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Περίληψη
Τα εικονικά περιβάλλοντα, αποτελούν µία τεχνολογία που γνωρίζει τα τελευταία
χρόνια µεγάλη ανάπτυξη σε διαφόρους τοµείς (network virtualization, desktop,
servers, data storage κτλ.). Οι λόγοι για τους οποίους οδηγούνται πολλοί ειδικοί στις
τηλεπικοινωνίες σε µία τέτοια λύση κινούνται γύρω από συγκεκριµένους άξονες:
αυξηµένη

αποδοτικότητα

από

τους

υπάρχοντες

πόρους,

µεγαλύτερη

προσαρµοστικότητα και ασφάλεια, µειώσεις στο κόστος της επένδυσης και της
διαχείρισης.
Με τον όρο “virtualization” εννοούµε τον διαχωρισµό της εκάστοτε IT εφαρµογής
από την υποδοµή hardware ή του λειτουργικού συστήµατος. Το “virtualization”
διακοµιστών (server virtualization) είναι ήδη αρκετά διαδεδοµένο και περιλαµβάνει
την µεταφορά εφαρµογών διακοµιστή (πχ διακοµιστής αρχείων) µαζί µε το
λειτουργικό σύστηµα σε µία εικονική µηχανή (virtual machine). Πολλαπλές
διεργασίες διακοµιστών, η κάθε µία µε διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα, µπορούν
να υλοποιηθούν παράλληλα σε έναν φυσικό διακοµιστή ο οποίος αναλαµβάνει την
βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων της επιχείρησης ή του οργανισµού. Αυτό
επιτρέπει επίσης την κεντρική διαχείριση διακοµιστών πάνω σε τυποποιηµένο
hardware µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη
αυξάνοντας την διαθεσιµότητα των διεργασιών παράλληλα.
Ωστόσο µία από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του “virtualization” σήµερα αφορά την
εφαρµογή της στα δίκτυα. Η χρήση των εικονικών δικτύων (virtual networks) έχει
ήδη διαδοθεί αρκετά στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς. Μία από τις εφαρµογές
που βρίσκει η συγκεκριµένη τεχνολογία αφορά το εσωτερικό ενός corporate δικτύου
µε την δηµιουργία εικονικών υποδικτύων (VLAN) παρέχοντας έτσι την δυνατότητα
για µία δυναµική διαχείριση του δικτύου µε την κατηγοριοποίηση των χρηστών σε
τοπικά δίκτυα χωρίς να είναι απαραίτητο η σύνδεση των συγκεκριµένων χρηστών στο
ίδιο switch.
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Μία ακόµα εφαρµογή των εικονικών δικτύων αφορά εκτός από τα τοπικά δίκτυα και
τις εξωτερικές συνδέσεις των κεντρικών γραφείων µίας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού µε γραφεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες
καθώς και µε επιµέρους αποµακρυσµένους χρήστες έτσι ώστε όλοι µαζί να
επικοινωνούν µέσα από ένα κοινό εικονικό δίκτυο (VPN). Η συγκεκριµένη
τεχνολογία προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που
την εφαρµόζουν και αφορούν την µείωση στο κόστος των τηλεπικοινωνιακών εξόδων
άλλα και την αύξηση στην ευελιξία του υπάρχοντος εταιρικού δικτύου.
Ασφαλώς η χρήση τέτοιων εικονικών δικτύων από επιχειρήσεις και οργανισµούς
προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου για να εξασφαλίζεται κατά τον µέγιστο
βαθµό η ασφάλεια στις επικοινωνίες χωρίς να παράλληλα επηρρεάζεται ιδιαίτερα η
απόδοση και η ποιότητα της επικοινωνίας.
Με τον όρο ασφάλεια στην επικοινωνία εννοούµε την διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας της πληροφορίας που
µεταφέρεται µέσω του εικονικού δικτύου. Για την διασφάλιση των στοιχείων αυτών
οι ειδικοί στις τηλεπικοινωνίες καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις. Ωστόσο οι
σηµαντικότεροι µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται σήµερα για την ασφάλεια στα
εικονικά δίκτυα βασίζονται στα πρωτόκολλα: IPSec(IP Security) και SSL (Secure
Socket Layer).
Τα

συγκεκριµένα

πρωτόκολλα

εφαρµόζουν

διάφορους

αλγορίθµους

και

χρησιµοποιούν επιµέρους πρωτόκολλα για την διασφάλιση της επικοινωνίας από
άκρο σε άκρο µεταξύ δύο κόµβων, είτε πρόκειται για συνδέσεις από δροµολογητή σε
δροµολογητή, είτε για συνδέσεις από πελάτη σε διακοµιστή. Πολλές µεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισµοί χρησιµοποιούν µία από τις δύο είτε και τις δύο
τεχνολογίες ανάλογα φυσικά και µε την κρισιµότητα των πληροφοριών που
µεταφέρονται µέσω του δικτύου τους.
Ωστόσο η χρήση των τεχνολογιών αυτών προκαλεί πάντοτε µία καθυστέρηση στην
επικοινωνία και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συµβαδίζει η χρήση τους και το
επίπεδο ασφάλειας που αυτές παρέχουν µε την αξία των πληροφοριών που θέλουµε
να προστατεύσουµε.
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Επίσης η επίδραση των τεχνολογιών αυτών στην επίδοση του δικτύου δεν είναι πάντα
εύκολο να εκτιµηθεί. Για να ελέγξουµε αν οι µηχανισµοί ασφαλείας που
χρησιµοποιούνται σε ένα εικονικό δίκτυο έχουν µεγάλη επίπτωση στην ποιότητα της
επικοινωνίας θα πρέπει κατ’ αρχάς να έχει σχεδιάσει σωστά και κατόπιν να
υλοποιηθεί αναλόγως το συγκεκριµένο εικονικό δίκτυο από τους µηχανικούς που θα
αναλάβουν την υλοποίηση του. Στην συνέχεια θα πρέπει µέσα από συνεχείς ελέγχους
στην απόδοση του δικτύου να επιλεγούν εκείνες οι παράµετροι που εµφανίζουν την
καλύτερη απόδοση σε συνδυασµό µε την συµφωνία του σχεδιασµού που
πραγµατοποιείται µε τις πολιτικές ασφαλείας

που έχει θεσπίσει η εκάστοτε

επιχείρηση ή οργανισµός.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της
τεχνολογίας των εικονικών δικτύων, η αναλυτική αναφορά σε θέµατα ασφάλειας στις
εφαρµογές

της

συγκεκριµένης

τεχνολογίας

και

των

µηχανισµών

που

χρησιµοποιούνται και τέλος η ανάλυση της επίπτωσης που προκαλούν οι
συγκεκριµένοι µηχανισµοί ασφαλείας (IPSec και SSL) στην απόδοση του εικονικού
δικτύου µέσα από κάποια πειράµατα που θα εκτελέσουµε σε ένα περιβάλλον που
κάνει χρήση αυτής της τεχνολογίας µε διαφορετικές παραµέτρους κάθε φορά.
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Executive Summary
Virtual environments is a technology that has been developed rapidly during the last
years in various IT fields (network virtualization, desktop, servers, data storage, etc.).
Some of the reasons that force many experts in telecommunications to use such a
solution are: increased profitability from existing resources, greater adaptability and
safety, reductions in the cost of the investment and management.
With the term of "virtualization" we mean the separation of each IT application
infrastructure from hardware or operating system. The virtualization of servers (server
virtualization) is already quite widespread and includes the transfer of server
applications (eg file server) with the operating system in a VM (virtual machine).
Multiple server processes, each with a different operating system can be implemented
in parallel in a physical server, which undertakes to optimize the use of resources
inside the environment of business or organization. This also allows the central
management of the servers on standard hardware and thereby reducing significantly
the operating costs, and increasing the availability of parallel processes.
One of the fields that "virtualization” technology is being used is the networks field.
The use of virtual networks is nowadays quite common to several companies and
organizations. One of the main implementation of this technology refers to the Local
Area Network (LAN) of a corporate network and includes the creation of virtual
subnets (VLAN) thus providing the opportunity for a dynamic network management
by categorizing the users to local groups without the need for these users to belong on
the same switch.
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Another implementation of virtual networks refers to the connection with other wide
area networks (WAN) from the headquarters of a business or an organization for
example, to other offices which are located in different physical locations and with
individual remote users in order to communicate all through a common virtual
Network (VPN). This technology offers particular benefits to businesses and
organizations such as reducing the cost of telecommunications costs and increasing
the flexibility of the existing corporate network.
Certainly the use of such virtual networks of companies and organizations requires
some specific control mechanisms to ensure the utmost in security and
communications without particularly influenced the performance and quality of
communication.
Security in communications means the protection of confidentiality, integrity and
availability of the information that is being transferred through the virtual network. To
ensure these characteristics of the information, specialists in telecommunications
resort to different solutions. The most important of these mechanisms, which are
being used nowadays for the security in virtual networks, are based on two protocols:
IPSec and SSL.
These protocols are using various algorithms and other protocols for securing the
communication between two nodes, whether this communication includes router to
router connections, or client to server connections. Many large scale companies and
organizations use one of the two or both technologies, depending of course on the
criticality of information that is being transferred over the network.
However, the use of these technologies is always causing a delay in the
communication and for this reason should be consistent use of them and we must
always compare the level of security they provide with the value of the information
we want to protect.
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In addition, the impact of these technologies on the performance of the network is not
always easy to be estimated. To check whether the security mechanisms that is being
used has a significant impact on the quality of communication the telecommunications
engineers should first design and implement properly the virtual network. Then
constant tests should be done on the performance of the system in order to select those
parameters that have the best performance in conjunction with the agreement on the
security policies that have been established by the company or organization.
The purpose of this documentation is to describe the technical characteristics of
virtual networks technology, to do a detailed report on the security issues of this
technology and the mechanisms that are being uses on it and finally analyze the
impact of specific security mechanisms (IPSec and SSL) in the performance of the
virtual network through some experiments we will perform in an environment that
makes use of virtual network technology with different parameters each time.
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1. Εισαγωγή
Με τον όρο εικονικά δίκτυα αναφερόµαστε στο συνδυασµό hardware και δικτυακών
πόρων σε µία και µόνο οντότητα που βασίζεται στο software. Έτσι λοιπόν ο όρος
εικονικά δίκτυα περιλαµβάνει πρώτα από όλα την υλοποίηση εικονικών πλατφoρµών
(virtual platforms) που συνδέεται στη συνέχεια µε εικονικούς δικτυακούς πόρους.
Ωστόσο, το στοιχείο που κάνει τα εικονικά δίκτυα τόσο σηµαντικά και ευρέως
εφαρµόσιµα στις διάφορες υποδοµές είναι το γεγονός ότι προσφέρουν νέες
εφαρµογές που τα τυπικά δίκτυα δεν µπορούν να προσφέρουν. Οι πιο γνωστές
τεχνικές virtualization µέχρι τώρα είναι:
•

Τα VPN, τα οποία χρησιµοποιούν µια WAN διασύνδεση σαν να ήταν µέρος
ενός τοπικού δικτύου (LAN)

•

Τα VLAN. Τα οποία επιτρέπουν πολλαπλές ασφαλείς δικτυακές συνδέσεις
πάνω από ένα κοινό µέσο µεταφοράς τους.

•

Τα access points τα οποία έχουν ένα φυσικό ασύρµατο δίκτυο και µπορούν να
έχουν πολλαπλές κυψέλες µετάδοσης (SSID). Αυτό επιτρέπει επίσης
ανεξάρτητες ρυθµίσεις κωδικοποίησης παράλληλα (multi-SSID).

Οι παραπάνω 3 τεχνικές επιτρέπουν τον ολοκληρωτικό διαχωρισµό και παράλληλη
χρήση δικτύων τα οποία χρησιµοποιούν διαφορετικές διαδροµές µετάδοσης ( VPN
για WAN, VLAN για καλωδίωση Ethernet, Multi-SSID για WLAN).
Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός εικονικού δικτύου σε
µία επιχείρηση.
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Εικόνα 1.1 Παράδειγµα ενός εταιρικού δικτύου µιας επιχείρησης
Στο παραπάνω δίκτυο, ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει την τοπολογία του
δικτύου και την χρήση των εικονικών δικτύων είναι η ασφάλεια. Ένα πολύ βασικό
λοιπόν κοµµάτι της ασφάλειας είναι ο σχηµατισµός της περιµέτρου του δικτύου.
Γενικότερα, το επίπεδο ασφαλείας εντός και εκτός αυτής της περιµέτρου διαφέρει, µε
τις συνδέσεις που γίνονται στο εσωτερικό αυτής να θεωρούνται ως “trusted” σαν
προεπιλογή ενώ αυτές που πραγµατοποιούνται από τελικούς χρήστες στο εξωτερικό
της περιµέτρου να θεωρούνται “untrusted”. Η επικοινωνία τώρα µεταξύ του
εξωτερικού και του εσωτερικού της περιµέτρου γίνεται µέσω κάποιου κόµβου που
έχει το ρόλο του ελεγκτή (checkpoint). Στον συγκεκριµένο κόµβο κάθε σύνδεση που
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της περιµέτρου θα πρέπει να ελέγχεται µέσα από
κάποιο firewalls ή άλλους µηχανισµούς. Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε αυτή την
περίµετρο που ορίζει το εσωτερικό (corporate) δίκτυο αλλά και τον κόµβο checkpoint
που το ενώνει µε το εξωτερικό δίκτυο. Ακόµη, στο παραπάνω σχήµα παρατηρούµε τα
εξής τµήµατα:
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Την κεντρική σύνδεση των επιµέρους τοπικών δικτύων στο LAN ή MAN
core. Στο κοµµάτι αυτό υλοποιείται µέσα από κάποιους δροµολογητές το
εικονικό δίκτυο της επιχείρησης το οποίο ενώνει τα κεντρικά γραφεία της
επιχείρησης µε τους τελικούς χρήστες µε τις αποµακρυσµένες περιοχές και το
Data Center της επιχείρησης στο οποίο βρίσκονται όλοι οι servers στους
οποίους συνδέονται οι τελικοί χρήστες.
To LAN Access layer που περιλαµβάνει το ακραίο (edge) κοµµάτι του
δικτύου µε την χρήση κάποιων απλών switches. Εδώ γίνεται η σύνδεση των
τελικών χρηστών µε το υπόλοιπο δίκτυο.
Την σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο µέσα από το checkpoint που σχολιάσαµε και
παραπάνω.
Την µονάδα του Data Center που περιλαµβάνει όλους τους servers της
εταιρείας και στους οποίους συνδέονται µέσα από το VPN που υπάρχει µέσα
στο LAN/MAN core που βλέπουµε στην εικόνα 1.1 µεταξύ του τελικού
χρήστη και του Multi-layer Switch του Data Center.
To WAN Aggregation module το οποίο είναι αυτό που ενώνει τα διαφορετικά
WAN δίκτυα των αποµακρυσµένων γραφείων µε το LAN core δίκτυο της
επιχείρησης µέσα από κατάλληλους δροµολογητές που έχουν αυτή την
δυνατότητα σε συνδυασµό µε multi layer switches.
Την διακίνηση των δεδοµένων στο δίκτυο µέσα από κατάλληλους
µηχανισµούς ελέγχου.

1.1 Πλεονεκτήµατα Εικονικών ∆ικτύων
Πριν λίγο αναφέραµε γενικότερα τα οφέλη βάσει των οποίων αρκετοί οργανισµοί και
επιχειρήσεις οδηγούνται στην χρήση εικονικών δικτύων. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε
να αναφέρουµε τα παρακάτω πλεονεκτήµατα στην χρήση αυτής της τεχνολογίας:
•

Ευελιξία µε την παροχή σε εργαζόµενους εντός και εκτός οργανισµού της
δυνατότητας να εργάζονται σε ένα κοινό δίκτυο.

•

Αύξηση της ασφάλειας στο εσωτερικό δίκτυο µε την δηµιουργία
αποµονωµένων περιοχών δικτύου.

•

Ενοποίηση διαφορετικών δικτύων σε µία υποδοµή.
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•

Αύξηση της διαθεσιµότητας του δικτύου καθώς αποκλείονται κόµβοι που
έχουν µολυνθεί από κάποιον ιό είτε δεν τηρούν την εκάστοτε πολιτική
ασφάλειας κατά την λειτουργία τους.

•

Ευκολότερη διαχείριση µεγάλων οργανισµών ή επιχειρήσεων µε την ύπαρξη
ενός και µόνο κεντρικού Data Center.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω πλεονεκτήµατα µπορούµε να επισηµάνουµε το πόσο
σηµαντική είναι η σωστή κατανοµή των πόρων του δικτύου αλλά και η αποµόνωση
περιοχών του έτσι ώστε επισκέπτες, µηχανικοί, εξωτερικοί συνεργάτες να εργάζονται
παράλληλα στο δικό τους υποδίκτυο. Αυτό το χαρακτηριστικό φυσικά είναι πολύ
σηµαντικό και από πλευράς ασφάλειας του δικτύου καθώς µε τον τρόπο αυτό
µειώνονται οι πιθανότητες για πρόσβαση χωρίς συγκατάθεση, τρίτων ατόµων σε
ευαίσθητες πληροφορίες.
Από την άλλη πλευρά πολύ σηµαντική για την λειτουργία µίας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού είναι η ενοποίηση διαφορετικών δικτύων σε ένα εταιρικό (corporate)
δίκτυο µέσα από ασφαλείς µηχανισµούς στους οποίους θα αναφερθούµε
αναλυτικότερα παρακάτω. Αυτό το τελικό ενοποιηµένο δίκτυο είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για την αποδοτικότερη συνεργασία και λειτουργία των διαφορετικών
τµηµάτων σε µία επιχείρηση µεταξύ διαφορετικών περιοχών αλλά και επιτρέπει την
καλύτερη διαχείριση και επιτήρηση ολόκληρου του δικτύου.
Όσον αφορά το τελευταίο πλεονέκτηµα, το network virtualization στα διάφορα sites
ενός οργανισµού µε την ύπαρξη ενός και µόνο κεντρικού Data Center δίνει την
δυνατότητα για µία καλύτερη διαχείριση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων, µειώνοντας
παράλληλα σε αρκετό βαθµό τις δαπάνες για εξοπλισµό.

1.2 Μειονεκτήµατα Εικονικών ∆ικτύων
Τα εικονικά δίκτυα παρόλα τα πλεονεκτήµατα που αναφέραµε πριν από λίγο,
ενδέχεται ωστόσο να εµφανίσουν και µερικά προβλήµατα τα οποία µπορούν να
προκαλέσουν µεγάλη δυσλειτουργία στο δίκτυο µίας επιχείρησης. Τα κυριότερα
προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν είναι:
Η πλήρης αποµόνωση µεταξύ διαφορετικών δικτύων δεν είναι πάντοτε εφικτή
δηµιουργώντας έτσι τεράστια κενά στην ασφάλεια του εκάστοτε εικονικού
δικτύου.
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Η δυσλειτουργία σε κάποια υπηρεσία που φιλοξενείται σε ένα δίκτυο µπορεί
να επηρεάσει και τα υπόλοιπα δίκτυα που βρίσκονται στο ίδιο φυσικό
επίπεδο.
Οι πόροι που παρέχει το εικονικό δίκτυο είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τις
δυνατότητες των φυσικών πόρων που φιλοξενούν το δίκτυο. Με τον τρόπο
αυτό η απόδοση του δικτύου επηρεάζεται από τις δυνατότητες και την
απόδοση σε συγκεκριµένους δροµολογητές.
Η επέκταση και αναβάθµιση ενός εικονικού δικτύου είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη και εξαρτάται και από διαφορετικούς παράγοντες (φυσικό
επίπεδο, υπόλοιπα δίκτυα, διαθεσιµότητα πόρων κτλ.).
Όπως βλέπουµε λοιπόν από τα παραπάνω οι περιορισµοί που µπορούµε να
συναντήσουµε κατά την δηµιουργία ενός εικονικού δικτύου στρέφονται γύρω από
τους ακόλουθους άξονες:
1) Ασφάλεια: Πολλές φορές είτε λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας είτε λόγω
αµέλειας του µηχανικού ενδέχεται να εµφανιστούν πληροφορίες από ένα
αποµονωµένο εικονικό δίκτυο σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες ενός άλλου
εικονικού δικτύου που βρίσκεται στην ίδια φυσική υποδοµή. Αυτό θα
µπορούσε να έχει ωστόσο δραµατικές συνέπειες για την λειτουργία ενός
οργανισµού ιδιαίτερα αν πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες οι οποίες
εµφανιστούν σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
2) Σύνδεση του εικονικού δικτύου µε τους φυσικούς πόρους στους οποίους
υλοποιείται: Η άρρηκτα συνδεδεµένη σχέση του δικτύου µε την φυσική
υποδοµή στην οποία βρίσκεται, δεσµεύει το εικονικό δίκτυο και µε τον τρόπο
αυτό η απόδοση του δικτύου καθώς και πιθανή επέκταση του εξαρτάται πάντα
από τους φυσικούς πόρους στους οποίους υλοποιείται.
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2. Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα αναφερθούµε λεπτοµερώς στις πιο διαδεδοµένες
τεχνολογίες εικονικών δικτύων που χρησιµοποιούνται στις µέρες µας και οι οποίες
προσφέρουν κατά την λειτουργία τους στους οργανισµούς όλα εκείνα τα
πλεονεκτήµατα που αναφέραµε παραπάνω. Τα εικονικά δίκτυα που θα µελετήσουµε
στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρονται τόσο σε επίπεδο τοπικού δικτύου (VLAN)
όσο και στην διασύνδεση διαφορετικών WAN δικτύων µεταξύ τους (VPN).

2.1 Εικονικά Τοπικά ∆ίκτυα - Virtual Lans (VLANs)
Το πρώτο είδος εικονικού δικτύου που θα συναντήσουµε αφορά τα εικονικά LAN. Η
τεχνολογία αυτή εφαρµόζεται ραγδαίως τον τελευταίο καιρό και αφορά ένα σύνολο
κόµβων µε κοινές απαιτήσεις που επικοινωνούν µεταξύ τους σαν να άνηκαν στο ίδιο
φυσικό δίκτυο. Το VLAN έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ιδιότητες µε το φυσικό
LAN παρόλο που οι κόµβοι που συνδέει δεν ανήκουν στο ίδιο Switch. Ένα
παράδειγµα ενός VLAN σε ένα εταιρικό δίκτυο παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα:

Εικόνα 2.1 Παράδειγµα VLAN σε εταιρικό δίκτυο

Μ.Π.Σ στα Πληροφοριακά Συστήµατα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

16

∆ηµήτρης Βουτσής (2011) «Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων: Θέµατα επίδοσης και ασφάλειας»

Εδώ λοιπόν το VLAN Switch έχει ρυθµιστεί έτσι ώστε να δηµιουργεί επιµέρους
εικονικά υποδίκτυα (VLAN1, VLAN2) δηλώνοντας την IP διέυθυνση του υποδικτύου
και τα ports του switch που θα ανήκουν σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό µπορούν δύο
τερµατικά (hosts) που βρίσκονται σε µακρινή απόσταση το ένα από το άλλο, να
βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο και να επικοινωνούν µε τον τρόπο αυτό άµεσα.
Παρακάτω θα δούµε αναλυτικότερα το configuration που απαιτείται για την
δηµιουργία ενός VLAN.
Για να κατανοήσουµε καλύτερα την λειτουργία του VLAN ας δούµε πρώτα κάποιες
δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε µε τα φυσικά LAN:
Α) Γεωγραφικοί περιορισµοί: Τα παραδοσιακά δίκτυα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα
ότι ο σχεδιασµός τους εστιάζεται σε φυσικές τοποθεσίες, µε τον απαραίτητο
εξοπλισµό και προσωπικό υποστήριξης το οποίο θα υπάρχει τοπικά σε κάθε
τοποθεσία.
Β) Καθυστέρηση στην επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών περιοχών: Τα
παραδοσιακά LAN έχουν διαφορετικό εύρος IP διευθύνσεων για διαφορετικά
υποδίκτυα. Αυτό όµως προκαλεί µεγάλες καθυστερήσεις (µηχανισµοί ασφαλείας στα
εισερχόµενα πακέτα από διαφορετικά υποδίκτυα κτλ.) στην επικοινωνία µεταξύ των
διαφορετικών περιοχών δικτύου.
Γ) Η µεταφορά προσωπικού, τµηµάτων ή και ολόκληρων τοποθεσιών γίνεται µε
µεγάλη καθυστέρηση: Λόγω της ύπαρξης ολόκληρου του δικτυακού εξοπλισµού σε
κάθε τοποθεσία οποιαδήποτε µεταφορά προϋποθέτει και την µεταφορά ολόκληρου
του εξοπλισµού, των γραµµών επικοινωνίας φωνής και δεδοµένων και έτσι η
µεταφορά πραγµατοποιείται µε µεγάλες καθυστερήσεις.
Τα VLAN ωστόσο µπορούν, µε την δυναµική φύση τους στο σχεδιασµό του δικτύου,
να διαχειρίζονται επιτυχώς όλα τα παραπάνω προβλήµατα που υπάρχουν στα
παραδοσιακά, φυσικά LAN. Έτσι λοιπόν τα VLAN αποτελούν µία ιδανική λύση για
οργανισµούς και επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα όρια µιας µόνο τοποθεσίας καθώς
έχουν την δυνατότητα να συνενώνουν διαφορετικές περιοχές στο ίδιο υποδίκτυο, στο
οποίο θα επικοινωνούν µε ασφαλή τρόπο και µε την µέγιστη δυνατή ταχύτητα καθώς
και µε τον µικρότερο δυνατό εξοπλισµό για την εγκατάσταση του, µειώνοντας έτσι το
κόστος για την αγορά και συντήρηση επιπλέον εξοπλισµού στις διάφορες περιοχές.
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2.1.1 Τύποι του VLAN
Σύµφωνα µε την Intel Corporation, υπάρχουν 3 βασικά µοντέλα VLAN ως προς τον
τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται και καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο ένα πακέτο
καταλήγει σε ένα VLAN. Αυτά τα µοντέλα είναι τα εξής:

Port-Based VLAN
Σε αυτή την υλοποίηση ο διαχειριστής συνδέει κάθε port του switch µε ένα VLAN.
Για παράδειγµα, τα ports 1-3 του switch µπορούν να είναι µέρος του VLAN του
τµήµατος πωλήσεων και τα ports 4-6 να είναι µέρος του VLAN του τµήµατος των
διαχειριστών (εικόνα 2.1). Εποµένως το switch καθορίζει το VLAN που ανήκει κάθε
πακέτο µε τον έλεγχο της port στην οποία αυτό καταλήγει.
Όταν ένας χρήστης µεταφερθεί σε διαφορετική port του switch ο διαχειριστής θα
πρέπει να επανακαθορίσει την συγκεκριµένη port ώστε να ανήκει στο ίδιο VLAN που
άνηκε και πριν την µεταφορά.
MAC address-based VLANs
Σε αυτή την κατηγορία ο προσδιορισµός του VLAN κάθε πακέτου γίνεται µε βάση
την MAC διεύθυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη του πακέτου. Κάθε switch
διατηρεί ένα πίνακα µε τις MAC διευθύνσεις και το VLAN στο οποίο ανήκουν. Η
κατηγορία αυτή εποµένως εµφανίζει το πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτεί καµία αλλαγή
του συστήµατος από τον διαχειριστή κάθε φορά που ένας χρήστης µεταφέρεται σε
άλλη port του switch και έτσι η δροµολόγηση των πακέτων προς τον συγκεκριµένο
χρήστη διατηρείται σταθερή µέσω του πίνακα διευθύνσεων που υπάρχει στο switch.

Layer 3-based VLAN
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Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατή η αντιστοίχηση του πακέτου µε το VLAN στα
πρωτόκολλα (IP,IPX,NetBIOS, κτλ.) και γενικότερα στις διευθύνσεις του επιπέδου 3.
Αυτή αποτελεί και την πιο ευέλικτη µέθοδο για την χρήση του VLAN καθώς οι
χρήστες µπορούν και κατηγοριοποιούνται ευκολότερα και µε δυναµικό τρόπο σε
οµάδες. Για παράδειγµα για ένα IP υποδίκτυο µπορεί να δηµιουργηθεί το δικό του
VLAN, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό την ασφάλεια στα επιµέρους υποδίκτυα, από
επιθέσεις στην εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών καθώς και την
αποδοτικότητα του δικτύου. Για παράδειγµα σε ένα εταιρικό δίκτυο οι διακοµιστές
της εταιρείας (Web server, SMTP server, FTP server, DNS server κτλ.) ανήκουν
συνήθως σε ένα διαφορετικό υποδίκτυο από αυτό που ανήκουν οι χρήστες της
εταιρείας για λόγους ασφάλειας και απόδοσης στην µεταφορά των δεδοµένων από
και προς αυτούς. Το υποδίκτυο αυτό των servers µπορεί να αποτελεί και ένα
ανεξάρτητο VLAN και στην συνέχεια να γίνεται η δηµιουργία VLAN στα υπόλοιπα
υποδίκτυα όπου ανήκουν οι χρήστες.

2.1.2 Το πρωτόκολλο 802.1Q
Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων σε ένα
VLAN είναι το 802.1Q. Για τον λόγο αυτό, το στοιχείο που πρέπει να εξασφαλιστεί
κατά το σχεδιασµό ενός VLAN είναι η συµβατότητα των υπαρχόντων switches µε το
συγκεκριµένο πρωτόκολλο.
Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο στηρίζεται πάνω στο 802.3 πρωτόκολλο που
χρησιµοποιείται στο επίπεδο ζεύξης και δηµιουργήθηκε για να επιτρέπει σε πολλαπλά
τοπικά δίκτυα (LAN) να επικοινωνούν µε ασφάλεια δηµιουργώντας µία κοινή
εικονική δικτυακή υποδοµή. Πιο συγκεκριµένα µε το 802.1Q κάθε πακέτο (Ethernet
frame) κατηγοριοποιείται βάσει του VLAN ID και έτσι το κάθε switch το οποίο
διατηρεί µία λίστα µε τα VLAN που υπάρχουν, γνωρίζει πως να το χειριστεί.
Η επικεφαλίδα ενός πακέτου 802.1Q πακέτου έχει την παρακάτω µορφή:

Εικόνα 2.2 Το πρωτόκολλο 802.1Q
Τα πεδία της επικεφαλίδας είναι:
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Preamble: Αποτελεί µία ακολουθία από 7 bytes που χρησιµοποιείται για να
συγχρονίσει την λήψη ενός πακέτου από τα τερµατικά στο τοπικό δίκτυο.
Start of frame delimeter (SFD): Αποτελεί µέρος του Preamble για το συγχρονισµό.
Destination Address (DA): Η MAC διεύθυνση του παραλήπτη του πακέτου.
Source Address SA (SA): Η MAC διεύθυνση του αποστολέα του πακέτου.
TPID: Μία καθορισµένη τιµή, η 8100 σε δεκαεξαδικό σύστηµα κατηγοριοποιεί το
είδος του πακέτου σε 802.1Q
Tag Control Information (TCI): Το πεδίο αυτό περιλαµβάνει κάποια υποπεδία
όπως βλέπουµε και στο παρακάτω σχήµα και περιέχει όλη την πληροφορία σχετικά
µε το VLAN του πακέτου.

Εικόνα 2.3 Το TCI πεδίο του 802.1Q
User priority: Ένα πεδίο που αποτελείται από 3 bit και ορίζουν το βαθµό
προτεραιότητας του πακέτου µε τιµές από 0 έως 8.
Canonical Format Indicator (CFI): Ελέγχει αν η MAC διευθύνσεις στο
πακέτο αυτό είναι σε κανονική µορφή ή όχι
VLAN ID (VID): Αναγνωρίζει µοναδικά το VLAN στο οποίο ανήκει το
καθορισµένο πακέτο. Αν το πεδίο αυτό έχει την τιµή 0 σηµαίνει ότι δεν έχει
κάποιο VLAN ID,
Type Length: Αναφέρει το µήκος της κεφαλίδας σε ένα πακέτο
CRC: Έλεγχος που πραγµατοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια
µεταβολή στην ακεραιότητα του πακέτου.
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Με την χρήση λοιπών των επιπλέον πεδίων, TPID και TCI, επιτυγχάνεται η
αντιστοιχία µεταξύ VLAN και πακέτου ενώ µε το πεδίο CRC γίνεται και κάποιος
έλεγχος ασφαλείας στο ίδιο το πακέτο.
Μετά από όσα αναφέραµε για τις διάφορες µορφές VLAN και το πρωτόκολλο
802.1Q θα παρουσιάσουµε αναλυτικότερα µε ένα παράδειγµα πως πραγµατοποιείται
η επικοινωνία σε ένα VLAN. Αρχικά ο διαχειριστής του δικτύου ορίζει τα διάφορα
VLAN και τα τερµατικά, βάσει του αριθµού port κάθε τερµατικού που θα ανήκει σε
αυτά. Στο παρακάτω διάγραµµα έχουν υλοποιηθεί τρία διαφορετικά VLAN, τα οποία
έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά τµήµα της επιχείρησης, µε VLAN 10 για τους
Μηχανικούς, VLAN 20 για το Marketing, VLAN 30 για το Οικονοµικό και τα οποία
καλύπτουν ένα όροφο το καθένα. Αν λοιπόν κάποιος χρήστης από τον 1ο όροφο θέλει
να επικοινωνήσει µε έναν χρήστη από τον 3ο όροφο τότε τα πακέτα στέλνονται από
το port 1 στο switch1. Στην συνέχεια το switch ελέγχει το VID του πακέτου και
κατόπιν το προωθεί στα ports 1 των Switch 2 και 3 ανάλογα µε τον αριθµό VLAN
που φέρει το πακέτο στο VID πεδίο, φτάνοντας τελικά στον χρήστη στον οποίο
απευθύνονται βάσει του destination address του πακέτου.

Εικόνα 2.4 Επικοινωνία κόµβων σε VLAN
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2.1.3 Πλεονεκτήµατα των VLANs
Πριν λίγο αναφερθήκαµε στα γενικά χαρακτηριστικά ενός VLAN. Από τις ιδιότητες
του αυτές λοιπόν µπορούµε να καταλήξουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα όσον
αφορά τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουµε από την χρήση VLAN.

Ευκολία στην διαχείριση πολλών διαφορετικών δικτύων
Η ευκολία στην διαχείριση πολλών VLAN, τα οποία µπορούν να ενοποιούνται σε ένα
υποδίκτυο δίνουν την δυνατότητα να ελέγχονται, να επεκτείνονται και να
µεταβάλλονται δυναµικά κάτω από µία κοινή και κεντρική διαχείριση η οποία θα
φροντίζει για όλες τις παραπάνω ενέργειες που αναφέραµε.

Μείωση της χρήσης δικτυακού εξοπλισµού
Με την χρήση των VLANs δίνεται η ευκαιρία στην κεντρική διαχείριση να αποφύγει
την χρήση δροµολογητών σε κάθε site και επιτρέπει την κίνηση του δικτύου µόνο
µέσα από τα switch για να φτάσουν τελικά σε κάποιον κεντρικό δροµολογητή. Αυτή
η µείωση στην χρήση δικτυακού εξοπλισµού προσφέρει διπλό όφελος στην
επιχείρηση ή τον οργανισµό. Κατ’ αρχάς υπάρχει µία σηµαντική µείωση στις δαπάνες
υπολογιστικού εξοπλισµού (IT equipment) και κατά δεύτερο µειώνει την κίνηση στο
δίκτυο που µε την χρήση ενός επιπλέον δροµολογητή θα το επιβάρυνε και θα είχε ως
επίπτωση σε αυτό την ύπαρξη µεγαλύτερων καθυστερήσεων για την µεταφορά των
πακέτων.

Εφαρµογή των πολιτικών ασφαλείας
Με την χρήση των VLANs επιτυγχάνεται η πλήρης αποµόνωση του δικτύου από
µεταδόσεις πακέτων που έρχονται από το εξωτερικό του δικτύου προσφέροντας έτσι
µεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας στο δίκτυο της επιχείρησης.
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2.2 Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα - Virtual Private Networks (VPNs)
Στο προηγούµενα υποκεφάλαιο περιγράψαµε την εφαρµογή εικονικών δικτύων σε
επίπεδο ζεύξης (επίπεδο 2) µε την χρήση των VLAN και την µεταφορά πακέτων µε
βάσει MAC διευθύνσεις.
Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο θα αναφερθούµε στην εφαρµογή εικονικών δικτύων
στο επίπεδο δικτύου (επίπεδο 3) µε την χρήση IP διευθύνσεων για την µεταφορά
πακέτων. Τα συγκεκριµένα εικονικά δίκτυα ονοµάζονται VPNs (virtual private
networks).
Το virtual private network (VPN) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών το οποίο
χρησιµοποιεί µία δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, όπως το ∆ιαδίκτυο για να
παρέχει την δυνατότητα σε αποµακρυσµένα γραφεία είτε σε χρήστες εκτός γραφείου
να

αποκτήσουν

χαρακτηριστικό

πρόσβαση
της

στο

εταιρικό

συνδεσιµότητας

δίκτυο

επικοινωνίας.

διαφορετικών

περιοχών

Αυτό

το

µεταξύ

αποµακρυσµένων γραφείων, χρηστών, πελατών και κεντρικών γραφείων σε ένα
ενιαίο δίκτυο είναι που κάνει τόσο διαδεδοµένη πλέον την χρήση των VPNs. Ένα
τέτοιο παράδειγµα απεικονίζεται και στο παρακάτω σχήµα.

Εικόνα 2.5 Παράδειγµα ενός virtual private network µίας επιχείρησης
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Πιο συγκεκριµένα, τα VPN είναι IP-based δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούν τεχνικές
κρυπτογράφησης (encryption) και ενθυλάκωσης (tunneling) για να πετύχουν τους
ακόλουθους στόχους:
Σύνδεση χρηστών µε ασφάλεια στο εταιρικό δίκτυο (αποµακρυσµένη
πρόσβαση).
Σύνδεση όλων των γραφείων από όλες τις περιοχές στο εταιρικό δίκτυο
(intranet).
Επέκταση της δικτυακής υποδοµής της εταιρείας ώστε να µπορεί να
συµπεριλάβει συνεργάτες, προµηθευτές και πελάτες ( extranet).
Ωστόσο προτού µιλήσουµε για τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουµε από την χρήση
του VPN ας δούµε πρώτα κάποια γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
Πριν την ευρεία χρήση του VPN οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν
µισθωµένες γραµµές ( leased-lines) για να συνδέσουν τα διάφορα αποµακρυσµένα
γραφεία στο εταιρικό δίκτυο. Οι µισθωµένες γραµµές, τις οποίες παρέχουν οι
διάφοροι ISPs (Internet service Providers) στις επιχειρήσεις αφορά την δέσµευση
ενός κυκλώµατος του provider για να ενώσει από άκρη σε άκρη δύο κόµβους. Η
µισθωµένη γραµµή εξασφάλιζε στις επιχειρήσεις την ποιότητα υπηρεσίας που
επιθυµούσαν ωστόσο είχαν αυξηµένο κόστος και δεν ήταν ευέλικτη στις αλλαγές,
καθώς κάθε γραµµή συνοδευόταν από ένα συµβόλαιο το οποίο περιλάµβανε µόνο
συγκεκριµένους κόµβους (τοποθεσίες).
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Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε ένα ακόµα παράδειγµα ενός VPN. Στην προκειµένη
περίπτωση κάθε γραφείο χρειάζεται µία απλή σύνδεση µέχρις ότου συνδεθεί µέσα
από κάποιους δροµολογητές στο ∆ιαδίκτυο. Οι συνδέσεις αυτές αναφέρονται ως
point of presence (POP). Αυτό το POP µπορεί να έχει µήκος από κάποια µέτρα µέχρι
και χιλιόµετρα και µεταφέρει τα δεδοµένα µέσω του ∆ιαδικτύου σε κάποιο άλλο
γραφείο µε ασφαλή τρόπο περνώντας µέσα από το σύννεφο που βλέπουµε στην
εικόνα και το οποίο απεικονίζει µία δηµόσια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, όπως το
∆ιαδίκτυο. Μέσα στο σύννεφο ωστόσο δεν υπάρχει καµία σύνδεση από το κόµβο Α
στον κόµβο Β, αλλά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός καλωδίων και δροµολογητές τα
οποία συνδέονται µεταξύ τους για την µεταφορά των µηνυµάτων. Με την χρήση
όµως του ∆ιαδικτύου στο σύννεφο εκµεταλλευόµαστε τις υπάρχουσες υποδοµές
αυτού και έτσι µε την τεχνολογία αυτή µειώνεται κατά πολύ το κόστος σε σχέση µε
µία από άκρο σε άκρο σύνδεση (leased lines).

Εικόνα 2.6 Παράδειγµα ενός VPN πάνω από public network

2.2.1 Τύποι VPN
Μέχρι τώρα είδαµε κάποια από τα γενικά χαρακτηριστικά ενός VPN. Στο σηµείο
αυτό θα αναφέρουµε και τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες που κάνουν χρήση του
VPN.
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Virtual Private Dialup Networks (VPDN)
Η πρώτη µεγάλη κατηγορία VPN είναι τα Virtual Private Dialup Network (VPDN).
Αν και ο αρχικός σκοπός του VPDN ήταν απλά να δηµιουργήσει µία σύνδεση
(“tunneling”) µεταξύ 2 κόµβων πάνω σε µία διαµοιραζόµενη δικτυακή υποδοµή όπως
το ∆ιαδίκτυο, ωστόσο κάποια VPDN παρέχουν και ασφάλεια κατά την µεταφορά των
δεδοµένων.

Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
Η τεχνολογία PPTP, η οποία δηµιουργήθηκε από την Microsoft, προσφέρει µία
εύκολη ενσωµάτωση αποµακρυσµένων PPP (Point to Point Protocol) συµβατών,
συσκευών µε το εταιρικό δίκτυο. Το PPTP χρησιµοποιεί κάποιες παραµέτρους
πιστοποίησης και τις δυνατότητες για tunneling µε την χρήση της µεθόδου Generic
Routing Encapsulation (GRE) για να δηµιουργήσει ένα Virtual Private Dialup
Network (VPDN). Στη συνέχεια αφού ο πελάτης έχει εγκαταστήσει ένα PPTP tunnel
µε έναν πόρο του εταιρικού δικτύου της επιχείρησης ο οποίος συνήθως είναι ένας
δροµολογητής, εµφανίζεται σαν να είναι και αυτός

ένας κόµβος του εταιρικού

δικτύου.

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
To πρωτόκολλο L2TP, όπως και το PPTP εφαρµόζεται στο µοντέλο λειτουργίας
πελάτη-διακοµιστή και αποτελείται από τα 2 παρακάτω βασικά στοιχεία:
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α) L2TP Access Concentrator (LAC): Το LAC αντιπροσωπεύει την πλευρά
του πελάτη του δικτύου και συνήθως υπάρχει στην υποδοµή
αποµακρυσµένων κόµβων dialup συνδέσεων

µεταξύ

και του access server που

τερµατίζει τις εισερχόµενες συνεδρίες PPP σε όλη την µεταγωγή ISDN ή
PSTN υποδοµής. Όπως οι αποµακρυσµένοι υπολογιστές εγκαθιδρύουν και
τερµατίζουν τις συνδέσεις PPP στον Network Access Server (NAS), οι LAC
servers χρησιµεύουν ως πληρεξούσιοι (proxy) του L2TP ελέγχου και
tunneling των δεδοµένων προς τον LNS (L2TP Network Server) στο εταιρικό
δίκτυο, τον οποίο θα δούµε παρακάτω. Ένας δροµολογητής ή ένας server
παροχής πρόσβασης (access server) είναι σε θέση να προσφέρουν την
λειτουργία LAC εντός ενός VPDN.
β) L2TP Network Server (LNS): To LNS αντιπροσωπεύει την πλευρά του
διακοµιστή αυτής της αρχιτεκτονικής VPDN. Εγκαθιδρύεται στο εταιρικό
δίκτυο και τερµατίζει τα tunneled δεδοµένα από το LAC. Καθώς οι χρήστες
συνδέονται µε το LAC, οι συνδέσεις είναι πολυπλεκτικές σε όλo τo tunnel
(σήραγγα) που δηµιουργείται από το LAC έως το LNS, όπου τελικά
τερµατίζονται.
Μια τυπική συνεδρία L2TP µοιάζει µε µια υποχρεωτική PPTP διαπραγµάτευση για το
tunneling µεταξύ ενός PPTP Access Concentrator (PAC) και PPTP Network Server
(PNS). Όπως και µε το PPTP, δύο τύποι στοιχείων διαβιβάζουν τα δεδοµένα ελέγχου
L2TP του tunnel και τα δεδοµένα του tunnel. Σε αντίθεση µε το PPTP, το L2TP δεν
βασίζεται σε σύνδεση απ’ άκρο σε άκρο. Αντί αυτού, είναι προσανατολισµένη σε
µεταγωγή πακέτων. Έτσι, ενώ το PPTP στηρίχθηκε σε TCP συνδέσεις για να
δηµιουργήσει ένα κανάλι ελέγχου µεταξύ της PAC και PNS, το L2TP χρησιµοποιεί
UDP συνδέσεις για τη διατήρηση των δεδοµένων ελέγχου και των δεδοµένων του
tunnel ταυτόχρονα. Το L2TP αξιοποιεί τη χρήση των µηνυµάτων ελέγχου και νέα
πακέτα δεδοµένων ως εξής:
Τα L2TP µηνύµατα ελέγχου διαπραγµατεύονται την εγκατάσταση και
διατήρηση του tunnel των δεδοµένων. Με την χρήση µηνυµάτων ελέγχου
δίνονται αναγνωριστικά για νέες συνδέσεις µέσα σε µια υπάρχουσα tunnel
σύνδεση. Επίσης αφαιρούν αναγνωριστικά σήραγγα που έχουν δοθεί
προηγουµένως για συνδέσεις που τερµατίζονται.
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Τα L2TP payload πακέτα µεταφέρονται µε χρήση tunnel µέσα σε
συγκεκριµένο δίκτυο. Όταν τα δεδοµένα διοχετευτούν από το LAC σε LNS σε
µία τεχνολογία εικονικού δικτύου, προστίθεται πάντα µια κεφαλίδα L2TP. Η
µορφή του payload πακέτου L2TP φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

Εικόνα 2.7 Το L2TP Payload πακέτο

Multiprotocol Label Switching VPN (MPLS)
Τα Multi-Protocol Label Switching (MPLS) VPNs διαχωρίζουν την κίνηση σε ένα
VPN πάνω από ένα διαµοιραζόµενο µέσο µε τη χρήση VPN Routing and Forwarding
παρουσίες (VRFs). Σε ένα δίκτυο MPLS, διαφορετικές συσκευές παίζουν
διαφορετικούς ρόλους στην επίτευξη αυτού του λογικού διαχωρισµού:
α) ∆ροµολογητής παρόχου (Provider Router - P): Οι P δροµολογητές
αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα τον πυρήνα του MPLS και εποµένως παρέχουν τις
µεταφορές πακέτων µεταξύ των ακραίων (Provider Edge – PE) δροµολογητών που θα
δούµε παρακάτω. Στον P δροµολογητή ορίζονται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που
θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση µε τον πελάτη αλλά και διάφορες παράµετροι
σχετικά µε την ποιότητα της επικοινωνίας καθώς και διάφορα εργαλεία ανάλυσης
δικτύου στην εκάστοτε ζεύξη που εφαρµόζονται στον συγκεκριµένο δροµολογητή.
Ο P δροµολογητής επίσης αντί να χρησιµοποιεί IP δροµολόγηση βάσης πληροφοριών
(RIB:Routing

information

Base)

ή

IP

προώθηση

βάσης

πληροφοριών

(FIB:Forwarding Information Base) κάνει αναζητήσεις βελτιστοποίησης εντός του
υπάρχοντος δικτύου για να αποφασίσει τους κανόνες που θα εφαρµόσει στην
προώθηση των πακέτων. Οι P δροµολογητές χρησιµοποιούν επίσης ετικέτες για την
προώθηση στην βάση πληροφοριών (LFIB:Label Forwarding Information Base) για
να αποφασίσουν τους κανόνες στην δροµολόγηση. Η σύµφωνία των LFIB µεταξύ P
δροµολογητών στο δίκτυο του παρόχου διευκολύνεται µέσω της χρήσης των ετικετών
∆ιανοµής πρωτοκόλλου (LDP:Label Distribution Protocol).
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β) Ακραίοι δροµολογητές παρόχου (Provider Edge Router - PE): Οι ΡΕ
δροµολογητές παρέχουν την διεπαφή µεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του πελάτη,
και είναι πιο συνηθισµένο για τον πάροχο να έχει το δικό του PE δροµολογητή σε
κάθε εγκατάσταση του πελάτη. Οι PE δροµολογητές στέλνουν τις πληροφορίες
σχετικά µε τις VPN διευθύνσεις, συµπεριλαµβανοµένου του IP προθέµατος και του
περιγραφέα διαδροµής (route descriptor), χρησιµοποιώντας το Multi-Protocol Border
Gateway Protocol (MP-BGP), επιτρέποντας τη συµφωνία σε βασικές ρυθµίσεις οι
οποίες θα πρέπει να ακολουθούν τις εκάστοτε πολιτικές που έχουν οριστεί εντός του
οργανισµού.
γ) Ακραίοι δροµολογητές πελάτη (CE: Customer Edge): Οι CE δροµολογητές
βρίσκονται στο δίκτυο του πελάτη και συνδέονται µε τους PE δροµολογητές και κατ’
επέκταση µε το κεντρικό δίκτυο του παρόχου. Οι CE δροµολογητές εκτελούν την
διαβίβαση των αποφάσεων που βασίζονται στο πρότυπο των RIB ή FIB
αναζητήσεων, καθώς και τη συµφωνία µεταξύ των CE και των PE δροµολογητών σε
όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφαλείας που απαιτούνται για την σωστή
λειτουργία του MPLS VPN, και οι οποίες συνήθως επιτυγχάνονται µέσω της χρήσης
ενός προτύπου IGP (Internet Gateway Protocol).
Γενικότερα το MPLS VPN, παρέχει µέσω αυτής της απευθείας σύνδεσης µε τους
δροµολογητές του παρόχου ένα επίπεδο ασφάλειας στην επικοινωνία αλλά και
παροχή υπηρεσιών πάνω από ένα επίπεδο ποιότητας (QoS) που ορίζεται από τον
πάροχο βάσει των απαιτήσεων του πελάτη.
Ένα τέτοιο παράδειγµα χρήσης ενός MPLS VPN σε εταιρικό περιβάλλον φαίνεται
στο παρακάτω σχήµα:
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Εικόνα 2.8 – Παράδειγµα ενός MPLS VPN

Frame relay VPN
To frame relay VPN είναι µία τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερα την περίοδο
µεταξύ 1980 και 1990. Το frame relay κάνει χρήση εικονικών κυκλωµάτων µεταξύ
των κόµβων που πρόκειται να επικοινωνήσουν. Όταν ένας κόµβος θελήσει να
αποστείλει ένα IP datagram σε έναν άλλο κόµβο, τότε εγκαθιδρύεται µεταξύ τους
ένα εικονικό κύκλωµα, δηλαδή ένα “µονοπάτι” (path) ανάµεσα στους δύο κόµβους
που περιλαµβάνει αρκετούς δροµολογητές (routers) και µεταγωγείς (switches). Κάθε
switch ή δροµολογητής, του εικονικού κυκλώµατος που θα λάβει ένα πακέτο, θα
προσπαθήσει να το αντιστοιχήσει µε ένα εικονικό κύκλωµα βάσει ενός πίνακα
δροµολόγησης, µε τον οποίο αντιστοιχεί κάθε διεπαφή του µε ένα εικονικό κύκλωµα
και το προωθεί καταλλήλως. Έτσι λοιπόν το πρώτο πλεονέκτηµα του frame relay
VPN είναι η αξιοποίηση της ευελιξίας που προσφέρει το εικονικό κύκλωµα, καθώς σε
περίπτωση βλάβης ενός switch ή µεταγωγού, το µόνο που απαιτείται είναι η
ενηµέρωση των πινάκων δροµολόγησης σε ένα ή περισσότερα switch για να
δροµολογηθεί το πακέτο µέσω µία εναλλακτικής διαδροµής στον προορισµό του.
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Εκτός από την ευελιξία η τεχνολογία του frame relay παρέχει και αυξηµένη
αξιοπιστία κατά την µεταφορά των datagrams καθώς κάθε switch που δέχεται ένα
πακέτο, κάνει σε αυτό έναν έλεγχο για πιθανά λάθη κατά την µετάδοση και σε
περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοια, τότε το πακέτο στέλνεται εκ νέου από τον
αποστολέα.
Το frame relay VPN χρησιµοποιήθηκε κυρίως σε εταιρικά δίκτυα για την συνένωση
των επιµέρους τοπικών δικτύων LAN µε τα κεντρικά γραφεία (Headquarters) της
επιχείρησης.

Εικόνα 2.9 Παράδειγµα ενός frame relay network µεταξύ δύο κόµβων

2.2.2 Πλεονεκτήµατα VPN
Ήδη στα όσα έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα µπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα
µεγαλύτερα οφέλη που προσφέρει η χρήση του VPN στις επιχειρήσεις είναι τα
ακόλουθα δύο:

Α) Μειώσεις στο κόστος των τηλεπικοινωνιακών εξόδων
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως µε την χρήση του ∆ιαδικτύου για την
διασύνδεση των δροµολογητών διαφορετικών περιοχών, εξοικονοµείται ένα µεγάλο
ποσοστό δαπανών για τις τηλεπικοινωνίες για την επιχείρηση, καθώς µε τον τρόπο
αυτό δεν χρειάζεται να πληρώσει εξ’ ολοκλήρου το κόστος του κυκλώµατος όπως
στην περίπτωση της µισθωµένης γραµµής (leased line) αλλά αυτό µοιράζεται µεταξύ
ενός µεγάλου εύρους πελατών.
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Παρακάτω

ακολουθεί

ένας

πίνακας

που

δηµοσίευσε

το

περιοδικό

Data

Communication Magazine στις 21 Μαΐου 1997 το οποίο συγκρίνει τα κόστη 3
διαφορετικών υπηρεσιών: της µισθωµένης γραµµής, του VPN που βασίζεται σε frame
relay και του VPN που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο.
Όπως βλέπουµε λοιπόν από τον παρακάτω πίνακα, το ετήσιο κόστος του frame relay
είναι 17% µικρότερο από το κόστος της µισθωµένης γραµµής, ενώ είναι διπλάσιο του
ετησίου κόστους του VPN που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο. Επίσης το µεγαλύτερο
κόστος του frame relay και του VPN είναι one-time cost. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν
ότι από τον 2ο χρόνο η υπηρεσία του VPN µέσω ∆ιαδικτύου θα έχει µία αρκετά
µεγάλη οικονοµική διαφορά από την αντίστοιχη της µισθωµένης γραµµής και αυτός
είναι και ο σηµαντικότερος λόγος που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις οδηγούνται
σε µία τέτοια λύση για το δίκτυο τους.

Πίνακας 2.1 Σύγκριση κόστους σε δίκτυα µισθωµένης γραµµής, frame relay και
Internet based VPN

Β) Ευελιξία
Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του VPN είναι η ευελιξία που προσφέρει
σε σχέση µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες που περιγράψαµε παραπάνω (leased line,
frame relay).

Μ.Π.Σ στα Πληροφοριακά Συστήµατα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

32

∆ηµήτρης Βουτσής (2011) «Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων: Θέµατα επίδοσης και ασφάλειας»

Πιο συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε το σενάριο όπου σε ένα υπάρχον δίκτυο µίας
επιχείρησης, θα προστεθεί ένας ακόµα κόµβος, (π.χ ένα νέο κτίριο). Στην περίπτωση
της µισθωµένης γραµµής για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί η εγκατάσταση µιας
καινούργιας γραµµής και η αντικατάσταση καλωδίων. Η επέκταση του δικτύου αυτή
απαιτεί εκτός από ένα σηµαντικό κόστος και αρκετό χρόνο προκειµένου να
ολοκληρωθεί από τον πάροχο η εγκατάσταση της νέας γραµµής, να ελεγχτεί και να
παραδοθεί τελικά στον διαχειριστή του δικτύου προκειµένου να εντάξει τον κόµβο
του νέου δικτύου στο εταιρικό δίκτυο µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις που θα εισάγει
στον δροµολογητή του νέου δικτύου. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται µία τέτοια
περίπτωση προσθήκης ενός νέου κόµβου µε µισθωµένη γραµµή στο δίκτυο.

Εικόνα 2.10 Παράδειγµα ενός εταιρικού δικτύου µε µισθωµένες γραµµές (leased
lines).
Εδώ λοιπόν παρατηρούµε ότι για την προσθήκη του εργοστασίου (factory) στο
εταιρικό δίκτυο της επιχείρησης απαιτείται η εγκατάσταση τριών µισθωµένων
γραµµών για την σύνδεση του µε τα υπόλοιπα κτίρια του δικτύου.
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Ωστόσο για το ίδιο σενάριο αν αντί των µισθωµένων γραµµών αποφασίσουµε να
συνδέσουµε το νέο κτίριο στο εταιρικό µέσω της τεχνολογίας του VPN τότε το µόνο
που απαιτείται είναι κάποιες αλλαγές στον δροµολογητή του νέου δικτύου έτσι ώστε
να συνδεθεί µε ασφαλή τρόπο µέσω του ∆ιαδικτύου µε τα υπόλοιπα κτίρια. Έτσι
όπως βλέπουµε µε το VPN οποιαδήποτε αλλαγή στο δίκτυο µπορεί να γίνει εύκολα
και γρήγορα χωρίς να απαιτηθεί καµία δαπάνη και αυτό είναι ακόµη ένα πολύ
σηµαντικό χαρακτηριστικό του VPN.

Εικόνα 2.11 Παράδειγµα ενός εταιρικού δικτύου µε χρήση Internet VPN
Βέβαια, αντίστοιχη ευελιξία θα µπορούσε να προσφέρει όπως αναφέραµε και
προηγουµένως το frame relay VPN, καθώς το µόνο που θα απαιτούνταν ήταν ένα νέο
εικονικό κύκλωµα µεταξύ των headquartes και του factory, ωστόσο ο παράγοντας
κόστος κάνει την χρήση του Ιnternet-based VPN προτιµότερη για τις επιχειρήσεις,
την στιγµή που όπως θα δούµε αργότερα και αυτό µπορεί να παρέχει αυξηµένου
επιπέδου ασφάλεια κατά την µεταφορά των δεδοµένων σε αυτό.
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3. Θέµατα ασφάλειας σε περιβάλλοντα εικονικών δικτύων
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε γενικότερα στα εικονικά συστήµατα και
στα εικονικά δίκτυα, σχετικά µε την χρήση τους τόσο στο επίπεδο 2 (VLAN) όσο και
στο επίπεδο 3 (VPN) του OSI, στα πρωτόκολλα που αυτά χρησιµοποιούν και στις
τεχνικές λεπτοµέρειες για την υλοποίηση τους.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε θέµατα που σχετίζονται µε την
ασφάλεια σε περιβάλλοντα εικονικών δικτύων αλλά και στις σηµαντικότερες
µεθόδους που χρησιµοποιούνται σήµερα για την ασφάλεια µέσα σε ένα εταιρικό
δίκτυο.
Το ∆ιαδίκτυο έφερε την περίοδο του 1980 µία επανάσταση στον τρόπο της
επικοινωνίας όπως τον γνωρίζαµε µέχρι τότε. Οι χρήστες που συνδέονταν σε αυτό
αυξάνονταν µε εκθετικό τρόπο, ωστόσο κανείς µέχρι τότε δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα
για το επίπεδο της ασφάλειας που αυτό παρείχε.
Το πρωτόκολλο TCP/IP, το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιούσε το
∆ιαδίκτυο, δεν σχεδιάστηκε αρχικά µε στόχο την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
στην επικοινωνία µεταξύ δυο κόµβων. Την αδυναµία αυτή εκµεταλλεύτηκαν και οι
πρώτες επιθέσεις που καταγράφηκαν στο ∆ιαδίκτυο, την περίοδο του 1990. Μετά από
αυτές πολλοί οργανισµοί άρχισαν να ανησυχούν για το επίπεδο της ασφάλειας των
επικοινωνιών τους και για τον λόγο αυτό προσπάθησαν να βρουν τρόπους ώστε να
διαφυλάξουν τις επικοινωνίες τους κατά το µέγιστο δυνατό τρόπο.
Γενικότερα µε τον όρο ασφάλεια στις επικοινωνίες εννοούµε τα 4 παρακάτω
στοιχεία:
Εµπιστευτικότητα των δεδοµένων, δηλαδή την διατήρηση του απορρήτου
στις επικοινωνίες
Αυθεντικοποίηση των επικοινωνούντων, δηλαδή το γεγονός ότι ο παραλήπτης
ενός πακέτου είναι βέβαιος για τον πραγµατικό αποστολέα αυτού.
Μη αποποίηση της επικοινωνίας, δηλαδή ο αποστολέας ενός πακέτου να µην
είναι σε θέση να υποστηρίξει ότι αυτό δεν εστάλη από τον ίδιο.
Ακεραιότητα των δεδοµένων, δηλαδή µη τροποποίηση της πληροφορίας.

Μ.Π.Σ στα Πληροφοριακά Συστήµατα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

35

∆ηµήτρης Βουτσής (2011) «Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων: Θέµατα επίδοσης και ασφάλειας»

Οι απειλές έναντι του πρώτου στοιχείου, της εµπιστευτικότητας αφορούν περιπτώσεις
ωτακοής των δεδοµένων που µεταφέρονται πάνω από ένα κανάλι, υποκλοπή
δεδοµένων και πληροφοριών από εξυπηρετητές ή υπολογιστές χρηστών, διαπίστωση
IP διευθύνσεων δροµολογητών ή εξυπηρετητών και γενικότερα της τοπολογίας του
δικτύου. Εδώ λοιπόν οι επιθέσεις είναι κυρίως παθητικές και σχετίζονται µε την
απώλειας της ιδιωτικότητας της επικοινωνίας, ωστόσο αποτελούν και το πρώτο βήµα
για µετέπειτα ενεργητικές επιθέσεις.
Οι απειλές έναντι του δεύτερου και τρίτου στοιχείου, της αυθεντικοποίησης και µη
αποποίησης, περιλαµβάνουν περιπτώσεις πλαστογράφησης των δεδοµένων κατά την
µετάδοση τους, πλαστογράφηση οντοτήτων και υποκλοπή ταυτοτήτων. Γενικότερα οι
επιθέσεις στα στοιχεία αυτά προκαλούν µία αβεβαιότητα στο γνήσιο της
πληροφορίας που αποστέλλεται και απώλεια της εγκυρότητας των µηνυµάτων.
Τέλος οι επιθέσεις στο στοιχείο της ακεραιότητας των δεδοµένων, προκαλούν
τροποποιήσεις στα δεδοµένα που αποστέλλονται και έχουν ως αποτέλεσµα την
απώλεια πληροφορίας, την διαφοροποίηση στην ερµηνεία των δεδοµένων από τον
παραλήπτη, αλλά και σηµαντικότερες επιπτώσεις όπως για παράδειγµα αλλαγές στον
πίνακα δροµολόγησης δροµολογητών που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την
αποµόνωση ενός η περισσότερων κόµβων από το δίκτυο.
Στην

συνέχεια

θα

αναφερθούµε

πιο

συγκεκριµένα

στις

τεχνικές

που

χρησιµοποιούνται στα διάφορα εικονικά δίκτυα για την διαφύλαξη όλων των
παραπάνω στοιχείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατά το µέγιστο δυνατό η
ασφάλεια στις επικοινωνίες του εκάστοτε οργανισµού ή επιχείρησης.
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3.1 Θέµατα ασφαλείας σε VLAN
Η επικοινωνία στο 2ο επίπεδο του OSI θεωρείται συνήθως ασφαλής επικοινωνία,
καθώς πολλές φορές µπορούµε να γνωρίζουµε τους κόµβους που έχουν πρόσβαση σε
αυτό, µε αποτέλεσµα ελάχιστοι διαχειριστές να παίρνουν ιδιαίτερα µέτρα για την
ασφάλεια του δικτύου µετά την δηµιουργία του VLAN στο switch. Μία τέτοια
προσέγγιση ωστόσο ενδέχεται να δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα καθώς αυξάνει
την επικινδυνότητα το δίκτυο να υποστεί κάποια µορφή επίθεσης. Ας δούµε όµως
κάποιες από τις απειλές σε ένα VLAN:
Επίθεση µε MAC flooding: Η συγκεκριµένη επίθεση στο τοπικό δίκτυο
επηρεάζει κυρίως τον τρόπο λειτουργίας των switches σε αυτό. Σε µία
περίπτωση µίας τέτοιας επίθεσης κάποιος κόµβος εντός του δικτύου στέλνει,
µέσω ειδικού software, διαρκώς πακέτα στο switch µε διαφορετική MAC
διεύθυνση µε αποτέλεσµα ο πίνακας του switch που περιλαµβάνει τις
αντιστοιχίες µεταξύ των MAC διευθύνσεων και των VLAN να παθαίνει
υπερφόρτωση (overflow). To αποτέλεσµα αυτής της υπερφόρτωσης είναι
τελικώς το VLAN να µην µπορεί να µεταδώσει καθόλου κίνηση πακέτων σε
άλλο VLAN και έτσι το switch να περνά σε λειτουργία γέφυρας (bridging) µε
την οποία όλα τα εισερχόµενα πακέτα να µεταδίδονται προς όλους τους
κόµβους (broadcast). Έτσι ο επιτιθέµενος µπορεί να διαβάζει όλα τα πακέτα
που µεταδίδονται στο δίκτυο.

Εικόνα 3.1 Επίθεση µε MAC flooding στο switch
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802.1Q Tagging attack: Η επίθεση αυτή αποτελεί την µεγαλύτερη απειλή για
την σωστή λειτουργία των switches του δικτύου. Στην συγκεκριµένη
περίπτωση ο διαχειριστής αφήνει µία port στο switch µε default configuration
και την οποία δεν φροντίζει να κλείσει. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα µπορούσε
κάποιος από το δίκτυο να στείλει DTP (Dynamic Trunking Protocol) πακέτα
στην συγκεκριµένη port και έτσι να “ξεγελάσει” το switch, νοµίζοντας ότι
επικοινωνεί µε κάποιο άλλο switch. Με τον τρόπο αυτό ο συγκεκριµένος
εισβολέας µπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε VLAN και ενδεχοµένως
και σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τον οργανισµό.
∆ιπλή ενθυλάκωση 802.1Q attack: Στην απειλή αυτή ο εισβολέας αποκτά
πρόσβαση σε κάποιο port του switch και ο οποίος τυγχάνει να έχει το ίδιο
κανάλι µε το φυσικό VLAN που επιχειρεί να συνδεθεί. Μόλις η port δεχθεί
κάποια πακέτα δίνει σε αυτά µια 802.1Q ετικέτα. Όταν όµως τα πακέτα
φτάσουν στο trunk αφαιρεί την ετικέτα σαν αυτά να προέρχονταν από το
φυσικό VLAN. Ο εισβολέας τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την διπλή
ενθυλάκωση πακέτων µε την εξωτερική ετικέτα να είναι το VLAN που ανήκει
αυτός και την εσωτερική το ID του VLAN στο οποίο θέλει να αποκτήσει
πρόσβαση. Όταν το πακέτο φτάσει στο trunking port, το switch αφαιρεί την
εξωτερική ετικέτα , και η εσωτερική ετικέτα αποτελεί την µόνιµη ετικέτα για
το συγκεκριµένο πακέτο το οποίο περιλαµβάνει την MAC address του στόχου.
Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η απειλή που µόλις περιγράψαµε.

Εικόνα 3.2 ∆ιπλή ενθυλάκωση 802.1Q attack
Μ.Π.Σ στα Πληροφοριακά Συστήµατα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

38

∆ηµήτρης Βουτσής (2011) «Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων: Θέµατα επίδοσης και ασφάλειας»

ARP Spoofing Attack: Το πρωτόκολλο ARP είναι µία τεχνολογία η οποία
χρησιµοποιείται αρκετά στα τοπικά δίκτυα. Στην επίθεση ARP Spoofing, κάθε
κόµβος µπορεί να συνδέσει την MAC διεύθυνση του µε µία IP διεύθυνση από
το ίδιο υποδίκτυο µε την αποστολή ενός “ψεύτικου” ARP µηνύµατος στο
switch. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο επιτιθέµενος εκµεταλλεύεται το
γεγονός ότι στο ARP δεν υπάρχει κάποιος µηχανισµός πιστοποίησης των
ανωτέρων διευθύνσεων µεταξύ τους. Έτσι κάποιος χρήστης µπορεί
δηλώνοντας µία “ψεύτικη” διεύθυνση ip να στείλει ARP πακέτα στο switch
έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλο VLAN.

Εικόνα 3.3 ARP Attack
Multicast Brute Force Attack: Στην συγκεκριµένη επίθεση κάποιος χρήστης
στέλνει ένα καταιγισµό από multicast µηνυµάτων στο switch. Και ενώ η
σωστή συµπεριφορά του switch είναι να στέλνει όλα τα multicast πακέτα
µέσα στο ίδιο VLAN πολλά switch για να διαχειριστούν την κίνηση στο
δίκτυο στέλνουν πολλά τέτοια µηνύµατα σε άλλα VLAN µε αποτέλεσµα οι
χρήστες να αποκτούν τελικά πρόσβαση στο VLAN που επιθυµούν.
Οι παραπάνω επιθέσεις στο VLAN που περιγράψαµε, εκµεταλλεύονται κυρίως τις
αδυναµίες του switch σε επίπεδο 2, να κάνει έλεγχο αυθεντικοποίησης στον
αποστολέα ενός πακέτου είτε να παρέχει υπηρεσίας εµπιστευτικότητας στα πακέτα µε
την χρήση κρυπτογραφίας στα µηνύµατα που αποστέλλονται. Ωστόσο ακόµα και σε
αυτό το επίπεδο υπάρχουν κάποια µέτρα που µπορεί να πάρει ένα οργανισµός
προκειµένου να περιορίσει τον αριθµό τέτοιων επιθέσεων, τα οποία και
παρουσιάζουµε παρακάτω.
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Τεχνικές ασφαλείας
Η υλοποίηση ενός VLAN από ένα διαχειριστή περιλαµβάνει την αποµόνωση της
κίνησης των δεδοµένων µεταξύ κόµβων που είναι µέρος του συγκεκριµένου VLAN
και που µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά τοπικά δίκτυα.
Ωστόσο αυτή η αποµόνωση, η οποία υλοποιείται συνήθως από κάποιο λογισµικό, δεν
σηµαίνει παράλληλα και φυσική αποµόνωση καθώς οι κόµβοι που ανήκουν στο ίδιο
switch έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στα πακέτα που
µεταφέρονται από αυτό µε τεχνικές ωτακοής (IP Packet sniffing).
Ορισµένες από τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για να αποφύγουµε µερικές από τις
παραπάνω επιθέσεις είναι:
Χρήση στατικών ARP πινάκων στο

switch:

Με την µέθοδο αυτή ο

διαχειριστής επιχειρεί να αποτρέψει τις επιθέσεις ARP spoofing στο switch µε
την χρήση στατικών πινάκων ARP, µη επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο σε
άλλους χρήστες να προχωρούν σε αλλαγές. Ωστόσο η µέθοδος αυτή µπορεί να
µειώσει την αποδοτικότητα του δικτύου ως προς την διακίνηση των πακέτων.
Χρήση access control list µε MAC διευθύνσεις στο switch: Η µέθοδος αυτή
αποτελεί ένα ακόµα τρόπο για να αντιµετωπίσει τις επιθέσεις ARP spoofing
µε την χρήση µίας λίστας µε συγκεκριµένες MAC διευθύνσεις που µπορούν
να στείλουν µηνύµατα στο switch.
Χρήση firewall για έλεγχο της κίνησης στο VLAN: Όπως είναι γνωστό τα
switches, ιδιαίτερα αν αυτά λειτουργούν µόνο σε επίπεδο 2, δεν µπορούν να
προσφέρουν κάποια περαιτέρω µορφή προστασίας σε ένα VLAN, από αυτές
που ήδη αναφέραµε. Για τον λόγο αυτό πολλές φορές χρησιµοποιούµε
κάποιες επιπλέον συσκευές, όπως firewall, τα οποία προσφέρουν έναν
επιπλέον έλεγχο στη κίνηση των πακέτων από και προς το switch και έτσι
αυξάνουµε κατά το µέγιστο την ασφάλεια για την αντιµετώπιση επιθέσεων
ARP, MAC flooding και Multicast Brute Force. Επίσης µε την χρήση
συσκευών firewall, µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία οι διάφορες
πολιτικές ασφαλείας που διέπουν ένα εταιρικό δίκτυο, απλά και µόνο µε την
καταχώρηση κάποιων συγκεκριµένων κανόνων στο firewall.
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Όπως είδαµε λοιπόν υπάρχουν αρκετές απειλές για να προσβληθεί η ακεραιότητα και
η διαθεσιµότητα της υπηρεσίας του δικτύου αλλά και των πληροφοριών που
διακινούνται µέσω αυτού. Ωστόσο για να αποφευχθούν σε µεγάλο βαθµό τέτοια
σενάρια, εκτός από τις τεχνικές ασφαλείας που περιγράψαµε παραπάνω, απαραίτητη
είναι και η σωστή ρύθµιση και έλεγχος του VLAN που κατασκευάστηκε σε διάφορα
switch ώστε να µειωθούν οι απειλές που οφείλονται σε αµέλεια και η χρήση όσο το
δυνατόν πιο “έξυπνων” switch ώστε να αποφεύγονται επιθέσεις που οφείλονται σε µη
σωστή συµπεριφορά switch (MAC flooding, Multicast Brute force attack κτλ.).

3.2 Θέµατα ασφάλειας σε VPN
Στο προηγούµενο µέρος κάναµε µία εκτενή αναφορά για την ασφάλεια στα εικονικά
τοπικά δίκτυα (VLAN). Ωστόσο στην κατηγορία των εικονικών δικτύων, τα δίκτυα
εκείνα που αντιµετωπίζουν τις περισσότερες απειλές και επιθέσεις είναι αυτά τα
οποία περιλαµβάνουν ένα µέρος µίας δηµόσιας υποδοµής στην τοπολογία τους, όπως
είναι για παράδειγµα τα IP based VPN δίκτυα πάνω από µία δηµόσια υποδοµή
δικτύου, όπως το ∆ιαδίκτυο.
Όπως αναφέραµε και στην αρχή του κεφαλαίου τα στοιχεία εκείνα που θέλουµε να
προστατεύσουµε σε ένα δίκτυο, έτσι ώστε να διέπεται αυτό από ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ασφάλειας, είναι: η εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας, η
µη αποποίηση στην αποστολή µηνυµάτων και η αυθεντικοποίηση του αποστολέα.
Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε ένα VPN για
την διαφύλαξη των παραπάνω στοιχείων αλλά και πιο συγκεκριµένα στις δυο
επικρατέστερες τεχνολογίες για την παροχή ασφαλείας σε ένα VPN: το IP Security
(IPSEC) και το Secure Socket Layer (SSL).
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3.2.1 Προστασία της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας
Το πρώτο στοιχείο σχετικά µε την ασφάλεια ενός δικτύου είναι η εµπιστευτικότητα
της πληροφορίας. Με τον όρο εµπιστευτικότητα εννοούµε την διασφάλιση της µη
προσπέλασης στην πληροφορία από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Για την
εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας στα δεδοµένα που αποστέλλονται µέσω του
δικτύου χρησιµοποιείται η εφαρµογή κρυπτογραφίας σε αυτά. Στην συνέχεια θα
επιχειρήσουµε να περιγράψουµε επαρκώς κάποιες βασικές αρχές σχετικά µε την
εφαρµογή κρυπτογραφίας στα µηνύµατα που αποστέλλονται σε ένα VPN δίκτυο.

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία
Προτού αναφερθούµε στα διάφορα είδη κρυπτογραφίας που χρησιµοποιούνται σε ένα
VPN θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε το γενικότερο µοντέλο που ακολουθείται.
Η κρυπτογράφηση (encryption), αναφέρεται στην δυνατότητα κωδικοποίησης ενός
µηνύµατος, σε συγκεκριµένη µορφή (format) , ενώ η αποκρυπτογράφηση αναφέρεται
στην αποκωδικοποίηση του µηνύµατος στην αρχική του µορφή. Για να παρέχουν
αυτές τις υπηρεσίες, οι µηχανισµοί κρυπτογράφησης απαιτούν την χρήση
µαθηµατικών µοντέλων-αλγορίθµων και ένα «κλειδί».Το κλειδί αυτό είναι το κύριο
µέσο για να κρυπτογραφείται µε ασφάλεια ένα µήνυµα που αποστέλλεται σε ένα
δίκτυο µε την χρήση µίας συγκεκριµένης συνάρτησης κρυπτογράφησης ενώ ένα
κλειδί (ενδέχεται να είναι το ίδιο µε αυτό της κρυπτογράφησης) χρησιµοποιείται και
στην συνάρτηση αποκρυπτογράφησης του µηνύµατος. Το παρακάτω σχήµα
περιγράφει το γενικό µοντέλο για την χρήση κρυπτογραφίας στην µετάδοση
µηνυµάτων σε ένα δίκτυο:
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Εικόνα 3.4 Το γενικό µοντέλο στην κρυπτογραφία
Εδώ λοιπόν βλέπουµε ότι σε ένα αρχικό µήνυµα P (Plaintext) εφαρµόζεται η
συνάρτηση κρυπτογράφησης E, η οποία δέχεται ως όρισµα εκτός από το P και µία
ακολουθία από bit,

η οποία αποτελεί το κλειδί Κ. Το αποτέλεσµα της

κρυπτογράφησης είναι ένα µήνυµα C (Ciphertext) το οποίο διαφέρει αρκετά από το
αρχικό µήνυµα P. Στην συνέχεια ο παραλήπτης του µηνύµατος εφαρµόζει στο C
µήνυµα µία συνάρτηση αποκρυπτογράφησης D η οποία δέχεται ως παράµετρο επίσης
ένα κλειδί Κ, το οποίο µπορεί να είναι το ίδιο µε το κλειδί στην συνάρτηση
κρυπτογράφησης (συµµετρική κρυπτογραφία) είτε διαφορετικό (κρυπτογραφία
δηµοσίου κλειδιού) και ως αποτέλεσµα της συνάρτησης Dk παράγεται το αρχικό
µήνυµα P.
Ο γενικός κανόνας που εφαρµόζεται στο παραπάνω µοντέλο είναι το γεγονός ότι οι
αλγόριθµοί κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης θα πρέπει να είναι δηµόσια
γνωστοί σε όλους, ενώ τα κλειδιά που χρησιµοποιούνται στις συναρτήσεις αυτές θα
πρέπει να είναι µυστικά και γνωστά µόνο στον αποστολέα του µηνύµατος. Με την
εφαρµογή αυτού του κανόνα, ένας εισβολέας (intruder) στο συγκεκριµένο δίκτυο θα
µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο στο κρυπτογραφηµένο µήνυµα C, το οποίο όµως δεν
θα µπορεί να αποκρυπτογραφήσει χωρίς το κλειδί Κ παρά το γεγονός ότι µπορεί να
γνωρίζει την συνάρτηση αποκρυπτογράφησης D. Ο λόγος που ο αλγόριθµος
κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης είναι δηµόσια γνωστός είναι διότι το
κριτήριο για την αξιολόγηση ενός αλγορίθµου δεν θα πρέπει να είναι η ικανότητα
στην διατήρηση της µυστικότητας του αλλά το κατά πόσο µπορεί να αντέξει στο
χρόνο αφού δεχτεί αρκετές επιθέσεις και τεχνικές κρυπτανάλυσης, µε την
προϋπόθεση πάντοτε ότι το κλειδί του αλγορίθµου παραµένει µυστικό.
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Στην συνέχεια θα περιγράψουµε τα δύο σηµαντικότερα είδη κρυπτογραφίας, την
συµµετρική κρυπτογραφία και την κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού.

Συµµετρική κρυπτογραφία

Οι δικτυακές υποδοµές έχουν ως στόχο εκτός από την ασφάλεια και το ρυθµό
απόδοσης (throughput), την µεταφορά δηλαδή όσο το δυνατότερο µεγαλύτερου
αριθµού δεδοµένων µέσα από αυτές. Έτσι για να καλυφθούν οι εν λόγω ανάγκες
χρησιµοποιείται περισσότερο από τους διαχειριστές

µια συµµετρική λύση στην

κρυπτογραφία η οποία είναι συµφέρουσα από πλευράς απόδοσης και ασφάλειας όπως
θα δούµε και αργότερα.
Στην συµµετρική κρυπτογραφία ισχύει η εφαρµογή του παραπάνω γενικού µοντέλου
µε µόνη διαφοροποίηση το κοινό κλειδί κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης
που χρησιµοποιείται µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Η ύπαρξη κοινού κλειδιού
διευκολύνει ιδιαίτερα και τον διαχειριστή του δικτύου καθώς µε τον τρόπο αυτό
διαχειρίζεται και αποθηκεύει µικρότερο αριθµό κλειδιών για την επικοινωνία µεταξύ
των διαφόρων κόµβων, κυρίως δροµολογητών.
Το µόνο ζήτηµα που προκύπτει στην συγκεκριµένη διαδικασία είναι ο τρόπος µε τον
οποίο οι δυο κόµβοι που πρόκειται να επικοινωνήσουν για να συµφωνήσουν σε ένα
κοινό µυστικό κλειδί και να το ανταλλάξουν µε ασφάλεια.
Για την ανταλλαγή του κοινού κλειδιού µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη υπάρχουν
διάφορες µέθοδοι. Η απλούστερη όλων είναι η ανταλλαγή του κλειδιού µε φυσικό
τρόπο, χωρίς καµία ανταλλαγή µηνυµάτων πάνω από το κανάλι επικοινωνίας. Σε µία
τέτοια µέθοδο ο διαχειριστής ενός δικτύου εισάγει το ίδιο συµµετρικό κλειδί και
στους δυο δροµολογητές που πρόκειται να επικοινωνήσουν.
Ωστόσο η πιο διαδεδοµένη µέθοδος ανταλλαγής κοινού κλειδιού στην συµµετρική
κρυπτογραφία είναι η ανταλλαγή Diffie - Hellman, την οποία και περιγράφουµε
παρακάτω.

Το πρωτόκολλο ανταλλαγής Diffie-Hellman
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Το κλειδί ανταλλαγής Diffie-Hellman σχεδιάστηκε έτσι ώστε να χρησιµοποιεί
καθορισµένους µαθηµατικούς τύπους και παραµέτρους έτσι ώστε οι κόµβοι που
πρόκειται να επικοινωνήσουν να µπορούν να αποκτήσουν τα κοινά µυστικά κλειδιά
της συνόδου σε διαµοιραζόµενα µέσα µετάδοσης µε ασφάλεια. Η διαπραγµάτευση
για τα κοινά µυστικά κλειδιά γίνεται εποµένως µε δυναµικό τρόπο. Ας δούµε όµως
αναλυτικά την λειτουργία του Diffie –Helman αλγορίθµου.
Στο παρακάτω παράδειγµα η Alice και ο Bob επιθυµούν να ορίσουν ένα κοινό,
συµµετρικό κλειδί το οποίο θα χρησιµοποιήσουν για την κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων που θα ανταλλάξουν µεταξύ τους.
Έτσι λοιπόν έχουµε τα εξής βήµατα:
1. Η Alice ανακοινώνει στον Bob έναν τυχαίο πρώτο αριθµό p, µία βάση g και
ένα δηµόσιο κλειδί Α , το οποίο προκύπτει από την ακόλουθη πράξη: Α=g^a
mod(p) όπου a τυχαίος φυσικός αριθµός.
2. Στην συνέχεια ο Bob µε τα στοιχεία που πήρε από την Alice παράγει και ο
ίδιος ένα δηµόσιο κλειδί B ως εξής: B = g^b mod(p), όπου b τυχαίος φυσικός
αριθµός και στην συνέχεια στέλνει το B στην Alice.
3. Τέλος ο Bob και η Alice έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να
υπολογίσουν το κλειδί K της κρυπτογράφησης ως εξής:
Για τον Bob: K= Α^b mod(p) και για την Alice: K= Β^a mod(p), µιας και το
αποτέλεσµα αυτών των πράξεων είναι το ίδιο.

Εικόνα 3.6 Ο αλγόριθµος Diffie – Hellman Exchange
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Έτσι η Alice και ο Bob έχουν ορίσει µε ασφάλεια κάποιο κλειδί το οποίο ακόµα και
αν κάποιος εισβολέας είχε πρόσβαση στο κανάλι όπου ο Bob και η Alice
ανταλλάσουν τις τιµές g, p, A και B, δεν θα µπορούσε να υπολογίσει µιας και δεν θα
γνωρίζει τις τιµές των a.b που έθεσαν ο Bob και η Alice.
Αυτός µπορούµε να πούµε ότι είναι ένας σχετικά ασφαλής αλγόριθµος ο οποίος
χρησιµοποιείται ευρέως για την ανταλλαγή κλειδιού µεταξύ δύο κόµβων.

Αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού
Μέχρι στιγµής παρουσιάσαµε τον τρόπο εφαρµογής της συµµετρικής κρυπτογραφίας,
στην επικοινωνία µεταξύ δυο κόµβων καθώς και µεθόδους ανταλλαγής του κοινού
κλειδιού. Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε στους σηµαντικότερους αλγορίθµους που
χρησιµοποιούνται στην συµµετρική κρυπτογραφία, δηλαδή ο Data Encryption
Standard (DES) και ο Advanced Encryption Standard (AES).

Data Encryption Standard (DES) – Triple DES
Ο DES αλγόριθµος χρησιµοποιεί µία κυκλική συνάρτηση 16 γύρων µε διαφορετικό
κλειδί, µήκους 56 bits, σε κάθε γύρο. Με τον όρο κυκλική συνάρτηση εννοούµε την
συνάρτηση εκείνη στην οποία το output ενός γύρου χρησιµοποιείται ως input στον
επόµενο γύρο, ενώ τα κλειδιά των διαφόρων γύρων είναι υποσύνολα ενός αρχικού
master secret κλειδιού.
Σε κάθε γύρο πραγµατοποιούνται 3 διαφορετικές πράξεις στα bits της εισόδου: µια
πράξη επέκτασης E, µια πράξη αντικατάστασης S και µια πράξη µετάθεσης P.
Εποµένως η συνάρτηση f που χρησιµοποιείται στο DES εµφανίζεται παρακάτω:
f(Ri-1,Ki) = P(S(E(Ri-1) Ki))
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Triple DES
Παρόλη την πολυπλοκότητα ωστόσο στην δηµιουργία της συνάρτησης που
χρησιµοποιεί ο DES δεν θεωρείται σήµερα ασφαλής αλγόριθµος και δεν
χρησιµοποιείται ιδιαίτερα. Με µία ισχυρή υπολογιστική µηχανή, ο αλγόριθµος αυτός
µπορεί να «σπάσει» µε συγκεκριµένες µεθόδους κρυπτανάλυσης σε µερικές ώρες.
Προκειµένου να καλύψει τις αδυναµίες του DES, η IBM, η εταιρεία δηλαδή που
εξέδωσε τον DES, εξέδωσε έναν νέο παρόµοιο αλγόριθµο µε τον DES, τον Triple
DES (3DES).
Ο 3DES έχει παρόµοια λειτουργία µε τον DES. Έχει µήκος κλειδιού έως 168 bits και
πραγµατοποιεί εφαρµόζει σειριακά πράξεις κρυπτογράφησης DES µε ένα κλειδί K1,
αποκρυπτογράφησης DES µε κλειδί K2 και εκ νέου κρυπτογράφησης µε το ίδιο
κλειδί K1.

Εικόνα 3.7 Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης στον 3DES
Η επιµέρους τριπλή εφαρµογή του αλγορίθµου DES στο αρχικό µήνυµα P, προσδίδει
επιπλέον πολυπλοκότητα στην τελική κρυπτογράφηση του 3DES σε τέτοιο βαθµό
που ο συγκεκριµένος αλγόριθµος να θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής και σήµερα και για
τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται ευρέως σε αρκετές εφαρµογές που απαιτούν
εµπιστευτικότητα κατά την µετάδοση µηνυµάτων.
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Advanced Encryption Standard (AES)
O AES θεωρείται σήµερα ως ο ασφαλέστερος αλγόριθµος συµµετρικού κλειδιού. Ο
AES εκδόθηκε το 2003 µετά από συνεχή συµβούλια για την εύρεση ενός αξιόπιστου
συµµετρικού αλγορίθµου και η κατασκευή του έχει αλγεβρική δοµή.
Στον συγκεκριµένο αλγόριθµο εφαρµόζεται µία συνάρτηση 10, 12 ή 14 γύρων όπου
περιλαµβάνει πράξεις πάνω σε ένα πίνακα 4x4 bytes, όπου ονοµάζεται state. Το
κλειδί που εφαρµόζεται σε κάθε γύρο έχει µήκος 128, 192 ή 256 bits
Ο AES χρησιµοποιείται για περισσότερο από µία δεκαετία χωρίς να έχει καταγραφεί
κάποια επίθεση που να µπορέσει να «σπάσει» τον αλγόριθµο σε εύλογο χρονικό
διάστηµα και για τον λόγο αυτό θεωρείται σήµερα ως ο ασφαλέστερος αλγόριθµος
συµµετρικού κλειδιού.

Κρυπτογραφία ∆ηµοσίου Κλειδιού
Η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού είναι ένα είδος ασύµµετρης κρυπτογραφίας
ακολουθεί και αυτή το γενικό µοντέλο που παρουσιάζεται στο σχήµα 2.4 και
εµφανίζει κάποια κοινά σηµεία ως προς τον τρόπο λειτουργίας µε την συµµετρική
κρυπτογραφία. Η ειδοποιός διαφορά µε αυτή είναι το γεγονός ότι η κρυπτογραφία
δηµοσίου κλειδιού, χρησιµοποιεί διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση ενός µηνύµατος.
Πιο συγκεκριµένα, ο αποστολέας κρυπτογραφεί το µήνυµα µε την εφαρµογή ενός
αλγορίθµου δηµοσίου κλειδιού και την χρήση του δηµοσίου κλειδιού του παραλήπτη,
το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό. Στην συνέχεια ο παραλήπτης, αφού λάβει το µήνυµα
εφαρµόζει σε αυτό τον αντίστοιχο αλγόριθµο αποκρυπτογράφησης µε την χρήση του
ιδιωτικού του κλειδιού το οποίο είναι γνωστό µόνο στον ίδιο. Στο παρακάτω σχήµα
παρουσιάζεται ένα παράδειγµα επικοινωνίας µεταξύ δύο προσώπων, της Alice και
του Bob µε την χρήση κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού.
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Εικόνα 3.8 Παράδειγµα χρήσης κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού στην επικοινωνία
πάνω από ανασφαλές κανάλι
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα λοιπόν η Alice επιχειρεί να στείλει στον Bob ένα
µήνυµα πάνω από ένα ανασφαλές κανάλι. Στο αρχικό µήνυµα m, εφαρµόζεται µία
συνάρτηση κρυπτογράφησης E, η οποία δέχεται ως όρισµα το δηµόσιο κλειδί του
Bob e, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό σε όλους. Ως αποτέλεσµα της συνάρτησης
παράγεται το κρυπτογραφηµένο µήνυµα c (ciphertext) το οποίο αποστέλλεται τελικά
στον Bob. Ο Bob µόλις παραλάβει το µήνυµα c εφαρµόζει την συνάρτηση
αποκρυπτογράφησης D, η οποία δέχεται ως όρισµα το ιδιωτικό κλειδί του Bob d,
παράγοντας µε τον τρόπο αυτό το αρχικό µήνυµα m που εστάλη από την Alice.
Το κλειδί d είναι γνωστό µόνο στον Bob, ο οποίος οφείλει να φροντίζει για την
διατήρηση της ιδιωτικότητας του κλειδιού, καθώς σε διαφορετική περίπτωση
απειλείται ασφάλεια όλου του συστήµατος επικοινωνίας.
Ας υποθέσουµε ότι ένας εισβολέας (Passive Adversary), έχει πρόσβαση στο κανάλι
επικοινωνίας και µπορεί να διαβάζει τα µηνύµατα που αποστέλλονται πάνω από αυτό.
Ωστόσο τα µηνύµατα αυτά είναι κρυπτογραφηµένα (ciphertexts) και ο εισβολέας για
να τα αποκρυπτογραφήσει θα χρειαστεί να γνωρίζει εκτός από την συνάρτηση
αποκρυπτογράφησης, η οποία µπορεί να είναι γνωστή, και το ιδιωτικό κλειδί του
Bob, το οποίο όµως µόνο ο Bob µπορεί να γνωρίζει.
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Βλέπουµε λοιπόν ότι η κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού εµφανίζεται ως µία
ασφαλής µέθοδος κρυπτογράφησης, καθώς οι δύο κόµβοι που επιθυµούν να
επικοινωνήσουν, δεν χρειάζεται να έχουν συµφωνήσει προηγουµένως σε ένα κοινό
συµµετρικό κλειδί, αλλά κάθε κόµβος µπορεί να παράγει ένα ιδιωτικό και ένα
δηµόσιο κλειδί για την επικοινωνία προς αυτόν.
Η παραγωγή του ιδιωτικού και του δηµοσίου κλειδιού γίνονται µε την χρήση
αλγορίθµων δηµοσίου κλειδιού που περιγράφουµε παρακάτω.

Αλγόριθµοι ∆ηµοσίου Κλειδιού
Οι αλγόριθµοι δηµοσίου κλειδιού αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό µέρος της
κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού καθώς µπορεί να καθορίζουν την ασφάλεια και
επίδοση (ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του αλγορίθµου) στην επικοινωνία µεταξύ
δυο κόµβων που χρησιµοποιούν αυτό το είδος κρυπτογραφίας.
Σκοπός ενός αλγορίθµου δηµοσίου κλειδιού είναι να µπορεί να παράγει δηµόσια και
ιδιωτικά κλειδιά e και d µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να
υπολογιστεί το ιδιωτικό κλειδί d γνωρίζοντας το δηµόσιο κλειδί e.
Ο σηµαντικότερος αλγόριθµος δηµοσίου κλειδιού που θα εξετάσουµε είναι ο
αλγόριθµος RSA.

Ο αλγόριθµος RSA
Ο αλγόριθµος δηµοσίου κλειδιού RSA αναπτύχθηκε το 1978 από τους Ron Rivest,
Adi Shamir και Leonard Adleman. Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος χρησιµοποιεί ένα
µαθηµατικό τύπο για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ενός µηνύµατος
και µπορεί να παράγει παράλληλα τα κλειδιά d και e. Ο αλγόριθµος περιγράφεται
αναλυτικότερα στα παρακάτω στάδια:
1. Έστω ο χρήστης Bob ο οποίος θέλει να παράγει µε τον αλγόριθµο RSA ένα
ιδιωτικό και ένα δηµόσιο κλειδί. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει δυο µεγάλους
τυχαίους πρώτους αριθµούς p και q.
2. Στην συνέχεια υπολογίζει το γινόµενο τους n, n=p*q
3. Υπολογίζει το αποτέλεσµα της συνάρτησης του Euler για n, φ(n)
φ(n) = (p-1)*(q-1)
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4. Επιλέγει έναν ακέραιο e µικρότερο του φ(n) τέτοιο ώστε να είναι σχετικά
πρώτος µε τον φ(n), δηλαδή gcd(φ(n),e)=1
5. Υπολογίζει

τον

αντίστροφο

του

e,

έστω

d,

τέτοιον

ώστε

−1

d= e *mod(φ(n))
6. Από τα παραπάνω προκύπτει το δηµόσιο και το ιδιωτικό κλειδί του Bob όπως
φαίνεται παρακάτω:
∆ηµόσιο κλειδί = {e,n} και Ιδιωτικό κλειδί = {d}
Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ο Bob έχει καταφέρει να ορίσει µε εύκολο τρόπο ένα
ζεύγος κλειδιών, ενώ το σηµαντικό στην παραπάνω σχέση είναι πως αν κάποιος
γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί e και n είναι υπολογιστικά ανέφικτο να υπολογίσει το
ιδιωτικό κλειδί d.
Στην συνέχεια αν κάποιος χρήστης επιθυµεί να στείλει ένα µήνυµα M στον Bob, τότε
θα χρησιµοποιήσει την συνάρτηση κρυπτογράφησης E από την οποία προκύπτει το
κρυπτογραφηµένο µήνυµα C όπως φαίνεται παρακάτω:
C= M e modn
Τέλος ο Bob για να αποκρυπτογραφήσει το παραπάνω µήνυµα χρησιµοποιεί την
συνάρτηση αποκρυπτογράφησης D µε την οποία προκύπτει το αρχικό µήνυµα M ως
εξής:
M= Cd modn
Το µόνο µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι το γεγονός πως σε περίπτωση
που ένας χρήστης δεν διαλέξει αρχικά µεγάλους πρώτους αριθµούς p και q, τότε είναι
δυνατόν για έναν εισβολέα σε ένα δίκτυο, ο οποίος γνωρίζει το δηµόσιο κλειδί ενός
χρήστη (e,n) να µαντέψει το ιδιωτικό του κλειδί d και µε τον τρόπο αυτό να
αποκρυπτογραφεί όλα τα µηνύµατα που απευθύνονται στον συγκεκριµένο χρήστη.
Για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα αρχικά ορίσµατα που
επιλέγουµε έτσι ώστε ο αλγόριθµος να παράγει αποτελέσµατα µε ισχύ.
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3.2.2 Προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας
Το δεύτερο στοιχείο που θα µελετήσουµε, το οποίο σχετίζεται µε την ασφάλεια σε
ένα δίκτυο, είναι η προστασία της ακεραιότητας των µηνυµάτων που αποστέλλονται
σε αυτό.
Με τον όρο ακεραιότητα αναφερόµαστε στην διασφάλιση της ακρίβειας και
πληρότητας της πληροφορίας και των µεθόδων επεξεργασίας της, η οποία
πληροφορία στην περίπτωση µας διακινείται σε ένα δίκτυο.
Η ακεραιότητα είναι το στοιχείο το οποίο πλήττεται σε πολλές επιθέσεις, όπως θα
δούµε και παρακάτω. Σε ένα σενάριο µιας τέτοιας επίθεσης ένας εισβολέας σε ένα
δίκτυο, αρχικά παρακολουθεί τα πακέτα που αποστέλλονται σε έναν αποστολέα. Στην
συνέχεια µπορεί µε διάφορους τρόπους (ARP Spoofing, MAC Flooding κτλ.) να
αναδροµολογεί προς τον ίδιο όλα τα πακέτα που αποστέλλονται στον συγκεκριµένο
προορισµό που παρακολουθούσε. Κατόπιν µπορεί να τροποποιήσει τα πακέτα και να
τα αποστείλει εκ νέου προς τον αρχικό προορισµό του πακέτου.
Στην περίπτωση αυτή ο παραλήπτης δεν αντιλαµβάνεται ότι το πακέτο έχει υποστεί
κάποια τροποποίηση και µε τον τρόπο αυτό µπορεί να υπάρξει και διαφορετική
κατανόηση από τον παραλήπτη, εκτός από την δεδοµένη διαρροή, στην πληροφορία
που εστάλη. Χρειαζόµαστε λοιπόν µία µέθοδο η οποία θα εφαρµόζεται στο µήνυµα
από τον παραλήπτη και θα προσφέρει έναν έλεγχο ακεραιότητας σε αυτό.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για αυτό τον έλεγχο ακεραιότητας είναι οι
συναρτήσεις κατακερµατισµού (Hash functions). Οι συναρτήσεις αυτές µπορούν
να εφαρµοστούν σε οποιουδήποτε µεγέθους τµήµα δεδοµένων και παράγουν µία
έξοδο σταθερού µικρού µήκους η οποία ονοµάζεται σύνοψη (hash value) και
συµβολίζεται µε h. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής µίας συνάρτησης
κατακερµατισµού σε ένα κείµενο.
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Εικόνα 3.9 Παράδειγµα εφαρµογής συνάρτησης κατακερµατισµού h() σε ένα αρχικό
µήνυµα
Μία συνάρτηση κατακερµατισµού, της µορφής: h(x) = y, για να είναι λειτουργική
και να µπορεί να εφαρµόζεται µε επιτυχία για έλεγχο ακεραιότητας σε µηνύµατα
πρέπει να διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:
1. Για δεδοµένη συνάρτηση κατακερµατισµού h και y αποτέλεσµα συνάρτησης
πρέπει να είναι υπολογιστικά δύσκολο να βρεθεί x τέτοιο ώστε h(x) = y
(preimage resistance)
2. Για δεδοµένη συνάρτηση κατακερµατισµού h και είσοδο στην συνάρτηση x
πρέπει να είναι υπολογιστικά δύσκολο να βρεθεί άλλη είσοδος x’ τέτοια ώστε
h(x)=h(x’) (weak collision resistance)
3.

Για δεδοµένη συνάρτηση κατακερµατισµού h πρέπει να είναι υπολογιστικά
δύσκολο να βρεθούν είσοδοι στην συνάρτηση x και x’ τέτοια ώστε h(x)=h(x’)
(strong collision resistance).
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Η τήρηση των παραπάνω κανόνων για µία συνάρτηση κατακερµατισµού είναι πολύ
σηµαντική έτσι ώστε αφενός να µην δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον εισβολέα να
ανακτήσει το αρχικό µήνυµα από την σύνοψη ακόµα και αν γνωρίζει την συνάρτηση
κατακερµατισµού που χρησιµοποιείται (preimage resistance) και αφετέρου να µην
παράγει το ίδιο αποτέλεσµα για διαφορετικά µηνύµατα (collision resistance). Στην
περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες 2 και 3 θα µπορούσε ένας εισβολέας να
τροποποιήσει το µήνυµα προς έναν προορισµό έτσι ώστε η συνάρτηση
κατακερµατισµού να παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε το αρχικό και ο παραλήπτης να
µην αντιληφθεί ότι αυτό τροποποιήθηκε. Για τον λόγο αυτό και για την τήρηση των
παραπάνω κανόνων θα πρέπει οι συναρτήσεις κατακερµατισµού να είναι 1-1, (one
way hash function) έτσι ώστε να παράγει σχεδόν πάντοτε διαφορετικό αποτέλεσµα
(σύνοψη) για διαφορετική είσοδο.

Συναρτήσεις Κατακερµατισµού
Μετά τα όσα αναφέραµε για την λειτουργία των συναρτήσεων κατακερµατισµού, θα
αναλύσουµε τις πιο διαδεδοµένες συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται σήµερα, όπως
είναι οι συναρτήσεις κατακερµατισµού που βασίζονται στους αλγορίθµους MD5 και
SHA-1.

Ο αλγόριθµος MD5
H συνάρτηση κατακερµατισµού MD5 ακολουθεί την δοµή Merkle – Damgard, η
οποία δηµοσιεύτηκε το 1989 και σύµφωνα µε την οποία χρησιµοποιείται µία κυκλική
συνάρτηση συµπίεσης f (f: {0,1} -> f: {0,1} ) και σε κάθε εφαρµογή της συνάρτησης
m+t

m

το αποτέλεσµα (output) χρησιµοποιείται ως είσοδο (input) στην επόµενη συνάρτηση f
που ακολουθεί.
O MD5 αν και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, παράγει ωστόσο αρκετές συγκρούσεις
(collisions) στα αποτέλεσµατα του, δηλαδή η εφαρµογή του MD5 σε διαφορετικά
κείµενα δίνει πολλές φορές το ίδιο αποτέλεσµα (σύνοψη).
Για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε αναγκαία η δηµιουργία ενός νέου πιο αποδοτικού
αλγορίθµου και έτσι δηµιουργήθηκε το 2002 ο SHA-1 αλγόριθµος τον οποίο
παρουσιάζουµε παρακάτω.
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Ο αλγόριθµος SHA-1
Ο αλγόριθµος SHA-1 χρησιµοποιεί επίσης την δοµή Merkle-Damgard και είναι
παρόµοιως µε τον MD5 αλγόριθµο.
Οι κύριες διαφορές που υπάρχουν είναι οι εξής:
Το µήκος στην είσοδο της συνάρτησης δεν είναι απεριόριστο καθώς δεν πρέπει
αυτό να υπερβαίνει τα 2 64 − 1
H σύνοψη που παράγει ο SHA-1 είναι µήκους 160 bits.
Ο SHA-1 είναι σήµερα ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος κατακερµατισµού και δίνει
αρκετά καλά αποτελέσµατα, καθώς παράγει αποτελέσµατα σε ελάχιστο χρόνο και µε
ελάχιστες συγκρούσεις (collisions).

Modification Detection Codes (MDCs)
Η εφαρµογή συναρτήσεων κατακερµατισµού µόνο για τον έλεγχο ακεραιότητας
ονοµάζεται Modification Detection Codes.
Οι συγκεκριµένοι µέθοδοι χρησιµοποιούνται κυρίως για την αποστολή ενός
µηνύµατος σε πολλούς παραλήπτες και κάθε παραλήπτης µπορεί ανεξάρτητα να
πραγµατοποιήσει έλεγχο ακεραιότητα στο συγκεκριµένο µήνυµα.
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την χρήση MDCs για έλεγχο ακεραιότητας, το αρχικό
µήνυµα αποστέλλεται µαζί µε το αποτέλεσµα µίας γνωστής συνάρτησης
κατακερµατισµού προς πολλούς παραλήπτες. Στην συνέχεια εφόσον ο παραλήπτης
έχει λάβει το µήνυµα εφαρµόζει την ίδια συνάρτηση στον µήνυµα που έβαλε και
ελέγχει αν το αποτέλεσµα της συνάρτησης είναι το ίδιο µε την σύνοψη στον
αποστολέα του µηνύµατος.
Η χρήση MDC σε ένα µήνυµα παρουσιάζεται και στο παρακάτω παράδειγµα.
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Εικόνα 3.10 Παράδειγµα χρήσης MDC σε ένα µήνυµα για έλεγχο ακεραιότητας
Τα MDC εφαρµόζονται συνήθως σε µηνύµατα που είναι πολύ σηµαντικό να έχουν
ληφθεί σωστά από τον παραλήπτη, όπως για παράδειγµα software updates ή λήψη
ηλεκτρονικών αγαθών.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφερθήκαµε µόνο στην χρήση συναρτήσεων
κατακερµατισµού µε στόχο την εξασφάλιση ακεραιότητας της πληροφορίας.
Ωστόσο όπως θα δούµε και παρακάτω οι συναρτήσεις κατακερµατισµού
χρησιµοποιούνται αρκετά και για περιπτώσεις εξασφάλισης αυθεντικοποίησης.

3.2.3 Προστασία της αυθεντικότητας και µη αποποίησης ενός
µηνύµατος
Μέχρι στιγµής έχουµε αναφερθεί στις έννοιες της εµπιστευτικότητας και της
ακεραιότητας και στους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να προστατεύσουµε αυτά
τα στοιχεία σε ένα εικονικό δίκτυο (VPN). Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα
αναφερθούµε στην έννοια της αυθεντικοποίησης και της µη αποποίησης και στους
τρόπους προστασία της.
Κατ’ αρχάς µε τον όρο αυθεντικοποίηση του αποστολέα στον παραλήπτη σε ένα
µήνυµα εννοούµε την βεβαιότητα από πλευράς του παραλήπτη για την ταυτότητα του
αποστολέα.
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Με τον όρο µη αποποίηση της αποστολής ενός µηνύµατος από πλευράς αποστολέα,
είναι η δυνατότητα ανεύρεσης της ταυτότητας του αποστολέα ενός µηνύµατος από
τον παραλήπτη έτσι ώστε να µην είναι σε θέση ο αποστολέας να ισχυριστεί ότι το
µήνυµα δεν εστάλη από τον ίδιο.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την προστασία των δυο παραπάνω στοιχείων σε
ένα VPN είναι η χρήση ψηφιακών υπογραφών (Digital Signatures) στην αποστολή
των µηνυµάτων. Την συγκεκριµένη µέθοδο αναλύουµε αναλυτικά παρακάτω.

Ψηφιακές υπογραφές (Digital Signatures)
Η χρήση ψηφιακών υπογραφών στα µηνύµατα αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο για
την διασφάλιση της αυθεντικοποίησης σε ένα δίκτυο. Η ψηφιακή υπογραφή σε ένα
µήνυµα είναι συνήθως ένα είδος πληροφορίας που είναι µοναδική για τον αποστολέα
(π.χ δηµόσιο κλειδί), κρυπτογραφηµένη µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο παραλήπτης να
είναι σε θέση να την αποκρυπτογραφήσει και να αντλήσει µε τον τρόπο αυτό την
ταυτότητα του αποστολέα.
Μία ψηφιακή υπογραφή για να λειτουργεί αποτελεσµατικά θα πρέπει να διέπεται από
τους παρακάτω κανόνες:
Να είναι υπολογιστικά εύκολο να δηµιουργηθεί έτσι ώστε να µην δεσµεύει
αρκετούς υπολογιστικούς πόρους από κάθε κόµβο που τις χρησιµοποιεί.
Να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη και επαληθεύσιµη, έτσι ώστε να µπορεί ο
παραλήπτης να πιστοποιεί τον αποστολέα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να πλαστογραφηθεί µε την δηµιουργία ενός
µηνύµατος που θα χρησιµοποιεί την ίδια ψηφιακή υπογραφή.
Να είναι υπολογιστικά ανέφικτο να πλαστογραφηθεί µε την δηµιουργία µίας
άλλης ψηφιακής υπογραφής για ένα δεδοµένο µήνυµα.
Μία κατηγορία ψηφιακών υπογραφών που τηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι η
ψηφιακή υπογραφή δηµοσίου κλειδιού.
Μία περίπτωση χρήσης ψηφιακής υπογραφής δηµοσίου κλειδιού για πιστοποίηση
είναι η εξής:
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Ο αποστολέας κρυπτογραφεί ολόκληρο το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί και το
στέλνει

στον

παραλήπτη.

Στην

συνέχεια

ο

παραλήπτης

µπορεί

να

αποκρυπτογραφήσει όλο το µήνυµα µε την χρήση του δηµοσίου κλειδιού του
αποστολέα, τον οποίο µάλιστα και αυθεντικοποιεί ως προς την ταυτότητα του καθώς
δεν θα µπορούσε κάποιος άλλος να είχε κρυπτογραφήσει το µήνυµα µε το
συγκεκριµένο ιδιωτικό κλειδί.
Στην προηγούµενη περίπτωση ο αποστολέας χρησιµοποίησε ολόκληρο το
κρυπτογραφηµένο µήνυµα ως ψηφιακή υπογραφή. Η συγκεκριµένη µέθοδος παρόλο
που επιβεβαιώνει τον δηµιουργό και τα περιεχόµενα του µηνύµατος απαιτεί µεγάλη
ποσότητα αποθηκευτικού χώρου. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται ένας πιο
αποδοτικός τρόπος πιστοποίησης ο οποίος παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε τον
προηγούµενο. Σύµφωνα µε αυτόν ο αποστολέας κρυπτογραφεί ένα πολύ µικρό µέρος
του µηνύµατος αντί να κρυπτογραφήσει ολόκληρο το µήνυµα. Ένα τέτοιο τµήµα
ονοµάζεται επικυρωτής (authenticator) και αποστέλλεται πάντα µαζί µε το µήνυµα
σαν ψηφιακή υπογραφή αυτού. Ο επικυρωτής θα πρέπει να έχει την ιδιότητα ότι θα
πρέπει να είναι αδύνατο να τροποποιήσει κανείς το µήνυµα χωρίς να αλλάξει ο
επικυρωτής. Για τον λόγο αυτό και για την τήρηση της παραπάνω ιδιότητας, ο
επικυρωτής προκύπτει συνήθως από την εφαρµογή µίας ασφαλούς συνάρτησης
κατακερµατισµού (όπως η SHA-1 για παράδειγµα) στο σύνολο του µηνύµατος που
πρόκεται να αποσταλλεί. Έτσι λοιπόν µε την κρυπτογράφηση της σύνοψης που
προκύπτει και την συνένωση του στο αρχικό µήνυµα προκύπτει η ψηφιακή υπογραφή
του µηνύµατος. Ένα τέτοιο σχήµα ψηφιακής υπογραφής δηµοσίου κλειδιού φαίνεται
στο σχήµα που ακολουθεί:
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Εικόνα 3.11 Παράδειγµα χρήσης ψηφιακής υπογραφής δηµοσίου κλειδιού
Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στο σηµαντικότερο είδος ψηφιακών υπογραφών
δηµοσίου κλειδιού, τις RSA ψηφιακές υπογραφές.

Οι RSA ψηφιακές υπογραφές
Στις RSA ψηφιακές υπογραφές χρησιµοποιείται ακριβώς η ίδια µεθοδος που
περιγράψαµε και πάνω σχετικά µε τις ψηφιακές υπογραφές δηµοσίου κλειδιού. Η
µόνη διαφοροποίηση έγκειται στον RSA αλγόριθµο κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης που χρησιµοποιούν οι κόµβοι για την αυθεντικοποίηση στην
επικοινωνία

τους.

Παρακάτω

αναλύουµε

την

συγκεκριµένη

µέθοδο

πιο

συγκεκριµένα.
Έστω ότι σε µία επικοινωνία µεταξύ δύο κόµβων, της Alice και του Bob, θα
χρησιµοποιηθούν RSA ψηφιακές υπογραφές για την πιστοποίηση της Alice στον
Bob. Όπως αναφέραµε και παραπάνω στον αλγόριθµο RSA οι παράµετροι είναι οι (n,
p, q, d, e,) µε n = p*q και d*e=1modφ(n).
Αρχικά η Alice κρυπτογραφεί την σύνοψη του µηνύµατος που θέλει να στείλει, και
µετά από την εφαρµογή κάποιας συνάρτησης κατακερµατισµού σε αυτό, µε το
ιδιωτικό της κλειδί d. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω τύπος:
SIGA(x) =

modn
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Το µήνυµα αυτό (SIGA) στέλνεται στο Bob µαζί µε το αρχικό µήνυµα και στην
συνέχεια ο Bob εφαρµόζει µία διαδικασία πιστοποίησης σε αυτό (VER) σχετικά µετ
την ταυτότητα του αποστολέα ως εξής, στην οποία εφαρµόζει το δηµόσιο κλειδί της
Alice e, για την αποκρυπτογράφηση της υπογραφής του µηνύµατος. Παρακάτω
παρουσίαζουµε τον τύπο για την συνάτηση VER:
e

VER(x,y) = TRUE if x = y modn, όπου y = SIGA(x)
Με την παραπάνω συνάρτηση λοιπόν ο Bob µπορεί και αυθεντικοποιεί την Alice.
Με το παραπάνω σχήµα λοιπόν, ο κάθε κόµβος σε ένα δίκτυο µπορεί να παράγει µε
την χρήση του RSA αλγορίθµου ένα ιδιωτικό και ένα δηµόσιο κλειδί, τα οποία στην
συνέχεια θα µπορεί να χρησιµοποιήσει µε ευκολία για την αυθεντικοποίηση του στα
µηνύµατα που αποστέλλει ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
Ωστόσο, παρά την διαδεδοµένη χρήση των ψηφιακών υπογραφών στην επικοινωνία
µεταξύ δύο κόµβων, η µέθοδος ψηφιακής υπογραφής δηµοσίου κλειδιού που
περιγράψαµε, εµφανίζει ένα κενό στην ασφάλεια του συστήµατος καθώς ο κάθε
κόµβος θα µπορεί να αποποιηθεί την αποστολή ενός µηνύµατος µε τον ισχυρισµό ότι
το ιδιωτικό του κλειδί εκλάπη και χρησιµοποιήθηκε στην συνέχεια για την υπογραφή
ενός µηνύµατος εκ µέρους του ίδιου του κόµβου.
Η λύση που προσφέρεται για την αποφυγή της αποποίηση στα µηνύµατα που
αποστέλλονται από τους αποστολείς αυτών είναι η χρήση πιστοποιητικών κατά την
αποστολή των µηνυµάτων. Την συγκεκριµένη διαδικασία περιγράφουµε παρακάτω.

Αυθεντικοποίηση µε χρήση πιστοποιητικών
Τα πιστοποιητικά είναι µία µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές στις
οποίες επιθυµούµε να παρέχουµε ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας κατά την αποστολή
και λήψη δεδοµένων µέσω του διαδικτύου µεταξύ πολλών κόµβων.
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Τα πιστοποιητικά παρέχουν και αυτά υπηρεσίες αυθεντικοποίησης παρόµοιες µε
αυτές που είδαµε παραπάνω. Η ουσιαστική διαφορά που έχουν µε την µορφή των
ψηφιακών υπογραφών που είδαµε παραπάνω, είναι το γεγονός πως κάθε µήνυµα
φέρει µαζί του και µία υπογραφή από µία έµπιστη τρίτη οντότητα, η οποία
ονοµάζεται αρχή πιστοποίησης ( Certification Authority – CA) και πιστοποιεί τον
αποστολέα του µηνύµατος. Αυτή η µορφή υπογραφής ονοµάζεται πιστοποιητικό και
παρέχει στον παραλήπτη και κάποια ακόµη στοιχεία για τον αποστολέα σε σχέση µε
αυτά που είδαµε παραπάνω.
Στην συνέχεια παρουσιάζουµε τον πιο διαδεδοµένο τρόπο αυθεντικοποίησης µε
χρήση πιστοποιητικών, που είναι η υπηρεσία πιστοποίησης X.509.

Υπηρεσία Πιστοποίησης X.509
Η υπηρεσία πιστοποίησης X.509 βασίζεται στο πιστοποιητικό δηµοσίου κλειδιού, το
οποίο παρέχει ψηφιακές υπογραφές δηµοσίου κλειδιού από µία αρχή πιστοποίησης
(CA). Το πιστοποιητικό στο X.509 παρέχει, όπως βλέπουµε από το σχήµα που
ακολουθεί, εκτός από την υπογραφή του µηνύµατος και άλλες πληροφορίες σχετικά
µε τον προσδιορισµό του αποστολέα και της περίοδος ισχύος αυτού.
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Εικόνα 3.12 Το πιστοποιητικό X.509
Τα σηµαντικότερα πεδία στο πιστοποιητικό X.509 είναι:
Version (Έκδοση πιστοποιητικού): Η προεπιλεγµένη τιµή είναι η έκδοση 1.
Ωστόσο σε περίπτωση που είναι καθορισµένος ο Μοναδικός Προσδιοριστής
Εκδότη ή ο Μοναδικός Προσδιοριστής Υποκειµένου, τότε η έκδοση είναι 2
ενώ αν υπάρχουν και επεκτάσεις είναι 3.
Certificate Serial Nuber (Αριθµός σειράς πιστοποιητικού): Αποτελεί µία
ακέραια τιµή που είναι µοναδική εντός της έκδοτριας αρχής CA, η οποία
προσδιορίζεται µονοσήµαντα σε αυτό το πιστοποιητικό.
Signature algorithm identifier (Προσδιοριστής αλγορίθµου υπογραφής):
Αναφέρει τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται στην υπογραφή του
πιστοποιητικού µαζί µε τις διάφορες παραµέτρους για αυτόν. Η πληροφορία
αυτή ωστόσο επαναλαµβάνεται στο τελευταιίο πεδίο, για αυτό τον λόγο το
πεδίο αυτό έχει ελάχιστη χρησιµότητα.
Issuer Name (Όνοµα εκδότη): Το όνοµα της αρχής πιστοποίησης (CA) που
δηµιούργησε το συγκεκριµένο πιστοποιητικό
Period of validitiy (Περίοδος ισχύος): Αποτελείται από δυο ηµεροµηνίες:
την πρώτη από την οποία ξεκινά η εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την
δεύτερη όπου µε το πέρας της οποίας το πιστοποιητικό θεωρείται λήξαν
Subject Name (Όνοµα υποκειµένου): Το όνοµα του κόµβου στον οποίο
αναφέρεται το πιστοποιητικό.
Subject’s public key information (Πληροφορίες για το δηµόσιο κλειδί του
υποκειµένου): Το πεδίο αυτό περιλαµβάνει το δηµόσιο κλειδί του
υποκειµένου που αναφέρεται στο προηγούµενο πεδίο, µαζί µε έναν
προσδιοριστή του αλγορίθµου στον οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθεί το
συγκεκριµένο κλειδί.
Issuer unique identifier (Μοναδικός προσδιοριστής εκδότη): Αποτελεί ένα
προαιρετικό πεδίο, µε ένα σύνολο από bit, έτσι ώστε να προσδιορίζεται
µοναδικά ο εκάστοτε εκδότης
Subject unique identfier (Μοναδικός προσδιοριστής υποκειµένου): Ακόµα
ένα προαιρετικό πεδίο για τον προσδιορισµό του υποκειµένου του
πιστοποιητικού.
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Extensions (Επεκτάσεις): Ένα σύνολο από ένα ή περισσότερα πεδία
επεκτάσεων και χρησιµοποιούνται µόνο στην 3η έκδοση του X.509 και
περιλαµβάνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε πολιτικές ασφαλείας και
άλλες πρόσθετες εφαρµογές (π.χ ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
Signature (Υπογραφή): Στο πεδίο αυτό αναφέρονται όλες οι πληροφορίες
που σχετίζονται µε την υπογραφή του πιστοποιητικού. Πιο συγκεκριµένα
περιλαµβάνει το αποτέλεσµα µιας συνάρτησης κατακερµατισµού που
εφαρµόζεται στα άλλα πεδία, κρυπτογραφηµένο µε το ιδιωτικό κλειδί της
αρχής πιστοποίησης (CA), µαζί µε έναν προσδιοριστή του αλγορίθµου που
χρησιµοποιείται για την υπογραφή.
Όπως βλέπουµε το κάθε πιστοποιητικό υπογράφεται µε το ιδιωτικό κλειδί µιας CA.
Με τον τρόπο αυτό µπορεί οποιοσδήποτε χρήστης ο οποίος γνωρίζει το δηµόσιο
κλειδί της CA να επαληθεύσει ότι το πιστοποιητικό που είναι υπογεγγραµµένο από
την CA είναι έγκυρο.
Επιπλέον στα Χ.509 πιστοποιητικά υπάρχει µία σηµαντική ιδιότητα κατά την οποία
κανένας άλλος κόµβος εκτός από την CA που εκδίδει το εκάστοτε πιστοποιητικό, δεν
µπορεί να το τροποποιήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Με τον τρόπο αυτό η χρήση
της υπηρεσίας πιστοποίησης X.509, παρέχει εκτός από υπηρεσίες αυθεντικοποίησης
και προστασία από περιπτώσεις αποποίησης ενός µηνύµατος από τον αποστολέα
αυτού, καθώς κάθε µήνυµα που φέρει ένα πιστοποιητικό από µία CA σηµαίνει
αυτόµατα ότι η αρχή έχει ήδη αυθεντικοποιήσει τον αποστολέα αυτού και το δηµόσιο
κλειδί του ενώ σε περιπτώσεις διαρροής του ιδιωτικού κλειδιού µιας CA µπορεί να
γίνει ανάκληση των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριµένη CA.
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο αυθεντικοποίησης προς τους
χρήστες που χρησιµοποιούν αυτού του είδους τα πιστοποιητικά.

Message Authentication Codes (MACs)
Η εφαρµογή συναρτήσεων κατακερµατισµού µόνο για τον έλεγχο ακεραιότητας στα
δεδοµένα αλλά και αυθεντικοποίησης µεταξύ των οντοτήτων που επικοινωνούν
ονοµάζεται Message Authentication Codes (MACs).
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Οι συγκεκριµένοι µέθοδοι µοιάζουν αρκετά µε τα Modification Detection Codes
(MDCs) που είδαµε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο. Η ουσιαστική διαφορά τους
όµως µε τα MDCs είναι ότι οι συναρτήσεις κατακερµατισµού (hash functions) που
εφαρµόζονται σε αυτά τα µηνύµατα περιλαµβάνουν και την χρήση ενός κλειδιού k σε
αυτές (key-based hash functions) και στις δύο οντότητες που υλοποιείται το MAC για
περαιτέρω έλεγχο της αυθεντικοποίησης των οντοτήτων αυτών.
Η χρήση των MAC εφαρµόζεται κυρίως σε εφαρµογές όπου το µήνυµα είναι
ιδιαίτερο κρίσιµο να µεταδοθεί σωστά και από τον «γνήσιο» αποστολέα, όπως σε
σήµατα πύργου ελέγχου αεροδροµείου και σε συντονισµό σιδηροδροµικών σταθµών,
στα οποία µία αλλαγή του µηνύµατος µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα.
Η χρήση MAC σε ένα µήνυµα παρουσιάζεται και στο παρακάτω παράδειγµα.

Εικόνα 3.13 Παράδειγµα χρήσης MAC σε ένα µήνυµα για έλεγχο
αυθεντικοποίησης και ακεραιότητας

3.2.3 Επιθέσεις σε VPN
Στο κεφάλαιο αυτό, µετά τα όσα αναφέραµε για τις µεθόδους ασφαλείας σε ένα VPN,
θα αναλύσουµε τις πιο διαδεδοµένες επιθέσεις σε ένα δίκτυο VPN.
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Η επίθεση IP Address spoofing
H επίθεση αυτή είναι παρόµοια µε την επίθεση ARP spoofing που συναντήσαµε στα
VLAN σε επίπεδο ζεύξης (επίπεδο 2 του OSI) και είναι µία συχνή επίθεση σε ένα
δίκτυο ανεξαρτητα από την δοµή του VPN. Όπως και στο ARP spoofing, ένας
επιτιθέµενος σε ένα δίκτυο δηλώνει µία «ψεύτικη» (fake) διεύθυνση IP και µπορεί να
στείλει IP πακέτα σε έναν κόµβο, αλλάζοντας την source address του πακέτου στην
fake IP address που χρησιµοποιεί. Συνήθως αυτή η «ψεύτικη» διεύθυνση IP που
δηλώνει είναι η διεύθυνση IP ενός υπάρχοντος κόµβου, ο οποίος έχει µπορεί να έχει
πρόσβαση στον κόµβο στον οποίο επιθυµεί ο εισβολέας να επιτεθεί.
Στο παρακάτω παράδειγµα ο εισβολέας C σε ένα δίκτυο στέλνει µία ακολουθία
πακέτων στον εξυπηρετητή A δηλώνοντας ως source address στα πακέτα την
διεύθυνση ip του κόµβου B.

Εικόνα 3.13 Η επίθεση IP address spoofing
Σε ένα τέτοιο σενάριο ο επιτιθέµενος C, µπορεί χρησιµοποιώντας συνεχώς ψεύτικες
IP διευθύνσεις από διαφορετικούς κόµβους του δικτύου να στείλει ένα καταιγισµό
από IP πακέτα στον εξυπηρετητή A, ο οποίος µπορεί να οδηγηθεί σε κατάσταση
Deny of Service (DoS) µη µπορώντας να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις αιτήσεις προς
αυτόν.
Η συγκεκριµένη επίθεση λοιπόν είναι µία επίθεση στην αυθεντικοποίηση των κόµβων
εντός του δικτύου αλλά και στην διαθεσιµότητα του εξυπηρετητή A, ένα ακόµα
στοιχείο για την ασφάλεια ενός δικτύου.
Αντιµετώπιση IP address spoofing: Η επίθεση ip address spoofing είναι σχετικά
δύσκολο να αντιµετωπιστεί καθώς δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσουµε ότι µία
διεύθυνση IP είναι «ψεύτικη». Οι τεχνικές που ακολουθούµε για την αντιµετώπιση
της συγκεκριµένης επίθεσης είναι οι εξής: ingress filtering και route-based filtering.
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Ingress filtering: Στην συγκεκριµένη µέθοδο, κάθε δροµολογητής ενός
υποδικτύου ελέγχει αν η source address του πακέτου προέρχεται από το
υποδίκτυο του και σε περίπτωση που αυτή προέρχεται από άλλο υποδίκτυο
τότε απορρίπτει το πακέτο και δεν το προωθεί περαιτέρω. Η συγκεκριµένη
µέθοδος ωστόσο δεν είναι αποτελεσµάτικη καθώς σε περίπτωση που ο
επιτιθέµενος δηλώνει διευθύνσεις IP από το υποδίκτυο του καταφέρνει και
παρακάµπτει τον συγκεκριµένο έλεγχο.
Route-based

filtering:

Η

συγκεκριµένη

µέθοδος

αποτελεί

τον

πιο

αποτελεσµατικό τρόπο για την αντιµετώπιση του IP address spoofing.
Σύµφωνα µε αυτήν κάθε δροµολογητής που κάνει route-based filtering,
ελέγχει αν η διαδροµή (route) που ακολουθεί ένα πακέτο είναι η αναµενόµενη
βάσει της source address που αυτό έχει και σε διαφορετική περίπτωση
απορρίπτει το συγκεκριµένο πακέτο. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι αρκετά
αποτελεσµατική και όπως έχει αποδειχτεί σε αρκετές περιπτώσεις, η
εφαρµογή route-based filtering στο 18% των router που βρίσκονται στο core
µέρος του δικτύου, µπορεί αντιµετωπίσει µέχρι και το 90% των spoofed
πακέτων που φτάνουν σε αυτούς.

Η επίθεση «άνθρωπος στη µέση» (Man in the middle attack – MITM attack)
Η συγκεκριµένη επίθεση αποτελεί την πιο συχνή επίθεση σε ένα VPN και µπορεί να
έχει επίδραση σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ασφάλεια ενός δικτύου
(εµπιστευτικότητα,

ακεραιότητα,

αυθεντικοποίηση

–

µη

αποποίηση

και

διαθεσιµότητα).
Η “Man in the middle” επίθεση εµφανίζεται σε περιπτωσεις συµµετρικής
κρυπτογραφίας µεταξύ δύο κόµβων και καταφέρνει να δηµιουργήσει δύο ξεχωριστές
ασφαλείς συνδέσεις µε αυτούς. Η επίθεση αυτή εκµεταλλεύεται τις αδυναµίες του
αλγορίθµου Diffie-Hellman, για την δηµιουργία ενός συµµετρικού κλειδιού το οποίο
θα χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται
µεταξύ των δυο κόµβων.
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Ένα παράδειγµα µίας Man in the middle επίθεσης απεικονίζεται στο παρακάτω
σχήµα.

Εικόνα 3.14 Η επίθεση «άνθρωπος στην µέση» - Man in the middle attack
Στο παραπάνω παράδειγµα ένας εισβολέας η Trudy, παρεµβάλλει στο κανάλι
επικοινωνίας ανάµεσα στην Alice και στον Bob την στιγµή κατά την οποία οι δύο
χρήστες ξεκινούν την διαδικασία εξαγωγής συµµετρικού κλειδιού µεταξύ τους µε
χρήση του αλγορίθµου Diffie-Hellman.
Αρχικά η Alice επιλέγει ένα τυχαίο x, για να υπολογίσει το δικό της Diffie-Hellman
δηµόσιο κλειδί, g x modn το οποίο και στέλνει στον Bob µαζί µε τις τιµές των g και n.
Στο σηµείο αυτό η Trudy, λαµβάνει πρώτη το συγκεκριµένο µήνυµα και επιλέγει ένα
τυχαίο z, µε το οποίο υπολογιζεί το δικό της Diffie-Hellman

δηµόσιο κλειδί,

g z modn, το οποίο και στέλνει σαν απάντηση στην Alice, αυθεντικοποιώντας έτσι τον

εαυτό της απέναντι στην Alice, δηµιουργώντας έτσι µία ασφαλή σύνοδο (session) µε
αυτή και ορίζοντας από κοινού ένα συµµετρικό κλειδί (( g x modn)

z

) για την µεταξύ

τους επικοινωνία.
Η Trudy την ίδια στιγµή στέλνει ένα µήνυµα προς τον Bob µε το g x modn, που
υπολόγισε και µε τα g και n που έστειλε στο αρχικό της µήνυµα η Alice έτσι ώστε να
µπορεί ο Bob να υπολογίσει το δικό του Diffie-Hellman κλειδί υπολογίζοντας
το g y modn, µε ένα τυχαίο y που θα επιλέξει και το οποίο θα στείλει σε επόµενο βήµα
πίσω στην Trudy.
Έτσι η Trudy δηµιουργεί και µε τον Bob, εκτός από την Alice, µία ασφαλή σύνοδο
(session) µε συµµετρικό κλειδί ( g y modn)

z

) για την µεταξύ τους επικοινωνία ενώ

κανένας από τους δυο, Alice και Bob, δεν έχει αντιληφθεί την ύπαρξη της.
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Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, κάθε φορά που η Alice θέλει να στείλει ένα µήνυµα στον
Bob, το µήνυµα αυτό καταλήγει στην Trudy η οποία το διαβάζει και στην συνέχεια
µπορεί να το προωθήσει αυτούσιο, να το τροποποιήσει ή να το απορρίψει (Deny of
Service).
Αντιµετώπιση Man in the Middle επίθεσης: Όπως αναφέραµε και νωρίτερα η
συγκεκριµένη επιθεση εκµεταλλεύεται τις αδυναµίες του πρωτοκόλλου ανταλλαγής
κλειδιών, Diffie-Hellman, και πιο συγκεκριµένα την έλλειψη πιστοποίησης

στις

οντότητες που συµµετέχουν σε αυτό.
Η αντιµετώπιση λοιπόν της συγκεκριµένης επίθεσης µπορεί να γίνει µε χρήση
ψηφιακών υπογραφών ή πιστοποιητικών δηµοσίου κλειδιού έτσι ώστε να
αυθεντικοποιούνται µεταξύ τους τα 2 µέρη που συµµετέχουν στο Diffie-Hellman
αλγόριθµο.

4. Εφαρµογές τεχνικών ασφάλειας σε Εικονικά ∆ίκτυα

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε εκτενώς σε θέµατα ασφαλείας σε
εικονικά δίκτυα, σχετικά µε τα βασικά στοιχεία που διέπουν την ασφάλεια ενός
δικτύου και τους τρόπους µε τους οποίους προστατεύουµε καθένα από αυτά.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα περιγράψουµε την εφαρµογή των µεθόδων ασφαλείας
που αναφέραµε παραπάνω για την προστασία ενός εικονικού δικτύου εξετάζοντας τα
δύο σηµαντικότερα πρωτόκολλα ασφαλείας: το IP Security (IPSec) και το Secure
Socket Layer (SSL).

4.1 To πρωτόκολλο IP Security (IPSec)
Στην ενότητα αυτή θα δούµε αναλυτικά όλα τα µέρη του πρωτοκόλλου IP Security.
To IPSec µας παρέχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο εξασφαλίζεται κατά το µέγιστο
βαθµό η ασφάλεια στην επικοινωνία µεταξύ κόµβων, σε επίπεδο δικτύου (επίπεδο 3)
του µοντέλου OSI.
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Για να γίνει αυτό, το πρότυπο IPSec ενσωµατώνει µια σειρά πρωτοκόλλων στην
οικογένεια πρωτοκόλλων IPSec. Ως εκ τούτου, το IPSec δεν ορίζεται ως ένα και µόνο
πρωτοκόλλο, αλλά, αντιθέτως, µια συλλογή από πρωτόκολλα, το καθένα από τα
οποία επιτελεί µία συγκεκριµένη λειτουργία. Μέχρι στιγµής έχουµε συζητήσει
λεπτοµερώς τη λειτουργία πολλών κρυπτογραφικών αλγορίθµων που έχουν
σχεδιαστεί για να προσφέρουν υπηρεσίες, όπως στοιχεία αυθεντικοποίησης, στοιχεία
εµπιστευτικότητας, ακεραιότητας των δεδοµένων. Αυτό που παρέχει λοιπόν το IPSec
είναι ένα µέσο µε το οποίο εξασφαλίζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες αυτών σε µία
υλοποίηση ενός VPN. Αυτός είναι και ο λόγος που το IPSec είναι θεωρείται ως ένα
από τα πιο αποτελεσµατικά και αποδοτικά VPN που χρησιµοποιείται σε µεγάλες
επιχειρήσεις και οργανισµούς σήµερα. Στην συνέχεια θα διερευνήσουµε όλα αυτά τα
πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται στο IPSec άλλα και µία συνολική επισκόπηση
των µηχανισµών IPSec.

4.1.1 Τα πρωτόκολλα AH και ESP
Στις υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχει το IPSEC σηµαντικό ρόλο παίζουν δύο
πρωτόκολλα: η κεφαλίδα πιστοποίησης (Authentication Header - ΑΗ) και η
ενθυλάκωση φορτίου ασφαλείας (Encapsulation Security Payload - ESP), που
αποτελεί ένα συνδυασµό πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και πιστοποίησης για την
διαµόρφωση πακέτων. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα 2 αυτά πρωτόκολλα είναι:
Έλεγχος πρόσβασης.
Aκεραιότητα των δεδοµένων (Data integrity).
Πιστοποίηση προέλευσης δεδοµένων (Data Origin Authentication).
Απόρριψη επαναλαµβανοµένων πακέτων (anti-replay attacks).
Εµπιστευτικότητα (Data confidentiality).
Περιορισµένη εµπιστευτικότητα ροής.
Οι υπηρεσίες αυτές που παρέχονται από τα πρωτόκολλα AH και ESP φαίνονται στον
πίνακα που ακολουθεί. Όπως θα δούµε και παρακάτω για το ESP υπάρχουν δυο
εκδοχές: µε ή χωρίς πιστοποίηση αυθεντικότητας.
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ESP
(κρυπτογράφηση)
ΑΗ

ESP
(κρυπτογράφηση
και πιστοποίηση)

Έλεγχος πρόσβασης

√

√

√

Ασυνδεσµική

√

√

Πιστοποίηση δεδοµένων √

√

ακεραιότητα

Anti-replay attacks
Εµπιστευτικότητα

√

√

√

√

√

Πίνακας 4.1 ∆ιαφορές µεταξύ AH και ESP πρωτοκόλλων
Όπως βλέπουµε λοιπόν από τον πίνακα, και τα δύο πρωτόκολλα παρέχουν έλεγχο
πρόσβασης, ο οποίος βασίζεται στην διανοµή κρυπτογραφικών κλειδιών και
µηχανισµούς αποτροπής anti-replay attacks όπως θα δούµε και παρακάτω.
Στην συνέχεια, για να κατανοήσουµε καλύτερα την λειτουργία των δυο
πρωτοκόλλων, θα αναλύσουµε τις επικεφαλίδες των ESP και AH πρωτοκόλλων
αντίστοιχα.
Αρχικά θα αναφερθούµε στην επικεφαλίδα ESP η οποία εισάγεται στο µήνυµα µετά
την επικεφαλίδα IP.

Εικόνα 4.1 Η επικεφαλίδα ESP
Τα σηµαντικότερα πεδία της επικεφαλίδας είναι:
Security Parameters Index (SPI): Η τιµή αυτού του πεδίου, η οποία είναι
από 1 έως 255, σε συνδυασµό µε την διεύθυνση IP του προορισµού
αναγνωρίζει µοναδικά κάθε datagram που στέλνεται από τον αποστολέα στον
παραλήπτη.
Sequence Number: Η τιµή αυτού του πεδίου αυξάνεται διαρκώς ξεκινώντας
από το 0 και αριθµεί τα datagrams που αποστέλει ο αποστολέας στον
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παραλήπτη. Η τιµή αυτή µηδενίζεται για κάθε νέα σύνδεση που
πραγµατοποιεί ο αποστολέας.
Payload Data: Περιλαµβάνει τα δεδοµένα που περιγράφει το πεδίο Next
Header.Αν ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για να κρυπτογραφεί τα
µηνύµατα που µεταφέρονται απαιτεί κάποια επιπλέον δεδοµένα για να κάνει
συγχρονισµό των κρυπτογραφηµένων δεδοµένων σε πηγή και προορισµό,
τότε όλα αυτά τα δεδοµένα περιγράφονται σε αυτό το πεδίο.
Authentication

Data:

Το

πεδίο

αυτό

χρησιµοποιείται

µόνο

όταν

εφαρµόζονται αλγόριθµοι πιστοποίησης και πραγµατοποιεί έναν επιπλέον
έλεγχο στα δεδοµένα που µεταφέρονται σχετικά µε την πηγή και τον
προορισµό των datagram.
Τα υπόλοιπα πεδία χρησιµοποιούνται για έναν επιπλέον έλεγχο στα δεδοµένα που
µεταφέρονται.
Το πρωτόκολλο Authentication Header είναι όπως θα δούµε παρόµοιο µε το ESP.
Χρησιµοποιείται και αυτό για να παρέχει µηχανισµούς ακεραιότητας και
πιστοποίησης στα δεδοµένα που µεταφέρονται. Όπως θα δούµε το συγκεκριµένο
πρωτόκολλο είναι πιο απλουστευµένο συγκριτικά µε το ESP και µε λιγότερα πεδία
στην επικεφαλίδα του ωστόσο τα δύο αυτά πρωτόκολλα εµφανίζουν πολλά κοινά
σηµεία. Η µόνη διαφορά τώρα µεταξύ των δύο πρωτοκόλλων είναι ο βαθµός της
ασφάλειας που παρέχουν στα πακέτα που λαµβάνουν καθώς σε αντίθεση µε το ESP,
το AH προστατεύει επίσης όλα τα πεδία της IP επικεφαλίδας.

Εικόνα 4.2 –Το πρωτόκολλο AH
Όπως βλέπουµε και στην παραπάνω εικόνα όλα τα πεδία του AH υπάρχουν και στο
ESP µε το Security Number πεδίο να είναι όµοιο µε το Sequence Number.
Προηγουµένως αναφέραµε ότι οι 4 στόχοι για την υλοποίηση ενός ασφαλούς και
αποδοτικού VPN είναι:
Η εµπιστευτικότητα της πληροφορίας (confidentiality):Η προστασία του
µηνύµατος από την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων χρηστών.
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Η ακεραιότητα της πληροφορίας (integrity):∆ιαφυλάσσει το µήνυµα από
τυχόν µετατροπές και αλλαγές κατά την αποστολή.
Η πιστοποίηση κατά την αποστολή µηνυµάτων από έναν κόµβο σε έναν
άλλο (authentication):∆ιαφυλάγει ότι το µήνυµα θα αποσταλεί από τον
πραγµατικό αποστολέα, στον πραγµατικό παραλήπτη.
Η αποφυγή της απόρριψης µηνυµάτων από τον παραλήπτη (nonrepudiation): Αποτρέπει την µόνιµη απόρριψη µηνυµάτων από τον
αποστολέα.

Anti-replay attacks
Σε µία επίθεση επανεκποµπής (replay attack) ο επιτιθέµενος εισβάλει στο κανάλι
επικοινωνίας µεταξύ δύο κόµβων που χρησιµοποιούν το IPSec για την επικοινωνία
τους, λαµβάνει κάποιο πιστοποιηµένο πακέτο, το αντιγράφει και το στέλνει στην
συνέχεια στον προορισµό του. Η λήψη ενός αντιγραµµένου πακέτου στον προορισµό
ενδέχεται να αποσυντονίσει τον αποστολέα ακόµη και να γίνει αποδεκτό από τον
αποστολέα προκαλόντας ανεπιθύµητες ενέργειες στην συνέχεια µε την απόρριψη
πακέτων που προέρχονται από τον αρχικό αποστολέα.
Τα δυο πρωτόκολλα AH και ESP, έχουν όπως αναφέραµε και νωρίτερα µηχανισµούς
απέναντι σε αυτές τις replay attacks και πιο συγκεκριµένα µέσω του πεδίου Sequence
number που υπάρχει στις κεφαλίδες τους.
Αναλυτικότερα, όταν εγκαθιδρύεται µία SA (Security Association), η οποία αποτελεί
µία συµφωνία σε αλγορίθµους µεταξύ δυο κόµβων για την µεταξύ τους επικοινωνία
και την οποία θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω, ο αποστολέας αποδίδει αρχικά στο
µετρητή Sequence Number την τιµή 0 ενώ κάθε φορά που στέλνει ένα πακέτο σε
αυτή την SA αυξάνει την τιµή του Sequence Number κατά 1.
Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η επιλογή anti-replay τότε ο αποστολέας δεν µπορεί
να δώσει στο Sequence Number τιµή µεγαλύτερη του

32

2

− 1 ή να επιστρέψει στο

µηδέν καθώς µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα από ένα
πακέτα µε το ίδιο Sequence Number. Σε περίπτωση που φτάσει στην τιµή

32

2

− 1 θα

πρέπει να τερµατίσει την συγκεκριµένη SA και να αρχίζει την διαπραγµάτευση για
µία νέα SA.
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Στην anti-replay attack, για τον συγχρονισµό µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη
χρησιµοποιείται ένα παράθυρο µεγέθους W, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα πακέτα
θα ταξινοµηθούν µε την σωστή σειρά στον παραλήπτη, καθώς αρκετά από τα πακέτα
που αποστέλλονται δεν παραδίδονται πάντα µε την σωστή σειρά ενώ κάποια δεν
παραδίδονται καθόλου στον τελικό παραλήπτη.
Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η λειτουργία του παραθύρου W.

Εικόνα 4.3 Το παράθυρο W στην anti-replay attack
Κάθε φορά που ο παραλήπτης λαµβάνει ένα πακέτο ελέγχει αν το Sequence Number
στο πακέτο είναι µεταξύ του εύρους του παραθύρου W. Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα, το δεξιό άκρο N αποτελεί την µέγιστη τιµή N του πεδίου Sequence
Number που έχει ληφθεί µέχρι στιγµής από κάποιο έγκυρο πακέτο ενώ το αριστερό
άκρο N-W+1 αποτελεί την ελάχιστη τιµή Sequence Number πακέτου που δεν έχει
λάβει ακόµα ο παραλήπτης.
Για κάθε πακέτο που λαµβάνεται εφαρµόζεται µία από τις ακόλουθες ενέργειες
ανάλογα µε το Sequence Number του πακέτου:
1. Έαν το εισερχόµενο πακέτο έχει Sequence Number µέσα στο εύρος του
παραθύρου W και είναι νέο πακέτο, τότε αποθηκεύεται στην σωστή θέση ενώ
αν το πακέτο υπάρχει ήδη (replay attack) τότε αυτό απορρίπτεται από τον
παραλήπτη.
2. Εάν το εισερχόµενο πακέτο έχει sequence number µικρότερο του N-W+1
(replay attack), αριστερά δηλαδή του παραθύρου W, τότε αυτό απορρίπτεται
από τον παραλήπτη.
3. Εάν το εισερχόµενο πακέτο έχει sequence number µεγαλύτερο του N και
είναι νέο, δεξιά δηλαδή του παραθύρου W, τότε το πακέτο αποθηκεύεται
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στην σωστή θέση ανάλογα µε το Sequence Number αυτού και το εύρος του
παραθύρου W αυξάνεται έτσι ώστε να συµπεριλάβει και το νέο πακέτο.
Οι λειτουργίες αυτές φαίνονται και στο παρακάτω σχήµα:

Εικόνα 4.4 Antireplay λειτουργία

4.1.2 Επίπεδα λειτουργίας IPSec - IPSec Modes
Το IPSec χρησιµοποιεί δύο διαφορετικούς τρόπους για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς
διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων, το Transport Mode και το Tunnel Mode.
Το ασφαλές κανάλι επικοινωνιών που το IPSec παρέχει αναφέρεται συνήθως ως
IPSec SA.
Τα IPSec modes έχουν διαφορετικές εφαρµογές σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές.
Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι το transport και το tunnel mode
προστατεύουν διαφορετικό µέρος του IP πακέτου και µε διαφορετικό βαθµό
εµπιστετυτικότητας το καθένα. Η επιλογή εποµένως του IPSec που θα
χρησιµοποιήσουµε αφορά τον προσδιορισµό των τµηµάτων του IP header και
payload, επιθυµούµε να προστατεύσουµε.
Όπως βλέπουµε και στο παρακάτω σχήµα το tunnel mode εφαρµόζεται συνήθως
µεταξύ 2 δροµολογητών ενώ το transport mode εφαρµόζεται συνήθως σε end-to-end
hosts.
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Εικόνα 4.5 IPSec Modes

Transport Mode
Η κατάσταση µεταφοράς (transport mode) παρέχει προστασία σε πρωτόκολλα
ανώτερων επιπέδων. Αυτό σηµαίνει ότι η προστασία στην κατάσταση µεταφοράς
εκτείνεται στο payload φορτίο του πακέτου IP. Το συγκεκριµένο mode
χρησιµοποιείται για επικοινωνίες “από άκρο σε άκρο” (end to end), µε την παροχή
του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας. Στην κατάσταση µεταφοράς ο µηχανισµός
ESP κρυπτογραφεί αρχικά και προαιρετικά πιστοποιεί το φορτίο IP και όχι την
κεφαλίδα ενώ ο µηχανισµός AH πιστοποιεί το φορτίο IP και µέρος της κεφαλίδας.
Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζουµε ένα IP πακέτο µε ESP ενθυλάκωση σε
Transport Mode.

Εικόνα 4.6 IP πακέτο σε ESP transport mode
Βλέπουµε λοιπόν ότι τα πεδία του πακέτου TCP Header, Data και ESP Trailer, είναι
κρυπτογραφηµένα, ενώ στα ίδια πεδία µαζί µε ένα κοµµάτι του Header, το ESP
Header µπορεί να γίνει και πιστοποίηση. Τέλος στα IP Header και ESP
Authentication δεν εφαρµόζεται καµία υπηρεσία ασφάλειας.
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Στην αντίστοιχη περίπτωση τώρα που εφαρµόσουµε το πρωτόκολλο AH στο
Transport Mode το IP πακέτο θα έχει την ακόλουθη µορφή.

Εικόνα 4.7 IP πακέτο σε AH transport mode
Βλέπουµε λοιπόν ότι στην περίπτωση του AH , γίνεται πιστοποίηση σε όλα τα πεδία
του IP πακέτου, δηλαδή ένα µέρος του IP Header, το Authentication Header, το TCP
Header και τα Data , ενώ δεν εφαρµόζεται καµία µέθοδος κρυπτογράφησης.

Tunnel Mode
Το επίπεδο διόδου (tunnel mode) παρέχει προστασία σε ολόκληρο το πακέτο IP. Για
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο επίπεδο αυτό, όλο το IP πακέτο γίνεται φορτίο Payload
σε ένα νέο πακέτο IP στο οποίο προστίθεται µία διαφορετική IP κεφαλίδα είτε
πρόκειται για ESP είτε για AH. Στην συνέχεια όλο το αρχικό IP πακέτο µεταφέρεται
µέσω του tunnel από το ένα άκρο του δικτύου IP στο άλλο και συνήθως από µία
gateway σε µία άλλη. Έτσι εφόσον το αρχικό πακέτο είναι ενθυλακωµένο κανένας
δροµολογητής δεν µπορεί να διαβάσει την αρχική IP κεφαλίδα πέρα από το
δροµολογητή στο άλλο άκρο της διόδου. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν είναι δυνατόν να
καταστεί µία ασφαλή επικοινωνία από τερµατικά που βρίσκονται στα υποδίκτυα των
δύο δροµολογητών που υλοποιούν το tunnel mode χωρίς τα ίδια να υλοποιούν κάποιο
πρωτόκολλο IPSec δηµιουργώντας έτσι µία ασφαλή περίµετρο δικτύου που
περιλαµβάνει και τα δυο υποδίκτυα.
Στην συνέχεια θα δούµε πως διαφοροποιούνται τα IP πακέτα για τα πρωτόκολλα AH
και ESP στο tunnel mode σε σχέση µε το transport mode.
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Ξεκινώντας από το IP πακέτο µε χρήση ESP πρωτοκόλλου για την κρυπτογράφηση
θα δούµε ότι στο συγκεκριµένο επίπεδο λειτουργίας, όπως αναφέραµε και παραπάνω
στην κρυπτογράφηση του πακέτου περιλαµβάνεται και το αρχικό IP Header του
πακέτου.

Εικόνα 4.8 IP πακέτο σε ESP tunnel mode
Πιο αναλυτικά, όπως βλέπουµε και από το παραπάνω σχήµα, η κρυπτογράφηση του
πακέτου αφορά τα πεδία TCP Header, Data, ESP Trailer και Original IP Header. Με
τον όρο Original IP Header αναφερόµαστε στην αρχική κεφαλίδα του IP πακέτου.
Όσον αφορά την πιστοποίηση, αυτή µπορεί να γίνει προαιρετικά στα πεδία που
αναφέραµε και προηγουµένως µαζί µε την ESP κεφαλίδα ενώ στο πεδίο Outer IP
Header, που αναφέρεται στο IP Header που προστίθεται στο tunnel mode, και στο
ESP Authentication δεν εφαρµόζεται καµία µέθοδο ασφάλειας.
Για AH IP πακέτο τώρα, ισχύει το ίδιο που αναφέρεται και στο ESP IP πακέτο.
Η πιστοποίηση δηλαδή που γίνεται στο πακέτο εφαρµόζεται πλέον και στην αρχική
IP κεφαλίδα.

Εικόνα 4.9 IP πακέτο σε AH tunnel mode
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Πιο αναλυτικά, όπως βλέπουµε και από το παραπάνω σχήµα, η πιστοποίηση που
γίνεται στο συγκεκριµένο πρωτόκολλο εφαρµόζεται στα πεδία Authentication
Header, Inner IP Header, που αναφέρεται στην αρχική κεφαλίδα του πακέτου, TCP
Header, Data και ένα µέρος από το Outer IP Header πεδίο που αναφέρεται στην IP
κεφαλίδα που προστίθεται στο tunnel mode.
Οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων ΑΗ και ESP στα δυο επίπεδα λειτουργίας που
παρουσιάσαµε αναφέρονται συνοπτικά και στον παρακάτω πίνακα:

Transport mode
ΑΗ

Tunnel mode

Πιστοποιείται

το

IP Πιστοποιείται ολόκληρο

Payload και ένα µέρος το εσωτερικό IP πακέτο
του IP Header.

καθώς και µέρος του
εξωτερικού IP Header.

ESP (κρυπτογράφηση)

Κρυπτογραφείται το IP Κρυπτογραφείται
Payload.

ολόκληρο το εσωτερικό
IP πακέτο.

ESP (κρυπτογράφηση – Κρυπτογραφείται
πιστοποίηση)

πιστοποιείται
Payload.

το

και Κρυπτογραφείται
IP πιστοποιείται

και

ολόκληρο

το εσωτερικό IP πακέτο.

Πίνακας 4.2 Λειτουργίες AH και ESP πρωτοκόλλων σε Transport και Tunnel modes
αντίστοιχα.

4.1.3 Συσχετίσεις ασφάλειας IPSec – IPSec SA
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Μία συσχέτιση ασφαλείας (Security Association – SΑ) αποτελεί την συµφωνία σε
ένα σύνολο από αλγορίθµους και µεθόδους µεταξύ των δυο άκρων που υλοποιούν το
IPSec. Αρχικά ο ένας κόµβος στέλνει µία αίτηση στον άλλο κόµβο για µία outbound
SA, η οποία περιλαµβάνει µία λίστα αλγορίθµων που προτείνει ο πρώτος κόµβος να
χρησιµοποιηθούν για υπηρεσίες εµπιστευτικότητας και αυθεντικοποίησης στην
επικοινωνία τους και ο τελικός κόµβος απαντάει µε µία inbound SA το οποίο θα έχει
και αυτό κάποιους από τους αλγορίθµους που έστειλε ο πρώτος κόµβος στην αρχική
αίτηση. Το SA ορίζει λοιπόν µία µονόδροµη σύνοδο µεταξύ δυο κόµβων. Έτσι αν
επιθυµούµε σε ένα IPSec tunnel µεταξύ δυο κόµβων και οι δυο κόµβοι να έχουν την
δυνατότητα να στέλνουν και να λαµβάνουν πακέτα θα πρέπει να ορίσουµε δυο
διαφορετικές SA (µία inbound και µία outbound). Οι παράµετροι που ορίζουν ένα SA
είναι:
Security Parameter Index (SPI): είναι µία ακολουθία από bit η οποία
αποτελεί το αναγνωριστικό της συγκεκριµένης SA, µε το οποίο ο παραλήπτης
συσχετίζει τα πεδία στο IP πακέτο που λαµβάνει έτσι ώστε να ελέγξει αν αυτό
σχετίζεται µε κάποια SA. Ακόµα περιέχει και ένα πεδίο 32 bit µε την
κεφαλίδα του AH ή ESP πρωτοκόλλου.
Destination IP Address: η IP διεύθυνση του προορισµού.
Security Protocol Identifier: προσδιοριστής για το πρωτόκολλο που
χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη SA, αν πρόκειται δηλαδή για AH ή για ESP.
Όπως είναι αντιληπτό ο κάθε κόµβος που ακολουθεί την διαδικασία αυτή ενδέχεται
να έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο αριθµό από SA. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη
η καταχώρηση των SA που δηµιουργεί σε µία βάση δεδοµένων, η οποία ονοµάζεται
βάση συσχετίσεων ασφαλείας (Security Association Database, SAD). Εκτός από τις
παραµέτρους που ορίζουν µία SA, σε κάθε καταχώριση στην SPD αποθηκεύονται και
τα παρακάτω στοιχεία για κάθε SA:
Μετρητής αριθµού ακολουθίας (Sequence Number Counter): Αποτελεί
µία ακολουθία 32 bit και χρησιµοποιείτα για την παραγωγή του πεδίου
sequence number στην κεφαλίδα των ΑΗ και ESP.
Υπερχείλιση µετρητή ακολουθίας (Sequence Counter Overflow): Μία
σηµαία (flag) που υποδηλώνει εαν η υπερχείλιση στο Sequence Number
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Counter θα πρέπει να αποτρέψει την περαιτέρω µετάδοση πακέτων στην
συγκεκριµένη SA
Παράθυρο αντιµετώπισης Anti-Replay επίθεσης (Anti-Replay Window):
Χρησιµοποιείται για να καθορίσει κατά πόσο ένα εισερχόµενο πακέτο είναι
επανεκπµπή ή όχι, όπως είδαµε και στην ανάλυση της συγκεκριµένης
επίθεσης
Πληροφορίες AH (AH Information): Αλγόριθµοι πιστοποίησης, διάρκεια
ζωής κλειδιών και σχετικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται στο AH
πρωτόκολλο.
Πληροφορίες ESP (ESP Information): Αλγόριθµοι κρυπτογράφησης και
πιστοποίησης, διάρκεια ζωής κλειδιών και σχετικές παράµετροι που
χρησιµοποιούνται στο ESP πρωτόκολλο.
∆ιάρκεια ζωής SA (Lifetime of SA): Αποτελεί ένα χρονικό διάστηµα ή µία
ακολουθία από byte µετά από το οποίο η SA θα πρέπει να αντικατασταθεί από
µία νέα SA ή να τερµατιστεί.
Τρόπος λειτουργίας IPSec πρωτοκόλλου (IPSec Protocol Mode):
Σηµατοδοτεί αν το IPSec λειτουργεί σε transport ή σε tunnel mode.
Μέγιστο µέγεθος τµήµατος µετάδοσης διαδροµής (Path MTU): Το
µέγιστο µέγεθος τµήµατος µετάδοσης (MTU) για την διαδροµή (path) που
ακολουθεί η SA.
Έτσι λοιπόν ο κάθε κόµβος ο οποίος χρησιµοποιεί το IPSec πρωτόκολλο, προσπαθεί
να αντιστοιχήσει κάθε πακέτο µε µία SA που έχει ορίσει, µε τον έλεγχο των τριών
παραµέτρων της SA που ορίσαµε παραπάνω (SPI, Destination IP address, Security
Protocol Identifier). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί κάποια SA για το
συγκεκριµένο πακέτο επιχειρεί να δηµιουργήσει µία νέα SA µε τον αποστολέα αυτού,
ανάλογα πάντα και µε την πολιτική ασφαλείας που ισχύει σε ένα δίκτυο.
Για τον λόγο αυτό κάθε κόµβος ο οποίος χρησιµοποεί IPSec διατηρεί ακόµα µία
βάση δεδοµένων, την βάση δεδοµένων πολιτικής ασφαλείας (Security Policy
Database, SPD), σύµφωνα µε την οποία ο κόµβος προσδιορίζει τι είδους SA θα
εφαρµόσει στα εισερχόµενα και εξερχόµενα IP πακέτα που διέρχονται από αυτόν. Για
την αντιστοιχία IP πακέτου και SA σε κάθε καταχώριση στην SPD αποθηκεύονται τα
παρακάτω στοιχεία:
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∆ιεύθυνση IP προορισµού (Destination IP address): Η IP διεύθυνση του
προορισµού της SA.
∆ιεύθυνση IP πηγής (Source IP address): Η IP διεύθυνση της προέλευσης
της SA.
Αναγνωριστικό χρήστη (UserID): Το αναγνωριστικό χρήστη από το
λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται. Το πεδίο αυτό είναι διαθέσιµο
όταν το IPSec λειτουργεί στο ίδιο λειτουργικό σύστηµα µε αυτό του χρήστη.
Επίπεδο ευαισθησίας δεδοµένων (Data sensitivity Level): Το πεδίο αυτό
χρησιµοποιείται για συστήµατα που παρέχουν πληροφορίες επιπέδου
ασφαλείας. Κάποιες τιµές που καταχωρούνται σε αυτό είναι Secret ή
Unclassified.
Πρωτόκολλο

επιπέδου

µεταφοράς

(Transport

Layer

Protocol):

Λαµβάνεται από το IP πρωτοκόλλο. Μπορεί να είναι ένας αριθµός
πρωτοκόλλου ή µία λίστα αριθµών πρωτοκόλλων.
Θύρες προέλευσης και προορισµού (Source and Destination Ports):
Περιλαµβάνει συγκεκριµένες θύρες TCP ή UDP είτε µία λίστα από θύρες.

4.1.4 ∆ιαπραγµάτευση πολιτικής SA
Όπως περιγράψαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η πολιτική σε µία SA είναι το
σύνολο

των

µεθόδων

που

χρησιµοποιούνται

για

την

αυθεντικοποίηση,

κρυπτογράφηση και συµπίεση των µηνυµάτων που αποστέλλονται στο κανάλι, για τις
οποίες ενέργειες µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι αλγόριθµοι. Η έννοια της
διαπραγµάτευσης της πολιτικής (policy negotiation) αφορά την πρόταση του initiator
προς τον responder για την χρήση ορισµένων αλγορίθµων µε τον responder να
αφαιρεί από την λίστα τους αλγορίθµους που δεν επιθυµεί. Όλα αυτά τα µηνύµατα
για τους προτεινόµενους αλγορίθµους αποστέλλονται µε την µορφή payload πάνω
από το SA. Αυτοί οι προτενόµενοι αλγόριθµοι αποτελούν ένα transform. Κάποια
γνωστά προτεινόµενα transforms στο IPSec είναι:
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Proposal 1: AH
Transform 1: HMAC-SHA
Transform 2: HMAC-MD5
Proposal 2: ESP
Transform 1: 3DES with HMAC-SHA
Transform 2: 3DES with HMAC-MD5
Transform 3: DES with HMAC-SHA
Transform 4: DES with HMAC-MD5

4.1.5 ∆ιαχείριση κλειδιών SA
Για την δηµιουργία ενός IPSec απαιτείται η ανταλλαγή ενός συµµετρικού κλειδιού
µεταξύ των δυο άκρων της επικοινωνίας. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα
ανασφαλής καθώς ενέχει κινδύνους να αποκτήσουν πρόσβαση στο κλειδί, µη
εξουσιοδοτηµένοι κόµβοι σε αυτό.
Οι µέθοδοι που ακολουθούνται για την ανταλλαγή κλειδιών είναι δύο:
a) Χειροκίνητη (Manual): Στην συγκεκριµένη µέθοδο ο διαχειριστής του
συστήµατος διαµορφώνει χειροκίνητα κάθε σύστηµα µε τα κλειδιά του και µε τα
κλειδιά των άλλων συστηµάτων που επικοινωνούν µε αυτό. Μία τέτοια µέθοδος
ωστόσο εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου το εκάστοτε περιβάλλον έχει ένα µικρό
αριθµό δροµολογητών-συστηµάτων που πρέπει να διαµορφωθούν µε τα αντίστοιχα
κλειδιά.
b) Αυτόµατη (Automated):

Σε ένα αυτόµατο σύστηµα η δηµιουργία και η

αποστολή των κλειδιών για τις SA γίνεται αυτόµατα, µε την χρήση κάποιων
πρωτοκόλλων. Μία τέτοια λύση εφαρµόζεται σε περιβάλλοντα µε µεγάλο αριθµών
δροµολογητών-συστηµάτων.
Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται συνήθως για την αυτόµατη διαχείριση κλειδιών
είναι το IKE / ISAKMP το οποίο και αναλύουµε παρακάτω.

To πρωτόκολλο ΙΚΕ (Internet Key Exchange)
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Το γεγονός ότι το IPSec δεν χρησιµοποιεί κάποιου είδους κρυπτογραφία δηµοσίου
κλειδιού για την ανταλλαγή των παραµέτρων που χρειάζονται για την εγκαθίδρυση
ενός κοινού συµµετρικού κλεδιού µεταξύ 2 κόµβων αποτελεί ένα πρόβληµα το οποίο
δηµιουργεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια ενός συστήµατος.
Το πρωτόκολλο IKE, έρχεται να απαντήσει σε αυτό το πρόβληµα. Το συγκεκριµένο
πρωτόκολλο χρησιµοποιεί τον αλγόριθµό Diffie-Hellman που περιγράψαµε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, µε χρήση επιπλέον κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού για
την ανταλλαγή των παραµέτρων έτσι ώστε να αντιµετωπίζει επιθέσεις όπως η MITM
(Man in the Middle).
Αρχικά αυτό που κάνει το IKE είναι η δηµιουργία, µε ασφαλή τρόπο, µίας σύνδεσης
SA (Security Association) µεταξύ των διαφόρων κόµβων, που προσπαθούν να
διαπραγµατευτούν το κοινό κλειδί που θα χρησιµοποιήσουν για την επικοινωνία τους,
την οποία ανανεώνει συνεχώς µε τις απαραίτητες παραµέτρους και την οποία τελικά
διαγράφει µετά το πέρας του lifetime που είναι ορισµένο σε κάθε SA.
Ας δούµε όµως αναλυτικά πως ακριβώς λειτουργεί το IKE πρωτόκολλο.
Κατ’αρχας το IKE πρωτόκολλο πραγµατοποιεί τις ακόλουθες τέσσερις διαδικασίες:
a) Καθορισµός των ιδιωτικών group για τον Diffie-Hellman.
b) ∆ηµιουργία SA: Εδώ όπως θα δούµε υπάρχουν 2 επίπεδα για την δηµιουργία
ενός SA, το κύριο επίπεδο (Main mode) και το πολύπλοκο επίπεδο (aggressive
mode) .
c) Εγκαθίδρυση SA: Σε αυτή την φάση έχουµε ένα µόνο επίπεδο, το γρήγορο
επίπεδο (quick mode).
d) Συντήρηση του IKE SA.

a) Καθορισµός ιδιωτικών group Diffie-Hellman
Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε αναλυτικά την λειτουργία του αλγορίθµου DiffieHellman.
Tα προκαθορισµένα group για τον αλγόριθµο αυτόν χρησιµοποιούνται στο τελευταίο
στάδιο του πρωτοκόλλου ΙΚΕ. Τα group αυτά είναι:
1. modp group µε 768-bit υπόλοιπο
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2. modp group µε 1024-bit υπόλοιπο
3. modp µε 1680-bit υπόλοιπο.
Όπως βλέπουµε λοιπόν η διαφοροποίηση στα παραπάνω group, είναι µε βάση το
modp που προκύπτει από την σχέση Α=

g

a

modp όπου το p πρέπει να έχει ένα

καθορισµένο µήκος για να χρησιµοποιηθεί στον αλγόριθµο.
Αυτή αποτελεί και την πρώτη «συµφωνία» µεταξύ των δύο κόµβων στους οποίους
εφαρµόζεται το IKE.

b) ∆ηµιουργία SA
Στο πρώτο µέρος του IKE αλγορίθµου θα πρέπει τα δύο µέλη της επικοινωνίας να
καθορίσουν µία µέθοδο πιστοποίησης που θα χρησιµοποιήσουν.
Κάποιες από τις µεθόδους πιστοποίησης που χρησιµοποιούνται είναι:
a) Προκαθορισµένα κλειδιά.
b) Ψηφιακές υπογραφές µε RSA.
c) Κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού RSA.
d) Αυθεντικοποίηση µε ανταλλαγή κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων µε χρήση τυχαίων
αριθµών (nonces) και “cookies”.
Για τις 3 πρώτες µεθόδους ήδη έχουµε αναφερθεί αρκετά στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Η τελευταία µέθοδος αυθεντικοποίησης, χρησιµοποιεί και αυτή κρυπτογραφία
δηµοσίου κλειδιού, µε την προσθήκη ωστόσο µίας παραµέτρου “nonce”, η οποία
είναι ένας τυχαία παραγόµενος αριθµός από τον αποστολέα και είναι διαφορετικός
για κάθε µήνυµα. Η µέθοδος αυτή παρέχει µία επιπλέον προστασία σε σχέση µε τις
παραπάνω µεθόδους και µπορεί να αντιµετωπίσει και επιθέσεις επανεκποµπής (replay
attacks).
Εκτός από τα nonces που θα δούµε παρακάτω, στην τελευταία µέθοδο
χρησιµοποιούνται και κάποια µηνύµατα “cookies”. Tα “cookies” (CKY-x)
αποτελείται από το αποτέλεσµα µίας συνάρτησης κατακερµατισµού (hash function)
σε ένα µοναδικό αναγνωριστικό του συγκεκριµένου κόµβου (π.χ διεύθυνση IP του
κόµβου), από ένα µυστικό κωδικό (secret) γνωστό µόνο στον κόµβο που δηµιουργεί
το cookie και από ένα timestamp. Ο ρόλος των cookies στο IKE είναι η προστασία
των 2 κόµβων από clogging attacks.
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Σύµφωνα µε τις clogging attacks ένας επιτιθέµενος αντιγράφει την source address
µίας από τις οντότητες που θέλουν να ανταλλάξουν κλειδιά και στέλνει ένα µήνυµα
µε παραµέτρους Diffie – Hellman, για τον υπολογισµό του DH δηµοσίου κλειδιού, µε
τυχαίες τιµές έτσι ώστε να εξαντλεί τους υπολογιστικούς πόρους του κόµβουθύµατος.
Με την χρήση των cookies, κάθε οντότητα που στέλνει ένα µήνυµα στην άλλη για τον
υπολογισµό του DH δηµοσίου κλειδιού, στέλνει ένα cookie πρώτα ενώ ο άλλος
κόµβος επιβεβαιώνει την λήψη και στέλνει το δικό του cookie, προτού ξεκινήσει τον
υπολογισµό εκθετικών πράξεων για το DH κλειδί.
H τελευταία µέθοδος αυθεντικοποίησης στο IKE πρωτόκολλο, χρησιµοποιείται
συνήθως όταν θέλουµε υψηλά επίπεδα ασφάλειας κατά την αυθεντικοποίηση των
κόµβων µεταξύ των οποίων θα δηµιουργηθεί µία SA.
Οι δύο κόµβοι που χρησιµοποιούν το IKE πρωτόκολλο παράγουν τέσσερα µυστικά
IDs (SKEΥID, SKEYID_d, SKEYID_a, SKEYID_e) τα οποία τα στέλνουν ο ένας
στον άλλο κατά την διάρκεια δηµιουργίας µίας SA.
Ανάλογα µε την µέθοδο πιστοποίησης που χρησιµοποιείται το αρχικό SKEYID είναι
διαφορετικό. Πιο συγκεκριµένα:
Για την µέθοδο των προκαθορισµένων κλειδιών έχουµε:
SKEYID = ΗΜΑC(preshared key, Ni|Nr), όπου
Ni και Nr: nonces από “initiator” και “responder”, τους 2 κόµβους δηλαδή
µεταξύ των οποίων δηµιουργείται η εκάστοτε SA.
HMAC: συµβολίζει την εφαρµογή hash συνάρτησης στο προκαθορισµένο κλειδί
µαζί µε την συνένωση µε το nonce των 2 κόµβων (initiator και responder).

Για την µέθοδο ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού
µε Diffie-Helman έχουµε την χρήση του τύπου

g

xy

:
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SKEYID = HMAC (Ni|Nr,

g

xy

)

Για την τελευταία µέθοδο ανταλλαγή µηνυµάτων nonces έχουµε:
SKEYID = HMAC(H(Ni|Nr),CKEY-i|CKEY-r), όπου
H: συνάρτηση κατακερµατισµού (hash function)
CKEY-i και CKEY-r: Ανταλλαγή cookie από initiator και responder.
Τα υπόλοιπα SKEYID τώρα προκύπτουν από το αρχικό ως εξής:
a)SKEYID_d:Χρησιµοποιείται για την απόκτηση των δεδοµένων για το κλειδί
στο IPSec και ορίζεται ως εξής:
SKEYID_d=HMAC(SKEYID,

g

xy

| CKEY-i|CKEY-r|0).

b)SKEYID_a: Χρησιµοποιείται για την διασφάλιση της ακεραιότητας της
πληροφορίας κατά την ανταλλαγή κλειδιού και υπολογίζεται ως εξής:

SKEYID_a=HMAC(SKEYID,SKEYID_d,

g

xy

| CKEY-i|CKEY-r|1).

c) SKEYID_e: Χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των IKE µηνυµάτων και
υπολογίζεται ως εξής:

SKEYID_e=HMAC(SKEYID,SKEYID_a, SKEYID_a ,

g

xy

| CKEY-i|CKEY-

r|2).
To σηµαντικό χαρακτηριστικό σε αυτά τα SKEYIDs, είναι ότι εξαιτίας της
συνάρτησης κατακερµατισµού (hash) που χρησιµοποιείται, το αρχικό κλειδί
(SKEYID) δεν µπορεί να αναπαραχθεί από τα υπόλοιπα τρία SKEYIDs ακόµα και αν
αυτά γίνουν γνωστά.
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Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποια από τις φάσεις του IKE πρωτοκόλλου που
αναφέραµε παραπάνω.
Αρχικά θα δούµε το normal mode για δύο περιπτώσεις, µία για την περίπτωση του
προκαθορισµένου κλειδιού και µία για την περίπτωση των ψηφιακών υπογραφών.
Για την µέθοδο του προκαθορισµένου κλειδιού, όπως θα δούµε και στο σχήµα που
ακολουθεί, έχουµε: την ανταλλαγή έξι συµµετρικών µηνυµάτων που γίνεται σε τρία
στάδια µεταξύ του initiator και του responder. Αρχικά οι 2 κόµβοι στέλνουν τις
απαραίτητες πληροφορίες για το Security Association στο SA µήνυµα, στην συνέχεια
έχουµε την ανταλλαγή τυχαίων αριθµών που αποτελεί το µήνυµα Nonce µαζί µε ένα
τύπο µηνύµατος ανταλλαγής κλειδιών KE (Key Exchange) και τέλος έχουµε την
αυθεντικοποίηση του ενός κόµβου από τον άλλο µε την ανταλλαγή των ID τους.

Εικόνα 4.10 IKE: Normal mode – preshared key
Στην περίπτωση της ανταλλαγής µε χρήση ψηφιακών υπογραφών που βλέπουµε
παρακάτω έχουµε και πάλι την ανταλλαγή έξι µηνυµάτων µε την διαφορά όµως ότι
κάθε κόµβος ζητάει από τον άλλο ένα πιστοποιητικό στο 2ο στάδιο το οποίο
αποστέλλεται τελικά στο 3ο στάδιο µε την χρήση ψηφιακών υπογραφών στα
µηνύµατα που ανταλλάσσονται. Επίσης στην προκειµένη περίπτωση το KE(Key
Exchange) µήνυµα περιλαµβάνει την ανταλλαγή κλειδιού µέσω Diffie-Hellman.

Μ.Π.Σ στα Πληροφοριακά Συστήµατα – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

87

∆ηµήτρης Βουτσής (2011) «Περιβάλλοντα Εικονικών ∆ικτύων: Θέµατα επίδοσης και ασφάλειας»

Εικόνα 4.11 IKE:Normal mode – Digital Signatures exchange
Τέλος όσον αφορά το άλλο επίπεδο που χρησιµοποιείται για την δηµιουργία µίας SA,
το aggressive mode, αυτό παρουσιάζει ορισµένες διαφορές µε το normal mode,
κυρίως ως προς τον αριθµό µηνυµάτων που ανταλλάσσονται.
Έτσι στο aggressive mode ανταλλάσσονται τρία µηνύµατα αντί για 6. Ο identifier
στέλνει στον responder κάποιες τιµές για το Diffie-Hellman αλγόριθµο, το nonce και
το ID του. Στην συνέχεια ο responder στέλνει ακριβώς τα ίδια στοιχεία µε την
προσθήκη ενός authentication header το οποίο χρησιµοποιείται σαν υπογραφή και
τέλος ο initiator απαντά και αυτός µε το δικό του authentication header.
Η µέθοδος αυτή δεν παρέχει µεγάλο βαθµό διαπραγµάτευσης (negotiation) µεταξύ
των δύο κόµβων ενώ χρησιµοποιείται κυρίως για την σύνδεση αποµακρυσµένων
κόµβων, όπου ζητάµε µεγαλύτερη ταχύτητα στην διαπραγµάτευση.

c) Εγκαθίδρυση SA
Στην συνέχεια θα δούµε την 3η φάση του IKE πρωτοκόλλου που την αποτελεί η
εγκαθίδρυση της SA, για την οποία θα δούµε µόνο ένα επίπεδο, το quick mode.
Σκοπός σε αυτή την φάση είναι η δηµιουργία κλειδιών για την SA.
Αρχικά ο Ιnitiator στέλνει τις απαραίτητες πληροφορίες για το SA, µία επικεφαλίδα
(Header) στο αρχικό µέρος του µηνύµατος, ένα nonce (Ni) για να απορρίπτει replay
attacks και να διασφαλίζει την γνησιότητα των µηνυµάτων, τα IDs των initiator και
responder και το αποτέλεσµα της παρακάτω συνάρτησης κατακερµατισµού:
HASH1=HMAC(SKEYID_a, M-ID | SA | Ni [| KE] [| IDci | IDcr]), όπου
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M-ID: ένα ID για να προσδιορίζεται µοναδικά η συγκεκριµένη SA.
Στην συνέχεια ο Responder θα στείλει τα αντίστοιχα στοιχεία στον initiator µαζί µε το
αποτέλεσµα της παρακάτω HASH2 συνάρτησης:
HASH2=HMAC(SKEYID_a, M-ID | Ni | SA [| KE] [| IDci | IDcr])
Tέλος ο initiator θα απαντήσει µε το παρακάτω µήνυµα για την τελική πιστοποίηση
του responder:
HASH3=HMAC(SKEYID_a, 0 | M-ID | Ni | Nr).

Εικόνα 4.12 To quick mode στο IKE πρωτόκολλο για την εγκαθίδρυση µίας SA

d) Συντήρηση SA
Την τελευταία φάση του IKE πρωτοκόλλου αποτελεί η ενηµέρωση των παραµέτρων
της εκαστοτε SA, µε την αποστολή των αντίστοιχων µηνυµάτων SA για κάθε κόµβο.
Στην φάση αυτή πραγµατοποείται και η διαγραφή µίας SA.
Ωστόσο η συγκεκριµένη λειτουργία υλοποιείται συνήθως από το πρωτόκολλο
ISAKMP που θα δούµε παρακάτω.
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To πρωτόκολλο ΙSAKMP ( Internet Security Association and Key Management
Protocol)
Το πρωτόκολλο ISAKMP

παρέχει ένα πλαίσιο γα την διαχείριση κλειδιών στο

∆ιαδίκτυο καθώς επίσης και για την διαχείριση των χαρακτηριστικών ασφαλείας σε
µία SA µέσα από συγκεκριµένους µηχανισµούς που αυτό προσφέρει.
Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε την λειτουργία του πρωτοκόλλου IKE το οποίο
µεριµνά για την ασφαλή ανταλλαγή των Diffie-Hellman τιµών αλλά και για την
ασφαλή αυθεντικοποίηση των δύο κόµβων µεταξύ των οποίων εγκαθιδρύεται µία SA.
Ωστόσο η τελική δηµιουργία, εγκαθίδρυση και συντήρηση µίας SA υλοποιείται µε
την χρήση του αλγορίθµου ISAKMP, ο οποίος προσδιορίζει τις διεργασίες και την
διαµόρφωση των πακέτων για τις παραπάνω λειτουργίες.
Ως µέρος της εγκαθίδρυσης της SA, ο ISAKMP καθορίζει το φορτίο πακέτων
(payload) που µεταφέρονται για την ανταλλαγή κλειδιών και την πιστοποίηση των
δεδοµένων. Αυτά τα payload παρέχουν ένα καθορισµένο πλαίσιο ανεξάρτητο από τον
αλγόριθµο κρυπτογράφησης, τον µηχανισµό αυθεντικοποίησης και το πρωτόκολλο
ανταλλαγής κλειδιών.
Το ISAKMP λοιπόν ορίζει µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται µε την χρήση UDP ως
πρωτόκολλο µεταφοράς. Τα µηνύµατα αποτελούνται από την κεφαλίδα ISAKMP
ακολουθούµενη από ένα ή περισσότερα τµήµατα περιεχοµένου για τα φορτία
πακέτων (payloads).
Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζουµε την κεφαλίδα ISAKMP και την γενική
κεφαλίδα φορτίου (payload).
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Εικόνα 4.13 Η κεφαλίδα ISAKMP και τα πεδία του Payload
Τα πεδία της κεφαλίδας του ISAKMP, όπως βλέπουµε και στην εικόνα 4.13 είναι:
Initiator Cookie: Αριθµός cookie από την οντότητα που ξεκινά την εγκαθίδρυση,
γνωστοποίηση ή διαγραφή SA.
Responder Cookie: Αριθµός cookie της οντότητας που απαντά (responder) στο
παραπάνω µήνυµα.
Next Payload: ∆ηλώνει τον τύπο του πρώτου τµήµατος φορτίου στο µήνυµα, τα
περιεχόµενα του οποίου εξετάζουµε παρακάτω.
MjVer: ∆ηλώνει την κύρια έκδοση (major version) του ISAKMP που
χρησιµοποιείται.
MnVer: ∆ηλώνει την δευτερεύουσα έκδοση (minor version) που χρησιµοποιείται.
Exchange Type: ∆ηλώνει τον τύπο της ανταλλαγής για την εκάστοτε SA. Το πεδίο
αυτό το εξετάζουµε αναλυτικότερα παρακάτω.
Flags: ∆ηλώνει συγκεκριµένες επιλογές για την ανταλλαγή ISAKMP.
Message ID: Αναγνωριστικό (ID) που προσδιορίζει µοναδικά το συγκεκριµένο
µήνυµα.
Length: To συνολικό µήκος του µηνύµατος (της κεφαλίδας µαζί µε τα τµήµατα του
payload).
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ISAKMP Payloads
Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε τους διάφορους τύπους Payloads, που περιλαµβάνει
η κεφαλίδα που βλέπουµε στην εικόνα 4.13. To πεδίο Next Payload στην κεφαλίδα
αυτή έχει τιµή 0 εάν είναι το τελευταίο τµήµα φορτίου στο µήνυµα, αλλιώς η τιµή του
είναι ο τύπος του επόµενου φορτίου (Next Payload) ενώ το πεδίο Payload Length
δηλώνει το µήκος του φορτίου.
Οι σηµαντικότεροι τύποι φορτίου (Payload) είναι:
SA Paylaod: Χρησιµοποιείται για την εκκίνηση της εγκαθίδρυσης µίας SA, ενώ εδώ
προσδιορίζονται, πολιτικές ασφαλείας για την διαπραγµάτευση παραµέτρων και τα
απαιτούµενα επίπεδα ασφαλείας για την κρυπτογράφηση που θα χρησιµοποιηθεί
κατά την ανταλλαγή.
Proposal Payload: Περιέχει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται στο στάδιο της
διαπραγµάτευσης µίας SA. Πιο συγκεκριµένα προσδιορίζει το πρωτόκολλο που
χρησιµοποιείται για την SA (AH ή ESP), το δείκτη SPI του αποστολέα και το πλήθος
των µετασχηµατισµών (transforms).
Transform Payload: Προσδιορίζει ένα µετασχηµατισµό ασφαλείας (transform) που
χρησιµοποιείται για την διασφάλιση του καναλιού επικοινωνίας για το πρωτόκολλο
που υποδεικνύεται.
Key Exhange Payload: Χρησιµοποιείται για διάφορα είδη ανταλλαγής κλειδιών
όπως οι µηχανισµοί IKE και Oakley.
Identification Payload: Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των
κόµβων που επικοινωνούν στην εκάστοτε SA.
Certificate Payload: Μεταφέρει πιστοποιητικά δηµοσίου κλειδιού (πιστοποιητικό
X.509, κουπόνια σε Kerberos, λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών CRL, κτλ).
Certificate Request Payload: Χρησιµοποιείται από τον αποστολέα για να ζητήσει
ένα πιστοποιητικό από την οντότητα µε την οποία επικοινωνεί.
Hash Payload: Χρησιµοποιείται για έλεγχο ακεραιότητας στα δεδοµένα του
µηνύµατος ISAKMP αλλά και για υπηρεσίας µη αποποίησης του µηνύµατος.
Nonce Payload: Περιέχει τυχαία δεδοµένα (nonce) για την αποφυγή επιθέσεων
επανεκποµπής (replay attacks).
Notification Payload: Περιέχει πληροφορίες σφαλµάτων ή καταστάσεων για την
συγκεκριµένη SA.
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Delete Payload: Καθορίζει µία ή περισσότερες SA που δεν είναι πια έγκυρες και
έχουν διαγραφεί από την βάση δεδοµένων (SAD) του ο αποστολέας.

ISAKMP Exchanges
Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουµε το πεδίο Exchange Type στην κεφαλίδα του
ISAKMP. Το πεδίο αυτό δηλώνει έναν τύπο ανταλλαγής που πραγµατοποιείται πάνω
από ένα SA. Οι κυριότεροι τύποι ανταλλαγής (Exchange Types) είναι:
Base Exchange: Η ανταλλαγή αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη µετάδοση της
ανταλλαγής κλειδιών και των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται για την
αυθεντικοποίηση. Στα δύο πρώτα µηνύµατα της ανταλλαγής αυτής παρέχονται
cookies και nonces και από τις δυο οντότητες και εγκαθιδρύεται η SA µε το
πρωτόκολλο και τους µετασχηµατισµούς που έχουν συµφωνηθεί. Τέλος στα δυο
τελευταία µηνύµατα ανταλλάσσονται τα κλειδιά, τα ID των οντοτήτων µαζί µε ένα
µηχανισµό αυθεντικοποίησης για την ανταλλαγή αυτή.
Identity Protection Exchange: Η συγκεκριµένη ανταλλαγή επεκτείνει την βασική
ανταλλαγή έτσι ώστε να προστατεύονται οι ταυτότητες (IDs) των οντοτήτων. Πιο
συγκεκριµένα, τα δύο πρώτα µηνύµατα εγκαθιδρύουν την SA όπως παραπάνω, τα
επόµενα δύο εκτελούν την ανταλλαγή κλειδιών µε την χρήση nonces και µετά από
τον υπολογισµό ενός κλειδιού περιόδου εργασίας (session key) οι δυο πλευρές
ανταλλάσσουν

κρυπτογραφηµένα

µηνύµατα

που

περιέχουν

πληροφορίες

πιστοποίησης µε την χρήση ψηφιακών υπογραφών ή πιστοποιητικών δηµοσίου
κλειδιού.
Authentication only Exchange: Η ανταλλαγή αυτή χρησιµοποιείται µόνο για την
αυθεντικοποίηση των δύο οντοτήτων χωρίς την ανταλλαγή κλειδιών. Και εδώ τα δύο
πρώτα µηνύµατα εγκαθιδρύουν την SA, στην συνέχεια ο responder χρησιµοποιεί το
δεύτερο µήνυµα για να µεταδώσει το ID του και χρησιµοποιεί µεθόδους
αυθεντικοποίησης για να προστατεύσει το µήνυµα. Τέλος ο initiator στέλνει ένα τρίτο
µήνυµα για να µεταδώσει το δικό του πιστοποιηµένο ID.
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Aggressive Exchange: Η ανταλλαγή aggressive χρησιµοποιεί έναν περιορισµένο
αριθµό µηνυµάτων χωρίς να χρησιµοποιεί µηχανισµούς για την προστασία των ID
των οντοτήτων. Αρχικά στο πρώτο µήνυµα ο initiator στέλνει το ID του, προτείνει
µία SA µαζί µε τα σχετικά προτεινόµενα πρωτόκολλα και µετασχηµατισµούς ενώ
ξεκινά επίσης και την ανταλλαγή κλειδιών. Στην συνέχεια ο responder δηλώνει την
αποδοχή της SA µε ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο και µετασχηµατισµό,
ολοκληρώνει την ανταλλαγή κλειδιών και πιστοποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες.
Τέλος στο τρίτο µήνυµα ο initiator µεταδίδει ένα πιστοποιηµένο αποτέλεσµα που
καλύπτει τις προηγούµενες πληροφορίες που απέστειλε κρυπτογραφηµένο µε το
κοινό µυστικό κλειδί περιόδου εργασίας (session key).
Information Exchange: Η ανταλλαγή αυτή χρησιµοποιείται για την εκποµπή
πληροφοριών σχετικά µε την διαχείριση των SA.

4.1.6 Συµπεράσµατα
Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε αναλυτικά το πρωτόκολλο IP Security (IPSec) σχετικά µε
τα πρωτόκολλα και τους µηχανισµούς που αυτό χρησιµοποιεί έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται στο έπακρο η εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα στην επικοινωνία
µεταξύ δυο οντοτήτων αλλά και η µεταξύ τους αυθεντικοποίηση. Για τον λόγο αυτό
χρησιµοποιείται συνήθως ως µηχανισµός ασφαλείας σε όλα τα VPN που είδαµε στο
πρώτο κεφάλαιο και πιο συγκεκριµένα σε περιπτώσεις σύνδεσιµότητας των
υποκαταστηµάτων µίας επιχείρησης και πολλών αποµακρυσµένων χρηστών µε τα
κεντρικά γραφεία αυτής. Χρησιµοποιείται ακόµη και για την ασφάλεια σε
συνδιαλέξεις πάνω από το IP πρώτοκολλο (Voip telephony) µίας επιχείρησης αλλά
και για αύξηση της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εµπόριο.
Συµπερασµατικά, κάποια από τα πλεονεκτήµατα που µπορούµε να αναφέρουµε
λοιπόν για το IPSec είναι:
Παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας η οποία συνήθως εφαρµόζεται σε όλη την
κίνηση που διέρχεται από την περίµετρο του δικτύου, όταν αυτό υλοποιείται
σε κάποιους δροµολογητές (tunnel mode).
Αποτρέπει περιπτώσεις παράκαµψης στο εσωτερικό δίκτυο όταν τα µόνα
σηµεία εισόδου σε αυτό υλοποιούν IPSec.
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Είναι διαφανές για τις εφαρµογές, µιας και αυτό υλοποιείται σε επίπεδο
δικτύου και όχι µεταφοράς. Έτσι δεν απαιτείται καµία παραµετροποίηση
λογισµικού όταν υλοποιείται IPSec σε ένα εταιρικό δίκτυο.
Είναι διάφανο προς τους τελικούς χρήστες. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται
καµία εκπαίδευση από αυτούς στους µηχανισµούς του IPSec.
Το IPSec µπορεί ακόµα να παρέχει ασφάλεια για µεµονωµένους χρήστες αν
υπάρχει τέτοια ανάγκη (transport mode). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο για
εξωτερικούς χρήστες και για την διαµόρφωση ενός εικονικού υποδικτύου για
ευαίσθητες εφαρµογές στο εσωτερικό ενός εταιρικού δικτύου.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλα µέσα (firewall) για την
εφαρµογή πολιτικών ασφαλείας σε έναν οργανισµό.

4.2 Το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL)
Μετά το IPSec πρωτόκολλο ασφαλείας, ένα ακόµη διαδεδοµένο πρωτόκολλο είναι το
Secure Socket Layer (SSL) το οποίο θα περιγράψουµε στο συγκεκριµένο
υποκεφάλαιο.
To πρωτόκολλο αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε από την Netscape το 1995, σε αντίθεση
µε το IPSec είναι υλοποιηµένο σε socket level, πάνω από το TCP πρωτόκολλο στο
επίπεδο µεταφοράς και παρέχει µηχανισµούς ασφαλείας σε εφαρµογές στο ανώτερο
επίπεδο (HTTP, HTTPS, TELNET κ.α).
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται και η σχετική θέση των δύο µηχανισµών στην στοίβα
πρωτοκόλλων TCP/IP.

Εικόνα 4.14 Σχετική θέση IPSec και SSL στην στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP
Η κύρια εφαρµογή του SSL σήµερα αφορά την ασφαλή επικοινωνία µεταξύ ενός
client και ενός server από άκρο σε άκρο µε την χρήση φυλλοµετρητών (browsers).
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Για τον λόγο αυτό όλοι οι σύγχρονοι browsers έχουν ενσωµατωµένους µηχανισµούς
για SSL υλοποιήσεις, κυρίως της 3ης έκδοσης αυτού (SSLv3).
Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφουµε εκτενώς την αρχιτεκτονική του, τα
πρωτόκολλα

που

αυτό

χρησιµοποιεί

και

τις

µεθόδους

αυθεντικοποίησης,

κρυπτογράφησης και ακεραιότητας των δεδοµένων στις επικοινωνίες µεταξύ
οντοτήτων.

4.2.1 Η αρχιτεκτονική του SSL
Όπως αναφέραµε και νωρίτερα το SSL υλοποιεί ασφαλείς συνδέσεις από άκρο σε
άκρο πάνω από το TCP πρωτόκολλο. Ωστόσο το SSL δεν είναι ένα απλό πρωτόκολλο
αλλά δύο επίπεδα πρωτοκόλλων όπως βλέπουµε και στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 4.15 Στοίβα πρωτοκόλλου SSL
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Όπως βλέπουµε και στο παραπάνω σχήµα το SSL αποτελείται από τέσσερα
πρωτόκολλα τα οποία λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Αρχικά το SSL Record Protocol
(Πρωτόκολλο Εγγραφής SSL) παρέχει βασικές υπηρεσίες ασφαλείας στα
πρωτόκολλα των ανωτέρων επιπέδων. Στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει το SSL
Handshake Protocol (Πρωτόκολλο Χειραψίας) το οποίο παρέχει υπηρεσίες
αυθεντικοποίησης, το SSL Change Cipher Spec Protocol (Πρωτόκολλο αλλαγής
προδιαγραφών κρυπτογράφησης) για αλλαγές στις παραµέτρους µία SSL σύνδεσης,
το SSL Alert Protocol (Alert Protocol) για ενηµέρωση καταστάσεων και σφαλµάτων
κατά την σύνδεση και το HTTP πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες µεταφοράς στην
επικοινωνία µεταξύ πελάτη (client) και διακοµιστή (server) µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα
πρωτόκολλα αυτά θα τα δούµε αναλυτικότερα στην ενότητα που ακολουθεί.
Στην συνέχεια θα αναφερθούµε σε δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία του SSL
πρωτοκόλλου, την SSL περίοδο εργασίας (SSL session) και την SSL σύνδεση (SSL
Connection) οι οποίες ορίζονται ως εξής:
SSL περίοδος εργασίας (SSL session): Η περίοδος εργασίας SSL αποτελεί µία
συσχέτιση µεταξύ πελάτη και διακοµιστή παρόµοια µε την συσχέτιση ασφαλείας
(SA) που είδαµε στο IPSec πρωτόκολλο και διαµορφώνεται από το Handshake
Πρωτόκολλο. Σε µία SSL περίοδο εργασίας ορίζονται ένα σύνολο παραµέτρων
ασφαλείας (κρυπτογραφικού αλγόριθµοι, υπηρεσίες αυθεντικοποίηση κ.α), οι οποίες
µπορούν να διαµοιραστούν µεταξύ πολλών συνδέσεων SSL. Εποµένως σε µία SSL
περίοδο εργασίας µπορούν να εµπεριέχονται πολλαπλές SSL συνδέσεις.
Οι SSL περίοδοι εργασίας χρησιµοποιούνται λοιπόν για να αποφεύγεται η
διαπραγµάτευση

νέων

παραµέτρων

ασφαλείας

για

κάθε

σύνδεση

που

πραγµατοποιείται µεταξύ πελάτη και διακοµιστή.
SSL Σύνδεση (SSL Connection): H SSL σύνδεση είναι απλώς µία σύνδεση στο
επίπεδο µεταφοράς του µοντέλου του OSI και παρέχει ένα κατάλληλο σύνολο
υπηρεσιών κάθε φορά. Οι συγκεκριµένες συνδέσεις είναι προσωρινές και κάθε
σύνδεση ανήκει πάντα σε µία περίοδο εργασίας (session).
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Όπως γίνεται αντιληπτό σε µία SSL session υπάρχουν αρκετοί παράµετροι που πρέπει
να αποθηκευτούν σχετικά µε τα στοιχεία για την αυθεντικοποίηση των δύο
οντοτήτων. Οι παράµετροι που ορίζονται σε µία session είναι:
Αναγνωριστικό περιόδου εργασίας (Session Identifier): Αποτελεί έναν αριθµό από
bits που προσδιορίζει µοναδικά µία ενεργή session.
Πιστοποιητικό οµότιµου κόµβου (Peer Certificate): Πιστοποιητικό Χ.509 του
οµότιµου κόµβου. Το στοιχείο αυτό µπορεί να είναι και κενό (null).
Μέθοδος συµπίεσης (Compression Method): Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται
για την συµπίεση των δεδοµένων πριν από την κρυπτογράφηση.
Προδιαγραφές κρυπτογράφησης (Cipher Spec): Προσδιορίζει έναν αλγόριθµο
κρυπτογράφησης και ένα αλγόριθµο κατακερµατισµού για τους υπολογισµούς των
MAC (Message Authentication Code) στα µηνύµατα του SSL Handshake
πρωτοκόλλου.
Κύριο µυστικό (Master Secret): Αποτελεί ένα µυστικό αρχικό κλειδί 48 bit το οποίο
µοιράζεται πελάτης και διακοµιστής και χρησιµοποιείται για την εξαγωγή από αυτό
ενός συµµετρικού κλειδιού για την επικοινωνία µεταξύ τους.
Επανεκκιννήσιµο (IS Resumable): Μία σηµαία (flag) που προσδιορίζει αν η
περίοδος εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το ξεκίνηµα νέων συνδέσεων.

Αντίστοιχα για µία SSL connection οι παράµετροι που ορίζονται είναι:
Τυχαίες ακολουθίες διακοµιστή και πελάτη (Server and Client random): Μία
σειρά από byte που επιλέγονται τυχαία από διακοµιστή και πελάτη για κάθε σύνδεση.
Μυστικό εγγραφής MAC διακοµιστή (Server write MAC secret): Το µυστικό
κλειδί που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή ενός MAC στα δεδοµένα που στέλνονται
από τον διακοµιστή για την διασφάλιση της αυθεντικοποίησης των δύο κόµβων.
Μυστικό εγγραφής MAC πελάτη (Client write MAC secret): Το µυστικό κλειδί
που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή MAC στα δεδοµένα που στέλνονται από τον
πελάτη.
Κλειδί εγγραφής διακοµιστή (Server write key): Το συµµετρικό κλειδί για την
κρυπτογράφηση των δεδοµένων που στέλνονται από τον διακοµιστή και την
αποκρυπτογράφησή τους από τον πελάτη.
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Κλειδί εγγραφής πελάτη (Client write key): Το συµµετρικό κλειδί για την
κρυπτογράφηση των δεδοµένων που στέλνονται από τον πελάτη και την
αποκρυπτογράφησή τους από τον διακοµιστή.
∆ιανύσµατα απόδοσης αρχικών τιµών (Initialization Vendors): Χρησιµοποιούνται
κατά την κρυπτογράφηση τµηµάτων CBC (Cipher-Block Chaining), κατά την οποία
το αρχικό plaintext χωρίζεται σε τµήµατα (blocks) και κάθε block κρυπτογραφείται
µε διαφορετικό κλειδί.
Αριθµοί

ακολουθίας

(Sequence

Numbers):

Αριθµοί

ακολουθίας

για

τα

µεταδιδόµενα και λαµβανόµενα µηνύµατα για κάθε SSL σύνδεση.

4.2.2 Πρωτόκολλα στο SSL
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε αναλυτικά τα τέσσερα βασικά πρωτόκολλα που
χρησιµοποιούνται στο SSL: το Handshake Protocol, το Record Protocol, το Change
Cipher Protocol και το Alert Protocol.

SSL Record Protocol
To SSL Record Protocol αποτελεί και το βασικότερο πρωτόκολλο του SSL, το οποίο
παρέχει δύο υπηρεσίες στις SSL συνδέσεις:
Εξασφάλιση εµπιστευτικότητας: µε την χρήση ενός κοινού µυστικού
κλειδιού (shared secret key) για την συµµετρική κρυπτογραφία των φορτίων
(payloads) του SSL.
Εξασφάλιση ακεραιότητας: µε την χρήση ενός κοινού µυστικου κλειδιού
(shared secret key) για την χρήση MAC στα φορτία του SSL.
Εκτός από υπηρεσίες κρυπτογράφησης και διασφάλιση ακεραιότητας µε χρήση
MAC, το πρωτόκολλο SSL Record παρέχει ακόµα µηχανισµούς κατάτµησης και
συµπίεσης στο αρχικά δεδοµένα. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνονται οι λειτουργίες
του SSL Record πρωτοκόλλου.
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Εικόνα 4.16 Οι λειτουργίες στο SSL Record Protocol
Αναλυτικότερα οι λειτουργίες που πραγµατοποιούνται σε καθένα από τα παραπάνω
στάδια είναι:
Κατάτµηση (Fragment): Το κάθε µήνυµα ανώτερου επιπέδου τεµαχίζεται σε
τµήµατα των 16 KB ή λιγότερο.
Συµπίεση (Compress):

Το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό ενώ στο SSLv3 δεν

περιλαµβάνονται καθόλου αλγόριθµοι συµπίεσης.
Υπολογισµός Κωδικού Μηνύµατος Αυθεντικοποίησης (Add MAC): Στο στάδιο
αυτό εφαρµόζεται αρχικά σε κάθε τµήµα µία συνάρτηση κατακερµατισµού MD5 ή
SHA-1 και ακολουθούν πράξεις µε τα bit του µηνύµατος ανάλογα µε τον αλγόριθµο
που θα χρησιµοποιηθεί. Το τελικό αποτέλεσµα της συνάρτησης συµπιέζεται και
προσαρτάται στο αρχικό µήνυµα.
Κρυπτογράφηση (Encrypt): Μετά την εφαρµογή MAC το µήνυµα κρυπτογραφείται
µε ένα από τους αλγορίθµους: IDEA, RC2-40, DES, 3DES, Fortezza, ενώ ενδέχεται
να υπάρχει και συµπλήρωση (padding) στα bits του µηνύµατος πριν την εφαρµογή
του αλγορίθµου.
Σχεδιασµός κεφαλίδας SSL Record (Append SSL Record Header): Τελικώς στο
αρχικό µήνυµα µετά την κρυπτογράφηση προστίθεται µία κεφαλίδα µε τα εξής πεδία:
Τύπος Περιεχοµένου (Content Type): Αναφέρει το πρωτόκολλο του
ανωτέρου επιπέδου που θα χρησιµοποιήσει (Handshake, ChangeCipher,
Alert) το κάθε τµήµα που έχει δηµιουργηθεί (fragment).
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Κύρια έκδοση (Major Version): Προσδιορίζει την κύρια έκδοση του SSL
που χρησιµοποιείται
∆ευτερεύουσα έκδοση (Minor Version): Προσδιορίζει την δευτερεύουσα
έκδοση που χρησιµοποιείται.
Συµπιεσµένο µήκος (Compressed Length): Το συνολικό µήκος του κάθε
τµήµατος σε byte.
Η τελική µορή µία SSL record εγγραφής φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Εικόνα 4.17 Μορφή SSL Record

SSL Handshake Protocol
To SSL Handshake πρωτόκολλο παρέχει σε client και server υπηρεσίες
αυθεντικοποίησης αλλά και ένα πλαίσιο διαπραγµάτευσης για αλγορίθµους
κρυπτογράφησης,

αλγορίθµους

κατακερµατισµού

και

κλειδιά

που

θα

χρησιµοποιήσουν για την προστασία των δεδοµένων στην µεταξύ τους επικοινωνία.
Το πρωτόκολλο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως κατά την εγκαθίδρυση µίας περιόδου
εργασίας SSL (SSL session) πριν από οποιαδήποτε µετάδοση δεδοµένων µεταξύ των
δυο οντοτήτων (SSL connection).
Το πρωτόκολλο Handshake παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήµα που ακολουθεί:
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Εικόνα 4.18 To SSL Handshake
Όπως βλέπουµε και από το παραπάνω σχήµα το πρωτόκολλο χαρακτηρίζεται από 4
φάσεις:
1η Φάση: Στην πρώτη φάση έχουµε την εγκατάσταση δυνατοτήτων ασφαλείας, όπως
η έκδοση του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται, το ID της περιόδου εργασίας και
ορίζονται κάποιοι παράµετροι, όπως

αλγόριθµοι κρυπτογράφησης που θα

χρησιµοποιηθούν, (cipher suite), µέθοδοι συµπίεσης και τέλος κάποιοι τυχαίοι
(random) αριθµοί.
2η Φάση: Στην φάση αυτή έχουµε την αυθεντικοποίηση του διακοµιστή στον πελάτη
µε την αποστολή του πιστοποιητικού του πρώτου προς τον δεύτερο. Στην φάση αυτή
ο διακοµιστής µπορεί να ζητήσει και το πιστοποιητικό του πελάτη.
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3η Φάση: Στην φάση αυτή έχουµε την αυθεντικοποίηση του πελάτη στον διακοµιστή
µε την αποστολή του πιστοποιητικού του πελάτη προς τον διακοµιστή (σε περίπτωση
που αυτό έχει ζητηθεί). Ο πελάτης ακόµα στέλνει µία ανταλλαγή κλειδιών και
επαληθεύει το πιστοποιητικό του διακοµιστή.
4η Φάση: Αποτελεί την τελευταία φάση του πρωτοκόλλου, όπου διακοµιστής και
πελάτης αλλάζουν το cipher suite και τερµατίζεται η διαπραγµάτευση.
Ακολούθως θα παρουσιάσσουµε αναλυτικά τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται σε
κάθε φάση του πρωτοκόλλου.
1η Φάση – Εγκατάσταση ∆υνατοτήτων
Στην συγκεκριµένη φάση έχουµε τα εξής µηνύµατα:
Client hello: Στο µήνυµα αυτό εµπεριέχονται µία σειρά από παραµέτρους όπως:
Έκδοση (version): Αναφερεί την µεγαλύτερη τιµή έκδοσης του πρωτοκόλλου
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον client.
Τυχαίες τιµές (Nonce): Αποτελεί ένα τυχαίο αριθµό 32 bit για προστασία
από replay attacks.
ID περιόδου εργασίας (Session ID): Ένα αναγνωριστικός αριθµός που
προσδιορίζει µοναδικά την συγκεκριµένη περίοδο εργασίας.
Πακέτο κρυπτογράφησης (cipher suite): Όπως αναφέραµε και παραπάνω το
πεδίο αυτό περιέχει µία λίστα µε αλγόριθµους κρυπτογράφησης που προτείνει
ο πελάτης σε φθίνουσα σειρά προτίµησης.
Μέθοδος συµπίεσης (Compression Method): Μία λίστα µε µεθόδους
συµπίεσης που προτείνει ο client.
Server hello: Το αντίστοιχο µήνυµα για την απάντηση στο client hello. Περιλαµβάνει
τις ίδιες παραµέτρους που βλέπουµε παραπάνω, µε τιµές που προτείνει ο server για
έκδοση, πακέτο κρυπτογράφησης και µέθοδο συµπίεσης µε ίδιο session ID.
Πιο συγκεκριµένα η παράµετρος cipher suite ορίζει αρχικά την µέθοδο για την
ανταλλαγή κλειδιών µεταξύ client και server (shared key method) και προτείνει µία
από τις ακόλουθες:
RSA: Σε αυτή την περίπτωση το µυστικό συµµετρικό κλειδί (secret key) για
την session, κρυπτογραφείται µε το δηµόσιο κλειδί RSA του παραλήπτη ενώ
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απαραίτητο για την συγκεκριµένη µέθοδο είναι το πιστοποιητικό δηµοσίου
κλειδιού του παραλήπτη.
Σταθερή Diffie-Hellman (Fixed Diffie-Hellman): Η συγκεκριµένη µέθοδος
χρησιµοποεί τον αλγόριθµο Diffie-Hellman µε την διαφορά ότι οι δηµόσιες
παράµετροι (p και n) παρέχονται στο πιστοποιητικό που στέλνει ο server στον
client στην επόµενη φάση.
Εφήµερη Diffie-Hellman (Ephemeral Diffie-Hellman): Η µέθοδος αυτή
είναι παρόµοια µε την προηγούµενη µε την διαφορά ότι οι δηµόσιες
παράµετροι για το Diffie-Hellman ανταλλάσσονται υπογεγγραµένα µε το
ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα και στην συνέχεια ο παραλήπτης χρησιµοποιεί
το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα για να επαληθεύσει την υπογραφή.
Ανώνυµη Diffie-Hellman (Anonymous Diffie-Hellman): Χρησιµοποιεί τον
βασικό αλγόριθµο Diffie-Hellman χωρίς καµία µέθοδο αυθεντικοποίησης. Για
τον λόγο αυτό η συγκεκριµένη µέθοδος είναι ευάλωτη σε επιθέσεις “man in
the middle” και δεν χρησιµοποιείται συχνά.
Εκτός από την shared key method οι υπόλοιπες παράµετροι στο πακέτο
κρυπτογράφησης (cipher suite) είναι:
CipherAlgorithm: Χρησιµοποιεί έναν από τους αλγορίθµους RC4, RC2, DES,
3DES, DES40, IDEA, Fortezza.
MACAlgorithm: Μπορεί να είναι MD5 ή SHA-1.
CipherType: Αναφέρει αν είναι αλγόριθµος τµήµατος (block type) ή ροής (stream
type).
IsExportable: µε τιµές 0 ή 1.
Hashsize: Μπορεί να είναι 0, 16 (MD5) ή 20 (SHA-1) byte.
Key Material: Μία ακολουθία που περιέχουν δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται
στην δηµιουργία κλειδιών εγγραφής.
IV Size: Μέγεθος διανύσµατος για την απόδοση αρχικών τιµών στην κρυπτογράφηση
τµήµατος, CBC.
Φάση 2η Αυθεντικοποίηση ∆ιακοµιστή
Στην φάση αυτή έχουµε τα εξής µηνύµατα:
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Certificate: Στο συγκεκριµένο µήνυµα ο server στέλνει το πιστοποιητικό του
υπογεγγραµένο από µία έµπιστη αρχή πιστοποίησης (CA). Το µήνυµα αυτό
χρησιµοποιείται και ως µήνυµα ανταλλαγής κλειδιών όταν η µέθοδος ανταλλαγής
κλειδιών είναι RSA ή Σταθερή Diffie-Hellman.
Server Key exchange: Όπως αναφέραµε και νωρίτερα το µήνυµα αυτό στέλνεται
µόνο σε περίπτωσεις όπου

η µέθοδος ανταλλαγής κλειδιών είναι Εφήµερη ή

Ανώνυµη Diffie-Hellman µε τις ακόλυοθες παραµέτρους:
Εφήµερη Diffie-Hellman: Στέλνονται οι δηµόσιες µεταβλητές για το DiffieHellman µαζί µε το δηµόσιο κλειδί Diffie-Hellman µαζί µε µία RSA ψηφιακή
υπογραφή του διακοµιστή για αυτές τις παραµέτρους.
Ανώνυµη Diffie-Hellman: Στέλνονται οι ίδιες παράµετροι µε την Εφήµερη
Diffie-Hellman µέθοδο µε την διαφορά ότι οι παράµετροι δεν υπογράφονται.
Certificate Request: Το µήνυµα αυτό περιλαµβάνει δύο παραµέτρους: το certificate
type και το certificate_authorities.
Certificate Type: Προσδιορίζει τον αλγόριθµο δηµοσίου κλειδιού για την
αυθεντικοποίηση του διακοµιστή (RSA υπογραφή, RSA για εφήµερη DiffieHellman κ.α)
Certificate Authorities: Τα ονόµατα των αρχών πιστοποίησης που
υπογράφουν το πιστοποιητικό του διακοµιστή.
Server Done: To µήνυµα αυτό σηµατοδοτεί το τέλος της φάσης αυθεντικοποίησης
του διακοµιστή.
3η Φάση – Αυθεντικοποίηση Πελάτη
Στην 3η φάση του πρωτοκόλλου Handshake υπάρχουν τα µηνύµατα:
Certificate: Στο συγκεκριµένο µήνυµα ο πελάτης στέλνει το πιστοποιητικό του, σε
περίπτωση που αυτό έχει ζητηθεί, υπογεγγραµµένο από µία έµπιστη CA(Certification
Authority).
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Client key exchange: To περιεχόµενο αυτού του µηνύµατος εξαρτάται από την
µέθοδο ανταλλαγής κλειδιών που έχει συµφωνηθεί, ως εξής:
RSA: Ο πελάτης δηµιουργεί ένα προκαταρτατικό κύριο µυστικό (premaster
secret) των 48 byte το οποίο και κρυπτογραφεί µε το δηµόσιο κλειδί του
διακοµιστή, που έλαβε από το πιστοποιητικό στην 2η φάση. Αυτό το
premaster secret χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του master secret και
στις δύο οντότητες στην συνέχεια ως εξής:
master secret = MD5(premaster secret || SHA(‘A’ || premaster secret ||
ClientHello.random || ServerHello.random)) ||
MD5(premaster secret || SHA(‘BB’ || premaster secret || ClientHello.random ||
ServerHello.random)) ||
MD5(premaster secret || SHA(‘CCC’ || premaster secret || ClientHello.random
|| ServerHello.random)),
Όπου ClientHello.random και ServerHello.random τα nonce server και client
στα hello µηνύµατα.
Σταθερή Diffie-Hellman: Οι παράµετροι έχουν σταλεί ήδη στο certificate
µήνυµα. Έτσι το περιεχόµενο του µηνύµατος σε αυτή την µέθοδο είναι κενό.
Εφήµερη ή Ανώνυµη Diffie-Hellman: Στέλνεται το δηµόσιο Diffie-Hellman
κλειδί του πελάτη.
Certificate_verify: Στο µήνυµα αυτό επαληθεύεται το πιστοποιητικό που έστειλε
ο διακοµιστής στην προηγούµενη φάση µε το δηµόσιο κλειδί της CA που το
υπογράφει.

4η Φάση – Τερµατισµός ∆ιαπραγµάτευσης
Στην τελευταία φάση του SSL Handshake πρωτοκόλλου έχουµε τα εξής µηνύµατα:
Change Cipher Spec: Σε κάθε session που εγκαθιδρύεται µεταξύ δύο οντοτήτων
ορίζεται µία τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας για την αποστολή αλλά και λήψη
δεδοµένων. Με το µήνυµα αυτό αρχικοποιούνται όλες οι εκκρεµείς καταστάσεις
λειτουργίας σαν τρέχουσες καταστάσεις (current states).
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Finished: Με το µήνυµα αυτό τερµατίζονται οι λειτουργίες διαπραγµάτευσης µεταξύ
client και server.

SSL Change Cipher Protocol
Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο είναι ένα απλό byte µε τιµή 0 ή 1 και επιτελεί την
αλλαγή των εκκρεµών καταστάσεων των sessions που περιγράψαµε στο µήνυµα
change_cipher_spec, σε τρέχουσες καταστάσεις.

SSL Alert Protocol
Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο χρησιµοποιείται περισσότερο για την διαχείριση µίας
SSL session και µεταφέρει προειδοποιήσεις και λάθη (alerts) που σχετίζονται µε το
SSL. Κάποια από τα µηνύµατα λάθους του πρωτοκόλλου είναι:
Unexpected message: Το µήνυµα που ελήφθη είναι ακατάλληλο.
Bad record message: Ο κωδικός MAC που ελήφθη είναι λανθασµένος
Decompression failure: Σφάλµα στην συνάρτηση αποσυµπίεσης
Handshake failure: Σφάλµα στην αυθεντικοποίηση πελάτη και διακοµιστή στο
handshake πρωτόκολλο.
Illegal parameter: Ένα πεδίο του µηνύµατος στο handshake πρωτόκολλο έλαβε τιµή
εκτός του εύρους τιµών αυτού.
Τα µηνύµατα προειδοποιήσεων τώρα του πρωτοκόλλου Alert είναι:
Close_notify: Ενηµερώνει τον παραλήπτη ότι ο αποστολέας δεν πρόκειται να στείλει
άλλα µηνύµατα στην συγκεκριµένη session.
No certificate: Ενηµερώνει τον παραλήπτη ότι δεν έχει ότι η άλλη οντότητα δεν έχει
λάβει κάποιο πιστοποιητικό που περίµενε.
Bad certificate: Το πιστοποιητικό που ελήφθη είναι αλλοιωµένο.
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Unsupported certificate: ∆εν υποστηρίζεται ο συγκεκριµένος τύπος πιστοποιητικού
που εστάλλη.
Certificate revoked: Το συγκεκριµένο πιστοποιητικό έχει ανακληθεί.
Certificate expired: Το πιστοποιητικό έχει λήξει.
Certificate unknown: Το πιστοποιητικό είναι µη αποδεκτό για απροσδιόριστο λόγο.

4.2.3 Συµπεράσµατα
Στις ενότητες που προηγήθηκαν περιγράψαµε εκτενώς την λειτουργία του
πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL) καθώς και τους µηχανισµούς που αυτό
χρησιµοποιεί για την δηµιουργία ασφαλών συνδέσεων µεταξύ ενός πελάτη και ενός
εξυπηρετητή.

Το SSL λοιπόν αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο για την ανταλλαγή

δεδοµένων µεταξύ δύο κόµβων µέσω του ∆ιαδικτύου αλλά και γενικότερα σε όλες τις
συνδέσεις που πραγµατοποιούνται στο επίπεδο µεταφοράς.
Συνοπτικά τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα από την χρήση του SSL πρωτοκόλλου
είναι:
Υψηλή αξιοπιστία σε συνδέσεις από άκρο σε άκρο µεταξύ πελάτη και
διακοµιστή.
Παροχή υπηρεσιών αυθεντικοποίησης και ανταλλαγής κλειδιών µεταξύ των
δύο άκρων.
Παροχή υπηρεσιών εµπιστευτικότητας και ακεραιότητας στα δεδοµένα που
µεταφέρονται µέσω των SSL συνδέσεων.
Ωστόσο εκτός από αυτά τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το SSL
θα πρέπει να αναφέρουµε και κάποια µειονεκτήµατα, σε σύγκριση και µε το IPSec
πρωτόκολλο, όπως είναι η αδυναµία του να υποστηρίξει υπηρεσίες µη αποποίησης
αλλά και η ευπάθεια του σε επιθέσεις ανάλυσης κυκλοφορίας στο εσωτερικό του
εικονικού δικτύου που δηµιουργείται (traffic analysis attacks).
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5. Μετρήσεις επιδόσεων IPSec – SSL VPN
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, θα εκτελέσουµε κάποια πειράµατα για την µέτρηση της
απόδοσης σε IPSec VPN και SSL VPN δίκτυα σε πραγµατικές συνθήκες. Για την
πραγµατοποίηση αυτών των πειραµάτων θα χρησιµοποιήσουµε ένα δροµολογητή
(Cisco 1721) και ένα server στο πρώτο τοπικό δίκτυο και έναν αποµακρυσµένο
υπολογιστή ο οποίος θα βρίσκεται σε διαφορετικό τοπικό δίκτυο.
Η µέτρηση των επιδόσεων στα VPNs που θα δηµιουργήσουµε θα γίνεται µε την
χρήση του εργαλείου «OmniNet Analysis» το οποίο θα πραγµατοποιεί, όπου αυτό
είναι δυνατό, µία ανάλυση στην καθυστέρηση των πακέτων που αποστέλλονται από
τον αποµακρυσµένο υπολογιστή στον εξυπηρετητή (Ping Delay Analysis) ενώ για την
περίπτωση του SSL θα χρησιµοποιήσουµε το εργαλείο «iperf» το οποίο υπολογίζει το
σχετικό bandwidth στην µεταφορά δεδοµένων µεταξύ 2 κόµβων.
Η τοπολογία του δικτύου στο οποίο θα γίνει η ανάλυση των επιδόσεων για το IPSec
και το SSL VPN φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 5.1 Η τοπολογία του δικτύου ελέγχου επίδοσης VPN

Στις ενότητες που ακολουθούν θα ελέγξουµε την απόδοση του εικονικού δικτύου
µεταξύ αποµακρυσµένου υπολογιστή (PC) και διακοµιστή (Server), µετά από την
εφαρµογή του IPSec και του SSL µηχανισµού στο συγκεκριµένο δίκτυο.
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5.1 Ελεγχος επιδόσεων IPSec VPN
Στο

κεφάλαιο

αυτό

θα

δηµιουργήσουµε

ένα

IPSec

tunnel

µεταξύ

του

αποµακρυσµένου υπολογιστή (PC) και του VPN δροµολογητή (Cisco 1721 Router),
όπως αυτό φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί και κατόπιν θα κάνουµε ανάλυση της
κίνησης στο εικονικό δίκτυο που δηµιουργείται µεταξύ του υπολογιστή και του
εξυπηρετητή οι οποίοι θα ανήκουν πλέον στο ίδιο εικονικό δίκτυο. Για την
δηµιουργία του IPSec tunnel θα κάνουµε χρήση του λογισµικού Cisco VPN Client 5.0
στον υπολογιστή, ο οποίος θα πραγµατοποιεί µία ασφαλή σύνδεση στον VPN
δροµολογητή, µε την χρήση IPSec, και στην συνέχεια θα αποκτά πρόσβαση στον
εξυπηρετητή.

Εικόνα 5.2 Η τοπολογία του IPSec VPN δικτύου
Η εξέταση της απόδοσης του IPSec µηχανισµού θα πραγµατοποιηθεί µε την σύγκριση
των αποτελεσµάτων για το ping analysis στην επικοινωνία υπολογιστή και
διακοµιστή µε βάση τις ακόλουθες παραµέτρους:
a) Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται.
b) Πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιείται
c) Μέγεθος του datagram που αποστέλλεται.
d) Μέγεθος του

MTU

στο

κανάλι

επικοινωνίας και

χρήση

fragmentation
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5.1.1 ∆ηµιουργία IPSec VPN
Στην συγκεκριµένη ενότητα θα περιγράψουµε πως δηµιουργούµε το IPSec VPN
δίκτυο µεταξύ υπολογιστή και VPN δροµολογητή. Αρχικά θα πρέπει να εισάγουµε τις
απαραίτητες ρυθµίσεις στον δροµολογητή, για την δηµιουργία ενός group για το VPN
δίκτυο στο οποίο θα συνδέεται ο υπολογιστής, τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης και
αυθεντικοποίησης και την πολιτική στην ανταλλαγή κλειδιών (isakmp, group 2) που
χρησιµοποιούµε κάθε φορά.
Μετά από την εισαγωγή αυτών των ρυθµίσεων ο δροµολογητής παραµένει µε
«ανοικτή» µία SA µέχρις ώτου κάποιος κόµβος απαντήσει µε µία SA που να
συµφωνεί µε τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν στον δροµολογητή και έτσι να
δηµιουργηθεί το IPSec tunnel µεταξύ των δύο κόµβων.
Στο Παράρτηµα Α1 παρουσιάζουµε ένα τέτοιο παράδειγµα εισαγωγής ρυθµίσεων
στον δροµολογητή, για την πρώτη περίπτωση µέτρησης επιδόσεων που θα δούµε
στην επόµενη ενότητα.
Στην συνέχεια ο αποµακρυσµένος υπολογιστής (client) τρέχει το VPN client και
επιλέγει “Νέα Σύνδεση”. Αρχικά ο client επιλέγει την IP διεύθυνση του δροµολογητή
στο οποίο θα συνδεθεί δίνοντας το όνοµα του group στο οποίο θα συνδεθεί και τα
απαραίτητα credentials (username και password) όπως βλέπουµε παρακάτω:
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Εικόνα 5.3 Σύνδεση πελάτη µέσω VPN Client
Ακολούθως επιλέγει να συνδεθεί µέσω UDP για το IPSec tunnel και επιλέγει OK. Στο
σηµείο αυτό ο client µπορεί να επιλέξει να επιτρέπεται η κίνηση στο τοπικό του
δίκτυο παράλληλα µε την VPN σύνδεση, κάτι το οποίο ωστόσο δεν χρησιµοποιείται
για λόγους ασφαλείας καθώς έτσι θα αυξανόταν ο κίνδυνος για επιθέσεις στο
αποµακρυσµένο τοπικό δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο client.

Εικόνα 5.4 Σύνδεση πελάτη στο VPN µέσω UDP

Τέλος επιλέγουµε την σύνδεση που έχει δηµιουργηθεί πατώντας Connect και
δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία του κάθε χρήστη (username και password).
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Εικόνα 5.5 Επιτυχής σύνδεση πελάτη στο VPN ∆ροµολογητή

Στην συνέχεια βλέπουµε ότι ο Client βρίσκεται πλέον στο VPN δίκτυο που έχει
ορίσει ο VPN δροµολογητής µε διεύθυνση ip την παρακάτω:

Εικόνα 4.6 Η IP διεύθυνση του πελάτη µετά από την σύνδεση µε το VPN
δροµολογητή
Ακόµη µε την επιλογή Show Log Window µπορούµε να δούµε οποιαδήποτε
πληροφορία στον VPN client σχετικά µε την κάθε σύνδεση που πραγµατοποιεί όπως
βλέπουµε παρακάτω:
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Εικόνα 5.7 Πληροφορίες από την σύνδεση του πελάτη µέσω VPN Client
Τέλος µε την επιλογή Show Statistics βλέπουµε διάφορα στατιστικά αναφορικά µε
την εκάστοτε ενεργή σύνδεση όπως ο όγκος των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, τα
πακέτα που κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται στην συγκεκριµένη
σύνδεση κ.α

Εικόνα 5.8 Στατιστικά από την σύνδεση του πελάτη στο VPN
Ακολούθως βλέπουµε τα παρακάτω στατιστικά στον δροµολογητή:
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• Αρχικά µπορούµε µε την εντολή show crypto isakmp sa, να ελέγξουµε τις SA
που έχουν δηµιουργηθεί µε την χρήση του ISAKMP αλγορίθµου στον
συγκεκριµένο δροµολογητή:

Εικόνα 5.9 Εµφάνιση των SA που έχουν δηµιουργηθεί για τον δροµολογητή

• Ακολούθως µε την εντολή show crypto ipsec sa, βλέπουµε αναλυτικά όλα τα
στοιχεία για την συγκεκριµένη SA:
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Εικόνα 5.10 Εµφάνιση λεπτοµερειών για τις SA που έχουν δηµιουργηθεί για τον
δροµολογητή
• Τέλος µε την εντολή show crypto engine connection active, µπορούµε να
δούµε τις ενεργές IPSec συνδέσεις αλλά και τον όγκο των δεδοµένων που
κρυπτογραφούνται και αποκρυπτoγραφούνται µέσω του IPSec tunnel που
έχει δηµιουργηθεί:

Εικόνα 5.11 Εµφάνιση των ενεργών συνδέσεων στο συγκεκριµένο IPSec tunnel.
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5.1.2 Μέτρηση Επιδόσεων IPSec
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε αναλυτικά στις µετρήσεις που συλλέξαµε µετά
την υλοποίηση του IPSec VPN για τις διάφορες περιπτώσεις που αναφέραµε στην
αρχή της ενότητας.

Αρχικό περιβάλλον
Αρχικά παρουσιάζουµε την ανάλυση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο υλοποιείται
το IPSec χωρίς την εφαρµογή κανενός πρωτοκόλλου, µετά την αποστολή πακέτων
(datagrams) 32 byte από τον client στον δροµολογητή για αρκετές ώρες.

Εικόνα 5.12 Μελέτη επίδοσης στο αρχικό περιβάλλον

Στην συνέχεια εφαρµόζουµε το IPSec µε την χρήση των ρυθµίσεων που αναφέραµε
στο αρχείο παραπάνω (Cisco 1721 configuration). Οι µετρήσεις που λαµβάνουµε
µετά την εφαρµογή του IPSec είναι:
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Εικόνα 5.13 Μελέτη επίδοσης στο IPSec µε την χρήση ESP
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Όπως βλέπουµε µε την εφαρµογή του IPSec, η καθυστέρηση στην αποστολή πακέτων
από τον υπολογιστή στον δροµολογητή αυξάνεται κάτι που είναι φυσιολογικό
δεδοµένου ότι η εφαρµογή του µηχανισµού IPSec, περιλαµβάνει την προσθήκη
διεργασιών και επιπλέον ελέγχων (δηµιουργία SA, έλεγχος αυθεντικοποιήσης) για
την επικοινωνία κάτι που οδηγεί στην αύξηση της καθυστέρησης των πακέτων από
τον ένα κόµβο στον άλλο.

a) Εξέταση του αλγορίθµου κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται στην SA ως
παράγοντα επίδοσης
Στο συγκεκριµένο µέρος θα εφαρµόσουµε έναν έλεγχο επίδοσης µε βάση τον
αλγόριθµο κρυπτογράφησης που χρησιµοποιείται στο IPSec tunnel µεταξύ πελάτη και
εξυπηρετητή. Οι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης που υποστηρίζονται στην επικοινωνία
µεταξύ VPN δροµολογητή και VPN Client που χρησιµοποιεί ο πελάτης είναι ο 56-bit
DES και ο 128-bit 3-DES. Οι παράγοντες που θα διατηρήσουµε σταθεροί για τον
έλεγχο αυτόν είναι το πρωτόκολλο ESP, ο αλγόριθµος αυθεντικοποίησης MD5 και ο
αλγόριθµος ανταλλαγής κλειδιών Diffie-Hellman group 2.

• DES (Data Encryption Standard)

Στον πρώτο έλεγχο επιδόσεων για το IPSec, εξετάζουµε την επίδραση του
αλγορίθµου κρυπτογράφησης στην επικοινωνία µεταξύ 2 κόµβων εντός του IPSec
tunnel που έχει δηµιουργηθεί. Για την επιλογή τους DES ως αλγόριθµο
κρυπτογράφησης, οι παράγοντες που αλλάζουν στις ρυθµίσεις του VPN δροµολογητή
είναι το isakmp policy σε 1 , δηλώνοντας ως αλγόριθµο κρυπτογράφησης το DES
(encr des) και κατόπιν οι αλγόριθµοι που προτείνονται στο transform-set για το SA
αλλάζουν σε esp-des από esp-3des. Οι µετρήσεις που συλλέξαµε από την εφαρµογή
του DES φαίνονται στο γράφηµα που ακολουθεί.
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Average Time Delay = 64.4 ms

Εικόνα 5.14 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES
αλγορίθµου κρυπτογράφησης

Εικόνα 5.15 Στατιστικά από την χρήση DES αλγορίθµου

• 3-DES (Triple Data Encryption Standard)

Για την εφαρµογή του 3-DES ως αλγόριθµο κρυπτογράφησης στο κανάλι
επικοινωνίας µεταξύ αποµακρυσµένου υπολογιστή και VPN δροµολογητή (και κατ’
επέκταση στον Server) εφαρµόζουµε τις ρυθµίσεις που αναφέραµε στο κεφάλαιο για
την δηµιουργία του IPSec VPN.
crypto isakmp policy 3
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encr 3des
authentication pre−share
group 2
crypto ipsec transform−set myset esp−3des esp−md5−hmac

Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε από τις µετρήσεις της καθυστέρησης των πακέτων
που αποστέλλονται από το PC στο Server µε την εντολή ping, φαίνονται στο
διάγραµµα που ακολουθεί:

Average Time Delay = 65.04 ms

Εικόνα 5.16 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3- DES
αλγορίθµου κρυπτογράφησης
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Εικόνα 5.17 Στατιστικά από την χρήση 3-DES αλγορίθµου
Ανάλυση: Όπως βλέπουµε από τις παραπάνω µετρήσεις ο DES, παρουσιάζεται ως
αποδοτικότερος από πλευράς απόδοσης σε σχέση µε τον 3-DES καθώς αφενός έχει
µικρότερη µέση καθυστέρηση για την αποστολή των datagrams στην µονάδα του
χρόνου και αφετέρου όπως βλέπουµε και από τα στατιστικά στέλνει περισσότερα
κρυπτογραφηµένα πακέτα προς τον server. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι διότι ο
3-DES εφαρµόζει τον DES τρεις διαδοχικές φορές για την κρυπτογράφηση των
πακέτων προκειµένου να προσδώσει περισσότερη ασφάλεια στο σύστηµα, κάτι το
οποίο προκαλεί µία επιπλέον ελάχιστη καθυστέρηση στην επικοινωνία. Ωστόσο ο
DES δεν θεωρείται πλέον ένας ασφαλής αλγόριθµος κρυπτογράφησης ενώ η επιπλέον
καθυστέρηση που προσδίδει ο 3-DES στην επικοινωνία δεν είναι µεγάλη. Για τον
λόγο αυτό ο 3-DES θεωρείται ως ο ενδεδειγµένος αλγόριθµος κρυπτογράφησης για
κάθε IPSec tunnel ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του
AES αλγορίθµου.

b) Εξέταση του αλγορίθµου αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιείται στην SA ως
παράγοντα επίδοσης
Στο συγκεκριµένο µέρος θα εφαρµόσουµε έναν έλεγχο επιδόσεων µε βάση τον
αλγόριθµο αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιείται στο IPSec tunnel µεταξύ
εξυπηρετητή και πελάτη. Οι αλγόριθµοι που θα εξετάσουµε είναι οι MD5 και SHA-1
οι οποίοι αποτελούν τους πιο διαδεδοµένους αλγορίθµους αυθεντικοποίησης. Και στις
2 περιπτώσεις το υπόλοιπο περιβάλλον του VPN, παραµένει σταθερό µε αλγόριθµο
κρυπτογράφησης 3-DES και Diffie-Hellman group 2.

• Χρήση SHA-1
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Στον πρώτο έλεγχο που κάνουµε για την επίδραση του αλγόριθµου αυθεντικοποίησης
στην απόδοση του IPSec κάνουµε χρήση του αλγορίθµου SHA-1. Για την χρήση του
SHA-1 αλγόριθµου, αλλάζουµε το transform-set στις ρυθµίσεις του VPN
δροµολογητή σε esp-sha-hmac. Μετά την σύνδεση του Client (PC) µε το VPN
δροµολογητή εκτελούµε τις µετρήσεις για την επίδοση στην επικοινωνία PC και
Server και έχουµε τα εξής αποτελέσµατα:

Average Time delay = 65,1 ms

Εικόνα 5.18 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση SHA1
αλγορίθµου

Εικόνα 5.18 Στατιστικά από την χρήση SHA-1 αλγορίθµου
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• Χρήση MD5
Μετά την εφαρµογή του SHA-1 αλγορίθµου εφαρµόζουµε τον MD5 αλγόριθµο
αυθεντικοποίησης στο IPSec tunnel. Για την χρήση του MD5 αλγόριθµου, αλλάζουµε
το transform-set στις ρυθµίσεις του VPN δροµολογητή σε esp-md5-hmac. Μετά την
σύνδεση του πελάτη (PC) µε το VPN δροµολογητή εκτελούµε τις ίδιες µετρήσεις µε
το παραπάνω πείραµα και παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα:

Average Time delay = 65 ms

Εικόνα 5.19 Γραφήµατα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση MD5
αλγορίθµου

Εικόνα 5.20 Στατιστικά από την χρήση MD5 αλγορίθµου
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Ανάλυση: Όπως βλέπουµε ο παράγοντας του αλγορίθµου αυθεντικοποίησης δεν
επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιδόσεις του IPSec VPN κατά την αποστολή των datagrams,
καθώς και στις δύο περιπτώσεις παίρνουµε παρόµοια αποτελέσµατα ενώ ο
αλγόριθµος MD5 φαίνεται να είναι ελάχιστα πιο αποδοτικός όσον αφορά την
καθυστέρηση αποστολής πακέτων, ενώ αναλογικά µε τον χρόνο σύνδεσης µετέφερε
περισσότερα πακέτα στον Server. Επίσης καµία µεγάλη διαφορά δεν παρατηρήθηκε
στον χρόνο που απαιτήθηκε για την σύνδεση του πελάτη στο VPN δροµολογητή.

c) Μέγεθος του datagram που αποστέλλεται ως παράγοντα επίδοσης
Σε όλες τις προηγούµενες µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε, το µέγεθος του
datagram που αποστέλλαµε ήταν το προεπιλεγµένο, δηλαδή 32 bytes. Στον µέρος
αυτό θα τροποποιήσουµε το µέγεθος του datagram και θα ελέγξουµε πως αυτό
επηρρεάζει την επίδοση του IPSec tunnel για τις διάφορες παραµέτρους που είδαµε
παραπάνω (αλγόριθµο κρυπτογράφησης και αλγόριθµο αυθεντικοποίησης). Οι τιµές
µεγέθους του datagram που θα ελέγξουµε και θα αποστείλουµε µε την εντολή ping –l
είναι: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 και 1272 bytes.
Ο λόγος που αποστέλλουµε datagrams µέχρι 1272 bytes, είναι ότι το VPN Client που
χρησιµοποιεί το PC έχει περιορισµένο MTU σε 1300 bytes µε τα 28 από αυτά να
χρησιµοποιούνται για την επικεφαλίδα του IP και του ΙCΜP.
Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζουµε το µέγεθος του datagram σε
συνάρτηση µε το µέσο χρόνο αποστολής του αντίστοιχου datagram για τις ακόλουθες
περιπτώσεις συνδυασµού αλγορίθµων:
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• 3-DES – MD5

Εικόνα 5.21 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES και
MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram.

• 3-DES – SHA-1

Εικόνα 5.22 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram.
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• DES - MD5

Εικόνα 5.23 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram

• DES – SHA-1

Εικόνα 5.24 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram
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Ανάλυση: Όπως βλέπουµε από τα παραπάνω γραφήµατα η αύξηση του µεγέθους του
datagram σε bytes προκαλεί µεγάλη αύξηση στην µέση καθυστέρηση αποστολής του
εκάστοτε datagram από το αποµακρυσµένο υπολογιστή στον εξυπηρετητή. Όσον
αφορά τώρα την σύγκριση των αποτελεσµάτων, παρατηρούµε ότι σε όλα τα µεγέθη
των datagrams, o DES εµφανίζεται και εδώ αποδοτικότερος του 3-DES, ενώ όσον
αφορά τον αλγόριθµο αυθεντικοποίησης που θα χρησιµοποιηθεί στο IPSec, δεν
παρατηρούµε ουσιαστική διαφορά, µε τον SHA-1 να φαίνεται αποδοτικότερος στα
µεγαλύτερου µεγέθους datagram εξαιτίας και του επιπλέον καταχωρητή που έχει για
τον υπολογισµό της σύνοψης των 160-bit.

d) Μέγεθος του MTU στο κανάλι επικοινωνίας ως παράγοντας επίδοσης –
Χρήση fragmentation
Στην συγκεκριµένη ενότητα θα µελετήσουµε την επίδραση που έχει η µέγιστη
µονάδα µεταφοράς (Maximum Transmition Unit - MTU) πάνω από το κανάλι
µεταφοράς στην επίδοση του IPSec tunnel και σε συνδυασµό µε την χρήση
κατακερµατισµoύ (fragmentation) για MTU µικρότερα του 1300 που υπήρχε αρχικά.
Στην προηγούµενη ενότητα όλα τα πειράµατα ήταν για MTU 1300 και για τα οποία
δεν µπορεί να εκτελεστεί fragmentation στα πακέτα που αποστέλλονται µιας και δεν
µπορούν να αποσταλούν πακέτα µεγαλύτερα των 1272 bytes µέσα από το VPN
Client. Τα µεγέθη MTU που θα δοκιµάσουµε σε αυτή την ενότητα είναι: 576 και 280
και για τα οποία θα µετράµε τα ποσοστά επιδόσεων µέσα από διαγράµµατα ping
delay analysis για datagrams µεγέθους 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 768, 1024 και
1272 bytes και για τους συνδυασµούς αλγορίθµων που είδαµε παραπάνω.

Α) MTU = 576
Για να θέσουµε το MTU σε 576 έχουµε την δυνατότητα να το επιλέξουµε µέσα από
τις ρυθµίσεις του Cisco VPN Client, χρησιµοποιώντας την επιλογή Set MTU για την
τοπική διεύθυνση δικτύου που χρησιµοποιούµε ως εξής:
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Εικόνα 5.25 Ρύθµιση του MTU στο VPN Client στα 576 bytes
Στην συνέχεια εκτελούµε τις διάφορες µετρήσεις για τις ίδιες ρυθµίσεις µε την
προηγούµενη ενότητα και παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα:
• 3-DES – MD5

Εικόνα 5.26 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES
και MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 576

• 3-DES – SHA-1
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Εικόνα 5.27 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 576

• DES - MD5

Εικόνα 5.28 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 576.
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• DES – SHA-1

Εικόνα 5.29 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 576.
Σηµείωση: Για τα datagrams µεγαλύτερα των 512 bytes εκτελείται fragmentation
σε επιµέρους datagrams εως 548 bytes.

Β) MTU=280
Για να θέσουµε το MTU 280 χρησιµοποιούµε και πάλι την ρύθµιση για το Set
MTU ως εξής:

Εικόνα 5.30 Ρύθµιση του MTU στο VPN Client στα 280 bytes
Στην συνέχεια από τα πειράµατα που εκτελούµε παίρνουµε τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
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• 3-DES – MD5

Εικόνα 5.31 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES
και MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 280

• 3-DES – SHA-1

Εικόνα 5.32 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση 3-DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 280
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• DES - MD5

Εικόνα 5.33 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
MD5 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 280.

• DES – SHA-1

Εικόνα 5.34 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του IPSec µε την χρήση DES και
SHA-1 αλγορίθµων σε συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram µε MTU 280
Σηµείωση: Για datagrams µεγαλύτερα των 256 bytes εκτελείται fragmentation σε
επιµέρους πακέτα εως 252 bytes.
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Ανάλυση: Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω διαγράµµατα ο παράγοντας του
MTU διαδραµατίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τις επιδόσεις στην
µεταφορά πακέτων εντός του IPSec tunnel. Βλέπουµε λοιπόν πως καθώς το MTU
µειώνεται στο µισό (από 1300 σε 576 και στην συνέχεια σε 280) το εικονικό δίκτυο
εµφανίζεται αποδοτικότερο στην αποστολή µικρότερου µεγέθους datagrams ενώ
καθώς το µέγεθος των datagrams σε bytes αρχίζει να ξεπερνά το MTU που έχουµε
θέσει η καθυστέρηση στην αποστολή των datagrams αυξάνεται κατά πολύ.
Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη περίπτωση για MTU 576 για datagrams εως 512 bytes
το δίκτυο εµφανίζει µικρότερη καθυστέρηση στην αποστολή των datagrams από τον
αποµακρυσµένο υπολογιστή στον εξυπηρετητή. Ωστόσο καθώς το µέγεθος των
datagrams ξεπερνά τα 512 bytes η καθυστέρηση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη καθώς
για τα datagrams µεγέθους 768 θα χρειαστεί fragmentation σε δύο επιµέρους
datagrams µήκους 548 και 220 bytes. Έτσι ο συγκεκριµένος κόµβος (πελάτης)
καταναλώνει κάποιο χρόνο για την διαδικασία αυτή µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
αυτή η επιπλέον καθυστέρηση κατά την αποστολή. Για τα datagrams 1272 θα
χρειαστεί fragmentation σε τρία επιµέρους datagrams µήκους 548, 548 και 126 bytes
µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αυτή η µεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή αυτών
των datagrams (περίπου 101 ms σε αντίθεση µε τα 94 ms για 1300 MTU).
Με τον ίδιο τρόπο, για την περίπτωση όπου θέτουµε το MTU στα 280, η απόδοση του
IPSec tunnel είναι πιο βελτιωµένη για datagrams µέχρι 128 bytes ενώ αυξάνεται κατά
πολύ καθώς αυξάνεται και το µήκος των datagrams µε την καθυστέρηση να φτάνει
περίπου τα 124 ms για datagrams µήκους 1272 bytes, καθώς σε αυτή την περίπτωση
το datagram θα υποστεί fragmentation σε πέντε πακέτα των 252 bytes και σε 1 των 30
bytes µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αυτή η τόσο µεγάλη καθυστέρηση στην
αποστολή.

5.2 Έλεγχος επιδόσεων SSL VPN
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε θέµατα επιδόσεων που αφορούν το
SSL VPN. Για την δηµιουργία του SSL VPN µεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή
που χρησιµοποιήσαµε και στα πειράµατα του IPSec, θα εφαρµόσουµε το εργαλείο
«OpenVPN». Πιο συγκεκριµένα θα πραγµατοποιήσουµε ένα έλεγχο επιδόσεων στις
SSL συνδέσεις µεταξύ των δύο αυτών κόµβων µε βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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a) Αλγόριθµος κρυπτογράφησης
b) Αλγόριθµος αυθεντικοποίησης
c) Χρήση αλγορίθµου συµπίεσης δεδοµένων
d) Μέγεθος datagram που αποστέλλεται
Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται
ένα SSL tunnel για την διασφάλιση της αυθεντικότητας, ακεραιότητας και
εµπιστευτικότητας της πληροφορίας που ανταλλάσσεται µεταξύ ενός εξυπηρετητή
(server) και ενός πελάτη (client).

5.2.1 ∆ηµιουργία SSL VPN
Για την δηµιουργία ενός SSL VPN και την εκτέλεση πειραµάτων που θα αναφέρονται
σε θέµατα επιδόσεων στην επικοινωνία µεταξύ µεταξύ ενός εξυπηρετητή (server) και
ενός πελάτη (client) για το ίδιο περιβάλλον µε αυτό του IPSec VPN, θα κάνουµε
χρήση του εργαλείου OpenVPN. Το OpenVPN είναι ένα λογισµικού ελεύθερου
κώδικα (open source software) το οποίο µπορούµε να το αποκτήσουµε απ’ευθείας
από το διαδίκτυο.
Για την δηµιουργία ενός SSL VPN, αρχικά εγκαθιιστούµε το λογισµικό OpenVPN
στον server και εκτελούµε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Α) ∆ηµιουργία αρχής πιστοποίησης (CA), πιστοποιητικών και κλειδιά για
πελάτη και εξυπηρετητή µέσω PKI (Public Key Infrastructure)
Για την δηµιουργία µίας CA µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και κλειδιά τρέχουµε µία
σειρά από εντολές στον εξυπηρετητή. Αρχικά για την αρχικοποίηση όλων των
παραµέτρων εκτελούµε την εντολή: inint-config
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Εικόνα 5.35 Αρχικοποίηση παραµέτρων για το OpenVPN
Με τον τρόπο αυτό αρχικοποιούνται οι µεταβλητές που περιγράφουν την SSL
σύνδεση στο αρχείο vars. Μετά από αυτή την ενέργεια ακολουθεί η δηµιουργία της
CA µε την εντολή: build-ca.

Εικόνα 5.36 ∆ηµιουργία µίας Αρχής Πιστοποίησης για το CA (SSL)
Αφού δώσουµε την εντολή build-ca αρχικοποιείται η διαδικασία για την δηµιουργία
ενός ιδιωτικού κλειδιού RSA που θα συνοδεύει την Αρχή Πιστοποίησης (CA) και
ακολούθως το πρόγραµµα µας ζητάει κάποιες επιπλέον παραµέτρους για την
δηµιουργία της CA, όπως Χώρα,

Περιοχή, Όνοµα οργανισµού, ηλεκτρονική

διεύθυνση κτλ.
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Στην συνέχεια µετά τον ορισµό της CA, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα
πιστοποιητικό και ένα ιδιωτικό κλειδί για εξυπηρετητή και πελάτη µε τις εντολές:
build-key-server server και build-key client1 αντίστοιχα:

Εικόνα 5.37 ∆ηµιουργία κλειδιών για εξυπηρετητή
Όπως βλέπουµε και εδώ απαιτούνται κάποια επιπλέον στοιχεία για το πιστοποιητικό
παρόµοια µε αυτά για την δηµιουργία της CA.
Στην συνέχεια, το σύστηµα ζητάει ένα κωδικό (master secret) ο οποίος θα
χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού στην συνέχεια για πελάτη
και διακοµιστή. Τέλος εφόσον το πιστοποιητικό έχει δηµιουργηθεί µπορούµε να
επιλέξουµε την κρυπτογράφηση του µε το ιδιωτικό κλειδί του server ενώ η βάση
δεδοµένων που διατηρεί τις πληροφορίες για τις SSL συνδέσεις του server
ενηµερώνεται µε το συγκεκριµένο πιστοποιητικό.
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Εικόνα 5.38 Υπογραφή πιστοποιητικού για το SSL
Με τον ίδιο τρόπο εκτελείται και η δηµιουργία κλειδιών για τον πελάτη:
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Εικόνα 5.39 ∆ηµιουργία κλειδιών για πελάτη

Β) ∆ηµιουργία Diffie-Hellman παραµέτρων
Αφού ορίσαµε όλα τα απαραίτητα κλειδιά και πιστοποιητικά καθώς και την Αρχή
Πιστοποίησης (CA) για την εγκαθίδρυση µίας SSL συνόδου µεταξύ πελάτη και
διακοµιστή, θα πρέπει στην συνέχεια να οριστούν οι απαραίτητες παράµετροι για την
ανταλλαγή

των

κλειδιών

µέσω

του

Diffie-Hellman

αλγορίθµου.

Για

να

προχωρήσουµε σε αυτή την διαδικασία εκτελούµε την εντολή: build-dh

Εικόνα 5.40 Χρήση του αλγορίθµου Diffie-Hellman για την ανταλλαγή κλειδιών
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Μετά και από την εκτέλεση αυτής της εντολής έχει δηµιουργηθεί στον υποκατάλογο
keys του OpenVPN ο παρακάτω πίνακας κλειδιών και πιστοποιητικών:

Filename

Needed By

Purpose

Secret

ca.crt

server + all clients

Root CA certificate

NO

ca.key

key signing machine only

Root CA key

YES

Diffie

Hellman

dh{n}.pem

server only

parameters

NO

server.crt

server only

Server Certificate

NO

server.key

server only

Server Key

YES

client1.crt

client1 only

Client1 Certificate

NO

client1.key

client1 only

Client1 Key

YES

client2.crt

client2 only

Client2 Certificate

NO

client2.key

client2 only

Client2 Key

YES

Πίνακας 5.1 Πίνακας κλειδιών και πιστοποιητικών που έχουµε δηµιουργήσει
Όπως βλέπουµε λοιπόν έχουν δηµιουργηθεί ήδη τα απαραίτητα κλειδιά και
πιστοποιητικά σε πελάτη και εξυπηρετητή για την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω της
SSL συνόδου που θα δηµιουργήσουµε στην συνέχεια.
Τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη δηµιουργηθεί φαίνονται παρακάτω:
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Εικόνα 5.41 Τα πιστοποιητικά για πελάτη, εξυπηρετητή και CA
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Σε περίπτωση τώρα που για κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά, χαθεί ο βαθµός
εµπιστευτικότητας σε αυτά είτε από υποκλοπή του ιδιωτικού κλειδιού της CA, είτε
για οποιονδήποτε

άλλο

λόγο,

µπορεί

οποιαδήποτε

στιγµή να

ανακληθεί

χρησιµοποιώντας την εντολή: revoke-full και το όνοµα του πιστοποιητικού που
θέλουµε να ανακαλέσουµε. Στην συνέχεια η εντολή αυτή θα δηµιουργήσει µία λίστα
ανάκλησης πιστοποιητικών (crl.pem) στον υποκατάλογο keys. Ακολούθως θα πρέπει
ο διακοµιστής και ο πελάτης να ελέγξει αν τα πιστοποιητικά που κατέχει δεν ανήκουν
σε αυτή την λίστα. Για να το επιτύχουµε αυτό εκτελούµε την εντολή: crl-verify
crl.pem από τον server και έτσι εκτελούνται οι παραπάνω ενέργειες.

Γ) Εκκίνηση υπηρεσίας OpenVPN για εξυπηρετητή
Για την εκκίνηση της υπηρεσίας OpenVPN στον εξυπηρετητή, θα χρειαστούµε
αρχικά να προσθέσουµε ένα αρχείο µε τις βασικές ρυθµίσεις της σύνδεσης για τον
εξυπηρετητή (server configuration) στον υποκατάλογο configurations. Για την
εκκίνηση της υπηρεσίας χρησιµοποιείται η UDP port 1194 του εξυπηρετητή. Στην
συνέχεια µε την εκτέλεση του server.ovpn στο οποίο έχουµε ορίσει το σωστό
µονοπάτι για τα διάφορα πιστοποιητικά και κλειδιά, καθώς και τους αλγορίθµους και
τις ρυθµίσεις για το SSL VPN που πρόκειται να δηµιουργηθεί ξεκινάει η υπηρεσία
του OpenVPN στον εξυπηρετητή.
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Εικόνα 5.42 Εκκίνηση υπηρεσίας OpenVPN για διακοµιστή.
Το τελικό configuration file για τον server φαίνεται στο Παράρτηµα Α2.

∆) Εκκίνηση υπηρεσίας OpenVPN για πελάτη
Μετά την εκκίνηση της υπηρεσίας OpenVPN στον εξυπηρετητή, θα επαναλάβουµε
την διαδικασία

µε την καταχώρηση των βασικών ρυθµίσεων σύνδεσης για τον

πελάτη αυτή τη φορά (client configuration) στον υποκατάλογο configurations.
Ακολούθως µε τον ίδιο τρόπο εκκινούµε την υπηρεσία OpenVPN στον πελάτη µε την
εκτέλεση του client.ovpn στο οποίο έχουµε ορίσει το σωστό path για τα διάφορα
πιστοποιητικά και κλειδιά του πελάτη.
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Εικόνα 5.43 Εκκίνηση υπηρεσίας OpenVPN για πελάτη.
Όπως βλέπουµε στην παραπάνω εικόνα για την δηµιουργία του SSL tunnel,
προηγήθηκε αρχικά η ανταλλαγή των πιστοποιητικών αλλά και η συµφωνία σε µία
σειρά αλγορίθµων κρυπτογράφησης, αυθεντικοποίησης και συµπίεσης που θα
χρησιµοποιηθούν στο tunnel µεταξύ πελάτη και διακοµιστή. Στην προκειµένη
περίπτωση, στο αρχικό SSL VPN tunnel που δηµιουργήσαµε χρησιµοποιείται ο
αλγόριθµος Blowfish για την κρυπτογράφηση και ο SHA-1 για την αυθεντικοποίηση.
Στην συνέχεια η IP διέυθυνση που δίνεται στον πελάτη από τον διακοµιστή µέσω του
DHCP που ορίσαµε στο configuration αρχείο του δικοµιστή δίδεται παρακάτω:
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Εικόνα 5.44

Η IP διεύθυνση στον πελάτη µετά την επιτυχή σύνδεση στον

εξυπηρετητή µέσω SSL
Το τελικό configuration file για τον client φαίνεται στο Παράρτηµα Α.3
Μετά και από την εκκίνηση της υπηρεσίας OpenVPN στον πελάτη, έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αρχικοποίησης για την αυθεντικοποίηση πελάτη και
διακοµιστή µέσα από την SSL σύνοδο που ορίσαµε µε την παραπάνω διαδικασία.
Στην ενότητα που ακολουθεί θα ελέγξουµε την επίδοση στην µεταφορά δεδοµένων
µέσα από αυτή την SSL σύνοδο, µέσα από SSL συνδέσεις που θα πραγµατοποιούµε
από τον πελάτη στον εξυπηρετητή.

5.2.2Έλεγχος επιδόσεων SSL VPN
Για να ελέγξουµε την επίδοση του SSL VPN θα σχεδιάσουµε διαφορετικά SSL tunnel
µε τις ακόλουθες παραµέτρους:

a) Αλγόριθµος κρυπτογράφησης
b) Αλγόριθµος αυθεντικοποίησης
c) Χρήση αλγορίθµου συµπίεσης δεδοµένων
d) Μέγεθος datagram που αποστέλλεται
Μετά το πέρας κάθε µετρήσεων που θα πραγµατοποιούµε, θα κάνουµε επίσης ένα
συσχετισµό της επίδοσης στην µεταφορά δεδοµένων για τις διάφορες περιπτώσεις σε
συνδυασµό µε το επίπεδο ασφάλειας που επιτυγχάνουµε.
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Για τις µετρήσεις στο SSL θα κάνουµε χρήση του εργαλείου “iperf” το οποίο µας
δίνει κάποια αποτελέσµατα σχετικά µε την ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων από τον
πελάτη στον διακοµιστή ως προς τον χρόνο µεταφοράς.
Για να χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο εργαλείο υποθέτουµε ότι έχει ήδη
εγκατασταθεί σε πελάτη και διακοµιστή και κατόπιν τρέχουµε την εντολή:
iperf –c serveripaddress –t time –b Bytes στον πελάτη και την εντολή iperf –s στον
διακοµιστή.
Ακολουθούν οι µετρήσεις για τα διαφορετικά περιβάλλοντα στο SSL VPN:

Αρχικό περιβάλλον
Για το αρχικό SSL VPN tunnel που δηµιουργήσαµε χρησιµοποιήσαµε τις ρυθµίσεις
όπως τις περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα, δηλαδή Blowfish για τον
αλγόριθµο κρυπτογράφησης, SHA-1 αλγόριθµο αυθεντικοποίησης, 1024 bytes µήκος
ιδιωτικού κλειδιού RSA και συµπίεση δεδοµένων.
Μετά την εφαρµογή του iperf στον client για 30 δευτερόλεπτα παίρνουµε τα εξής
αποτελέσµατα:

Εικόνα 5.45 Ταχύτητα µετάδοσης στο αρχικό περιβάλλον του SSL VPN από πελάτη
σε εξυπηρετητή

Α) Χρήση αλγορίθµου κρυπτογράφησης ως παράγοντα επίδοσης στο SSL VPN
tunnel
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Η πρώτη παράµετρος που θα ελέγξουµε σχετικά µε την επίδοση ενός SSL VPN
tunnel µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή είναι ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης που
χρησιµοποιείται. Είδαµε στο προηγούµενο παράδειγµα την χρήση του Blowfish, ο
οποίος είναι ο προεπιλεγµένος αλγόριθµος στο OpenVPN. Στην συνέχεια θα κάνουµε
χρήση του αλγόριθµου AES µε 128 bits µήκος κλειδιού και του 3-DES. Για να
αλλάξουµε τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης εισάγουµε και στα δύο configuration
αρχεία την εντολή:
cipher AES-128-CBC και cipher DES-EDE3-CBC αντίστοιχα.
Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε από τις µετρήσεις είναι τα ακόλουθα:

• AES

Εικόνα 5.46 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση AES
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• 3-DES

Εικόνα 5.47 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση 3-DES
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Ανάλυση: Όπως βλέπουµε από τις παραπάνω µετρήσεις σαν αποδοτικότερος
αλγόριθµος εµφανίζεται ο 3-DES, µε τον οποίο το SSL tunnel παρουσιάζει καλύτερο
bandwidth (838 Kbit/sec) σε σχέση µε τους αλγορίθµους AES και Blowfish. Ωστόσο
το γεγονός ότι ο AES εµφανίζει και αυτός αρκετά καλή απόδοση στο SSL tunnel
βάσει του bandwidth που παρουσιάζει το δίκτυο µεταξύ πελάτη και διακοµιστή µε
αυτό τον αλγόριθµο και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αποτελεί τον πιο ασφαλή
αλγόριθµο για την µεταφορά των δεδοµένων, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο AES
αποτελεί την καλύτερη επιλογή για αλγόριθµο κρυπτογράφησης στο SSL VPN.

Β) Χρήση αλγορίθµου αυθεντικοποίησης ως παράγοντα επίδοσης στο SSL VPN
tunnel
Ο αλγόριθµος αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιείται στο SSL VPN µέσω του
OpenVPN εργαλείου είναι ο SHA-1, o οποίος χρησιµοποιείται σε µεθόδους HMAC
κατά την µεταφορά δεδοµένων µεταξύ πελάτη και διακοµιστή. Το OpenVPN ωστόσο
παρέχει και την δυνατότητα να προσθέσουµε ένα ακόµα επίπεδο ασφάλειας στην
αυθεντικοποίηση µεταξύ πελάτη και διακοµιστή µε την χρήση ενός ακόµα
συµµετρικού κλειδιού για την µεταξύ τους επικοινωνία, το οποίο κάνει χρήση της
µεθόδου HMAC πιο ασφαλή. Πρόκειται δηλαδή για µία επιπλέον υπογραφή κατά την
µεταφορά δεδοµένων που προσφέρει εκτός από µεθόδους αυθεντικοποίησης και
υπηρεσίες ελέγχου ακεραιότητας των δεδοµένων.
Για να το επιτύχουµε αυτό προσθέτουµε την εντολή: tls-auth ta.key στα αντίστοιχα
configuration αρχεία µε την προϋπόθεση ότι έχουµε διανείµει το κλειδί ta σε πελάτη
και εξυπηρετητή. Για το περιβάλλον των µετρήσεων χρησιµοποιήσαµε τον εξής
συνδυασµό αλγορίθµων: AES-SHA-RSA 1024 bit κλειδί. Έχουµε λοιπόν τα εξής
αποτελέσµατα:
• Χωρίς την χρήση επιπλέον υπογραφής αυθεντικοποίησης

Εικόνα 5.48 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN χωρίς την χρήση της ta υπογραφής
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• Με την χρήση επιπλέον συµµετρικού κλειδιού για την αυθεντικοποίηση

Εικόνα 5.49 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση της ta υπογραφής
Ανάλυση: Όπως βλέπουµε λοιπόν η χρήση του επιπλέον συµµετρικού κλειδιού ta σε
πελάτη και εξυπηρετητή για την ενίσχυση της ασφάλειας στην αυθεντικοποίηση
µεταξύ των δύο αυτών κόµβων προσθέτει µία σχετική καθυστέρηση στην µεταφορά
των δεδοµένων και θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν µας ενδιαφέρει να
προσδώσουµε επιπλέον ασφάλεια στην µεταφορά των δεδοµένων.

Γ) Χρήση αλγορίθµου συµπίεσης ως παράγοντα επίδοσης στο SSL VPN tunnel
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Καθώς δηµιουργούµε το SSL, έχουµε την δυνατότητα να συµπιέζουµε τα δεδοµένα
που µεταφέρονται µέσα από το SSL VPN tunnel µε την εντολή: comp-lzo. Σε όλες τις
προηγούµενες µετρήσεις χρησιµοποιήσαµε την συγκεκριµένη εντολή για την
εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση θα δούµε πως
συµπεριφέρεται το bandwidth στο VPN tunnel µε και χωρίς την χρήση συµπίεσης
δεδοµένων µε τις υπόλοιπες παραµέτρους να µένουν σταθερές. Στα παρακάτω
πειράµατα χρησιµοποιήσαµε τον εξής συνδυασµό αλγορίθµων: AES-SHA-RSA 1024
bit κλειδί. Έχουµε λοιπόν τα εξής αποτελέσµατα:

• Χρήση συµπίεσης δεδοµένων

Εικόνα 5.50 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση συµπίεσης δεδοµένων

• Χωρίς συµπίεση δεδοµένων

Εικόνα 5.51 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN χωρίς την χρήση συµπίεσης
δεδοµένων
Ανάλυση: Όπως βλέπουµε η χρήση τεχνικών συµπίεσης των δεδοµένων στο SSL
VPN tunnel µας εξασφαλίζει παράλληλα και αποδοτικότερο bandwidth µιας και στην
µονάδα του χρόνου µπορεί και µεταφέρει περισσότερο όγκο δεδοµένων. Για τον λόγο
αυτό η συµπίεση δεδοµένων χρησιµοποιείται ευρέως στα περισσότερα SSL tunnels
που κατασκευάζονται.
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∆) Συσχέτιση του µεγέθους των δεδοµένων που αποστέλλονται µε την απόδοση
του SSL VPN tunnel
Στο τελευταίο αυτό στάδιο των µετρήσεων για το SSL θα ελέγξουµε την απόδοση του
SSL VPN κατά την αποστολή διαφορετικού µεγέθους αρχεία για τους αλγορίθµους
κρυπτογράφησης AES και 3-DES.

• 3-DES
Για την περίπτωση του 3-DES έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα για τις
περιπτώσεις αποστολής στον εξυπηρετητή datagrams µήκους: 32, 128, 512, 1300 και
3000 bytes.
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Εικόνα 5.52

Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση 3-DES για

διαφορετικού µήκους datagrams

Ping delay (PC to Server) by datagram size
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Εικόνα 5.53 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του SSL µε την χρήση 3-DES σε
συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram που αποστέλλεται.
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• AES
Για την περίπτωση του αλγορίθµου AES θα εξετάσουµε και εδώ τις περιπτώσεις
αποστολής στον server datagrams µήκους: 32, 128, 512, 1300 και 3000 bytes. Έχουµε
λοιπόν τα εξής αποτελέσµατα:
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Εικόνα 5.54 Ταχύτητα µετάδοσης σε SSL VPN µε την χρήση AES για διαφορετικού
µήκους datagrams

Ping delay (PC to Server) by datagram size
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Εικόνα 5.55 Γράφηµα για την ανάλυση επίδοσης του SSL µε την χρήση AES σε
συνδυασµό µε το µέγεθος του datagram που αποστέλλεται
Ανάλυση: Όπως βλέπουµε από τις παραπάνω µετρήσεις υπάρχει και εδώ µία µικρή
διαφορά στην απόδοση των SSL VPN tunnels που δηµιουργούνται, µεταξύ του AES
αλγορίθµου και του 3-DES µε τον δεύτερο να εµφανίζεται αποδοτικότερος του
πρώτου. Ακόµα, όπως βλέπουµε και από τα παραπάνω διαγράµµατα στο SSL δεν
παρατηρούµε ιδιαίτερα µεγάλες µεταβολές στην καθυστέρηση της µετάδοσης
δεδοµένων (Ping delay) καθώς αυξάνεται το µέγεθος των datagrams ενώ και για την
περίπτωση των datagrams µεγέθους 3 Kbytes η καθυστέρηση δεν είναι ιδιαίτερα
µεγάλη (περίπου 75 ms).

5.3 Σύγκριση αποτελεσµάτων µετρήσεων απόδοσης σε IPSec και SSL
VPN
Για να συγκρίνουµε σωστά τους δύο µηχανισµούς, IPSec VPN και SSL VPN θα
πρέπει η σύγκριση να γίνει µε τις ίδιες παραµέτρους για την κατασκευή του VPN
tunnel και για τις δύο περιπτώσεις και φυσικά τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε
να αναφέρονται στο ίδιο περιβάλλον.
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Για την τήρηση της παραπάνω συνθήκης αρχικά χρησιµοποιήσαµε για όλα τα
πειράµατα στο IPSec αλλά και στο SSL, τα ίδια τοπικά δίκτυα (LAN) και τον ίδιο
εξοπλισµό (∆ροµολογητές, υπολογιστές, εξυπηρετητής). Στην συνέχεια για να
συγκρίνουµε την απόδοση των δύο µηχανισµών θα ελέγξουµε τα διαγράµµατα
καθυστέρησης µετάδοσης (Ping delay) από τον πελάτη στον διακοµιστή για τα
διάφορα µεγέθη datagrams και µε τον εξής συνδυασµό αλγορίθµων: 3-DES και SHA1 ως αλγόριθµοι κρυπτογράφησης και αυθεντικοποίησης αντίστοιχα. Ο λόγος που
επιλέγουµε αυτή την περίπτωση είναι διότι αυτός είναι και ο µοναδικός συνδυασµός
αλγορίθµων που χρησιµοποιήθηκε και στις δύο µηχανισµούς, IPSec και SSL.
Όπως βλέπουµε λοιπόν από τα δύο διαγράµµατα το SSL VPN παρουσιάζεται πιο
αποδοτικό σε σύγκριση µε το IPSec VPN καθώς για όλα τα µεγέθη datagrams η
καθυστέρηση στο SSL ήταν πολύ µικρότερη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
για datagrams µεγέθους 1300 bytes, µέσω IPSec, ο πελάτης χρειάζεται περίπου 94 ms
για να το µεταδόσει στον διακοµιστή ενώ µέσω SSL απαιτούνται περίπου 64 ms.
Βέβαια σε αυτή την καθυστέρηση θα πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν το γεγονός ότι ο
Cisco VPN Client που χρησιµοποίησαµε για το IPSec VPN στον client περιορίζει
αρκετά την απόδοση του δικτύου που δηµιουργείται και περιορίζει το MTU στο
1300. Ωστόσο η διαφορά στην καθυστέρηση των datagrams που αποστέλλονται από
τον πελάτη στον διακοµιστή, είναι τέτοια που στις επιτρέπει να αναφέρουµε ότι ο
SSL για το συγκεκριµένο περιβάλλον, είναι αποδοτικότερος του IPSec µηχανισµού
για το VPN tunnel που δηµιουργήσαµε ως προς την µεταφορά δεδοµένων από τον
πελάτη στο διακοµιστή.
Μετά από αυτά τα πειράµατα που πραγµατοποιήσαµε για αυτές στις δυο τεχνολογίες
µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα ως προς τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα για το IPSec και το SSL, τα οποία αυτά φαίνονται στον παρακάτω
συγκριτικό πίνακα :

IPSec µε VPN Client

SSL µε OpenVPN

+

+

Παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας

Απλή υλοποίηση

Ευρέως διαδεδοµένο

Μηδενικό κόστος υλοποίησης
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∆ιαχείριση πολλαπλών tunnel δεδοµένων

Παρέχει εφαρµογή επιπέδου χρήστη

Αποτελεί πρότυπο στις τεχνολογίες VPN

Συµβατό µε το NAT
Συµβατό µε firewall, αρκεί µόνο µία
ανοικτή πόρτα
Εύκολη διαχείριση κλειδιών και
πιστοποιητικών
Εύκολη ανάκληση πιστοποιητικών σε
περίπτωση που χαθεί η εµπιστευτικότητα
για κάποιο κλειδί
Τυποποιηµένες ρουτίνες
κρυπτογράφησης
Συµβατό µε οποιοδήποτε λειτουργικό και
εξοπλισµό

Συµβατό µόνο µε συγκεκριµένο υλικό

∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα για
την υλοποίηση του

Μεγάλο κόστος υλοποίησης

∆εν υποστηρίζει την χρήση σε
δροµολογητές παρά µόνο σε τερµατικά

Πολύπλοκη υλοποίηση

∆εν προσφέρει πολλαπλή διαχείριση
tunnel

Απαιτεί δικαιώµατα διαχειριστή

Η χρήση του σε επίπεδο χρήστη
ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα
ασφαλείας

Προβλήµατα ασυµβατότητας για χρήση

Σχετικά νέα τεχνολογία που ακόµα

µεταξύ εξοπλισµών διαφορετικού

αναπτύσσεται

κατασκευαστή
Ανάγκη για άνοιγµα πολλών θυρών στο
firewall
Προβλήµατα στην υλοποίηση µε
δυναµικές διευθύνσεις
Προβλήµατα ασυµβατότητας σε
εξοπλισµούς µε διαφορετικά λογισµικά
Πίνακας 5.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για IPSec και SSL VPN
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Τελικά Συµπεράσµατα
Τα εικονικά δίκτυα αποτελούν µία τεχνολογία που όπως όλα δείχνουν θα
χρησιµοποιηθεί αρκετά για τα επόµενα χρόνια µιας και οι εποχές που διανύουµε είναι
προσανατολισµένες στην µέγιστη δυνατή µείωση των εξόδων για µία επιχείρηση ή
έναν οργανισµό.
Ωστόσο αυτό που θα πρέπει συνεχώς να επιδιώκουµε είναι οι µειώσεις στο κόστος
που προσπαθεί να εφαρµόσει ο εκάστοτε διευθυντής της µηχανογράφησης µίας
επιχείρησης να µην σηµαίνει παράλληλα και µειώσεις στο επίπεδο ασφάλειας των
επικοινωνιών εντός αυτής καθώς και µειώσεις στην ποιότητα της επικοινωνίας.
Όπως είδαµε και από την συγκεκριµένη εργασία για να πετύχουµε ένα επιθυµητό
επίπεδο ασφάλειας στα εικονικά δίκτυα υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία, όπως το SSL
και το IPSec τα οποία µάλιστα είναι αρκετά δοκιµασµένα στην πορεία του χρόνου
(ιδιαίτερα το IPSec) ως προς την ασφάλεια που παρέχουν.
Έτσι η µόνη µέριµνα για τον µηχανικό που σχεδιάζει το εικονικό δίκτυο θα πρέπει να
είναι η διαχείριση των κλειδιών και ο ασφαλής τρόπος ανταλλαγής τους µεταξύ των
κόµβων που επικοινωνούν. Επίσης η χρήση ενός από τους δύο µηχανισµούς κατά τον
σχεδιασµό του εικονικού δικτύου επιτρέπει την εφαρµογή των εκάστοτε πολιτικών
ασφαλείας για τον οργανισµό, που αφορούν την επικοινωνία µε εξωτερικά δίκτυα και
το ∆ιαδίκτυο γενικότερα και να επικεντρωθούµε στην συµµόρφωση µε τις πολιτικές
ασφαλείας εντός του οργανισµού.
Επίσης µας επιτρέπει να ασχοληθούµε περισσότερο µε την ασφάλεια στο εσωτερικό
ενός δικτύου µιας και από εκεί προέρχονται αρκετές επιθέσεις που µπορεί να δεχτεί
ένας οργανισµός.
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Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο µηχανισµών αναφερθήκαµε εκτενώς στα
κεφάλαια 3 και 4. Ωστόσο αυτό που θα θέλαµε να αναλύσουµε στο σηµείο αυτό είναι
η συσχέτιση του επιπέδου ασφάλειας µε την απόδοση του εικονικού δικτύου που
έχουµε δηµιουργήσει και την οποία παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 5 στο οποίο
εκτελέσαµε κάποια πειράµατα σε ένα περιβάλλον (η τοπολογία του οποίο φαίνεται
στην εικόνα 5.1) µε διαφορετικές παραµέτρους κάθε φορά και για το IPSec και για το
SSL.
Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν πάνω σε πραγµατικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό
µας προκαλεί ορισµένους περιορισµούς σε σύγκριση µε ένα περιβάλλον µε
εργαστηριακές συνθήκες ή µε ένα λογισµικό προσοµοίωσης. Οι περιορισµοί αυτοί
αφορούν κατ’ αρχάς το µέγεθος του εικονικού δικτύου µιας και ιδιαίτερα στο IPSec
δεν µας δόθηκε η δυνατότητα να εξετάσουµε περιπτώσεις µε περισσότερους
δροµολογητές και να δούµε σενάρια µε δυναµικά ανταλλαγή κλειδιών µεταξύ
δροµολογητών.
Ωστόσο ο σηµαντικότερος περιορισµός αφορούσε την χρήση ενός λογισµικού VPN
Client για την εγκαθίδρυση του IPSec VPN tunnel µιάς και δεν κατέστη δυνατό να
χρησιµοποιήσουµε ακόµα ένα δροµολογητή µε δυνατότητες tunneling και για την
δεύτερη τοποθεσία. Η χρήση του VPN Client µας περιόρισε αρκετά ως προς τις
µετρήσεις επιδόσεων που πραγµατοποιήσαµε στο IPSec µιας και το µέγεθος του
MTU µε την χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού µειώνεται στο 1300 από το
αρχικό 1500. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσµα των µετρήσεων ειδικά για το IPSec θα
πρέπει να γίνει µε µία προσέγγιση των µετρήσεων που συλλέξαµε.
Όσον αφορά τώρα το SSL, εκεί σίγουρα είχαµε λιγότερους περιορισµούς που
βασίζονται κυρίως στην έλλειψη ενός πραγµατικού εξυπηρετητή (και όχι τερµατικού)
στην µία τοποθεσία έτσι ώστε να λαµβάναµε καλύτερα αποτελέσµατα στις µετρήσεις
µας.
Ακόµα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων είναι εξαρτηµένα από τις δυνατότητες των
υπολογιστών και δικτύων που ήταν µέρος του συγκεκριµένου περιβάλλοντος και
µόνο και δεν µας επιτρέπουν να εξάγουµε γενικότερα συµπεράσµατα για τις δύο
τεχνολογίες ασφαλείας. Για τους ανωτέρω λόγους οι συγκεκριµένοι περιορισµοί είχαν
εποµένως µία επίπτωση στις τελικές συγκρίσεις των επιδόσεων µεταξύ SSL και
IPSec.
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Ωστόσο η χρήση πραγµατικών συνθηκών για τα πειράµατα που εκτελέσαµε έχει και
κάποια πλεονεκτήµατα που αφορούν κυρίως τον έλεγχο του Internet based VPN µε
την χρήση SSL και IPSec καθώς µόνο σε πραγµατικές συνθήκες θα µπορούσε να
γίνει ένας σωστός έλεγχος επιδόσεων που περιλαµβάνει ένα µέρος του ∆ιαδικτύου για
την επικοινωνία µεταξύ των κόµβων.

Από τα πειράµατα που εκτελέσαµε παραπάνω και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
που πήραµε µπορούµε να εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα:
• Η εφαρµογή µηχανισµών ασφαλείας στα εικονικά δίκτυα επέφερε περίπου
15% επιπλέον καθυστέρηση στην µετάδοση των datagrams από τον πελάτη
στον εξυπηρετητή. Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί µικρή ή µεγάλη
ανάλογα µε το είδος επικοινωνίας µεταξύ των δύο κόµβων κάθε φορά. Για
παράδειγµα όταν πρόκειται να µεταδώσουµε δεδοµένα φωνής και εικόνας
για µία τηλεδιάσκεψη µεταξύ των δύο κόµβων αυτή η καθυστέρηση
θεωρείται µεγάλη καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα στην
επικοινωνία τους.
• Η σχέση απόδοσης και ασφάλειας σε ένα εικονικό δίκτυο είναι µία σχέση
αντιστρόφως ανάλογη καθώς όπως είδαµε και από τις µετρήσεις καθώς
επιλέγουµε πιο ασφαλείς αλγορίθµους για την επικοινωνία µεταξύ των δύο
άκρων τόσο µειώνεται και η απόδοση της επικοινωνίας (Για παράδειγµα
όπως αποδείχθηκε από τις µετρήσεις ο DES είναι αποδοτικότερος του 3-DES
και του AES ως αλγόριθµος κρυπτογραφίας, είναι όµως και λιγότερο
ασφαλής).
• Η χρήση του IPSec και η εγκαθίδρυση ενός tunnel δεδοµένων µεταξύ των δύο
άκρων της επικοινωνίας (πελάτη και εξυπηρετητή) ήταν πολύ πιο πολύπλοκη
και ασταθής (πολλές αποσυνδέσεις πραγµατοποιούνταν όταν µειωνόταν η
ποιότητα στην επικοινωνία µεταξύ των δύο άκρων) σε αντίθεση µε το SSL
όπου η δηµιουργία του tunnel ήταν αρκετά πιο απλή και πιο σταθερή (µε
λιγότερες αποσυνδέσεις).
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• Και στις δύο περιπτώσεις των µηχανισµών ελέγχου στα εικονικά
περιβάλλοντα (IPSec και SSL) τα tunnel δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν
είχαν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και για να µπορέσει κάποιος τρίτος κόµβος
να εισβάλει στην επικοινωνία µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή θα πρέπει να
αποκτήσει πρόσβαση σε ένα από τα ιδιωτικά κλειδιά που χρησιµοποιούν οι
δύο κόµβοι για την επικοινωνία τους.
Σε κάθε περίπτωση η δηµιουργία περιβαλλόντων εικονικών δικτύων είναι µία
διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασµό της και να συνοδεύεται
από µία λογική χρήση µηχανισµών ασφαλείας οι οποίες θα προστατεύουν την
επικοινωνία στο εικονικό περιβάλλον βασιζόµενες στις πραγµατικές ανάγκες
ασφαλείας του κάθε οργανισµού ή επιχείρησης.
Ευχή όλων είναι η συνεχής βελτίωση των µεθόδων υλοποίησης αλλά και ασφαλείας
των εικονικών δικτύων µε την ανάπτυξη νέων τεχνικών που θα µπορούν να
προσφέρουν παράλληλα την καλύτερη δυνατή συσχέτιση µεταξύ ασφάλειας και
απόδοσης σε περιβάλλοντα εικονικών δικτύων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1

Cisco 1721 configuration – VPN Router configuration
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password−encryption
!−−− Enable aaa for user authentication
!−−− and group authorization.
aaa new−model
!
aaa authentication login userauthen local
!−−− To enable group authorization, enable
!−−− the aaa authorization commands.
aaa authorization network groupauthor local
aaa session−id common
!−−− For local authentication of the IPSec user,
!−−− create the user with password.
username cisco password 0 *
ip subnet−zero
!
!
ip audit notify log
ip audit po max−events 100
!
!−−− Create an Internet Security Association and
!−−− Key Management Protocol (ISAKMP)
!−−− policy for Phase 1 negotiations for the VPN 5.x clients.
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre−share
group 2
!
!−−− Create a group that will be used to
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!−−− specify the WINS, DNS servers' address
!−−− to the client, along with the pre−shared
!−−− key for authentication.
crypto isakmp client configuration group 3000client
key cisco123
dns 10.10.10.10
wins 10.10.10.20
domain cisco.com
pool ippool
!
!
!−−− Create the Phase 2 Policy for actual data encryption.
crypto ipsec transform−set myset esp−3des esp−md5−hmac
!
!−−− Create a dynamic map and apply
!−−− the transform set that was created above.
crypto dynamic−map dynmap 10
set transform−set myset
!
!
!
!−−− Apply the crypto map on the outside interface.
interface Ethernet0/0
ip address 87.203.13.164 255.255.255.240
half−duplex
crypto map clientmap
!
interface Ethernet0/1
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
no keepalive
half−duplex
!
!
!−−− Create a pool of addresses to be
!−−− assigned to the VPN Clients.
ip local pool ippool 14.1.1.100 14.1.1.200
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1
ip http server
ip pim bidir−enable
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!
!
snmp−server community foobar RO
call rsvp−sync
!
!
mgcp profile default
!
dial−peer cor custom
!
!
line con 0
exec−timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2

OpenVPN Server configuration
#################################################
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194

# TCP or UDP server?
proto tcp
;proto udp

# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
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# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun

# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap

the client certificates.
#
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key # This file should be kept secret

# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh1024.pem

# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
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# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0

# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt

# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100

# Configure server mode for ethernet bridging
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses. You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge

# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
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# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"

# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).

# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client

# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120

# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
#
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
#
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
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;tls-auth ta.key 0 # This file is secret

# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC

# Blowfish (default)

;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES

# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo

# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100

# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
;user nobody
;group nobody

# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun

# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log

# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
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# or the other (but not both).
;log

openvpn.log

;log-append openvpn.log

# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
verb 3

# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.3

OpenVPN Client configuration
#####################################################################
# Specify that we are a client and that we
# will be pulling certain config file directives
# from the server.
client

# Use the same setting as you are using on
# the server.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun

# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
;dev-node MyTap

# Are we connecting to a TCP or
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# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
;proto tcp
proto udp

# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote 62.103.172.219 1194

# Choose a random host from the remote
# list for load-balancing. Otherwise
# try hosts in the order specified.
;remote-random

# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
resolv-retry infinite

# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind

# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
;user nobody
;group nobody

# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun

# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
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# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings

# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key

# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the nsCertType
# field set to "server". The build-key-server
# script in the easy-rsa folder will do this.
ns-cert-type server

# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
;tls-auth ta.key 1

# Select a cryptographic cipher.
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
# then you must also specify it here.
;cipher x
;cipher AES-128-CBC # AES

# Enable compression on the VPN link.
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo

# Set log file verbosity.
verb 3
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# Silence repeating messages
;mute 20
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