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MAC

Message Authentication Code

Eddig a pontig amikor az üzenetekhez kapcsolódó "biztonságról"
beszéltünk az alábbiak egyikét értettük alatta:

A titkosítást arra használtuk, hogy egy látszólag "véletlen"
szöveget hozzunk létre a kiindulási üzenetből, mely a külső
szemlélő számára semmit nem jelent.

A hash függvényeket az adatintegritás biztosítására és néhány
esetben az autentikációhoz használtuk (az aláírásoknál).

Ezen két pont mellett azonban felmerül egy harmadik is, mely -
bizonyos értelemben - összeolvasztja a fenti pontokban használt
függvények tulajdonságait, hogy egyidejűleg biztosítsa az
adatintegritást és az autentikációt.
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Message Authentication Code

Ahhoz, hogy létrehozzunk egy ún. MAC függvényt titkosító és hash
algoritmusokat kell kombinálnunk, hogy egy ún kriptográfiai
ellenőrző összeget (checksum) készítsünk, mely egy fixméretű
adatblokk. Eddig a helyzet hasonlít a hash függvényekhez, ám a fő
különbség az, hogy míg egy hash függvény esetében a bemenet
csupán a szöveg, addig a MAC esetén egy privát kulcsot is meg kell
adnunk. Így ugyanazon üzenetből is lehetőségünk van különböző
MAC-et előállítani. Ez lehetővé teszi annak bizonyítását, hogy az
adatunkat nem módosították a kommunikációs csatornán "belül", hisz
ha egy külső szemlélő történetesen ismeri is az üzenet teljes szövegét,
a MAC kódot nem képes módosítani a privát kulcs ismerete nélkül.
Szintén ezáltal azonosíthatóvá válik a küldő fél személye is, hiszen
csakis kizárólag ő az aki ismeri a titkos kulcsot, így senki más nem
tud a nevében MAC-et készíteni.
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Első ránézésre a MAC összekeverhető a "hagyományos" nyilvános kulcsú
titkosítással, hisz mindkettőhöz szükség van egy privát-publikus kulcspárra
ahhoz, hogy "olvashatatlan" üzenetet készítsünk. Ám a fő különbség
közöttük az, hogy egy MAC-nek nem kell visszafordíthatónak lennie, hiszen
a feladata csupán annyi, hogy hitelesítsen és biztosítsa az adataink
integritását.
MAC használatával kapcsolatban két fő modellt szoktak megemlíteni az
autentikáció és bizalmasság biztosítására:

Titkosítatlan szöveg autentikációja: egy MAC-et készítünk egy privát
kulcs és a titkosítatlan üzenet alapján, majd titkosítjuk ezt az
üzenet+MAC párost egy másik privát kulcs felhasználásával.

Titkosított szöveg autentikációja: először titkosítjuk az üzenetünket egy
privát kulcs segítségével, majd egy másik kulcs felhasználásával
kiszámoljuk a MAC értékét a titkosított üzenetnek.

Általában az első modellt használják, hisz a második esetben a MAC csupán
a titkosított szöveg integritását képes biztosítani. Emellett az első esetben a
MAC szintén titkosított, ami biztonságosabb.
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Azonban a MAC-hez kapcsolódóan felmerülhet egy jogos kérdés: "Mivel a
szimmetrikus titkosítás önmagában biztosítja az autentikációt, miért nem
használjuk egyszerűen azt MAC helyett?" A kérdésre több válasz is
rendelkezésünkre áll:

Amennyiben ugyanazt az üzenetet szeretnénk több célpontba eljuttatni,
úgy gyorsabb és kevésbé erőforrás-igényes az, hogy egyetlen
"szerverrel" rendelkezzünk, mely az autentikációért és az esetleges
dekódolásért (ha az üzenet titkosított) felelős (egy szerver birtokolja a
kulcsokat).

Néha nem szükséges az üzenetet titkosítani (pl. egy gyakran használt
program paraméterei), így az erőforrások pazarlása az, ha mindig
titkosítjuk-dekódoljuk ezt. Ám MAC használatával biztosak lehetünk
abban, hogy senki nem piszkál bele az üzenetbe.

Lehetőségünk nyílik különböző szerverek használatára (vagy
kliens-szerver szétválasztására) a titkosság és az autentikáció
végrehajtásához. Így MAC felhasználásával szét tudjuk választani az
adatvédelem főbb pontjait.



MAC

H(ash)MAC

Tradicionálisan a legtöbb MAC szimmetrikus blokktitkosítón alapul
(CMAC-AES, CMAC-DES,. . . ), ám mostanában egyre jobban
elterjed az ún. "hashalapú" MAC használata (HMAC-MD5,
HMAC-SHA256,. . . ). Az RFC2014-es szabvány alapján a HMAC
tervezésekor az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani:

A hash függvény módosítás nélkül használható legyen.

A hash függvényeket bármikor lehessen cserélgetni a HMAC-on
belül.

Az eredeti hash függvénynek maradjon meg az "ereje".

Egyszerű kulcshasználat.

Egyszerűen bizonyítható legyen az autentikáció "ereje".

Az első két elvárás biztosítja, hogy a hash függvény ún. "fekete
dobozként" működjön.



Felhasználó hitelesítés

A legtöbb IT biztonsági modellben a felhasználók hitelesítése
alapvető építőkőnek számít és lényegében a védekezés első "vonala".
Az eljárásnak két fő lépése van:

Azonosítási lépés: azonosító információ (pl. felh. név, ID)
segítségével közöljük az autentikációs szerverrel a kilétünket.

Hitelesítési lépés: hitelesítő információ (pl. jelszó)
felhasználásával bizonyítjuk, hogy az előző lépésben megadott
személyazonosság tényleg valós és, hogy jogunk van használni
azt az azonosítót.

Ezen két lépés "elég" ha biztosítani tudjuk, hogy csak a megfelelő
emberek képesek végrehajtani a hitelesítési lépés. Általában
"lokálisan" ez könnyen megoldható, hisz ekkor nem szükséges a
belépési információt az interneten keresztül továbbítani. Ám a helyzet
nehezebbé válik ha távolról szeretnénk magunkat hitelesíteni.



Felhasználó hitelesítés

Az NIST SP 800-63-2 E-Autentikációs Szerkezeti Modell

William Stallings: Cryptography and Network Security, Principles
and Practice, 6. edition, 2014.



Felhasználó hitelesítés

Az autentikáció fajtái

1 Titkos információ: jelszó, PIN, biztonsági kérdésekre adott
válaszok,. . .

2 Birtokolt információ: titkos kulcs, okos kártyák,
kulcskártyák,. . . (összességében token)

3 "Örökölt", módosíthatatlan információ: ujjlenyomat, retina-
és arcalapú hitelesítése,. . . (statikus biometrikus hitelesítés)

4 Örökölt, de módosítható információ: hang, kézírás, gépelés
ritmusa,. . . (dinamikus biometrikus hitelesítés)
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Az autentikáció fajtái - problémák

1 A jelszó elfelejtése, ellopása.

2 A token elvesztése, ellopása, sérülése.

3 Az eszközöket könnyen tönkre lehet tenni (telefon leejtése,
kamera betörése), ám nehéz gyorsan pótolni. A felhasználó
sérülései ellehetetleníthetik a hitelesítést (pl. megégeti valaki az
ujját).

4 Betegség megváltoztathatja a hangot, a kézírás változhat az idők
során, stb.

Almost all of the possible variations for authentication are inherently
weak against replay type attacks.
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Visszajátszás (ismétlés) elleni védekezés

A visszajátszásos (ismétléses) támadások ellen az alábbiakat
alkalmazhatjuk:

Egy speciális számsorozatot fűzünk minden üzenet végére. Így
ha a támadó egyszerűen megismétli az azonosító információnkat,
úgy nem fogja tudni a "következő" számot.

A helyi-, vagy szerveridőt felhasználhatjuk ún. időbélyegek
létrehozásához. A másik fél csak akkor fogadja el az
autentikációs információs ha az "közel van" az aktuális időhöz.

Kihívás és válasz: ha Alice információt szeretne Bob-tól akkor
először egy ún. nonce-ot küld neki (kihívó információ) és
megkívánja azt, hogy Bob válasza tartalmazza ezt a nonce
értéket.
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Visszajátszás (ismétlés) elleni védekezés - problémák

Sajnos egyik fenti módszer sem hibabiztos.

A "speciális számsorozat hozzáadásával" az a probléma, hogy mind a
hitelesítőnek, mind a felhasználónak valahogy "fejben kell tartania" az
éppen aktuális számot (a hitelesítőnek ráadásul az összes felhasználóét
tudnia kell). Ha a támadó pedig valahogy információt szerez a
számgenerálás módjáról, onnantól kezdve a dolog értelmét veszti.

Az időbélyeggel kapcsolatos fő probléma az, hogy valahogy
szinkronizálni kell a szerver és kliens "óráját". Ha valamilyen eltérés
lép fel a két idő között (pl. az internet sebességéből adódó gondok,
vagy ideiglenes hálózati hiba miatt), úgy lehetetlen lesz a hitelesítést
végrehajtani. Így egy megfelelő méretű időablakot kell használni, ami
viszont a támadónak lehetőséget nyújt a behatolásra. Emiatt az
időbélyegek általában nem használatosak az olyan kommunikáció
során mely közvetlen kapcsolatot igényel (csak logolási célokkal).
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Visszajátszás (ismétlés) elleni védekezés - problémák

A kihívás-válasz gyengesége, hogy nem használható "nem
közvetlen" kommunikáció során, hiszen a kézfogásnak a távoli
fél és a felhasználó között kell lezajlania, ez pedig igazából
meghiúsítja a "kapcsolat nélküliség" elvét. Az is látható, hogy
annak viszont semmi értelme, hogy egy "helyi" kézfogó szervert
telepítsünk a probléma kiküszöbölésére.
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Távoli felhasználó hitelesítés szimmetrikus titkosítással

Az egyik leggyakoribb módja a felhasználók interneten keresztül
történő hitelesítésének az ún. KDC (Key Distribution Center -
kulcselosztó központ) használata, mellyel lehetőségünk nyílik kulcsok
készítésére és a felhasználók felé történő továbbításra. Ebben az
esetben minden felhasználó és a KDC ugyanazt a kulcsot használja
(mesterkulcs), így nagyon fontos, hogy a KDC megbízható legyen,
hisz egyéb esetben az információ kiszivároghat. Ez a mesterkulcs
csak az ún. "munkamenet-kulcsok" (session key) megosztásához
használatos. Ezeknek a kulcsoknak tipikusan nagyon rövid az
élettartamuk, általában lejárnak ha az egyik fél kijelentkezik (sőt
gyakran csupán 1-1 üzenethez használják őket).



Távoli felhasználó hitelesítés

Needham—Schroeder autentikációs protokol (source: Wikipédia)



Távoli felhasználó hitelesítés

Az előző protokol igen gyenge az ismétléses (visszajátszásos)
támadásokkal szemben, hisz a támadó könnyen felhasználhat egy
régebbi munkamenet-kulcsot és elküldheti azt Bobnak. Így Bob azt
hiszi, hogy Alice szeretne vele beszélni. Ezt a támadást időbélyegek
használatával könnyen ki lehet védeni, ám ekkor valahogy össze kell
hangolni a helyi és a KDC óráit. Ha a küldő órája előrébb van, mint a
fogadóé, akkor ha a támadó ellopja a munkamenet-kulcsot és a
megfelelő időben visszajátssza azt (pl. Alice és a KDC órája 13:00-t
mutat, Bobé viszont 12:00, úgy ha a támadó szabotálja a
kommunikációt és ellopja, majd később visszajátssza a kulcsot, úgy
mivel a KDC és Bob is azt feltételezi, hogy az órák szinkronban
vannak, így könnyen tud Alice nevében beszélgetni Bobbal ha az ő
órája 13:00-ra vált).
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Egy hasonló protokol felhasználható az egyirányú autentikáció során
is, melyet leginkább az elektronikus levelezésben használnak.
Természetesen ekkor nem elvárás, hogy Bob azonnal válaszoljon
Alice-nek (hisz ekkor nem "chatelnek"), így nincs szükség
időbélyegre sem. A főbb lépések a következők:

1 Alice egy nonce-ot küld a szervernek kézfogási célból, illetve a
saját és Bob ID-jét (e-mail címét).

2 A szerver - Alice kulcsának felhasználásával - titkosítja és
visszaküldi a következő információt Alice-nek: a nonce értékét,
a munkamenet-kulcsokat, Bob ID-jét és {Alice ID-jét és a
munkamenet-kulcsot Bob kulcsával titkosítva}.

3 Alice elküldi Bobnak a z {Alice ID-jét és a munkamenet-kulcsot
Bob kulcsával titkosítva} és a saját üzenetét a munkamenet
kulccsal titkosítva.



Kerberos

Kerberos

A Kerberost az MIT-n fejlesztették abból a célból, hogy az Athena
Projekt részét képező hálózati szolgáltatásokat megvédjék. Jelenleg az
6-ös verziónál tart (a diasor készítésének pillanatában krb5-1.18.2).
Az MS Windows alapértelmezettként használja ezt a protokolt a
hitelesítés során, ám a legtöbb UNIX-szerű OS támogatja (macOS,
RHEL,. . . ), sok pedig szintén alapértelmezettként használja is.

A probléma amit a Kerberos megoldani hivatott a következő: adott
sok felhasználó és sok szolgáltatás, melyekhez hozzáférhetnek. A
szolgáltatások külön-külön szervereken futnak. Egy módszert
szeretnénk találni a felhasználók hitelesítésére (és esetleges
korlátozására).
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Az elosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák

Az előzőekben tárgyalt helyzettel kapcsolatban több probléma is
felmerülhet:

Nem lehetséges a PC-k hitelesítése (pl. könyvtárakban), hiszen
egy adott számítógépet több felhasználó is használhat.

IP címet sem lehet használni a hitelesítés során, hisz a hálózat
manipulálásával ezeket is lehet módosítani.

A login információ ellopása, "kilesése" lehetővé teszi a támadó
számára, hogy visszajátssza az információt egy másik
szervernek, hogy ezáltal szerezzen jogosultságot egy másik
szolgáltatás használatára.

Ha minden szerver saját maga hitelesít, úgy a szolgáltatások
közötti váltás nehézkes és lassú lesz, hisz mindig hitelesítenünk
kell magunkat.
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A Kerberos mögötti ötlet

A Kerberos azon az elven működik, hogy speciális "autentikációs
szervereket" telepítünk a "szolgáltatásbiztosító" szerverek fölé, így
ezzel elérjük, hogy külön-külön kelljen hitelesíteni magunkat
mindenhova. Az autentikáció továbbá "kétoldali", ami azt jelenti,
hogy nem csupán a felhasználó hitelesíti magát a szerver irányába,
hanem a szerver is önmagát a felhasználó felé. Az eredeti elvárások a
következők:

Biztonságos: a külső megfigyelőknek nem szabad elég
információhoz jutniuk ahhoz, hogy egy valós (jogosult)
felhasználó nevében be tudjanak lépni. A másik oldalról pedig
egyetlen Kerberos szerver sem lehet a "gyenge láncszem" a
hitelesítési folyamatban.
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A Kerberos mögötti ötlet - folytatás

Megbízható: ha egy Kerberos szerver nem működik, úgy az
alatta lévő szolgáltatások sem. Így elvárt, hogy egy olyan
elosztott hálózattal dolgozzunk ahol több Kerberos szerver tud
"beugrani" ha valamelyik sérül.

Átlátható: a felhasználónak csak azzal kell "foglalkoznia", hogy
beírja a jelszavát és felhasználói azonosítóját (ne kelljen értenie a
rendszer működéséhez).

Skálázható: bármikor egyszerűen lehessen újabb szervereket és
szolgáltatásokat hozzáadni a meglévő rendszerhez.
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Maga a protokol a Needham—Schroeder szimmetrikus kulcs autentikációs
protokolon alapul (így a Kerberos is szimmetrikus kulcsokat használ). Mivel
maga a protokol igen hosszú, így csak a főbb lépéseket ismertetjük:

1 A felhasználó beírja a jelszavát, amelyet a helyi számítógép átalakít és
eltárolja, hogy később egy szimmetrikus titkosítás kulcsaként
használja.

2 A felhasználó elküldi az ID-ját az autentikációs szervernek (AS) és
jelzi, hogy mely szolgáltatásokat használná. Ez egy titkosítatlan kérés.

3 Az AS ellenőrzi, hogy a felhasználó létezik és jogosult-e. Ha igen,
akkor lekéri az adatbázisából a felhasználó jelszavát egy titkos kulcsot
készít azáltal, hogy hasheli azt. Ezt követően két titkosított üzenetet
küld (ticket) a felhasználónak, mely a felhasználó hálózati címét (vagy
ID-ját), a munkamenet-kulcsát, lejárati idejét és a célszerver címét
(vagy ID-ját) tartalmazza.
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4 A felhasználó képes dekódolni az első üzenetet (az a saját
kulcsával van titkosítva). Ez tartalmazza a munkamenet-kulcsot.
A másik üzenetet, mely a célszerver címét, lejárati idejét, stb.
tartalmazza viszont nem képes dekódolni, mivel ez a "másik
szerver" kulcsával van titkosítva.

5 A munkamenet-kulcs birtokában elkezdődhet a "másik szerver"
felé történő autentikáció azáltal, hogy a felhasználó elküldi az
alábbi két üzenetet: az általa kapott második (titkos) üzenet és a
használni kívánt szolgáltatás ID-ja és a saját ID-ja és egy
időbélyeg amelyeket a munkamenet-kulcs segítségével titkosít.

6 A szerver képes dekódolni az első üzenetet (ez az ő kulcsával van
titkosítva). Ebben az üzenetben is szerepel a munkamenet-kulcs,
így a szerver innentől képes a második üzenet dekódolására is.
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7 Ha a felhasználó ID-je megegyezik a két dekódolt üzenetben,
akkor a szerver két üzenetet küld vissza: az elsőt a szolgáltatás
titkos kulcsával (tehát nem a szerverével) titkosítva, mely a
felhasználó ID-jét, címét, lejárati idejét és egy új
munkamenet-kulcsot (ezt fogja használni a tényleges
szolgáltatásnál) tartalmazza. A másodikat az AS-től származó
eredeti munkamenet-kulcs segítségével titkosítja és csupán az új
munkamenet kulcsot tartalmazza.

8 A felhasználó ezen üzenetek birtokában elkezdheti az
autentikációt a "szolgáltatásbiztosító szerver" felé (SPS). Két
üzenetet küld el: az első a 7)-es lépésben lévő első üzenet (tehát
az ami az új munkamenet-kulcsot, ID-t, címet tartalmazza), a
másik a felhasználó saját ID-ja és egy időbélyeg, melyeket az új
munkamenet-kulccsal titkosít.
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9 Az SPS dekódolja az első üzenetet az igényelt szolgáltatás
kulcsával és így megszerzi az új munkamenet-kulcsot (és a
felhasználó ID-t). A munkamenet-kulcs birtokában dekódolja a
második üzenetet is, mely az időbélyeget és a felhasználó ID-t
tartalmazza.

10 Ha a két ID megegyezik, akkor az SPS visszaküldi a
felhasználónak az új munkamenet-kulccsal titkosított korábbi
időbélyeget (tehát azt amit a felhasználó küldött. Ez végülis a
nonce.).

11 A felhasználó dekódolja az üzenetet és ellenőrzi, hogy az
időbélyeg jó-e. Ha minden OK, akkor a felhasználó
megbízhatónak titulálja a szervert és elkezdi használni annak
szolgáltatását.

12 A szerver ekkor elkezdi nyújtani a szolgáltatást.



Köszönöm a figyelmet!


