.7a
VO Portal Policy,  versie 1.0 (draft)
BiG Grid Security Policy,  versie 2009-025

Grid Acceptable Use Policy,  versie 3.1
Grid Site Operations Policy,  versie 1.4a
LCG/EGEE Incident Handling and Response 
Guide,  versie 2.1
Grid Security Traceability and Logging Policy, 
versie 2.0

VO-Box Security Recommendations and 
Questionnaire,  versie 0.6 (draft, niet geratificeerd) 



Policies II: passages

“Users may be held responsible for all actions taken using their 
credentials […]”
“All the requirements for the networking security of resources 
are expected to be adequately covered by each site's local 
security policies and practices.” 
“the VO Box is part of the trusted network fabric of the Site. […] 
therefore privileged (root) access to the system MUST be limited 
to the Resource Administrators.”
“Provisioning of resources to the Grid is at your own risk.”
“In order to satisfy the traceability requirements, software 
deployed in the Grid MUST include the ability to produce 
sufficient and relevant logging, and to collect logs centrally at a 
Site.”



Policies III: conclusies

User VMs  zijn niet  in strijd met enige policy,
in letter noch geest
Trusted VMs wel!
We mogen en moeten het dus zelf bepalen.
Afweging tussen

risico, als functie van
dreiging (threat)
kwetsbaarheid (vulnerability)
portée (impact)

baten (benefits, gains)
BSC: proces, klant, innovatie

risks en benefits ⇨ €!



Attack Surface

Attack surface  is groter bij Trusted VMs  dan bij 
User  VMs
Kernel vulnerability van vorige week
heeft geen effect bij User-KVM 



Risico analyse:
Breach levels

1. VM compromised in user space 
2. VM compromised in kernel space
3. Host compromised in user space
4. Host compromised in kernel space
5. …

 
1 is al voldoende om schade aan te richten
Pas vanaf 3 is vulnerability reduction  mogelijk
Dus nadruk op threat/impact reduction  en

gebruikers-educatie



Risico analyse:
Threat

1. Kwaadaardige gebruiker 
2. VM is compromised via

onveilige service op open poort
processing van maligne data
kwaadaardige executables
off-site 
…

 
Maatregelen

Blokkeren inkomend verkeer 
Gebruikers-educatie:

uitwisselen van VMs, executables, data
WatchGuard®
…



Risico analyse:
Vulnerability

Vulnerabilities:
Binnen de VM:

services, applications
kernel
...

Buiten de VM
Hypervisor/VMM
Host OS
... 

Maatregelen:
 
Geen black-box VMs:

image inspection
run-time inspection

Beperken VMM (KVM)
unprivileged
chrooted
SELinux-ed

Gebruikers-educatie
Gebruikers en VOs 
aansprakelijk maken
Goede templates



DDoS attacks
Warez-hosting
Spam
Proxying
...

 
TLD blocking 
reputatieschade?
mail-blocks
route-blocks

Maatregelen:
Detectie 

Tripwire
Honeypots (host & guest)
WatchGuard®
Catalyst FWSM
...

Hosts in DMZ
24x7 incident response 
Whitelisting outbound traffic
Public IP's in aparte range met 
eigen reverse DNS TLD
Dienst onderbrengen in aparte 
rechtspersoon

Risico analyse:
Impact



Kosten en Baten

Baten:
 

Heel veel nieuwe 
gebruikers! 

“consumerization”
Voortzetting BiG Grid
Stap richting DutchCloud 
VM-building wordt een 
“community efford”...
...dus besparing op 
ontwikkelkosten 

Kosten:
 

Eenmalige extra 
ontwikkelkosten voor 
beveiliging
Evt. extra hardware...
...maar outbound 
whitelisting beperkt 
hardware- en setup-kosten
Incident-response 
24x7 monitoring?
Opslag “end-states” & 
ontwikkeling daarvan?



Losse opmerkingen

Veel geldt ook voor “Class 2” of “Trusted” VMs!
Kan/wil je aansprakelijkheid neerleggen bij 
VOs?
Zijn VO-certified black-box VM's acceptabel 
voor sites?
Niet compatible met DutchCloud!
Bouwt voort op achterhaald business-model

Veel risico's zijn moeilijk kwantificeerbaar
(dus eigenlijk onzekerheden )
Niet alleen Amazon is een voorbeeld:

“gasten LAN”
ISPs
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