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Azonosságkezelés - bevezetés

Napjainkban (száz)milliós nagyságrendű azon emberek száma akik
facebookot, twittert, google-t, instagramot, stb. használnak. A
felhasználók számának növekedése azonban több problémát vet fel:

Hogyan kezeljük a többmillió felhasználó személyazonosságát
(mit tároljunk, hogyan történjen az adott ember személyének
ellenőrzése, hogyan védjük a tárolt adatoka,. . . )

Hogyan kezeljük a különböző hozzáférési szinteket?

Hogyan kössük össze a különböző online szolgáltatások
hitelesítési folyamatát (pl. manapság lehetőség van facebookkal,
google-vel, stb. belépni különböző oldalakra).

Ezen kérdésekkel a viszonylagosan új, ún. szövetségi azonosítás
témaköre foglalkozik.



Azonosságkezelés

Azonosságkezelés - SSO

Az azonosságkezelés egy centralizált, automatizált megközelítés
annak érdekében, hogy vállalatszintű hozzáférést tudjunk biztosítani a
munkavállalók és egyéb jogosult egyének számára. Az fő gondolat az,
hogy minden "felhasználóhoz" hozzárendelünk egy "identitást" (itt a
felhasználó nem feltétlenül élő személyt jelent, lehet egy eszköz, vagy
folyamat is) és minden identitáshoz (különböző) tulajdonságkat. A
hozzárendelésen túl azonban a cégnek módot kell találnia arra is,
hogy hogyan tudja azonosítani ezeket az identitásokat.

Az azonosságkezelés egyik központi eleme az ún. Single Sign-On
(SSO, magyarul kb. "egyszeri bejelentkezés"), mely lehetővé teszi a
felhasználók számára az összes hálózat használatát egyetlen
autentikációs lépést követően.



Azonosságkezelés

Általában az alábbi szolgáltatások tartoznak a szövetségi azonosítás
hatókörébe:

Kapcsolattartási pont: a felhasználó és a felh. neve közötti
kapcsolat hitelesítése és a munkamenet kezelése.

SSO protokoll szolgáltatások: egy olyan biztonsági token
biztosítása mely támogatja az SSO-t.

Bizalmi szolgáltatások: minden olyan szolgáltatás, mely a
"Milyen adatot tároljunk, hogy tároljuk, hogy védjük meg"
kérdésekkel foglalkozik.

Kulcs szolgáltatások: tanúsítványok és kulcsok kezelése.



Azonosságkezelés

Identitás szolgáltatások: minden olyan szolgáltatás, mely
felületet biztosít a helyi adattároláshoz, felhasználói
adatbázisokhoz.

Hitelesítés: hitelesítésalapú hozzáférés biztosítása specifikus
szolgáltatásokhoz és/vagy erőforrásokhoz.

"Ellátás": account készítés, regisztrációs folyamatok,
hozzáférési szintek beállítása.

Folyamatkezelés: olyan szolgáltatások, melyek a futás közbeni
konfigurációt és a rendszerek élesítését kezelik.



Azonosságkezelés - Architektúra

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



Szövetségi azonosító

Míg a "hagyományos" azonosságkezelés rendszerint egyetlen cég
felhasználóival foglalkozik, manapság a cégeknek "együtt kell dolgozniuk",
hogy SSO alapú szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Ennek mind a
felhasználók, mind a cégek számára több előnye is van, melyek közül talán a
legfontosabbak a következők:

A felhasználóknak nem szükséges egyszerre több fiókot kezelniük.
Mivel mind a regisztráció, mind a fiókkezelés egyszerűsített, sokkal
nagyobb eséllyel próbálnak ki új szolgáltatásokat ("Lépj be most a
facebook profiloddal").

A cégek oldaláról az adatok könnyebb - egymás közötti -
megosztásának lehetősége a vonzó tényező.

Azonban, tekintettel arra, hogy az információk rendszerint bizalmasak, a
cégeknek különböző szabályokat kell készíteniük a felhasználóik adataira
vonatkozóan. A szövetségi azonosítás a milliós nagyságrendű felhasználói
bázissal rendelkező cégek közötti standardok, szabványok, megegyezések és
technológiák összességét jelenti.



Szövetségi azonosító

A legalapvetőbb lépés a szövetségi azonosítás létrehozásában, hogy
egységesítsük a különböző platformokon tárolt adatok formátumát.
Tekintettel arra, hogy minden cég különböző információkat igényel a
felhasználóitól az ezeket tároló adatbázisok, fájlok struktúrája rendszerint
különböző. Így az SZA megvalósításához elengedhetetlen egy közös
formátum megalkotása. Megoldásként a cégek különböző szabványokat
hoztak létre, melyeket szinte minden ismertebb programnyelv támogat.
Néhány ismertebb:

"Hagyományos" adatcsere

XML (Extensible Markup Language): adatbázisokhoz kimondottan
ideális, de sok program a grafikus elemeinek a kinézetét is így tárolja

SOAP (Simple Object Access Protocol): egy olyan protokol, mely
HTTP-n keresztül történő, XML-alapú kódfuttatást tesz lehetővé.
Lényegében a SOAP keretet biztosít az XML segítségével történő
adatcserére.



Szövetségi azonosító

Biztonságos adatcsere

WS-Security: egy SOAP bpvítmény, mely az adatok
integritásáért és biztonságáért felelős a webes szolgáltatásokban.
Lényegében ez a "biztonsági sáv" az XML alapú adatcsere fölött.

SAML (Security Assertion Markup Language): XML-alapú
nyelv, melyet hitelesítő és jogosultságkezelő információk
továbbítására használnak. Az XML az amit "mindenféle"
adathoz használnak, míg a SAML az, amit a biztonságos
kommunikáció során.



Szövetségi azonosító - Példák

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



Szövetségi azonosító - Példák

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



Hálózatbiztonság



Hálózatbiztonság - NAC

Network Access Control

A Network Access Control (NAC, magyarul kb. hálózati hozzáférés
felügyelet) mindazon szolgáltatás, protokol,. . . gyűjtőneve, melyek
egy adott hálózathoz való hozzáférést szabályoznak. A NAC felelős a
felhasználók hitelesítéséért, az általuk hozzáférhető adatok körének
meghatározásáért és a hálózati végpontok "egészségének"
vizsgálatáért. Minden NAC rendszer három fő komponensből áll:

AR (Access requestor): azon kliensek gyűjtőneve akik a
hálózatot kívánják használni (PCk, mobilok, szerverek,. . . ).



Hálózatbiztonság - NAC

Network Access Control - folyt.

Policy server: olyan szerver(ek) mely(ek) feladata a
hozzáférhető adatok körének meghatározása. Általában antivírus,
-malware, -spyware programokat is tartalmaz(nak).

NAS (Network Access Server): a távoli felhasználók a NAS-on
keresztül tudnak csatlakozni a céges hálózathoz. Lényegében ez
az átjáró a felhasználó és a cég között. Az esetek 99%-ában a
NAS ún. AAA (authentication, authorization, accounting -
autentikáció, hitelesítés, nyilvántartás) szerverekre támaszkodik,
melyek közül a leggyakoribb az ún. RADIUS (Remote
Authentication Dial-in User Service).



Hálózatbiztonság - NAC

NAC Kényszerítési Módszerek

A NAC KM-ek az AR-ekre alkalmazott szabályok, melyek feladata a
cég hálózatához való hozzáférés korlátozása. A leggyakoribb KM-ek
a következők:

VLAN (Virtual LAN - nem összekeverendő a WLAN-al): ebben
a módszerben a céges hálózat több, egymással összekapcsolt
LAN-ból áll, melyeket a cég dinamikusan oszt fel virtuális
hálózatokba (főként szoftverekkel). A NAC dönti el, hogy egy
felhasználó melyik hálózathoz tud csatlakozni (különböző a
belsős levelezéshez, interneteléréshez, nyomtatáshoz,. . . ). Egy
AR és a szerverek akár több VLAN-hoz is tartozhatnak
egyszerre.

Tűzfal: engedélyezi/korlátozza a hozzáférést különféle
szolgáltatásokhoz. A tűzfalak képesek portok és programok
blokkolására/engedélyezésére is.



Hálózatbiztonság - NAC

NAC Kényszerítési Módszerek - folyt.

IEEE 802.1X: ez egy "portbázisú" NAC. Mielőtt egy AR (IP)
portot kaphatna, bizonyítania kell, hogy jogosult rá. Az
autentikációhoz EAP-ot használ (Extensible Authentication
Protocol).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): egy internet
protokol, mely az IP címek dinamikus kiosztásáért felel. A
DHCP szerver kéréseket fogad és IP címeket küld vissza.
Leegyszerűsíti az IP címek kiosztását és az alhálózatok
létrehozását, ám csak kismértékű biztonságot nyújt, hisz
érzékeny az ún. IP spoofing típusú támadásokkal szemben (a
támadó elkapja a DHCP kérést és válaszol rá, így úgy tesz,
mintha egy valós átjáró, vagy DNS szerver lenne).



Hálózatbiztonság - EAP

Extensible Authentication Protocol

Az EAP keretként összefog hálózati hozzáférési és hitelesítési
protokollokat. A protokol ún. "protokol üzenetekkel" kommunikál,
melyek különböző autentikációs módszereket tartalmazhatnak (innen
ered a név "bővíthető"). Ezen módszerek a szerver-kliens közötti
kommunikációkban használatosak.

William Stallings: Cryptogra-
phy and Network Security,
Principles and Practice, 6. edi-
tion, 2014.



Hálózatbiztonság - EAP

EAP Komponensek

EAP Peer: a kliens aki a hálózatot kívánja használni.

EAP Authenticator: egy hozzáférési pont (AP) vagy NAS, ami
EAP hitelesítést követően hozzáférést biztosít a hálózathoz.

Authentication server: egy szerver, mely "tárgyalást folytat" a
peer-el a használandó EAP módszerről, ellenőrzi a peer
jogosultságát és engedélyezi/megtagadja a hozzáférést a
hálózathoz. Általában ez egy RADIUS szerver. Néha az
authenticator egyben AS is.



Hálózatbiztonság - EAP

EAP Üzenetek

Egy EAP alapú kapcsolat esetén a peer és a szerver üzeneteket küld
egymásnak, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

Kód: 1, 2, 3, 4 - Request, Response, Success, Failure.

Azonosító (ID): a request-ek és response-ok összekapcsolásáért
felelős.

Adat: az authentikációhoz kapcsolódó adatok. A Success és
Failure üzeneteknek nincs adat része.

Hossz: az üzenet hossza (hogy biztosítsuk, hogy senki nem
piszkált hozzá).



Hálózatbiztonság - IEEE802.1X

IEEE802.1X Port-based NAC
Ez a standard arra szolgál, hogy hozzáférési felügyeleti funkciókat
biztosítson a LAN-ok számára. Egy autentikációs procedúra négy fő
lépésből áll:

1 Inicializáció: mikor egy peer (a szabványban supplicant) csatlakozni
kíván a hálózathoz, egy port megnyitásra kerül az authenticatorban (a
szabványban bridge) és "nem jogosult" állapotra állítódik. Ebben a
fázisban csak IEEE802.1X üzenetek haladhatnak át a porton.

2 Kezdeményezés: az authenticator EAP "identitás kéréseket" küld el
egy speciális MAC címre. A supplicant figyeli ezt a címet és amint
meglátja a kérést, EAP response-al válaszol és elmondja, hogy ki ő. Az
authenticator továbbküldi ezt a választ az AS-nek (egy ún. RADIUS
Access-Request packetben). Ez a lépés a supplicant részéről is
indítható/újraindítható egy ún. EAPOL-Start csomag elküldésével.



Hálózatbiztonság - IEEE802.1X

IEEE802.1X Port-based NAC - folyt.

3 Tárgyalás: a szerver RADIUS Access-Challenge csomagot küld
vissza az authenticatornak. Ez tartalmazza a használni javasolt EAP
módot. Az authenticator továbbküldi ezt egy EAPOL-EAP csomagban
a supplicantnak, aki vagy elfogadja a javaslatot, vagy elküldi a saját
preferenciáját (ezért tárgyalás).

4 Authentikáció: amint megegyezés született az EAP módról, a
supplicant és szerver EAP Request-eket és Response-okat küld
egymásnak az authenticatoron (ez fordítja le az EAPOL csomagokat
RADIUS csomagokra) keresztül. Idővel a szerver EAP-Success, vagy
EAP-Failure üzenettel válaszol ("RADIUS nyelven"). Ha a válasz
EAP-Success (RADIUS Access-Accept), úgy az authenticator átállítja
a portot "jogosult" állapotba (és elküld egy EAPOL-Key-t a
munkamenethez). Ha a supplicant befejezte a munkát, akkor egy
EAPOL-Logoff üzenettel ezt jelzi, az authenticator pedig visszaállítja a
portot "nem jogosult" állapotra.



Köszönöm a figyelmet!


