
Haladó adatbiztonság
Bevezetés

Dr. Bertók Csanád
bertok.csanad@inf.unideb.hu

Debreceni Egyetem, 2021

A tananyag elkészítését az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Hasznos információk
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Bevezetés

A klasszikus adatbiztonság célja, hogy megőrizze (és megvédje) az
információs rendszerek (és a hozzájuk kapcsolható hardware-ek,
software-ek, stb.)

1 INTEGRITÁSÁT

Adatintegritás: az információ (és az azt kezelő programok)
megváltoztatása csak ellenőrzött és felügyelt keretek között
történhet.

Rendszerintegritás: annak biztosítása, hogy a rendszer
hibátlanul végezze el a "rábízott" feladatot és védve legyen a
rosszindulatú szándékos manipulációktól, vagy gondatlan
kezeléstől.



Bevezetés

2 HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT: annak biztosítása, hogy a rendszert a
jogosult felhasználók bármikor igénybe tudják venni.

3 TITOKTARTÁSÁT

Adatbiztonság: annak biztosítása, hogy a privát, bizalmas
információ nem jut illetéktelen kezekbe.

Adatkezelés: a rendszer használói tisztában vannak azzal (és
beleszólhatnak), hogy róluk kik és milyen adatokat tárolnak,
illetve ezen adatok milyen csoportokkal kerülnek megosztásra.



Példák

A fenti pontok közül mely(ek) sérül(nek) az alábbi esetekben?

A hallgató az oktató megnyitott NEPTUN-ján átírja a saját
jegyét.

A hallgató az oktató belépési adatinak birtokában átírja a jegyét.

Az oktató nyilvánosságra hozza a hallgatók nevét, NEPTUN
kódjukat és elért eredményüket.

A hacker DDoS támadással elérhetetlenné teszi az eLearning
felületét a vizsga ideje alatt.

A hacker a háttéradatbázist feltörve megszerzi az ügyfelek
bankkártya-adatait, majd a dark weben ezt továbbadja.

Az oktató a diákok dolgozatát látván mérgében belerúg a PC-be,
mely ezáltal használhatatlan lesz, így elvesznek a rajta tárolt
dolgozatok.



Bevezetés

A felhőalapú, illetve egyéb webes rendszerek terjedésével újabb
pontokkal egészül ki a fenti lista

4 HITELESÍTÉS, HITELESÍTHETŐSÉG: annak bizonyíthatósága,
ellenőrizhetősége, hogy az információ (üzenet, adat,. . . ) egy
konkrét személytől, féltől érkezik.

5 NYOMONKÖVETHETŐSÉG: annak biztosítása, hogy a
rendszeren, információn eszközölt módosítások egyértelműen
visszavezethetőek legyenek az ezeket végrehajtó egyénhez.



Példa

Üzenet hitelessége vs. nyomonkövethetősége

Csanád titkos aláíró kódja: a1b2c3d4

Feladó: xyz123@gmail.com
Kedves Hallgatók!

Holnap dolgozat.

Üdvözlettel,
a1b2c3d4

A fenti üzenet hitelesíthető, de a feladó személyét nem lehet
nyomon követni, hisz aki nem tudja Csanád titkos kódját annak
fogalma sincs a feladó kilétéről. A feladás helye és a feladótól a
címzettig húzódó szerverek viszont követhetőek IP cím alapján
(ha nincs VPN).



Alapfogalmak

BIZTONSÁGI TÁMADÁS: olyan cselekvés, mely egy adott
szervezet által birtokolt információ biztonságát veszélyezteti.

1 Passzív támadások: olyan biztonsági támadások, melyek célja
az információ megszerzése, megfigyelése (üzenetek ellopása,
hálózati forgalom figyelés,. . . ).

2 Aktív támadások: olyan biztonsági támadások, melyek célja a
meglévő információ módosítása, meghamisítása, illetve valótlan
információ létrehozása.

BIZTONSÁGI MECHANIZMUS: olyan folyamatok, eszközök, stb.
melyek feladata a biztonsági támadás felismerése, kivédése,
illetve az okozott kár mérséklése.

BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK: olyan szolgáltatások
összessége, melyek célja az adott szervezet adattároló és
-feldolgozó eszközeinek a védelme a biztonsági támadásoktól.
Rendszerint több biztonsági mechanizmus együttese alkotja.



Alapfogalmak - aktív támadások

Az aktív támadások főbb kategóriái

Álcázás: olyan támadás, mely során a támadó egy másik félnek
adja ki magát. Rendszerint a többi támadási mód "előfutára".
Példa: Anonymous megszerzi Kiss Péter belépési adatait, majd
az ő nevében nekilát az adatok megszerzésének.

Ismétlés: az információ megszerzése, majd az eredeti cél felé
történő (esetlegesen késleltetett) továbbítása. Az álcázással
szembeni fontos eltérés, hogy az ismétléses támadásnál a támadó
csupán megismétli a megszerzett adatot annak reményében, hogy
az eredetivel megegyező választ vált ki a rendszerből.



Alapfogalmak - aktív támadások

Álcázás és ismétlés közötti különbség

Szituáció: a MyIT Company cég biztonsági előírásai szerint a
dolgozóknak minden reggel egy speciális üzenetet kell küldeniük egy
szervernek, mely az üzenet beérkezését követően automatikusan
visszaküldi SMS-ben a dolgozónak az aznapi jelszavát.

Álcázás: a támadó Bob háta mögött állva kilesi a kapott
SMS-ben lévő aznapi jelszavát, majd Bob nevében belépve
letölti a cég gépein tárolt adatokat.

Ismétlés: amikor Bob elküldi a reggeli speciális üzenetét, a
támadó ezt lemásolja, majd 10 perccel később elküldi a
szervernek. A szerver így automatikusan elküldi az aznapi
jelszót a támadónak, aki ezt felhasználhatja.



Alapfogalmak - aktív támadások: álcázás



Alapfogalmak - aktív támadások: ismétlés



Alapfogalmak - aktív támadások

Az aktív támadások főbb kategóriái

Álcázás
Ismétlés
Módosítás: a valós információ bárminemű, jogosulatlan
megváltoztatása. Például egy cég online számlát küld egy
vevőjének, melyet a hacker a kézbesítés előtt ellop, majd a saját
számlaszámát írja a fizetési mezőbe a cégé helyett. Így a
gyanútlan vevő a számla befizetésekor a támadónak utal pénzt.

Szolgáltatásmegtagadás (DoS): olyan támadás, melynek célja
lassítani, illetve megakadályozni a szervezet által birtokolt
információ feldolgozását és továbbítását. A legismertebb
formájuk a túlterheléses támadások, melyek során a
megtámadott fél informatikai eszközei elérhetetlenek lesznek.



Alapfogalmak - biztonsági mechanizmusok

A biztonsági mechanizmusok két fő ága

1 Specifikus, célzott mechanizmusok: olyan védekezési módok,
melyeket közvetlenül alkalmaznak egy-egy protokoll (TCP,
TLS/SSL, stb.) során: titkosítás, digitális aláírások, hozzáférési
jogosultságok, az adatok integritásának megőrzéséhez használt
eszközök,. . .

2 Szétterjedt, általános mechanizmusok: a védekezés több
pontján is felhasználható mechanizmusok tartoznak ide:
biztonsági események detektálása, eszközök biztonsági címkékkel
történő ellátása, olyan adatok gyűjtése, melyeket később
biztonsági felülvizsgálatok során felhasználhatnak,. . .



Alapfogalmak - biztonsági szolgáltatások

A biztonsági szolgáltatások főbb feladatai

1 Autentikáció: a célja annak biztosítása, hogy az információt
szolgáltató fél ténylegesen az akinek vallja magát.

Peer entity authentication: az egymással kommunikáló felek
hitelesítése.
Data origin authentication: a küldött adatok valódiságának
hitelesítése.

2 Hozzáférési jogosultságok kezelése: annak meghatározása és
ellenőrzése, hogy ki jogosult az adott feladatot végrehajtani.

3 Letagadhatatlanág: annak biztosítása, hogy a továbbított
információ nem kerül visszautasításra. A küldő fél ellenőrizni
tudja, hogy a fogadó megkapta az üzenetet, míg a fogadó fél
ellenőrizni tudja, hogy a küldő tényleg elküldte azt.



Alapfogalmak - biztonsági szolgáltatások

A biztonsági szolgáltatások főbb feladatai

4 Adatvédelem: az információ védelme a külső megfigyelőktől.
Ide tartoznak az alábbiak:

Információs csatornák védelme: az összes, csatornán áthaladó
adat biztonságának biztosítása.
Adatblokkok (szelektív) védelme: egy adott adatblokkban lévő
összes információ (szelektív esetén csak bizonyos információk)
biztonságának biztosítása.
Adatfolyam védelme: annak biztosítása, hogy a hálózati forgalom
megfigyeléséből ne juthasson a támadó birtokába semmiféle
információ.

5 Adatintegritás: olyan szolgáltatások, melyek célja az adatok
védelme a külső behatásoktól. Gyakran tartalmaz a módosított
információ helyreállításához szükséges eszközöket. Lehetőség
van a teljes kommunikációs csatornát védeni, vagy csupán egy
adott üzenetblokkot (vagy annak egy részét).



Köszönöm a figyelmet!


