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Kivonat

A kommunikációs és hálózati technológiák nagymérték¶ fejl®dése,

valamint a mind nagyobb fokú miniat¶rizáció lehet®vé tette nap-

jainkra vezeték nélküli érzékel®rendszerek megvalósítását. A szenzor-

számítógépek önszervez®d® ad hoc hálózatot alakítanak ki, melyeknek

biztonsága a hagyományos rendszerekhez képest nehezebben garantál-

ható. Cikkünkben bemutatjuk, miként alkalmazhatóak a hagyományos

távközl®hálózatokban bevált processz algebrai eszközök ilyen rendszerek

biztonsági tulajdonságainak ellen®rzésére.

1. Szenzorhálózatok

A beágyazott és kommunikációs technológiák az utóbbi években rohamos fe-
jl®désen mentek keresztül. Mára az egyre kisebb és takarékosabb eszközökben
található mikroszámítógépek viszonylag egyszer¶en és olcsón kiegészíthet®ek a
vezeték nélküli kommunikáció képességével. Ez lehet®vé teszi, hogy különálló
egységeink együttm¶ködésével összetettebb funkciók valósulhassanak meg.

A szenzorhálózatok olyan hálózatok, melyek számos vezeték nélküli érzékel®
egységet egy közös kommunikációs rendszerbe kapcsolnak. A kommunikációban
résztvev® egységek az érzékel®elemen kívül magukba foglalnak egy komplett mo-
bil mikroszámítógépet, azaz energiaforrást, processzort, memóriát, valamint a
vezeték nélküli kommunikáció képességét is. A további integrációval egyetlen
csipbe zsugorított, majd a méretek további csökkentésével akár porszemnyi
méret¶ szenzorok is olcsón elérhet®vé válnak. A nagyszámú és területileg el-
szórt egységek összekapcsolására használt vezeték nélküli technológia jelent®s
el®nyöket kínál és új lehet®ségeket nyit. [1]

A parányi szenzor-számítógépek er®sen korlátozott er®forrásokkal ren-
delkeznek, melyek csak korlátozott számítási kapacitást tesznek lehet®vé. En-
nek ellenére a nagyszámú egység kollektív m¶ködésével az érzékelt bemeneteken
elosztott jelfeldolgozási megoldásokkal akár komplex mintafelismerési feladatok
is megvalósíthatóak.

A kommunikáció felépítésének automatikusan és önszervez®d® módon kell
végbemennie. Mobil ad hoc hálózatoknak nevezzük az olyan vezeték nélküli
hálózatokat, melyek nem igényelnek el®z®leg kiépített infrastruktúrát, vagyis
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el®feltételezések nélkül is képesek m¶ködni. Ilyen esetekben a központi funkciók
ellátását elosztott módon kell végezni.

Biztonsági oldalról közelítve megállapíthatjuk, hogy a vezeték nélküli szen-
zorhálózatok számos fenyegetésnek vannak kitéve [3]. A kommunikáció nyil-
vános médiumon keresztül történik, melyhez rosszindulatú felek is hozzáférhet-
nek. A korlátozott er®források miatt a rendszer biztonságának védelméhez
nem használhatóak a túlságosan nagy számítási igény¶ kriptográ�ai algorit-
musok. Az egyes kicsiny szenzorok kompromittálódása is jelent®s fenyegetést
jelent, hiszen a bennük található információk �zikai védelme nehezen oldható
meg. További probléma, hogy a klasszikus kommunikációs rendszerekben elter-
jedt hitelesítési mechanizmusok gyakran igényelnek megbízható harmadik felet,
melyek ad hoc környezetben nem állnak rendelkezésre.

E problémák ellenére szeretnénk, hogy rendszerünk biztonságos és meg-
bízható m¶ködéssel végezze feladatait. Létezik néhány olyan biztonsági mech-
anizmus, amely a teljes önszervez®désre támaszkodik [2], ám ezek számos
kérdést hagynak maguk mögött. Ahhoz hogy rendszerünket biztonságosnak
tekinthessük, bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az alkalmazott mecha-
nizmusok tetsz®leges támadói viselkedés esetén is megfelel® biztonságot nyúj-
tanak.

Az elmúlt évizedekben a klasszikus kommunikációs rendszereken processz
algebrai eszközökkel végzett biztonsági analízisek jelent®s eredményeket hoz-
tak. Mind támadások prezentálására, mind a megfelel® biztonság bizonyítására
alkalmasnak bizonyultak.

Cikkünk célja, hogy bemutassa, miként alkalmazhatóak e módszerek szen-
zorhálózatok biztonságának analízisére. Bemutatjuk a CSP (Communicating
Sequential Processses) processz algebra alapelveit és f® szintaktikai elemeit. Át-
tekintjük a biztonsági vizsgálatra használt modellt, majd szenzorhálózatok biz-
tonsági protokolljain végzett analíziseinket mutatjuk be. A cikk végén a modell
további kiterjeszthet®ségének kapcsán biztonságos útvonalválasztás vizsgálatá-
nak lehet®ségeit vizsgáljuk meg.

2. Biztonsági protokollok és ellen®rz® módszereik

A biztonságos kommunikációs rendszerekkel szemben támasztott követelmények
mára igen kiforrottnak tekinthet®ek. Bár az önszervez®d® hálózatok m¶ködése
gyökeresen más szemléletet rejt, a biztonsági igények hasonlóak maradtak.

Mobil ad hoc hálózatokban felmerül® biztonsági követelmények [2] közül
munkánk során a titkosság, integritás, hitelesség és frissesség tulajdonságokra
térünk ki.

A biztonsági protokollok olyan üzenetváltási szabályok, amelyek végrehajtá-
suk befejeztével valamilyen biztonsági tulajdonságot alakítanak ki. Egy támadó
úgy igyekszik beavatkozni az üzenetváltásokba, hogy meghiúsítsa e kialakuló
tulajdonságot. A biztonsági protokollok tervezése nagy körültekintést igényel,
jóságuk bizonyítása nehéz feladat.

Hogy a kérdéshez egzaktul közelítsünk, rögzítenünk kell a támadó
feltételezett képességeit. A legszélesebb körben használt támadó modell a
Dolev-Yao támadó, amely az ellenséges médium reprezentálója. Hozzáfér az
összes kommunikációs csatornához, így üzeneteket távolíthat el, lehallgathatja
az üzenetváltásokat, és újakat is beszúrhat. A megszerzett információk szétbon-
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tásával és a komponensek újraösszeállításával, valamint következetetésekkel új
elemekhez is juthat. Egyetlen korlátja a tökéletes-kriptográ�a (perfect cryptog-
raphy) feltevés, amely szerint a kriptográ�ai épít®elemek tökéletes m¶ködés¶ek,
azok próbálgatáson alapuló kompromittálódása nem lehetséges.

Nem létezik olyan általános algoritmus, melyet tetsz®leges biztonsági pro-
tokollon lefuttatva, bizonyíthatná annak megfelel®ségét [4]. Garantált bizton-
sághoz a protokollok formális analízisével juthatunk.

Az utóbbi id®kben biztonsági protokollok analízisében jelent®s sikereket ho-
zott a CSP processz algebra: sokáig biztonságosnak hitt protokollokat kompro-
mittáló új támadási viselkedéseket mutatott[5]. A módszer egy eloszott rendszer
állapotgépként való modellezésére és ellen®rzésére alkalmas. Mivel e processz al-
gebrához gépi modell ellen®rz® eszköz is létezik, az analízis folyamata teljesen
automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történhet meg. A módszer megadja
a támadói viselkedésének részleteit, illetve véges résztvev®b®l és protokollfuta-
mokból álló rendszeren a megfelel®ség bizonyítására is alkalmas.

A protokoll futamainak korlátozása jelent®s gyengítésnek t¶nik, azonban
Lowe [5]-ban bizonyította a protokollok egy igen széles osztályára, hogy hiba
esetén a támadás már néhány, meglehet®sen kevés, lépés esetén is jelentkezik.
A protokollok jelent®s része ide tartozik, így általában már viszonylag kis ál-
lapottéren végzett ellen®rzéssel is általános állításra juthatunk.

A következ®kben ezért rátérünk a CSP azon elemeinek bemutatására,
melyeket a kés®bbi modellezésben és az analízisekben felhasználunk.

3. A CSP alapelemei

A CSP egy párhuzamos rendszerek leírására hivatott nyelv. A párhuzamos
rendszerekben egyidej¶leg több független folyamat (processz) is fut, melyek
egymással kölcsönhatásba kerülhetnek, azaz kommunikációt folytathatnak. A
CSP leírónyelv kezdetben algebrai rendszerként létezett mely lehet®vé tette a
különböz® jelenségek formális leírását és vizsgálatát (pl. deadlock, livelock,
nemdeterminizmus). [6]

Párhuzamos rendszerek CSP modellezése során az egyes processzek
viselkedése kerül leírásra. Egy processz különféle állapotokban lehet, melyek
között diszkrét események (event) hatására átmenet történhet. Egy processz
számos eseményt ismerhet, melyek teljes halmazát a processz abc-jének (Σ)
nevezzük. Egy processz egyes állapotában bizonyos eseményeket elfogadhat, il-
letve visszautasíthat. Egy processz Trace-ének nevezzük az általa végrehajtható
összes eseménysorozatok halmazát.

A P =̂ e → Q egy olyan P processzt ír le, amely az e eseményben való
részvétel után Q processzként viselkedik. A Stop névre hallgató processz sem-
milyen eseményben nem vesz már részt, míg a Skip állapot jelzi egy processz
sikeres befejeztét.

Általános koncepció, hogy az események csatornákon történnek, ilymódon a
c.e esemény a c csatornán bekövetkez® e eseményt jelöli. Ilymódon összetettebb
konstrukciók is használhatóak, mint például c.e.f .g .

Az olyan szituációkat, amikor a processz többféle eseményt is elfogadhat,
választásnak nevezzük. Egyik fajtája a küls® választás (external choice): a
P 2 Q processz a külvilágtól függ®en P -ként vagy Q-ként viselkedik. Ez
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gyakran kiegészül a guarded alternative operátorral, amely az egyes választá-
sokat explicit feltételhez köti.

Az eddigi jelölések segítségével független processzek írhatóak le. Kommu-
nikáció, vagyis közös esemény leírására hivatott a párhuzamosság (parallel) op-
erátor. Ennek hatására bizonyos processzek csak egyszerre (párhuzamosan) ve-
hetnek részt egy eseményben. Például a P ‖

e
Q jelöléssel megadott processz

a P és Q processzek olyan egyesítése, amelyben az e esemény csakis közösen
hajtható végre.

A teljesen független m¶ködés¶ processzek leírója az összefésülés (interleave)
operátor. A P ||| Q processz a P és Q olyan kombinációja, melyek minden
eseményben csakis külön-külön vehetnek részt.

Egy operátor sokszoros alkalmazását segítik a replikált oprátorok. Ennek
jelölési szisztémája a küls® választás operátorra a következ®: 2 a : S • a →
P . Ennek jelentése, hogy bármely a ∈ S esemény bekövetkezhet, mellyel a P

processzhez jutunk.
Összetettebb rendszerek modellezéséhez szükség lehet moduláris zárt kompo-

nensek létrehozására. Lehetséges ezért az elrejt® (hiding) operátorral bizonyos
eseményeket elrejteni a külvilág el®l. A P \E processz P -ként viselkedik, ám az
E eseményhalmaz a P -n kívülr®l rejtett. Megvalósítható események átnevezése
is, a P [[e ← f ]] processz a P -vel megegyez® m¶ködés¶, ám annak eredeti e
eseménye most kívülr®l f -ként látható.

Ezen operátorok segítségével lehetséges a különálló processzek leírása,
valamint azok egymással való összekapcsolása. Eljuthatunk egy olyan pro-
cesszhez, amely egy teljes összekapcsolt kommunkációs rendszert reprezentál,
hordozza annak minden lehetséges eseménysorozatát.

Az általunk ellen®rzésre használt reláció a �nomítás. Egy Q processz traces
�nomítottja egy P processznek, ha a Q által elvégezhet® összes eseménysorozat
elvégezhet® P által is. Ezt a P vT Q fejezi ki, vagyis ezesetben Traces(Q) ⊆
Traces(P).

Ha S egy speci�kációul szolgáló processz és I egy implementáció, a meg-
valósítás konformanciája ellen®rizhet® a S vT I �nomítás ellen®rzésével. Véges
állapotter¶ processzek közötti �nomítás ellen®rzést az FDR2 modell ellen®rz®
segítségével teljesen automatikus módon elvégezhetjük.

4. Kommunikációs rendszerek modellezése CSP-
ben

A kommunikációs protokollok modellezésére kiválóan alkalmas a CSP keretrend-
szer. A kommunikáció résztvev®i adott szabályoknak eleget téve, a protokoll
szabályai szerint m¶ködnek.

A résztvev®k tehát processzek, melyek a protokoll egyes lépései során a
küldés (send), illetve a fogadás (recv) csatornákon eseményekben vesznek részt,
majd ezzel új állapotba kerülnek. Egy-egy ilyen esemény reprezentálja a for-
rás és célentitásokat, valamint az aktuális üzenetet is. Így például az A-tól a
B -be irányuló üzenetváltás során a send.A.B.üzenet, illetve a recv.A.B.üzenet

események jelennek meg.
A modell az üzenetek konstruálását oszthatatlan adattagok egy véges hal-

mazából kiindulva, a különféle kriptográ�ai m¶veleteket megtestesít® konstruk-
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ciós operátorokkal képezi. Ilyen konstrukciós operátor például a titkosítást leíró
Encr .(Adat ,Kulcs).

A résztvev®k tehát ilyen eseményekkel érintkeznek a külvilággal. A küldés
rendszerint egyértelm¶en adott, ám üzenet érkezése esetén gyakran el®z®leg is-
meretlen elemek is megjelennek a protokollfutamban. Az ilyen új adattagok tí-
pusuknak megfelel®en bármilyen új értéket felvehetnek, így itt választásról van
szó. Ilyen, halmaz elemei közötti választást a replikált küls® választás operátor
ad meg.

A résztvev®k egymástól független m¶ködés¶ek: a SYS 0 processz ezért
az ágens-halmaz (Agent) elemeinek összefésüléssel vett egyesítéséb®l adódik.
Ebben a küldés és fogadás események még összehangolatlanul, tetsz®legesen
történhetnek meg. A kommunikáció rendjét a médium állítja el®. A Dolev-Yao

támadó, vagyis az ellenséges médium egyben maga az öszzekapcsoló processz
(INTRUDER).

SYS 0 =̂ |||A : Agent • A
SYS =̂ SYS 0 ‖{send,recv} INTRUDER

A támadó processz meglehet®sen bonyolult felépítés¶. Kezdeti tudáshal-
mazzal rendelkezik, melyet új információkkal b®vít. A lehallgatott üzenetek
szétbontása után különböz® dedukciós szabályokkal következtetéseket végezhet
és új elemeket állíthat el®. Bels® bonyolultsága ellenére kívülr®l is látható es-
eményei egyszer¶en olyanok, melyekkel a többi ágens eseményeivel érintkezhet.
A bels® m¶ködés pusztán az analízis sebességének optimalizálása szempontjából
fontos.
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Traces(Rendszer) Traces(Specifikáció) 

1. ábra. Rendszerünk ellen®rzésének modellje

E Dolev-Yao médium tehát az ágensek tetsz®leges üzenetküldés (send) es-
eményeivel b®víti tudáshalmazát és felajánlja az összes olyan fogadás (recv)
eseményt, amely ezek alapján megvalósulhat. Amikor egy ágens üzenetet küld,
a legegyszer¶bb eset, hogy az módosítatlanul a valós címzettjéhez jut el. De
a támadó felajánlja a csomag fogadását az összes többi ágensnek is. Ráadásul
ha a támadó képes más ismereteib®l szabályaival ugyanolyan üzenetstruktúrát
képezni, a módosított csomagok fogadása is bekövetkezhet.
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Az el®állt rendszer tehát tartalmazza a támadóval megzavart kommuniká-
ciós folyamat összes lehetséges eseménysorozatát. A feladat az, hogy ez alapján
leellen®rizzük, hogy a protokoll összes kimenetele megfelel® biztonsági tulajdon-
ságokat hordoz-e. Tehát olyan speci�kációul szolgáló processzt kell készíteni,
amely csak biztonságos állapotokat tartalmaz.

E cikkben csak a titkosság és autentikáció ellen®rzésére hagyatkozunk, rés-
zletesebben a [7]-ben találhatunk err®l információkat. Az alkalmazott modellben
a feltételezett titok kiszivárgását a támadó egy speciális eseménnyel jelezheti,
ilymódon az ellen®rzés adott esemény egzisztenciájának kérdése. Autentiká-
ció ellen®rzése során arról kell megbizonyosodni, hogy egy elem forrás általi
kibocsátása valóban megel®zte-e annak vételét. Emódon itt események egymá-
sutániságának ellen®rzésér®l kell megbizonyosodnunk.

A protokoll biztonsági ellen®rzése �nomítás-ellen®rzésb®l áll, vagyis a speci-

�káció vT implementáció ellen®rzéséb®l. Ezen ellen®rzés a rendelkezésre álló
FDR2 modell-ellen®rz®vel automatikusan elvégezhet®.

A biztonsági analíziséhez szükséges modell elkészítése hosszadalamas folya-
mat, mely számos hibázási lehet®séggel jár. De mivel a modellezési alapelvek
különböz® protokollok esetén is hasonlóak maradnak, a folyamat tovább autom-
atizálható. A CASPER fordító képes egy biztonsági protokoll és speci�kációi-
nak viszonylag egyszer¶ szabványos leírásából [8] automatikusan elkészíteni az
ellen®rzés alapjául szolgáló CSP leírást.

A bemenetül szolgáló fájl els® része a protokoll változóit, az üzenetek leírását
és a speci�kációkat tartalmazza. A második rész a vizsgálandó véges rendszert,
valamint a támadó kezdeti tudását de�niálja. A CASPER fordító a modell
ellen®rzés eredményeképp kapott eseménysorozatok értelmezésében is segítséget
nyújt.

A CASPER fordító klasszikus rendszerek kulcs csere protokolljainak egysz-
er¶ és gyors analízisére született és az ismertetett rendszermodellt használja.
A következ®kben szenzorhálózatokhoz javasolt protokollok biztonságának vizs-
gálatára fogjuk e keretrendszert alkalmazni, majd ezután megvizsgáljuk a kiter-
jeszthet®ség további lehet®ségeit.

5. A SNEP protokoll analízise

A szenzorhálózatokban, az érzékeny információk védelmét a sz¶kös er®források
�gyelembevételével kell biztosítani.

A SNEP (Sensor Network Encryption Protocol) hivatott garantálni [9],
hogy a kommunikáló felek között átküldött információ titkos, hiteles, és
friss legyen. Ezzel akadályozza meg, hogy rosszindulatú felek hozzájuthas-
sanak, illetve módosításokat végezhessenek az átküldött adatokon. M¶ködése
feltételezi egy bázisállomás meglétét, amely minden egyes szenzorral osztott
kulccsal rendelkezik. Ilyen bázisállomás gyakran része a mai szenzorhálózat-
implementációknak.

A mechanizmus osztott kulcsokon alapszik. A protokoll el®ször a közös kulcs-
ból származtatott Kenc kulccsal szimmetrikus kulcsú titkosítást végez, majd egy
másik származtatott (Kmac) kulcsot üzenet hitelesít® (MACKmac ) kód képzésére
használ (2. ábra). Az üzenetek frissességét egy, mindkét fél által karbantartott
számláló, illetve er®sebb kritérium esetén egyszer használatos nonce elem valósít
meg.
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Encryption (Kencr, C)

Data(D)

MAC

(Kmac, C)

2. ábra. A SNEP mechanizmus

A protokoll, mely vizsgálatunk alapjául szolgált a következ®:

1. B → A : Nb ,Rb
2. A → B : {D}{Kenc,C},MACKmac,C (Nb , {D}{Kenc})

E leírásban B a bázismállomás, A a szenzor. Els® lépésben a bázis a szenzor-
nak elküldi a frissesség alapjául szolgáló Nb nonce tagot, valamint a lekérdezést
inicializáló Rb azonosítót. A kérésnek megfelel®en a válaszul szolgáló infor-
mációt (D) a szenzor az ismertetett védelemmel küldi vissza, mely során a
kulcsokon kívül az aktuális C számlálót alkalmazza. A {D}{Kenc,C} tag a
titkosított adat, míg az üzenet második tagja a generált lenyomat (MAC).

A CASPER fordító által generált modell elegend® az analízis elvégzéséhez.
Az üzenetváltások az imént megadotthoz hasonló formátumban kerülhetnek
megadásra. Az analízis során nem szerepeltettük az említett számlálót, hiszen
a nonce által nyújtott frissesség jóval er®sebb tulajdonság. A protokoll speci-
�kációját az információ titkossága és hitelessége képezi.

Nézzük most meg a protokoll ágenseinek CSP leírását, hogy megvizsgájunk
egy valódi biztonsági protokollt felépít® processzeket:

Base(B ,Nb ,Rb,Kenc ,Kmac,A) =
send .B .A.(Msg1, < Nb ,Rb >)→
2D : Message •

recv .A.B .(Msg2, < {D}{Kenc,C},MAC{Kmac,C}(Nb , {D}{Kenc}) >)→
Skip

Sensor(A,D ,Kenc,Kmac,B) =
2Nb : Nonce •2Rb : Message •

recv .B .A.(Msg1, < Nb ,Rb >)→
send .A.B .(Msg2, < {D}{Kenc,C},MAC{Kmac,C}(Nb , {D}{Kenc}) >)→
Skip

Mindkét ágens esetében az els® paraméter a saját azonosító, majd a továb-
biak az egyéb szükséges információk. A leírásban a protokoll korábbi leírásának
megfelel® változónevek szerepelnek. A processzek a következ® módon viselked-
nek.

A bázis ágens els® eseménye egy küldés (send), mellyel az ágens egy
elágazáshoz érkezik. A következ® fogadás (recv) esemény D adateleme, vagyis
a mérés eredménye, tetsz®leges lehet. Ezt modellezi a 2D : Message • küls®
választás, mely szerint az eseményben szerepl® D adatelem a Message halmaz
bármely eleme lehet. Ezzel a protokoll sikeresen terminálódik, vagyis a Skip

állapotba kerül. A szenzor ágens m¶ködése hasonló elvek alapján történik, az
el®bbiek alapján az végigkövethet®.
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Az analízis során támadási lehet®séget nem találtunk, több résztvev®re és
protokollfutamok különféle kombinációira is elvégezve az ellen®rzést állíthatjuk
hogy a protokoll nem megtéveszthet®.

Kisebb módosításokkal különleges, nem üzemszer¶ esetekre is elvégeztük
az analízist. Ilyen speciális eset volt a nem megfelel® nonce tag használata.
A nonce speci�kációjának megfelel®en egyszer használatos, véletlen és el®re
nem jósolható véletlen számra van szükségünk. A szenzorokba implemen-
tált véletlenszám-generátor gyengesége fenyegetést jelent. Vizsgálatunk ugya-
nis kimutatta, hogy rossz nonce esetén üzenetvisszajátszáson alapuló támadás
lehetséges.

Megvizsgáltuk továbbá a kulcsok kompromittálódásának hatásait is. A szen-
zorok �zikai védelmének hiányában �zikai hozzáférés esetén a kulcsok kinyer-
het®ek az egységekb®l. A modellben a támadó kiindulási tudáshalmazához hoz-
záadtuk a Kmac, illetve Kenc kulcsokat. A Kmac kulcs egyedüli megszerzésével
a támadó nem jut új képességhez, a Kenc kulccsal azonban felfedheti a titkos
adattagokat. A hitelesség csak mindkét kulcs birtoklása esetén sérül, ilyenkor
a D adattag megszerezhet® és megváltoztatható. A Kmac kulcs azonban csak
tökéletes kriptográ�a esetén felesleges, hiszen egy valóságos titkosítás nem szük-
ségszer¶en biztosítja az integritásvédelmet is.

6. Szenzor kulcs-csere protokoll

Mivel a szenzorok biztonságos kommunikációja gyakran osztott kulcsok
kialakítását igényli, nézzük a következ® kulcs-csere protokollt ennek meg-
valósítására [9]. A két szenzor (A és B) egy szerver segítségével hozza (pl.
a létez® bázisállomás) létre az osztott titkot, mellyel külön-külön kulccsal (KAS

és KBS ) rendelkeznek. A protokoll lépései a következ®ek (3. ábra):

1. A → B : NA,A
2. B → S : NA,NB ,A,B ,MACKBS (NA,NB ,A,B)
3. S → A : {SKAB}KAS ,MACKAS (NA,B , {SKAB}KAS )
4. S → B : {SKAB}KBS ,MACKBS (NB ,A, {SKAB}KBS )

A B
1.

2
.

4
.3

.

S

3. ábra. Szenzor kulcs-csere

Az els® lépésében az A szenzor kezdeményezi a protokollt, melyben egy NA
nonce tagot használ. A megszólított B ezután a szerverhez fordul, ahol NB egy
friss nonce és a KBS a hitelesít® tag (MAC) kulcsa. A protokoll utolsó két lépése
osztja ki az új kulcsot (SKAB) a részvev®knek.
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A protokoll speci�kációja szerint e lépések sikeres befejezéssel a két szenzor
hiteles és titokban tartott SKAB kulcsokkal rendelkeznek.

Az analízis támadási lehet®séget mutatott, mely olyan esetben áll fenn,
amikor A és B szenzor is kezdeményezheti a protokollt a másikkal egyidej¶-
leg. Ez valódi fenyegetést jelent, hiszen a valóságban az A és B szenzorok
egyenrangúak, nincsenek rögzített kezdeményez®k.

α1. I (B) → A : NM ,B
α2. A → I (S ) : NM ,NA,B ,A,MACKAS (NM ,NA,B ,A)
β1. I (A) → B : NA,A
β2. B → S : NA,NB ,A,B ,MACKBS (NA,NB ,A,B)
β3. S → I (A) : {SKAB}KAS ,MACKAS (NA,B , {SKAB}KAS )
α4. I (S ) → A : {SKAB}KAS ,MACKAS (NA,B , {SKAB}KAS )

A támadás leírásában két protokollfutam (α és β) öszzefésülését láthatjuk.
A leírásban I (A), illetve I (S ) jelenti az A és S résztvev®ket megszemélyesít®
támadót. A támadó a NM nonce taggal kezdeményezi a protokollt, majd úgy
juttatja el az α futamot a sikeres befejezéshez, hogy közben a másik résztvev®
valójában nem is vett részt abban a futamban. A 3. és 4. protokoll lépés
lenyomatát kiegészítve a másik résztvev® nonce-ával is, a támadási lehet®ség
megsz¶nik, így a protokoll javíható.

Az el®z® két protokoll jó példaként szolgált biztonsági analízisünk alapjainak
demonstrálására. A fenti támadási lehet®ség felderítése lehet®séget adhat a hiba
javítására. A SNEP protkoll esetében láthattuk, hogy a modell elég rugalmas
ahhoz, hogy speciális eshet®ségek (pl.kulcs kompromittálódás) hatásait is �-
gyelembe vegyük.

A következ®kben vizsgáljuk meg a modell nyújtotta további lehet®ségeket,
különös tekintettel a szenzor és ad hoc hálózatok dinamikus jellemz®ire.

7. További modellezési lehet®ségek

A CASPER fordító és az ismertetett modell kulcs csere protokollok analízisére
született. Ezekben, mint láttuk, minden egyes ágens meghatározott szereppel
rendelkezik a protokollban. E szerep határozza meg az ágens viselkedését, az
általa fogadható üzenetek és reakcióinak determinálásával.

A szenzor és ad hoc hálózatok résztvev®i azonban rendszerint egyenrangú
felekként viselkednek. A résztvev®k egyformák, aktuális szerepük a környezett®l
(pl. szomszédok) függ®an alakul ki. A CSP keretrendszer lehet®séget ad ilyen
dinamikus rendszerek modellezésére is.

A résztvev® ágensek azonos ismeretekkel rendelkeznek, azonban többféle
üzenet vételére is képesek, ez határozza meg további m¶ködését. Mivel a
vett üzenetek eseményekként jelennek meg, így események egy véges halmaza
(event1, . . . , eventn) közötti választásról van szó, melyek az ágenst szerepének
megfelel® állapotba (role1, . . . , rolen ) juttatja. Ez a küls® választás operátorral
írható le, egy ilyen Node leírása a következ® formájú:

Node(A, . . .) =
(event1 → role1) 2 (event2 → role2) 2 . . . 2 (eventn → rolen )

Így modellezhet®vé és analizálhatóvá válnak például a biztonságos útvon-
alválasztó mechanizmusok. Az analízisben végrehajtásában problémát okoz a
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sok választás, így szerteágazó trace, okozta hatalmas állapottér. E állapottér-
robbanás megel®zésére különféle optimalizálási technikák alkalmazhatóak,
melyek a jöv®ben lerövidíthetik az analízist.

8. Összegzés

E cikkben megismerkedhettünk a szenzor és ad hoc hálózatok tulajdonságaival.
Láthattuk a jellemz®ikb®l és önszervez®d® természetükb®l ered® biztonsági
fenyegetéseiket. A CSP alapjaiba nyert betekint® után láthattuk, hogy miként
alkalmazható az biztonsági protokollok analízisére. Láthattuk a módszer alka-
lmazását két, szenzorhálózatokhoz javasolt biztonsági protokollon és rámutat-
tunk a módszer további lehet®ségeire is.
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