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Web biztonság - Bevezetés

Eddig a különböző hálózati hitelesítési protokollokról volt szó, ám az
"autentikációt követően" a felhasználók nekilátnak a hálózat
használatának, és ha ez egy "nyitott hálózaton" (mint pl. a www)
történik, úgy szembekerülhetnek több ezer támadóval, kiknek célja a
rendszerük sérülékenységének kihasználása adatszerzés és károkozás
céljából. Ez a probléma a zárt hálózatoknál is fennáll, ám ebben az
esetben rendszerint a gyanútlan felhasználók azok akik "beviszik" a
káros szoftvereket. Így a következő néhány dián inkább a webes
támadásokra fókuszálunk. Ahhoz, hogy megpróbálhassuk csökkenteni
a hackerek által okozott károkat, igen fontos, hogy olyan
eljárást/eljárásokat fejlesszünk ki, melyek lehetővé teszik a
biztonságos böngészést.
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Biztonsági kockázatok

Mivel a böngészőket igen könnyű használni, a webszervereket
konfigurálni, a webes tartalmat pedig elkészíteni, napjainkban
mind több és több ember nevezi magát "webfejlesztőnek",
"webadmnnak", stb. A fő probléma ezzel a megközelítéssel az,
hogy az egész mögött megbúvó eszközkészlet (protokollok,
rendszerek,. . . ) igen komplexek, így több és több képzetlen
ember használja az egyre bonyolultabb rendszereket.

Ha egy webszerver sérül, úgy az egész "alatta fekvő" hálózat is
sérül.

Az egyszerű felhasználók nem igazán képzettek a
hálózatbiztonság területén, így igen könnyű pl. social
engineering eszközöket használni, hogy kihasználjuk ezt.



Web biztonság - Bevezetés

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



Web biztonság - Bevezetés

Hol alkalmazzuk a biztonsági eljárásokat?

A felhasználók védelmének gyakori módja az ún. IP biztonsági
eljárások alkalmazása. Ebben az esetben a védelem hálózati
szinten történik (OSI layer 3). Az használt főbb eszközök: IP
szűrők, autentikációs fejlécek, adat eredet autentikáció,. . .

Egy "magasabb szintű" védelem (OSI layer 4 - transport level) az
SSL (elavult), vagy TLS standardok használatával érhető el (ld.
később).

A "legmagasabb szintű" (nem összekeverendő a "legerősebb"
szóval) védelem applikációs szinten történik (OSI layer 7). Ezek
olyan mechanizmusok, melyeket a használt programokba
építenek be (Kerberos, S/MIME,. . . ). A nagy előnyük, hogy a
fejlesztők képesek kimondottan az adott alkalmazásra szabni a
védelmi lépéseket, ezáltal specifikusabb védekezés érhető el.



Web biztonság - TLS

Transport Layer Security

A TLS egy kriptográfiai protokol, mely lehetővé teszi a biztonságos hálózati
kommunikációt. Igen sok weboldal és chatprogram használja, ám változatai
megtalálhatóak az e-mailek és VoIP alapú kommunikáció biztosításában is.
A TLS egy kliens→szerver (vagy szerver→kliens) protokol, ami azt jelenti,
hogy a titkosítás "megáll" a szervernél, így annak tulajdonosa képes a
kommunkiáció megfigyelésére. Emiatt kimondottan fontos, hogy
megbízható szervereket használjunk (egy teljesen biztonságos
kommunikációs mód az ún. end-to-end titkosítás használata).

Megjegyzés

Fontos kiemelni, hogy a TLS elődje az ún. SSL (Secure Sockets Layer),
mely már elavultnak számít (a legújabb, 3.0-s verziója 2015-ben került
használaton kívül), így soha ne használjuk. Valójában az SSL "előlépett"
protokolból szabvány-szintre mikor a TLS 1.0 kijött, így valójában a TLS
1.0 az SSL 3.1. Mivel az SSL már szabvány, így ha egy weboldal SSL
tanúsítvánnyal rendelkezik, úgy az (valószínűleg) TLS-t használ.



Web biztonság - TLS



Web biztonság - TLS



Web biztonság - TLS

A TLS főbb pontjai

1 A munkamenet egy ClientHello üzenettel kezdődik a klienstől.
Ez a kliens-szerver kézfogás része és egy max. protokol verziót
tartalmaz (pl. TLS 1.3), random byte-okat, munkamenet ID-t, a
javasolt kriptográfiai eszköztárat és tömörítési eljárást (néha
bővítményeket is, pl. aláírási algoritmusokat).

2 A szerver visszaüzen egy ServerHello üzenettel, ami a választott
protocolt tartalmazza (pl. TLS 1.2), random adatot, szerver ID-t,
a választott kriptográfiai eszközöket, tömörítési eljárást (és
bővítményeket).

3 A szerver elküldi a Server certificate üzenetet, mely a szerver
host nevét és a publikus kulcsát tartalmazza, továbbá
"bizonyítékot" egy megbízható harmadik féltől, hogy a
tulajdonos tényleg rendelkezik a privát kulccsal (hiszen bárki
hozzájuthat a publikus kulcshoz és viselkedhet szerverként).
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A TLS főbb pontjai - folyt.

4 A szerver generál egy privát-publikus kulcspárt a kulcscseréhez
(pl. ha a megbeszélt kripto eszköztárban van ECDH algoritmus
akkor akár azt is használhatják).

5 A szerver információt szolgáltat a kulcscseréhez a kliensnek (pl.
elküldi a publikus kulcsát).

6 A szerver üzen, hogy részéről vége a kézfogásnak (ServerHello
Done).

7 A kliens a 4. és 5. lépéshez hasonlóan jár el, majd a saját privát
kulcsából, a szerver publikus kulcsából, a "ClientHello" és
"ServerHello" üzenetekben lévő random adatból elkészíti a
titkosítási kulcsot.
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A TLS főbb pontjai - folyt.

8 A kliens jelzi, hogy elkészült a kulcs és, hogy kész azt használni. A
TLS 1.3-ban ez a lépés nem szerepel, hisz az előzőekből következtetni
lehet rá.

9 A kliens hitelesítő adatot számol ki, hogy bizonyítsa, hogy a kézfogás
sikeres volt, majd titkosítja ezt a közös kulccsal. Ez az adat egy MAC,
mely az összes kézfogás-üzenetből együttesen készült (hogy igazoljuk
a kézfogás integritását). A szerver részéről vége a kézfogásnak.

10 A szerver is elkészíti a közös titkos kulcsot, a hitelesítő adatot és ha
minden OK, akkor lezárja a kézfogást.

11 A kliens és szerver Application Data üzeneteket küld egymásnak a
közös titkos kulcs segítségével.

12 Ha a kommunikációnak vége, a kliens egy Client Close Notify
figyelmeztető üzenetet küld, hogy jelezze, hogy lezárja a kapcsolatot.



E-mail biztonság - S/MIME

Mivel egyre több kormányhivatal, cég és hivatalos szerv fogadja el az
e-mail üzeneteket (a "hagyományos" levelek mellett), mint hiteles
kommunikációs eljárást, így az biztonsági szakembereknek ki kellett
fejleszteniük egy eljárást ezek biztonságos tárolására és továbbítására.
Hogy megértsük, hogy működik a leggyakrabban használt
technológia, először meg kell ismerkednünk a legelterjedtebb e-mail
formátummal, az ún. MIME-al (Multipurpose Internet Mail
Extensions). Néhány évvel ezelőtt az e-mailek csak "hagyományos"
ASCII karaktereket tartalmaztak, ám, ahoy az évek teltek egyre
nagyobb szükség volt extra funkciókra, így az informatikusoknak ki
kellett dolgozniuk, hogy lehet képeket, videókat, fájlokat küldeni. Így
született meg a MIME.
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Példa a hagyományos szövegüzeneteknél használt RFC5322
szabványra (frissebb: RFC6854)

Date: October 29, 2020 3:54:23 PM CET
From: “Bertok Csanad” <bertok.csanad@inf.unideb.hu>
Subject: Regular RFC5322 syntax
To: english.students@datasec.com
Cc: hungarian.students@adatbizt.hu

Az üzenet egy üres sort követően kezdődik. Az RFC6854-ben
megengedett a több feladó is.
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MIME

Mivel az e-mail üzenetek általában SMTP-vel kerülnek továbbításra,
így a MIME-nak meg kellett oldania néhány kompatibilitási
problémát. Néhány példa:

Az SMTP nem képes bináris fájlok továbbítására, így át kell őket
alakítani szöveggé.

Az SMTP csak 7-bites ASCII-re képes, így az á, é, í,. . . nem
támogatott.

Az SMTP-nek méretkorlátai vannak.

Stb. . .
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MIME - folyt.

A fenti problémák orvoslására egy MIME üzenet több mezőt használ
az üzeneten belül, hogy jelölje a tartalom típusát, kódolását,. . . Egy
MIME üzenet egyszerűsített struktúrája a következő:

A fejléc tartalmazza a MIME-Verziót (1.0), a Content-Type-ot
(pl. text/plain, multipart/mixed, stb.),
Content-Transfer-Encoding-ot (pl. base64 a futtatható fájlok,
képek, videók,. . . esetén), Conten-ID-t, Content-Descriptiont (ha
az adat nem olvasható, pl. képeknél, videóknál).

A szövegtörzs tartalmazza az üzenetet, a csatolmányokat is
beleértve. Egy hagyományos üzenetnél nincs extra formázás,
míg pl. egy multipart üzenet különböző típusokat tartalmaz,
melyeket egy adott elválasztó határol. Minden egység más
Content-Type-al rendelkezhet, mely leírja az adott egység
típusát.
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S/MIME

Most, hogy megismertük a MIME formátumot, rátérhetünk annak
biztonságos verziójára az S/MIME-ra. Ez biztosítja a szövegtörzs
digitális aláírások révén történő autentikációját, integritását és
letagadhatatlanságát, illetve titkosítás révén a bizalmasságát.

Autentikáció–integritás–letagadhatatlanság:
A feladó készít egy üzenetet, majd SHA-256-al hasheli.
A hashelt üzenetet titkosítja a privát (RSA) kulcsával és
hozzáfűzi az eredeti üzenet végére. A feladó olyan információt is
hozzáfűz, mely "segít" a publikus kulcs megtalálásában.
A fogadó a publikus kulcs segítségével feloldja a titkosítást, majd
hasheli az eredeti üzenetet, hogy össze tudja hasonlítani a két
hash értéket.
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S/MIME

Bizalmasság:
A feladó elkészíti az üzenetet és választ egy random 128 bites
számot (kulcs), melyet annak az egy üzenetnek a titkosításához
használ majd.
A feladó titkosítja az üzenetet (ált. AES-128-CBC-vel) és
titkosítja a kulcsot RSA-val, a feladó publikus kulcsának
felhasználásával.
A fogadó visszafejti a 128 bites számot a saját RSA privát
kulcsával, majd magát az üzenetet is a magkapott 128 bites
kulccsal.
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Megjegyzés

Az S/MIME egy MIME üzenetet "tesz biztonságossá" aláírással,
titkosítással, vagy mindkettővel. A fenti egyszerűsített példában épp
ez történik, ám lehetőségünk van arra is, hogy csak aláírjunk, vagy
csak titkosítsunk. Az S/MIME lényegében "fog" egy MIME
objektumot, ellátja azt a szükséges kriptográfiai információval
(algoritmus azonosítók, tanúsítványok,. . . ), majd összecsomagolja az
egészet egy ún. PKCS objektummá. Ezt követően ezt beilleszti egy
hagyományos MIME formátumú üzenet "szövegtörzsébe". Szóval
lényegében ez egy "MIME in MIME" típusú üzenet.
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Példa egy SignedData S/MIME típusra

Content-Type: application/pkcs7-mime; smime-type=signeddata;
name=smime.p7m
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename=smime.p7m

567GhIGfHfYT6ghyHhHUujpfyF4f8HHGTrfvhJhjH776tbB9HG4VQ
bnj7 77n8HHGT9HG4VQpfyF467GhIGfHfYT6rfvbnj756tbBghyHh
HUujhJhjH HUujhJh4VQpfyF467GhIGfHfYGTrfvbnjT6jH7756tb
B9H7n8HHGghyHh 6YT64V0GhIGfHfQbnj75
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Megjegyzés

A "probléma" az S/MIME-al kapcsolatban, hogy minden felhasználónak
kulcsokat és tanúsítványokat kell szereznie ahhoz, hogy titkosítani/aláírni
tudja az üzeneteit. Így az S/MIME nem feltétlenül a legjobb választás az ún.
"webmailekhez" (a böngészőből használt e-mailezés). Általában
levelezőprogramok használják, melyek le tudják tölteni a szükséges
kriptográfiai információt az adott számítógépre. Továbbá, mivel az S/MIME
lényegében end-to-end alapú titkosítás, így ha egy felhasználó visszafejt egy
üzenetet, úgy visszafejti a benne potenciálisan elhelyezett kártevőket is (hisz
nincs középen egy szerver ami dekódolja az üzenetet és megszabadul
ezektől). Végül, mivel az S/MIME nem használható tanúsítványok nélkül,
így azon felhasználók akik "csak" titkosítani akarják az üzenetet, rendszerint
óvakodnak a használatától, hisz ezen tanúsítványok beszerzése egy harmadik
felet - ún. tanúsítvány hatóságot - is bevon a kommunikációba, ami gyakran
elriasztja a felhasználót/szükségetelenül nehézzé teszi a kommunikációt.



E-mail biztonság - PGP

Pretty Good Privacy

Egy alternatív útja a biztonságos e-mail üzeneteknek az ún. PGP. Ez
lényegében ugyanúgy működik, mint az S/MIME, az alábbi két
kulcsfontosságú kivétellel:

1 Kulcs Tanúsítvány: az S/MIME a már említett tanúsítvány
hatóságokat (certificate authorities) használja, hogy kulcsokhoz és
tanúsítványokhoz jusson, azonban a PGP esetén a felhasználók
maguknak készítik el a privát-publikus kulcsaikat, majd aláíratják a
publikus kulcsukat egy harmadik féllel. Az S/MIME tanúsítványok
csak akkor megbízhatóak, ha azok visszavezethetőek egy megbízható
forráshoz, ám a PGP kulcsok megbízhatóak, ha egy olyan PGP kulcs
írja alá őket, melyet a fogadó megbízhatónak jelöl. Ezt
Web-of-Trust-nak nevezik.

2 Kulcs Elosztás: a PGP nem illeszti be a feladó publikus kulcsát az
üzenetbe, így a fogadónak azt valahonnan máshonnan kell
megszereznie (vannak erre pl. OpenPGP szerverek ahova mindenki
szabadon felteheti a sajátját).



Köszönöm a figyelmet!


