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Bevezetés

Eddig szó volt az "általános" hálózatbiztonságról, illetve az e-mail
biztonságról. Ám a helyzet egy kicsit különbözővé válik ha a
vezetéknélküli eszközök biztonságára terelődik a szó. Ennek oka,
hogy a klasszikus, "offline" vezetékes hálózatok rendelkeznek egy
"erős, beépített védelemmel", melyet a hálózat kábeles mivolta jelent.
Amennyiben a támadó nem tud csatlakozni a hálózathoz, úgy
megtámadni sem tudja azt (persze social engineering segítségével
képes offline támadásokat indítani, ahol egy telepített program végzi
el munkát). Ezzel szemben a vezetéknélküli hálózatok esetén
elegendő ha a támadó "elég közel" tud kerülni a cég épületéhez. Így
ezen hálózatoknál igen fontos, hogy beiktassunk néhány extra
védelmi mechanizmust.



Bevezetés

A vezetéknélküli eszközökkel kapcsolatos problémák

Csatorna: ahogy az imént szó volt róla, a vezetéknélküli
kommunikáció érzékenyebb a lehallgatásra, akadályozásra és
úgy általában az aktív támadásokra.

Hordozhatóság: mivel a mobileszközök (telefon, laptop,. . . )
rendszerint sokkal hordozhatóbbak, mint az ő "offline"
megfelelőjük, így sokkal könnyebb ellopni őket, vagy a
tulajdonos tudta nélkül hozzájuk férni.

Erőforrások: a hordozhatóság és méret miatt rendszerint
gyengébb hardware-el rendelkeznek, így nehezebb védekezniük
a támadások ellen.

Hozzáférhetőség: néhány vezetéknélküli eszközt úgy terveztek,
hogy sokáig működjenek felügyelet nélkül (érzékelők,
kamerák,. . . ), ezáltal könnyen fizikai támadás áldozatául
eshetnek.



Bevezetés

Fenyegetések

Véletlen csatlakozás: ha két cég közel található egymáshoz és a
vezetéknélküli hálózatuk nem jól védett, úgy előfordulhat, hogy
az alkalmazottak véletlenül a másik cég hálózatához
csatlakoznak.

Rosszindulatú csatlakozás: egy wifi eszköz valós AP-ként
viselkedhet és ellophatja a jelszavakat a hozzá csatlakozni
kívánó felhasználóktól (pl. edUroam az eduroam helyett).

Ad hoc hálózatok: az AP nélküli hálózatok (peer-to-peer
csatlakozás) komoly veszélyt jelenthetnek a köztes felügyelet
hiánya miatt.

Azonosság lopás: jogosult eszközök MAC címének
megszerzését követően a támadó képes lehet a jogosult
személyként csatlakozni.



Bevezetés

Fenyegetések - folyt.

Nem hagyományos hálózatok: a bluetooth eszközök,
vonalkódolvasók, PDA-k, vezetéknélküli kiegészítők (bill., egér) mind
különböző hálózatokon működnek. Ha egy támadó képes ezeket a
hálózatokat hatékonyan megtámadni, úgy lehetősége nyílik a fő hálózat
megtámadására is (bluetooth billentyűzet segítségével írhat a
számítógépen).

Szolgáltatásmegtagadás (DoS): mivel a támadónak nincs szüksége
kábelre az AP-hez való csatlakozáshoz, így könnyűvé válik csomagok
tömegével bombázni a hálózatot annak reményében, hogy az leáll.

Beszúrásos támadás: az ún. "network injection" olyan AP-k ellen
hatékony, melyek "szűretlen" hálózati forgalommal dolgoznak. Ha a
támadó konfigurációs parancsokat küld az AP-nek, akkor képes lehet
megváltoztatni annak beállításait és így akár a hálózatot is.



Bevezetés

A vezetéknélküli védekezés eszközei

1 Jel-elrejtési technikák: egy lehetőség a hálózatok védelmére,
hogy "hasonlóvá tegyük" a vezetékes hálózatokhoz oly módon,
hogy csökkentjük a jelerősséget, elrejtjük az azonosítót (SSID),
irányított jelsugárzókat használunk, létrehozunk több "hamis"
SSID-t a támadó megzavarására, stb.

2 Titkosítás: ha titkosítjuk a vezetéknélküli adást, úgy ha
biztonságosan tároljuk a kulcsokat úgy hatékonyan tudunk
védekezni a támadók ellen.



Bevezetés

Vezetéknélküli hálózatok védelme

Használjunk erős titkosítást: WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, stb. (NE
WEP-et!)

Használjunk antivírus, -malware, -spyware programokat, tűzfalat.

Kapcsoljuk ki az SSID szórást. Ez csak "amatőrök" ellen jó, hisz
rengeteg eszközzel meg lehet találni a rejtett SSID-t.

Változtassuk meg a router alapbeállításait: azonosító, login id, jelszó,
stb. Ez védelmet nyújt az olyan botok ellen, melyek az alapbeállítások
segítségével próbálnak hozzáférni az eszközökhöz.

Állítsunk be egy szűrőt (MAC cím alapján), mely csak az általunk
megbízhatónak ítélt eszközöket engedi hozzáférni a hálózathoz.
Természetesen ha a támadó megszerzi valamelyik MAC címet akkor ő
is "jogosulttá válik", így ez nem elég a hálózat védelmére.



Mobileszközök biztonsága

Néhány évvel korábban a céges hálózatokat képzett szakemberek
szabályozták és az egyetlen lehetőség a hozzáféréshez az volt, hogy
ténylegesen egy cég által birtokolt PC előtt üljünk. Emiatt könnyű volt
a munkatársakat is betanítani a biztonságos használatra. Azonban az
elmúlt években a különböző mobileszközök, felhőalapú
szolgáltatások egyre inkább elterjedtek és a cégek is egyre több online
szolgáltatást használnak. Ezen okok miatt szinte lehetetlenné vált
mindenki betanítása (különböző márkájú telefonok, laptopok, túl
kevés szakember,. . . ). Így a legjobb dolog amit egy cég tehet az az,
hogy egy szigorú biztonsági alapelvet alkalmaz melynek
használatára kötelezik az összes munkavállalót.



Mobileszközök biztonsága

Mobileszközökhöz kapcsolódó biztonsági fenyegetések

Fizikai biztonság hiánya: mivel a mobileszközök általában
hordozhatóak, így könnyű "ottfelejteni őket" egy étteremben,
kocsmában, stb.

Nem megbízható eszközök használata: hiába ad sok cég saját,
általa felügyelt eszközt, szinte minden felhasználó rendelkezik
saját telefonnal, tablettel, stb. A cégnek szigorúan szabályoznia
(és tiltania) kell ezek használatát és alapból "nem
megbízhatónak" bélyegeznie őket.

Nem megbízható hálózatok használata: ha a felhasználó a
céges eszközt nyílt hálózaton használja (plaza, repülőtér,. . . ) úgy
ha a támadó képes az irányítása alá vonni a hálózatot akkor az
eszközhöz is hozzá tud jutni.



Mobileszközök biztonsága

Mobileszközökhöz kapcsolódó biztonsági fenyegetések - folyt.

Nem megbízható tartalom "használata": sok cég használ QR
kódokat a reklámjaiban, hogy a potenciális vásárlók egyszerűen
felkereshessék a honlapjukat. Ám egy támadó könnyen készíthet
egy QR kódot mely egy veszélyes oldalra vezet és beillesztheti
azt egy reklámnak álcázott dokumentumba.

Harmadik féltől származó alkalmazások: annak ellenére, hogy
a Google Play és iStore elvileg átnézi a feltöltött alkalmazásokat
mielőtt azok a felhasználók elé kerülnének, néha (igazából elég
gyakran) feltöltésre kerülnek kártékony applikációk is (pl. 2020
közepén az új iOS frissítés több tucat alkalmazásról derítette ki,
hogy összegyűjtik a vágólapra másolt adatot).



Mobileszközök biztonsága

Mobileszközökhöz kapcsolódó biztonsági fenyegetések - folyt.

Más rendszerekkel való összekapcsolás: a különböző
szinkronizációs lehetőségek és programok lehetővé teszik a
felhasználóknak, hogy minden eszközüket "egy nagy"
eszközként kezeljék. Ám így ha akármelyik megfertőződik, a
többi is.

Helymeghatározó szolgáltatások: bár a GPS helymeghatározás
bekapcsolása nagyon szórakoztató és hasznos (hisz ki ne akarná
közölni a betörőkkel, hogy épp 1 órára van a lakásától egy
étteremben?) ám a támadók könnyen kihasználhatják azt az
információt, hogy épp hol vagyunk, vagy épp hol nem.



Mobileszközök biztonsága

Mobileszközök védelmi stratégiája

Egy védelmi terv három fő részből áll:

1 Eszköz védelme: PIN kód használata, automatikus kiegészítés
kikapcsolása, ún. "rootolt" eszközök használatának mellőzése,
TLS/SSL védelem bekapcsolása, távoli "wipe" bekapcsolása,. . .

2 Forgalom védelme: hálózati forgalom titkosítása az eszköz és a
céges hálózat között, VPN, SSL tanúsítványok, IPv6 használata
(az IPSec protokol része az IPv6 szabványnak). Egy jó eszköz a
forgalom védelmére a kétfaktoros autentikáció: először az
eszközt, majd a felhasználót hitelesítjük.

3 Szűrők létrehozása: cég-oldali biztonsági lépések kimondottan
mobileszközökre szabva (a hozzáférhető adatok körének
korlátozása, tűzfalak, stb.).



Vezetéknélküli LAN biztonság - IEEE802.11

Institute of Electronics and Electrical Engineers

Az IEEE802 egy szabványcsalád, mely a hálózatkezeléssel foglalkozik.
Több aktív és feloszlott munkacsoporja van (pl. az aktív 802.1 "Higher
Layer LAN" csoport, vagy a feloszlott 802.20 "Mobile Broadband Wireless
Access" csoport). Számunkra a fontos a jelenleg is aktív 802.11 "Wireless
LAN (WLAN) & Mesh (Wi-Fi certification)" munkacsoport, mely a
vezetéknélküli hálózatokhoz kapcsolódó szabványok és protokollok
létrehozásáért felel. Az egyszerű felhasználók találkozhattak már az ide
kapcsolódó 802.11b,g,n,ac protokollokkal. Például a 802.11b a 2.4 GHz-es
frekvenciájú, 22 MHz sávszélességű vezetéknélküli hálózat leírásáért felel,
mely 11 MBit/s átviteli sebességgel rendelkezik, illetve 35 méteres beltéri és
140 méteres kültéri hatótávval. Hasonlóan a 802.11ac írja le az 5G-s
gigabites vezetéknélküli hálózatot (nem összekeverendő a híres/hirhedt 5G
mobilhálózattal), míg a 802.11n a 300/600 megabites 2.4/5G hálózatot.



Vezetéknélküli LAN biztonság - IEEE802.11

IEEE802 architektúra

Minden IEEE802 standard három fő réteggel rendelkezik:

1 Fizikai réteg: a jel kódolásakor/dekódolásakor/átvitelekor
felhasznált függvények, metódusok leírása és az átviteli eszköz
specifikációi. A 802.11 esetén ez az antenna karakterisztikáját,
fekvenciát, stb. tartalmaz.

2 Media access control: ez a réteg felelős az átvitt adat keretének
felépítéséért/lebontásáért. Ide tartozik az ún. MAC protocol data
unit-ok létrehozása, hibadetektálás, illetve az
átvitelért/fogadásért felelős eszköz címzése és elérése. Ez a réteg
egy "magasabb" rétegből nyeri az információt ún. MAC service
data unit-ként, szétszedi, megkeresi benne a hibákat, illetve a
címzettet, majd becsomagolja egy MPDU-ba.



Vezetéknélküli LAN biztonság - IEEE802.11

IEEE802 architektúra - folyt.

3 Logical link control: a régebbi ún. data-link control protokolok
egyszerre voltak felelősek a hibák megtalálásáért és javításáért
is, ám az újabb LAN protokolban ez megoszlik a MAC és LLC
rétegek között. A MAC réteg a hibák észleléséért felelős, illetve
a hibás egységek eldobásáért, míg az LLC feladata a sikeresen
továbbított egységek feljegyzése és a sikertelenek
újratovábbítása.



Vezetéknélküli LAN biztonság - IEEE802.11

Egy ún. "Extended Service Set" architektúrája

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



Vezetéknélküli LAN biztonság - IEEE802.11

Wired Equivalend Privacy

Az eredeti 802.11 specifikáció tartalmazta a WEP-et, mint a szabvány egy
titkosságért/bizalmasságért felelős modulját. Ez már idejétmúlt, nagyon
gyenge és még az egyszerű otthoni számítógépekkel is feltörhető pl.
aircrack-ng használatával. Így felejtsük el, hogy létezett és lépjünk túl.

Wi-Fi Protected Access
A WEP utódja a WPA, mely sikeresen kivédi az előddel kapcsolatos
problémákat és majdnem minden olyan biztonsági rést, mely a 802.11
kapcsán felmerül. Pontosabb nevén 802.11i-ként ismert. Fontos kiemelni,
hogy egy évvel a WPA igazából egy "gyors átmeneti megoldás" volt a WEP
után, így megjelenése után egyből továbbfejlesztették azt WPA2-re, így a
802.11i a WPA2-t jelenti. A 802.11i standard végső alakját Robust Security
Network (RSN)-nek nevezik. 2018-ban megjelent a WPA3, mely a
WPA2-nél is biztonságosabb.



Vezetéknélküli LAN biztonság - RSN

RSN

Az RSN specifikációja három fő szolgáltatást definiál:

1 Autentikáció: olyan protokolok melyek a felhasználók és AS-ek
közötti hitelesítési folyamatot írják le. Felelősek mindkét fél
autentikációjáért, illetve az ideiglenes kulcsok létrehozásáért is.

2 Hozzáférés felügyelet: az idetartozó függvények felelősek az
üzenetek megfelelő átirányításáért, a jogosultságok kezeléséért
és a kulcscsere lebonyolításáért. Sok különböző autentikációs
protokollal képesek együttműködni.

3 Titkosság és üzenetintegritás: az itteni függvények felelősek a
MAC rétegből származó adatok összekötéséért egy integritásért
felelős üzenetrésszel, majd titkosításáért.



Vezetéknélküli LAN biztonság - RSN

RSN lépések

A fenti három szolgáltatást az alábbi esetekben lehetséges
alkalmazni:

1 Két vezetéknélküli, azonos BSS-be tartozó állomás kommunikál
AP-n keresztül.

2 Két vezetéknélküli, azonos BSS-be tartozó állomás közvetlenül
kommunikál.

3 Két vezetéknélküli, különböző BSS-be tartozó állomás
kommunikál a saját AP-jukon keresztül.

4 Egy vezetéknélküli állomás egy vezetékes hálózaton lévő
állomással kommunikál az AP-n és az elosztó rendszereken
keresztül.

A valóságban azonban a 802.11i biztonság csupán az állomások és az
AP-k közötti kommunikációval foglalkozik.



Vezetéknélküli LAN biztonság - RSN

RSN architektúra

A fenti kijelentést alapul véve az RSN-en keresztüli kommunikáció az
alábbi lépésekre osztható:

1 Felfedezés: az AP üzenetekkel "reklámozza" magát, illetve az
általa használt biztonsági alapelveket. Egy vezetéknélküli
állomás elkapja ezeket az üzeneteket, majd meghatározza és
kiválasztja a számára megfelelő AP-t. Az AP és a felhasználó
"megegyeznek" egy autentikációs eljárásban, illetve a felhasznált
titkosítási eszközökben (a felhasználó csak az AP által javasolt
listából választhat).

2 Autentikáció: az AS és az állomás kommunikálnak egymással
(EAP) az AP-n keresztül és igazolják az azonosságukat egymás
felé. Az AP eközben minden más forgalmat blokkol, így csupán
bridge-ként van jelen, magában az autentikációban nem vesz
részt.



Vezetéknélküli LAN biztonság - RSN

RSN architektúra - folyt.

3 Kulcsgenerálás: az AP és az állomás kommunikálnak egymással
és kulcsokat generálnak melyeket az AP-n és az állomáson
tárolnak. Ez a lépés csak a felhasználó és AP között zajlik.

4 Védett adatátvitel: az állomások képesek az egymás közötti
kommunikációra az AP-n keresztül. Mivel az állomások nem
ismerik egymás kulcsait, így ez nem end-to-end biztonság,
csupán end-to-AP biztonság.

5 Kapcsolat lezárás: az AP és az állomás kitörlik a kulcsokat és
minden azonosításhoz szükséges adatot, majd a kapcsolat
visszaáll a kezdeti állapotába.



Köszönöm a figyelmet!


