WHITEPAPER

Datadiefstal is nog steeds
eenvoudig
Onbeveiligde FTP servers maken
het hackers wel heel makkelijk
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Datadiefstal blijkt eenvoudig
dankzij onbeveiligde FTP servers

FTP servers zijn nog te vaak slecht geconfigureerd en hun
beveiliging laat sterk te wensen over. Uit onderzoek van de
security experts van Networking4all blijkt dat veel FTP servers
gemakkelijk te bereiken zijn door buitenstaanders en hun inhoud
volledig prijsgeven. In deze whitepaper laten wij daarom zien
hoe gemakkelijk wij FTP servers konden uitlezen en wat voor
documenten er gevonden werden.
Ons onderzoek werd uitgevoerd door de security experts Dennis Veninga en Sebastian
Broekhoven. Tijdens hun werkzaamheden hebben zij geen gegevens opgeslagen, en
in hun bevindingen zijn gevoelige gegevens gecensureerd om misstanden en misbruik
te voorkomen. Ook zijn de beheerders van de servers wanneer mogelijk op de hoogte
gesteld en geïnformeerd over de bevindingen.
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Het onderzoek

Tijdens het onderzoek van de security experts van
Networking4all naar FTP servers kwam aan het licht dat er in
Nederland ruim 3.000 open FTP servers zijn. Hiervan wordt
geschat dat ongeveer 75% zonder enige vorm van authenticatie
ingezien kan worden. Wereldwijd waren dat er zelfs ruim
300.000, waarvan ongeveer 200.000 met onvoldoende
beveiliging en configuratie die ongewenst publiek buiten de
deur houdt.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van servers waar onze security experts zonder
moeite konden inloggen en gegevens konden uitlezen. Wanneer er persoonlijke
informatie in de screenshots stond, is dit onleesbaar gemaakt om de privacy van de
eigenaren te bewaren. Tijdens het onderzoek zijn geen exploits gebruikt om op de
servers te komen. Bij ruim 3500 servers zagen de security experts wel dat gebruik
werd gemaakt van een verouderde versie van ProFTPD. Hiermee kan code op afstand
worden uitgevoerd, ook zonder enige vorm van authenticatie.

networking4all.com / whitepaper / datadiefstal

1

Een persoonlijke server

Deze server bevatte veel persoonlijke foto’s. Er werden losse fotobestanden
gevonden, maar ook mapjes met de titel ‘Fotoshoot 2014’ en ‘Efteling’, en een map
‘Gescande foto’s’. In die laatste map werden onder andere pasfoto’s gevonden.
Hiermee is het vrij eenvoudig om identiteitsfraude te plegen.
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Een zakelijke server
Op de server in voorbeeld 2 stonden 2 mappen, waaronder een map met de naam
‘BackupImac’ waar behoorlijk gevoelige data in bleek te staan:

De backup bevatte onder andere de map ‘MSG bestanden’. MSG-bestanden zijn
simpelweg message-bestanden, die geopend kunnen worden via een mailclient
zoals Outlook of Windows Live Mail. Hierin vonden onze security experts een
waslijst aan berichten die eenvoudig uitgelezen konden worden waardoor gevoelige
gegevens zoals wachtwoorden, documenten en andere informatie te achterhalen
en misbruiken zouden kunnen zijn.
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De server in kwestie leek in eerste instantie van een medewerker te zijn van een
medisch centrum. Er is telefonisch contact geweest met het medisch centrum over
de vondst van een onbeveiligde FTP server, waarop een back-up is gevonden waarin
duizenden documenten en honderden interne e-mails van het medisch centrum
waren opgeslagen.
Het medisch centrum heeft intern melding gedaan van het mogelijke datalek.
Nadere terugkoppeling van het MC wees uit dat het een oud-werknemer betrof.
Deze had recent een nieuwe NAS (netwerkschijf) aangeschaft, welke met de
standaard configuratie op hun thuisnetwerk was aangesloten. Inmiddels heeft de
eigenaar de serverconfiguratie aangepast.
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Privéfoto’s

Tijdens het onderzoek stuitte het security team ook regelmatig op back-ups van
telefoons. Omdat het tegenwoordig zo gemakkelijk is om foto’s te maken met
telefoons maken veel mensen gebruik van externe opslag of maken ze regelmatig
back-ups om ruimte vrij te maken. Deze foto’s kunnen echter vaak van een
persoonlijke aard zijn: denk hierbij aan foto’s van kinderen of privémomenten, maar
vergeet ook seksueel getinte foto’s niet. Dergelijke afbeeldingen kunnen voor veel
problemen zorgen wanneer ze in verkeerde handen vallen.
Ook wanneer u gebruik maakt van apps als Google Photo is het gevaar niet
geweken: deze apps maken op vastgestelde tijden een back-up van de foto’s die op
het apparaat staan, die vervolgens terug te vinden zijn in uw account via de website
van Google. Maar in de backup die hier gevonden werd, waren die inloggegevens
ook terug te vinden. Een hacker zou zich dus alsnog toegang kunnen verschaffen
tot de foto’s.
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Wachtwoorden

Onze security experts moesten zich bij deze vondst even achter de oren krabben:
er was een document opgeslagen op de server waarin een lijst stond van alle
diensten en applicaties die deze eigenaar gebruikte, met bijbehorende
wachtwoorden en inlognamen of e-mailadressen. Het document bevatte zelfs
bankgegevens. Dat zou het een hacker helemaal makkelijk gemaakt hebben!
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De gevolgen

In bovenstaande voorbeelden, wat slechts een greep was van de
gegevens die ons team heeft kunnen vinden, is al te zien dat er
ontzettend veel gevoelige informatie op de servers opgeslagen
stond. Zo waren er mappen met pasfoto’s en zelfs kopieën van
identiteitsbewijzen te vinden, maar ook informatie over de
persoon zelf in een CV.

Identiteitsdiefstal
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wachtwoord vergeten? Dan is het met
één klik op de knop geregeld, want
het nieuwe wachtwoord wordt naar u

Maar e-mailfraude kan nog veel

toegestuurd op datzelfde e-mailadres.

verder gaan dan dat. Wanneer servers
documenten bevatten zoals in
voorbeeld 4 is het voor een hacker
een peulenschil om aan de haal te
gaan met een e-mailadres. En dat kan
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bron: https://deceptify.nl/uitleg/e-mail-gehackt/

Als iemand toegang heeft tot die

Want hoewel het opzetten van een

inbox, hebben ze niet alleen toegang

nepaccount met foto’s die ze gevonden
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of familielid hierop reageert, wordt een
bankrekeningnummer doorgegeven
waar geld op gestort kan worden.
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De beste beveiliging
De beste verdediging tegen deze scenario’s is goed om te gaan met uw
gevoelige informatie. In het geval van de back-ups op FTP servers is het belangrijk dat
u goed weet welke informatie er opgeslagen wordt, hoe dat gedaan wordt, en wat de
beveiliging is van de plek waar u uw back-up plaatst. Wees u bewust van welke
gegevens u bewaart.
Daarnaast is two-factor authentication, oftewel tweestapsverificatie, ook een belangrijk
wapen in uw arsenaal. Veel e-mail aanbieders, waaronder Gmail en Outlook, bieden
tegenwoordig een dienst aan waarmee u niet alleen inlogt met uw gebruikersnaam en
wachtwoord, maar ook een extra code die periodiek wordt aangemaakt via een app
op uw telefoon, of via een SMS dienst. Ook sociale media zoals Facebook en Twitter
bieden deze dienst aan.
Een derde optie om uw beveiliging aan te scherpen is door het plaatsen van een
wachtwoord op uw telefoon en computer. De mogelijkheid dat iemand uw telefoon of
laptop fysiek inkijkt om achter inloggegevens te komen mag namelijk ook niet
onderschat worden. Maak hierom gebruik van wachtwoorden of pincodes, of gebruik
de ingebouwde security opties in uw telefoon zoals vingerafdruklezers of
gezichtsherkenning. Er zijn zelfs telefoons die toestaan dat u inlogt met zowel een
vingerafdruk als een pincode.
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Conclusie

De beste beveiliging begint bij

Maar serverconfiguraties komen met
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op 1. Wanneer u zeker wilt zijn dat alleen
de mensen die u vertrouwt in kunnen

Of het onkunde is of gemak is natuurlijk

loggen op de server, zou u gebruik

niet te bepalen aan de hand van de

kunnen maken van een IP-whitelist.

voorbeelden die de security experts

Hierin kunt u aangeven vanaf welke

hebben gevonden. Maar veel FTP

IP-adressen ingelogd mag worden op

software geeft tegenwoordig tijdens

de server, en houdt u iedereen die vanaf

de installatie duidelijk aan dat het zeer

een ander IP adres komt buiten de deur.

aanbevolen is om een wachtwoord in te
stellen, of om het standaardwachtwoord

De belangrijkste configuratietip is echter

uit de fabrieksinstellingen te wijzigen.

een simpele: schakel anonieme toegang

Daarnaast is het uiteraard aan te raden

uit. Zorg ervoor dat u altijd weet wie

om uw wachtwoord eens in de zoveel

er toegang heeft tot uw server, en wat

tijd te veranderen.

zij mogen uitvoeren. Zo houdt u uw
gegevens uit de handen van hackers, en
blijven uw privézaken ook daadwerkelijk
privé.
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Meer weten?

Bent u benieuwd naar de securitymogelijkheden voor uw netwerk, systeem of
applicatie? Neem dan contact op met onze security experts voor advies over onze
security producten en diensten.

Contact
Postbus 15320
1200HH Amsterdam
Nederland
T

020 788 1030

E

security@networking4all.com

U www.networking4all.com

frontpage vector designed by Freepik.

networking4all.com / whitepaper / datadiefstal

