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Abstract

The systems environments of today are often distributed and heterogeneous. These kind of
systems have several advantages but also disadvantages. One problem is how to keep them
secure.

The security problems in these environments are mainly due to the communication
between the connected computers. It is relatively easy to tap these communication chan-
nels from information. There is also a need for the possibility to secure these channels
from modification of sent information and to be able to verify the sender and receiver of
information in a secure manner. The whole system’s security is depending on the security
of these channels which means protecting them is critical.

The Department of Computer Science (DCS) at Högskolan i Skövde, Sweden has a distrib-
uted and heterogeneous systems environment with insecure communication channels. This
final year project has investigated this security problem at DCS and developed a method to
implement secure communication channels.
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Sammanfattning

Dagens datorsystemmiljöer skiljer sig markant från de för några år sedan regerande cen-
trala stordatorsystemen på ett flertal punkter. En av de största skillnaderna är övergången
från stora centraliserade system till de idag vanliga distribuerade system med information
och resurser utspridda över stora områden, både sett från en geografisk och en organisato-
risk synvinkel. Denna förändring har introducerat många fördelar som att beräkningsresur-
ser är närmare till informationen och möjligheten att använda enkla, kostnadseffektiva
datorer. Men det har även uppkommit många problem. Ett problem är hur man skall
bevara den säkerhetsnivå som man tidigare har uppnått genom att centralisera resurser.

De säkerhetsproblem som uppkommer i en distribuerad systemmiljö är framförallt relate-
rade till den kommunikation som förs mellan de sammankopplade datorerna. Det är rela-
tivt enkelt att avlyssna dessa kommunikationskanaler för att fånga upp känslig information
som skickas mellan datorerna. Det finns också en önskan att kunna skydda dessa kommu-
nikationskanaler från modifiering av skickad information och att kunna verifiera avsända-
ren och mottagaren på ett säkert sätt. Dessutom är det mycket svårt, och i många fall
omöjligt, att upptäcka ifall någon form av avlyssning pågår. Hela det distribuerade syste-
mets säkerhet beror på dess kommunikationskanaler vilket innebär att skydd av dem är
mycket viktigt.

Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Högskolan i Skövde har en distribuerad system-
miljö och all kommunikation sker via osäkra kommunikationsvägar. Detta arbete har
undersökt detta säkerhetsproblem hos IDA. Ett antal programvaror som finns för att skapa
säkra kommunikationskanaler i systemmiljön har identifierats. De har sedan använts för
att bygga upp metoder för att lösa problemet. Metoderna har analyserats och jämförts med
varandra. En metod bestående av programvarorna Kerberos-MIT v5 och SSH valdes ut för
en provimplementering i systemmiljön. IDAs systemmiljö består av arbetsstationer från
Sun Microsystems med Solaris 2 som operativsystem, Windows95/NT baserade PC dato-
rer och HP X-terminaler som ansluter sig mot Solaris 2 servrar. Implementering gjordes av
server och klientprogramvaror för Solaris 2 miljön. I Window95/NT miljö implementera-
des SSH klienten och XVision, en programvara för emulering av en X-terminal, i kombi-
nation för att skapa en säker kanal för XWindow och interaktiv telnet inloggning mot en
Solaris 2 server.
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1  Inledning

Dagens datorsystemmiljöer skiljer sig markant från de för några år sedan regerande cen-
trala stordatorsystemen på ett flertal punkter. En av de största skillnaderna är övergången
från stora centraliserade system till de dag vanliga distribuerade system med information
och resurser utspridda över stora områden, både sett från en geografisk och en organisato-
risk synvinkel. Denna förändring har introducerat många fördelar som att beräkningsresur-
ser är närmare till informationen och möjligheten att använda enkla, kostnadseffektiva
datorer. Men det har även uppkommit många problem. Ett problem är hur man skall
bevara den säkerhetsnivå som man tidigare har uppnått genom att centralisera resurser.

De säkerhetsproblem som uppkommer i en distribuerad systemmiljö är framförallt relate-
rade till den kommunikation som förs mellan de sammankopplade datorerna. Det är rela-
tivt enkelt att avlyssna dessa kommunikationskanaler för att fånga upp känslig information
som skickas mellan datorerna. Det finns också en önskan att kunna skydda dessa kommu-
nikationskanaler från modifiering av skickad information och att kunna verifiera avsända-
ren och mottagaren på ett säkert sätt. Dessutom är det mycket svårt, och i många fall
omöjligt, att upptäcka ifall någon form av avlyssning pågår. Hela det distribuerade syste-
mets säkerhet beror på dess kommunikationskanaler vilket innebär att skydd av dem är
mycket viktigt.

Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Högskolan i Skövde har en distribuerad system-
miljö och all kommunikation sker via osäkra kommunikationsvägar. Denna rapport kom-
mer att undersöka detta säkerhetsproblem hos IDA. Ett antal metoder som finns för att lösa
problem av denna typ kommer att analyseras och jämföras med varandra. En eller en kom-
bination av metoder kommer sedan att väljas ut för en test implementering i systemmiljön
och resultatet utvärderas. Baserat på dessa undersökningar föreslås förändringar som
behöver göras i IDAs systemmiljö för att lösa problemet och höja säkerheten.
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2  Bakgrund

Det blir allt vanligare att man i systemmiljöer distribuerar ut datorkraft både sett från en
geografisk och organisatorisk synvinkel. De tidigare vanliga centralt placerad stordator-
systemen med endast terminaler kopplade till sig byts ut mot många sammankopplade och
till en viss nivå självständiga datorer. Datorer som tillsammans arbetar för att utföra de
tjänster som användarna önskar. Detta kapitel beskriver kortfattat centraliserade system
för att sedan övergå till att beskriva distribuerade system i mer detalj. Tyngdpunkten läggs
på de olika säkerhetsproblem som uppkommer i distribuerade systemmiljöer.

Avsnitt 2.1 återger kortfattat de komponenter som bygger upp ett centraliserat system och
hur dess säkerhet. Avsnitt 2.2 beskriver distribuerade system och vilka fördelar de har
jämfört med centraliserade system. Även problem som uppkommer vid introduktionen av
distribution i en systemmiljö återges. Avsnitt 2.3 återger de olika komponenter som ett
distribuerat system byggs upp av. Ett av de problem som identifieras i avsnitt 2.2 är hur
man skall bevara den säkerhetsnivån som man tidigare indirekt har uppnått med centralise-
rade system. Det är kring det problemet, som beskrivs i mer detalj i avsnitt 2.4, denna rap-
port kommer att fokusera. En kortfattad problembeskrivning av det problem som kommer
att undersökas återfinns i avsnitt 2.5.

2.1  Centraliserade system

En centraliserad systemmiljö är uppbyggd kring tanken att samla all datorkraft och infor-
mation i en eller ett fåtal datorer. Till dessa datorer kopplas sedan terminaler direkt utan att
gå omvägar genom någon annan dator. Terminalerna som används kan endast visa infor-
mation och skicka inmatade tangentbordstryckningar. De är med andra ord helt beroende
av den centrala datorn.

Säkerhetsmekanismerna i centraliserade system är byggda för att fungera under förutsätt-
ningarna att kärnan kan kontrollera skyddade resurser direkt samt att säkra kommunika-
tionskanaler finns mellan användaren och kärnan. En kärna är huvudkomponenten i ett
operativsystem (OS) och ligger i mellan applikationsprogramvarorna och hårdvaran. För-
utsättningarna för säkerheten i ett centraliserat system uppfylls indirekt genom att varje
terminal är direktkopplad mot centraldatorn och att ingen användare kan påverka kärnans
kontrollmekanismer.

2.2  Distribuerade system

Ett distribuerat system bygger på tanken att ha flera tillsammans samverkande datorer som
tillsammans löser uppgifter och utför tjänster. Man har med andra ord frångått tänkandet
att samla att datorkraft i en stor dator och distribuerar istället ut arbetet på flera olika dato-
rer. Begreppet distribuerat system (eng distributed system) har ett flertal olika definitioner.
Burns och Wellings [BW95] (sid 370) definition lyder som följer:

“A distributed system is a system of multiple autonomous processing elements
cooperating in a common purpose or to achieve a common goal.”

Ett distribuerat system har tre huvudegenskaper enligt Schroeder [Sch93]:
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• Flera datorer - Ett distribuerat system består av mer än en fysisk dator.

• Sammankopplade - Datorerna kan kommunicera med varandra genom någon form
av fysisk koppling.

• Gemensamt tillstånd - Datorerna samarbetar för att ha ett gemensamt tillstånd.

Avsnitt 2.2.1 beskriver de fördelar som finns med ett distribuerat system. Sedan beskrivs i
avsnitt 2.2.2 de problem som uppkommer i en distribuerad systemmiljö och går in på pro-
blemet med osäker kommuniktion som detta arbete fokuserar på.

2.2.1  Fördelar med distribuerade system

Möjliga fördelar med distribuerade system som anges av Burns och Wellings [BW95] är
följande :

• Förbättrade prestanda genom användandet av parallellism.

• Förbättrad tillgänglighet (eng. availability) och pålitlighet (eng. reliability) genom
utnyttjande av redundans.

• Utspridning av datorresurser till där de behövs.

• Möjlighet till successiv utbyggnad av systemet genom utbyte av processorer och för-
bättring av kommunikationsvägar.

2.2.2  Problem med distribuerade system

Vid uppbyggnaden av ett distribuerat system med sammankopplade datorer uppkommer
fyra grundproblem enligt Schroeder [Sch93]:

• Fel oberoende - Ifall en dator slutar fungera av någon anledning skall systemet i hel-
het fortsätta fungera.

• Opålitlig kommunikation - Sammankopplingen mellan datorerna kan inte antas vara
perfekta utan de fungerar inte alltid. Förbindelser kan vara otillgängliga, meddelan-
den kan försvinna eller bli korrupta under transporten. En dator kan inte ta för givet
att kunna kommunicera med en annan dator även ifall både fungerar.

• Osäker kommunikation - Förbindelserna mellan datorerna kan råka ut för oauktori-
serad avlyssning och meddelanden kan bli förändrade.

• Kostsam kommunikation - Förbindelserna mellan datorerna har lägre bandbredd,
större fördröjning på leverens av meddelanden och högre kostnad än de kopplingar
som finns mellan enskilda processorer i ett multiprocessor system.

Denna rapport kommer att koncentrera sig på det tredje av de ovan nämnda problemen,
osäker kommunikation i en distribuerad miljö.

Kommunikation i en distribuerad miljö sker via ett nätverk som är en samling av datorer
sammakopplade med någon form kommunikationsmedium. Nätverk har i huvudsak två
säkerhetsproblem som Garfinkel och Spafford [GS94] sammanfattar till :
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• Avlyssning - Ett av de största säkerhetsproblemen i en distribuerad systemmiljö är
avlyssning av nätverkstrafik. Det är möjligt för en individ att fånga upp användares
lösenord när de loggar in på datorerna i nätverket utan att de märker av någonting.
Det finns flera andra säkerhetsproblem, men att lösenord skickas i klartext över nät-
verket kan ses som ett av de största.

• Impostor attack - En dator konfigureras för att verka vara en annan dator för de
övriga i nätverket. Genom detta kan den få otillbörlig tillgång till resurser och infor-
mation på andra datorer som litar på den “kopierade” datorn.

Av detta tillsammans med Schroeders beskrivning framkommer att det finns tre huvudsak-
lig problem, Avlyssning, Modifikation av skickad information och Impostor attack.

2.3  Nyckelkomponenter i distribution

En distribuerad systemmiljö byggs upp av en mängd komponenter. I botten finns ett nät-
verk för att de olika datorerna skall kunna kommunicera med varandra. Till detta nätverk
ansluts enheterna som kommer att skicka information till varandra. De anslutna datorerna
kan vara klienter och servrar. Begreppen klient, server och nätverk diskuteras i avsnitt
2.3.1. Tjänsterna i systemmiljön har servrarna som underliggande plattform att exekvera
på. Avsnitt 2.3.2 beskriver de grundläggande tjänsterna.

2.3.1  Klienter, servrar och nätverk

Ett nätverk är en mängd av datorer som kan kommunicera med varandra via någon form
av kommunikationsmedium. Mediet kan exempelvis vara fiber, kopparkabel eller en radio-
länk. Kommunikationen sker genom att små paket av information stämplas med adressen
till en annan dator för att sedan skickas ut på mediet. Ett paket består av ett antal bitar, som
är den minsta informationsenheten i en dator. Till detta nätverk ansluts datorer som agerar
klienter och/eller servrar. En server erbjuder tjänster till klienter i nätverket.

2.3.2  Tjänster

Följande tjänster är de grundläggande i ett distribuerat system enligt Schroeder [Sch93]:

• Names - ger tillgång till en distribuerad databas med globala namn för maskiner,
användare, filer, distributions listor, behörighets grupper och tjänster.

• Remote Procedure Call - ger tillgång till ett standardiserat sätt att definera och säkert
utnyttja tjänsters gränssnitt. Detta möjliggör att utnyttja både lokala eller på andra
datorer tillgängliga tjänster.

• Time - distribuerar konsistent och korrekt tid över nätverket.

• User registrations - möjliggör att registrera användare och kontrollera deras identitet.

• Files - möjliggör distribution av en servrars lokala filsystem till andra datorer i nät-
verket.

• Management - möjlighet till adminstration av systemet.

• Terminals - erbjuder tillgång till ett grafiskt fönstersystem via nätverket.
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• Mailboxes - erbjuder transport tjänster för e-post.

• Accounting - möjlighet till att få information om hur mycket resurser utnyttjas.

• Execution - möjliggör att applikationer kan exekvera på vilken maskin som helst i
nätverket.

• Printers - erbjuder möjlighet att skriva ut på skrivare kopplade till nätverket.

2.4  Säkerhet och skydd i en distribuerad miljö

Säkerhet och möjligheten att skydda olika delar i system har enligt Neumann [Neu91]
varit viktiga frågor vid designen av datorsystem sedan introduktionen av multiprogram-
mering. Från början var målet att skydda de olika samtidigt exekverande programmen från
varandra. När sedan systemen utvecklades vidare och fick möjligheten att lagra informa-
tion tillhörandes olika användare blev det viktigt att kunna skydda den lagrade informatio-
nen från otillbörligt användande. Verktygen för att uppehålla dessa skydd i en distribuerad
systemmiljö beskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2.4.1 beskriver de funktioner som används för att uppehålla säkerheten i en distri-
buerad systemmiljö. En säker kommunikationskanal är en underliggande komponent som
krävs för att de andra funktionernas integritet skall kunna garanteras. Begreppet beskrivs i
avsnitt 2.4.2. Två olika metoder för att skapa säkra kommunikationskanaler, kryptering
och nätverksarkitekturförändringar diskuteras även i det avsnittet.

2.4.1  Nyckelkomponenter för säkerheten

Säkerheten i ett distribuerad system baseras på tre komponenter enligt Schroder [Sch93] :

• Äkthetskontroll - “för varje förfrågan som skall utföras måste namnet på använderen
eller datorsystemet som skickat förfrågan vara äkta. Avsändaren av en förfrågan kal-
las upphovsman (eng. principal).”

• Behörighetskontroll - “för alla resurser (datorer, skrivare, filer, databaser etc.) och
operationer på den resursen (läsa, skriva, ta bort, etc.), är det möjligt att ange namn
på de upphovsmän som har rätt att utföra operationen. Varje förfrågan om att en ope-
ration skall utföras kontrolleras för att se ifall dess upphovsman är tillåten är utföra
operationen.”

• Auditing - “varje användning av en resurs kan loggas om så önskas, liksom intyget
som användes för att visa äktheten av varje förfrågan. Om det blir något problem
finns det sparat exakt vad som hände.“ Audit kan översättas till att redovisning av
alla genomförda operationer.

För att kunna försäkra sig om äktheten av en förfrågan från en upphovsman måste syste-
met undersöka ifall den upphovsmannen verkligen är den han anger sig att vara samt att
förfrågan inte har förändrats på vägen. För att förhindra modifikation av frågor som
skickas via nätverket krävs en säker kanal mellan systemet som skickar förfrågan till det
system som utför den. En säker kanal kan uppnås i en distribuerad miljö genom att till
exempel kryptera nätverkstrafiken. Säkra kanaler beskrivs i mer detalj i avsnitt 2.4.2.
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För att kunna kontrollera vem som är källan till en förfrågan måste man veta vem som är
på andra sidan den säkra kanalen. Vanligtvis görs detta genom att be upphovsmannen att
visa att han känner till någon hemlighet (tex ett lösenord). och sedan undersöka namnet på
den upphovsmannen som känner till den hemligheten. Det är bäst om en upphovsman kan
visa att han känner till hemligheten utan att ge bort den, annars kan någon med kunskap
om hemligheten ta upphovsmannens identitet. Vanliga lösenordsbaserade mekanismer
avslöjar hemligheten men inte mekanismer baserade på kryptering enligt Schroder. Äkt-
hetskontroll som är uppbyggd kring kryptering kallas stark äkthetskontroll.

För att äkthetskontroll, behörighetskontroll och säkra kanaler skall fungera krävs enligt
Schroder korrekta tidsstämplingar och klockor. Det får följden att tjänsten som distribue-
rar tid över nätverket måste göra det säkert.

2.4.2  Säkra kommunikationskanaler

Motivet för att skapa säkra kommunikations kanaler är behovet av att kunna skicka infor-
mation mellan olika system med följande restriktioner enligt Needham [Nee93]:

• Information kan inte förändras utan upptäckt.

• Information kan inte läsas av någon annan än den önskade mottagaren.

• Information är märkt med korrekt avsändare och avsändaren kan inte ta bort denna
stämpel.

I ett centraliserat system uppnås dessa kriterier med hjälp av interna mekanismer av ett OS
som man litar på, men dessa mekanismer existerar inte naturligt vid kommunikation via
ett nätverk.

Flera metoder finns för skapa säkra kommunikationskanaler. Att med hjälp av mjukvara
kryptera den information som skickas är vanligast och ofta den mest lämpliga vägen att
välja. Anledningen till detta är en relativt låg kostnad och hög flexibilitet, kryptering
beskrivs i stycket nedan. En kompletterande metod till mjukvarulösningar kan vara att för-
ändra den underliggande nätverksarkitekturen. Det kan göras genom byte till nätverks-
hårdvara som förvränger (scramblar) informationen eller ändring av den logiska
nätverksstrukturen genom att exempelvis placera olika grupper av användare på från var-
andra avskilda delar av nätverket. Denna rapport fokuserar på sätt att via mjukvara skapa
säkra kanaler.

Kryptering

Trusted Computing Base (TCB) är den mjuk- och hårdvara som säkerheten i systemmiljön
beror på och särskiljs därmed från alla de komponenter som kan bete sig felaktigt utan att
påverka säkerheten. Kryptering som metod för säkra kommunikationskanaler ger ett min-
dre tillägg till TCB än andra metoder och anses av Lampson [Lam92] därför vara lämpligt
i många fall. Ytterligare argument för kryptering ges av Caroll [Car87] som anser krypte-
ring vara det enda sättet att garantera säkerheten vid kommunikation och distribution eller
när information delas på flera nivåer i en systemmiljö.
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En krypterad kommunikationskanal består av två funktioner, Kryptera och Dekryptera
samt två nycklar K och K1. K används för att ta emot information (dekryptera) och K1 för
att skicka (kryptera).

Det finns två huvudtyper av krypteringsmetoder där det som särskiljer dem är användandet
av en delad eller en publik nyckel. Med en delad nyckel är K samma som K1. En av de
mest populära implementeringarna av det delade nyckel angreppsättet är Data Encryption
Standard (DES) [Lam92]. Andra krypterings algoritmer som arbetar med delade nycklar
är IDEA, Blowfish och Arcfour (se till exempel [Ssh95]).

Med en publik nyckel är K inte samma som K1. Vanligtvis är K publik och K1 hålls privat
så att innehavaren av K1 kan skicka ut krypterade meddelanden utan behöva oroa sig för
integriteten. K och K1 kallas tillsammans ett nyckel par. Rivest-Shamir-Adleman (RSA) är
utav Lampson ansedd som en av de mest använda algoritmerna som arbetar med publika
nycklar.

Det är en radikal hastighetsskillnad när datorer arbetar med delade eller privata nycklar.
Kryptering med en metod som använder sig av en delad nyckel är 1000-5000 gånger snab-
bare än kryptering med publik nyckel enligt Lampson. Som en följd av detta används den
sistnämnda metoden bara för mindre meddelanden eller för att initiera kommunikation
med delad nyckel mellan två parter. Den stora fördelen med publika nyckel metoder är att
K1, nyckeln som används för att skicka information, kan spridas utan att man behöver
oroa sig för att säkerheten på de system som den lagras på. Det är ändå inte möjligt att
dekryptera information med bara den. Men en delad nyckel är alla kommunicerande sys-
tem beronde av varandras säkerhet för lagring av nycklar.

Nätverksarkitektur

Det finns möjlighet att skapa till en viss form av säkra kommunikationskanaler genom att
förändra den underliggande nätverksarkitekturen. Tre olika metoder är :

• Scrambla - Det går att scrambla alla paket som skickas genom nätverket. Scramb-
ling innebär att paketen som skickas görs oläsbara. Scrambling kräver speciell nät-
verkshårdvara.

• Segmentera - Med segmentering menas att man delar upp nätverket i olika segment.
Varje segment har en grupp av datorer kopplat till sig. En dator på ett segment kan
inte lyssna av trafik på andra segment, det går dock att avlyssna det egna segmentet.
Kräver att fysisk säkerhet för de olika segmentens uttag.

• Switcha - Med samma grundide som segmentering skyddar ett switchat nätverk från
avlyssning genom att minska ner antalet datorer som informationen skickas via för
att nå målet. Man går här dock steget längre och begreppet segment existerar inte i
ett fullt ut switchat nätverk, utan informationen skickas direkt till den adresserade
datorn utan att passera genom något annat system på nätverket.

Det är viktigt att inse att ovanstående tekniker i stort sett endast skyddar mot avlyssning av
nätverkstrafiken och till en viss del försvårar andra attacker. De är därmed inget alternativ
istället för att uppnå säkra kommunikationskanaler skapade med hjälp av krypteringstek-
nik. Nätverksarkitekturförändringar kan ses som en komplettering.
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2.5  Problembeskrivning i korthet

Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Högskolan i Skövde har önskemål om att höja
säkerheten i sin organisations distribuerade systemmiljö. Ett stort problem som finns i den
nuvarande systemmiljön är att all kommunikation i den distribuerade miljön sker via
osäkra kommunikationskanaler. Det innebär att lösenord och annan känslig information
skickas i klartext över nätverket. Följden är att en användare med full tillgång till en anslu-
ten dator på nätverket kan lyssna av all nätverkstrafik och fånga upp till exempel en annan
användares lösenord eller känsliga dokument som skickas via nätverket.

Denna rapport kommer undersöka problemdomänen och se på vilka produkter och meto-
der det finns för att införa säkra kommunikationskanaler i IDAs miljö. De olika metoderna
kommer att jämföras med varandra och deras för och nackdelar sammanställas. Kriterier
som kan användas vid jämförelsen skulle exempelvis kunna vara hur transparent metoden
är från användarens synvinkel eller hur komplex implementering är för administratören.
Denna jämförelse kommer att vara vägledande vid valet av en eller en kombination av
metoder för en provimplementering i IDAs systemmiljö. Resultatet kommer sedan sam-
manställas från dessa två moment och en slutsats dras om dess lämplighet för implemente-
ring i IDAs systemmiljö.



Problembeskrivning

10

3  Problembeskrivning

IDA har en systemmiljö som består av olika datorsystem uppbyggda kring operativsyste-
men Solaris 2 och Windows95/NT. Det finns även HP X-terminaler som är anslutna till
servrar i systemmiljön. Dessa system bygger tillsammans med ett TCP/IP baserat nätverk
upp en distribuerad och heterogen systemmiljö. Det finns idag ingen möjlighet att kommu-
nicera via säkra kommunikationskanaler i denna systemmiljö. Detta arbete syftar till att
undersöka detta problem och identifiera eventuella lösningsmetoder av problemet.

Avsnitt 3.1 beskriver problemdomänen och de komponenter som den består av. Avsnitt 3.2
tar sedan upp tidigare arbete inom detta område i problemdomänen. I avsnitt 3.3 anges de
problem som kommer att adresseras i detta arbete. Kapitlet avslutas med avsnitt 3.4 som
berättar om de mål som har satts upp och vilka förväntade resultat arbetet förmodas ge.

3.1  Problemdomänen

IDAs systemmiljö består av en mängd datorresurser distribuerade via ett nätverk. Det
fysiska nätverket är uppbyggt kring nätverkshårdvara från flera olika tillverkare. Baynet-
works, Cisco och Allied Telesis är de tillverkare som står för merparten av de produkter
som används. Nätverket beskrivs i avsnitt 3.1.6. Till nätverket ansluts fler olika datortyper,
IBM-PC kompatibla datorer, X-terminaler och UNIX datorer. Alla tre typerna fungerar
som klienter men endast UNIX datorerna arbetar som servrar. Begreppen klient och server
i relation till IDAs systemmiljö beskrivs i avsnitt 3.1.1 respektive avsnitt 3.1.2. Server
datorerna erbjuder olika tjänster till klienterna. En tjänst kan exempelvis vara ett filsystem
distribuerat till flera olika datorer i nätverket, möjlighet att skicka elektronisk post etc.
Tjänsterna återges i detalj i avsnitt 3.1.3. Avsnitt 3.1.4 ger en överblick av hur de olika
komponenterna interagerar med varandra.

3.1.1  Klienter

En flertal olika tjänster erbjuds av servrar i nätverket. Användarna av dessa tjänster är kli-
enter. De hårdvaru- och operativsystems plattformar dessa klienter existerar på är av tre
olika typer :

• UNIX arbetsstationer från Sun Microsystems med Sun Solaris 2 som operativsystem
(kan även agera servrar).

• IBM-PC kompatibla datorer med Microsoft Windows95 eller Microsoft Win-
dowsNT som operativsystem.

• X-Terminaler från Hewlett Packard som ansluter sig mot servrar som erbjuder tjäns-
terna X och XDM. X-terminalerna är helt beroende av en server att ansluta sig emot.
På denna punkt skiljer de sig mot de övriga klienterna i systemmiljön som kan fung-
era helt fristående.

3.1.2  Servrar

Ett antal arbetsstationer fungerar som servrar i nätet och distribuerar tjänster till de övriga
systemen i nätverket. De tjänster som distribueras beskrivs i mer detalj i avsnitt 3.1.3. I
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huvudsak är det olika former av applikation och filservrar. Specifika servrar finns för elek-
tronisk post förmedling, World Wide Web (WWW) etc. Flera tjänster ligger inte under
IDAs egna ansvar utan har delegerats till den centrala nätverksadminstrations gruppen.
IDA är dock beroende av dessa servrar och systemmiljön måste vara anpassad.

De servrar som finns i nätverket är arbetsstationer från tillverkaren Sun Microsystems.
Operativsystemet som används på Sun Microsystems datorer är Solaris 2. Solaris 2 är ett
UNIX operativsystem baserat på AT&T System V. Versionerna 2.4 och 2.5.1 av Solaris 2
används på de olika servrarna.

3.1.3  Tjänster i IDAs miljö

I avsnitt 2.3.2 ges en allmän beskrivning av de olika tjänster som brukar finnas i en distri-
buerad systemmiljö. Ett antal olika implementeringar av tjänster finns i IDAs distribuerade
miljö. De viktigaste tjänsterna som servrarna erbjuder klienter anslutna till nätverket är
följande :

• Network File System (NFS)[Sun96] är ett distribuerat filsystem från SunSoft (mjuk-
varu divisionen inom Sun Microsystems). NFS gör den verkliga fysiska positionen
av filsystemet irrelevant för användaren. Istället för att placera ofta utnyttjade filer på
flera datorer i nätverket kan de placeras på en central dators hårddisk och sedan
göras tillgängliga för alla datorer i nätverket. Lokala filsystem skiljer sig inte, från
användarens synvinkel, från ett remote filsystem.

• Samba [SMB96] är en implementering för UNIX operativsystem av SMB protokoll
suiten. SMB protokollet används vanligtvis i miljöer med endast Microsoft Win-
dows som operativsystem för att dela filsystem och skrivare. Med Samba installerat
på en UNIX dator kan lokala filsystem och skrivare på UNIX datorn distribueras till
Microsoft Windows datorer.

• Network Information Service (NIS) [GS94] används för hantering av nätverks-vida
databaser med information om det distribuerade systemet. Exempelvis används NIS
ofta i UNIX system för att ha en central passwd fil. En passwd fil innehåller alla
användare som har tillgång till en dator, användarspecifik information samt deras
lösenord för att få åtkomst till datorn. Detta möjliggör att en större mängd datorer
endast behöver ha en gemensam passwd fil och varje användare behöver inte läggas
upp på de enskilda datorerna. NIS är utvecklat av SunSoft.

• Remote Procedure Call (RPC) möjliggör att göra funktionsanrop på en annan dator
kopplad till nätverket. Figur 1, “NFS och NIS beroende av RPC.“ visar hur RPC är
den underliggande mekanismen som används för kommuniktionen över nätverket av
både NFS och NIS.
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Figur 1: NFS och NIS beroende av RPC.

• Domain Name Server (DNS) [Hal94] är en servertjänst som är en del av standard
TCP/IP. En DNS i ett nätverk används för att översätta server namn till nätverksvida
adresser. Till exempel övesätts namnet oden.ida.his.se till adressen 193.10.176.

• Post Office Protocol (POP) [POP96] är ett protokoll för att skicka elektronisk post.

• SendMail Transfer Protocol (SMTP) är ett protokoll för att skicka elektronisk post.

• X är ett nätverksbaserat fönstersystem som tillåter flera program att dela en gemen-
sam grafisk skärm. Varje grafisk skärm som använder sig av X styrs av en X Window
server programvara. X-servern kan vara lokal eller exekveras på en annan dator. Kli-
ent programvaror som kallas X klienter kopplar upp sig mot denna server via nätver-
ket och säger vad den skall visa.

• X Display Manager Control Protocol (XDM) kontrollerar en eller flera X-vyer. De
kan vara lokala eller komma från en annan nod på nätverket. XDM möjliggör ett
fönster där en användare kan mata in användarnamn och lösenord för inloggning på
systemet och direkt komma in i X-miljön. XDM fyller samma funktion som init,
getty och login har vid en teckenbaserad terminal.

• telnet, rlogin, rsh, rcp och ftp är olika metoder för att arbeta från den lokala datorn
mot en annan dator i nätverket. Telnet och rlogin öppnar en terminal session mot en
den andra datorn och det är möjligt att arbeta som den vore lokal. Rsh har samma
funktion men även en ytterligare som är att kommandon på den andra datorn kan
utföras utan interaktion från användaren. Ftp och rcp är till för att en användare lätt
skall kunna överföra filer mellan olika datorer i nätverket även då ett gemensamt
distribuerat filsystem saknas.

3.1.4  IDAs klient/server arkitektur

I figur 1 visas ett exempel på interaktionen mellan klient- och serverdator över nätverket.
Exemplet visar hur en klientdator med en FTP klient programvara kan interagera med en
serverdator som har ett FTP server program.

Network Informations Service

Remote Procedure Call

NIS NFS

RPC

XDR

IP

Network Trans-
port

Network File System

eXternal Data Representation

Internet Protocol
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Figur 2: Exempel på IDAs klient/server arkitektur.

3.1.5  Applikationer som berörs

De applikationer och tjänster i systemmiljön som kommer att behöva förändras vid infö-
randet av säkra kommunikationskanaler sammanfattas i tabell 1. Alla är beroende av äkt-
hetskontroll och krypterad kommunikation för att uppnå önskvärd säkerhet. Tabellen är
uppdelad i tre delar. Solaris 2 klient avser de klient applikationer som exekveras på de
arbetsstationer med Solaris 2 som operativsystem. Solaris 2 server visar de tjänster som
kommer att behöva förändras på serverdatorerna. Windows 95/NT klient visar de applika-
tioner som påverkas på PC datorerna i IDAs systemmiljö.

TABELL 1. Applikationer som berörs

Solaris 2 klient

Telnet

FTP

rsh,rcp,rlogin

X,XDM

RPC (tex NFS och NIS)

Solaris 2 server

telnetd, ftpd

rshd, rlogind

logind

X,XDM

RPC (tex NFS och NIS)

Samba

Windows 95/NT klient

MS telnet

MS ftp

XVision

SMB

FTP-server

Solaris 2

Sun dator

Win95/NT

IBM PC

Serverdator Klientdator

Tjänster

Operativsystem

Hårdvaruplattform

FTP-klient

Kommunikation över nätverket
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3.1.6  Nätverk

Det fysiska nätverket är uppbyggt kring nätverkshårdvara från flera olika tillverkare. Bay-
networks, Cisco och Allied Telesis är de tillverkare som står för merparten av de produkter
som bygger upp grundstommen i nätverket. Figur 3, “IDAs del i HIS nätverkstruktur“
visar den del av Högskolans i Skövdes nätverk som IDA är anslutna till. Kommunikation
med Internet och de övriga organisationerna inom Högskolan i Skövde (HS) sker via en
Cisco Router. IDA använder denna router för att få konnektivitet med externa datorer men
även för att skydda sig mot intrång utifrån. Det är i routern exakt specifierat vilka datorer
som har tillgång till datorer i IDAs systemmiljö. Det är ett fåtal av IDAs datorer som går
att komma åt utifrån.

Figur 3: IDAs del i HIS nätverkstruktur

Nätverkshårdvaran är flexibel och ger stora möjligheter att forma nätverket efter egna öns-
kemål. De möjligheter som erbjuds av nätverkshårdvaran används i dagsläget inte fullt ut
med den nuvarande nätverksarkitekturen. En förändring av denna situation har dock
påbörjats och implementering för bättre prestanda och höjd säkerhet exempelvis genom
ökad segmentering för de anslutna datorerna kommer att successivt utföras.

Det underliggande nätverket är baserat på CSMA/CD bus [Hal94]. En vanlig beteckning
av samma metod är Ethernet. CSMA/CD fungerar som så att en nod kopplad till nätverket
lyssnar på all trafik som passerar och undersöker huvudet på alla frames. Den bearbetar
(propagerar vidare den emottagna framen till protokoll på högre nivåer) endast de frames
som är adresserade till sig själv eller till den grupp av noder som den tillhör. En viktig
detalj att notera är att en nod kan ställa om sig till promiscous mode vilket innebär att alla
passerande frames, även de adresserade till andra noder, bearbetas. Det är denna funk-
tionalitet som gör det möjligt att avlyssna nätverket från exempelvis en vanlig PC.

Kommunikationen i nätverket sker uteslutande med TCP/IP [Hal94] protokollet.

3.2  Tidigare säkerhetshöjande åtgärder

Patrik Johansson har arbetat som systemadministratör sedan 1990 på IDA och efter ett stu-
dieuppehåll slutförde han sina studier på systemprogrammerarlinjen 1995 med ett exa-
mensarbete [Joh95] angående datorsäkerheten på IDA. Johanssons rapport tar upp de
problem som finns kring säkerheten i institutionens systemmiljö och föreslår åtgärder för
hur problemen kan lösas och därmed säkerheten höjas. Av de åtgärder som nämns i

Switch 28115ADV Switch 28115ADV

Cisco Router

Fast Ethernet
(Full Duplex)

BayNet 5000 BayNet 5000 HUB

HUB

HUB

Internet Övriga HS



Problembeskrivning

15

Johanssons aktionsplan, som består av konkreta förslag, har sedan rapportens slutförande
flera stycken implementerats i den verkliga miljön. Två som kan nämnas är :

• TCPWrapper [Ven94] har installerats på datorer som är direkt tillgängliga från dato-
rer utanför institutionens kontroll. Det inkluderar även andra institutioners system.
TCPWrapper utökar möjligheten att i ett UNIX-system övervaka utnyttjandet samt
spärra av nätverks tjänster (som telnet, ftp, finger etc) för enskilda datorer eller grup-
per av datorer.

• En hårddisk har installerats direkt kopplad till en dator som endast institutionens
personal har tillgång till. Känslig information som tentamensuppgifter kan lagras på
detta nya utrymme. Anledningen till denna åtgärd är att ifall lagringsutrymmet
skulle vara placerat på en central dator och sedan distribueras ut med NFS, som
IDAs övriga distribuerade filsystem, skulle möjligheten till otillbörlig access av
informationen vara betydligt högre. Skälet till detta är att NFS protokollet enligt
[SNS88] gör det möjligt att för en användare att anta en annan användares identitet
och därmed komma åt den andres filer.

Johansson föreslår även i sin rapport att någon form av kryptering skall införas av nät-
verkstrafiken. I rapporten näms SunRPC och Kerberos som två potentiella metoder.

3.3  Problem som denna rapport kommer adressera

För att återanknyta till de problem som har beskrivits i bakgrunden kring distribuerade
systemmiljöer innan fokus läggs på IDAs specifika problem görs en återblick. I avsnitt 2.2
beskrivs de huvudsakliga problem som uppkommer i en distribuerad systemmiljö. Bland
dessa förekommer enligt Schroder [Sch93] (sid 2) :

“Osäker kommunikation - Förbindelserna mellan datorerna kan råka ut för
oauktoriserad avlyssning och meddelanden kan bli förändrade”.

Samt bland de säkerhetsproblem som enligt Garfinkel och Spafford [GS94] (sid 276) upp-
kommer i nätverk :

“Impostor attack -En dator konfigureras för att verka vara en annan dator för
de övriga i nätverket. Genom detta kan den få oauktoriserad tillgång till resur-
ser och information på andra datorer som litar på den “kopierade” datorn.”

Av dessa problem kan ett huvudproblem härledas, hur skall man införa säkra kommunika-
tionskanaler i en distribuerad heterogen systemmiljö? Från denna fråga uppkommer flera
intressanta frågeställningar som finns inför en implementering av säkra kommunikations-
kanaler i IDAs distribuerade systemmiljö. Dessa har identifierats :

• Vilka system finns att tillgå för att införa säkra kommunikationskanaler i en distribu-
erad miljö?

• Vilka/vilket system lämpar sig för att användas i IDAs miljö?

• Hur skall det valda systemet integrereras med IDAs miljö?

• Vad kommer att behöva förändras i systemmiljön?

• Vilka servertjänster och klientprogramvaror påverkas?
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• Vilka konsekvenser kommer en implementering av systemet få för systemadminstra-
törer, användare och organisationen som helhet?

• Vilka problem löses och vilka löses inte av den valda metoden?

Denna rapport kommer att undersöka dessa frågor i IDAs miljö och därmed se på hur
grundproblemet med en osäker kommunikationsmiljö kan angripas och lösas. Motive-
ringen till att detta grundproblem har valts ut för att undersökas är att IDA har ett starkt
önskemål om att höja säkerheten i sin systemmiljö. Ett av IDAs största säkerhetsproblem
ligger i avsaknaden av säkra kommunikationskanaler.

3.4  Mål och förväntade resultat

En önskan finns att införa säkra kommunikationskanaler i IDAs distribuerade system-
miljö. Huvudmålet med rapporten är att identifiera och jämföra de olika metoder som
finns för att satisfiera denna önskan. Vägen för att uppnå huvudmålet kan i sin tur delas
upp i flera delmoment.

Avsnitt 3.4.1 diskuterar första fasen, identifiering av programvaror och lösningsmetoder,
av arbetet och vilket det förväntade resultat förmodas vara. Momentet implementering av
den valda metoden återfinns i avsnitt 3.4.2 och presenterar hur en verklig implementering
av metoden går tillväga i IDAs miljö. Avsnitt 3.4.3 diskuterar kring den slutsats som för-
modas kunna dras efter att den teoretiska analysen och den praktiska implementeringen
har gjorts.

3.4.1  Identifiering av programvaror och lösningsmetoder

Ett flertal olika programvaror finns för att implementera säkra kommunikationskanaler i
en distribuerad systemmiljö. Programvarorna kan användas enskilt eller kombineras till-
sammans för att bygga upp en metod för hela IDAs systemmiljö. Det finns för och nackde-
lar med de olika metoderna. Identifiering av de mest lämpliga metoderna kommer att
göras. De kommer att sedan undersökas och olika egenskaper, exempelvis transparens för
användaren och deras funktionalitet kommer jämföras. Efter denna jämförelse kommer en
metod väljas ut för en provimplementering i IDAs systemmiljö.

3.4.2  Implementering av den valda metoden

En provimplementering av den utvalda lösningen görs i denna fas. Denna implementering
görs i IDAs miljö. Målet med detta delmoment är att göra en verklig implementering av
den valda lösningen och få en verifiering av ifall den teoretiska analysen visade sig vara
korrekt och att lösningen verkligen är applicerbar på IDAs miljö.

3.4.3  Slutsats om metodens lämplighet

De resultat som provimplementeringen har givit analyseras och bedöms. Metoden som
valdes i metodanalys fasen kan då bedömas efter den praktiska utvärderingen och dess
faktiska potential att lösa problemet med osäker kommunikation i IDAs miljö kan bedö-
mas.
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4  Metod

Det finns en mängd olika produkter för att höja säkerheten vid kommunikation mellan
olika system i en distribuerad systemmiljö. Produkter har både utvecklats av privata före-
tag i kommersiellt syfte och utav akademiska institutioner. De akademiska institutionerna
har både rena forskningsintressen och är dessutom i stort behov av en hög säkerhetsnivå
vid kommunikation. Dessa produkter används till att bygga upp metoder för att skapa
säkra kommunikationskanaler i IDAs systemmiljö. En metod kan både bestå av en produkt
eller flera som samarbetar.

De olika metoder som föreslås har för- och nackdelar. I avsnitt 4.1 beskrivs de olika krite-
rier som kommer att användas vid jämförelsen av metoderna. Avsnitt 4.2 beskriver de pro-
dukter som har identfierats som lämpliga för att bygga upp en metod som löser problemet
med att införa säkra kommunikationskanaler.

4.1  Kriterier för metodval

Vid en jämförelse av ett antal olika metoder krävs det någon form av kriterier för att få en
bild av ifall de är likvärdiga varandra eller ifall någon är mer eller mindre lämpad att
använda. I detta avsnitt beskrivs de olika kriterier som kommer att användas i detta arbete
för att jämföra de metoder som har identiferats. Metoderna kommer sedan, för varje krite-
rie, att ges ett värde mellan ett (1) och tre (3) där ett är sämst och tre är bäst.

• Transparens - En viktig aspekt vid en förändring av systemmiljön är hur transparent
den är för användaren. Ifall användaren behöver förändra sitt beteende efter att för-
ändringen har gjorts ger det ett lägre värde för transparens. Högre transparens inne-
bär att användaren behöver vara mindre medveten om att förändringen har
genomförts. Det optimala är att ingen skillnad är märkbar från användarens synvin-
kel.

• Pris - Det finns en ekonomisk aspekt som är viktig att ha i åtanke vid i valet av
metod. Ifall det finns kapabala icke kommersiella produkter tillgängliga är de av
stort intresse. Ett högt värde innebär ett relativt lågt pris.

• Modiferbarhet - Kriteriet modifierbarhet syftar på att visa hur lätt det är att anpassa
produkten till organisationens egen systemmiljö. Det är intressant ifall man har en
speciell systemmiljö eller är i behov av att implementera någon ytterligare funk-
tionalitet. Ifall källkod till metodens programvaror medföljer bidrar det till ett högre
värde.

• Implementering - Olika metoder kräver olika mycket arbete vid implementering av
dem i en systemmiljö. Ett högt värde innebär att de är relativt enkla att implementera
och ett lågt värde att det krävs mycket arbete.

• Komplexitet - En metod kan vara mer eller mindre komplex. Detta kriterie syftar till
att få in jämförelsen att det är positivt ifall en metod är enkel och lätt att förstå. Ett
högt värde betyder en låg komplexitet.
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• Funktionalitet - Funktionalitets kriteriet avser att belysa hur hög funktionsgrad
metoden har. Ifall metoden klarar av fler relevanta funktioner än en annan metod får
den ett högre värde.

• Tillförlitlighet - En metod kan ge olika höjd grad av säkerhet. Detta kriterie syftar till
att belysa att en metod som har flera alternativa möjligheter till upprättande av en
säker kommunikations kanal får ett högre värde. Ett högre värde tyder på en större
sannolikhet att en säker kommunikationskanal kan upprättas.

• Dokumentation - Dokumentation som är korrekt, komplett och lättförståelig ger ett
högt värde i avseende på detta kriterie.

4.2  Programvaror för implementering av metod

Det finns ett flertal olika produkter för att införa säkra kommunikationskanaler i distribue-
rad systemmiljö. Många av dem är dock inte användbara för IDA pågrund utav för högt
pris eller att de inte är applicerbara på IDAs systemmiljö. Två olika produkter har hittats
som verkar möjliga att implementera i IDAs systemmiljö till en rimlig kostnad, SecureS-
Hell och Kerberos. SecureSHell beskrivs i avsnitt 4.2.1 och Kerberos i avsnitt 4.2.2.

4.2.1  SecureSHell

SecureSHell [Ssh95] (SSH) är ett programpaket från företaget DataFellows som ersätter
de vanliga telnet, rsh, rlogin och rcp applikationerna. SSH ersättningsapplikationer krypte-
rar all information som skickas via nätverket. Därmed omöjliggörs avlyssning och oupp-
täckt förändring av lösenord och annan information som skickas över nätverket. Det är
även möjligt att komprimera alla information som skickas, vilket kan vara ett effektivt sätt
att utnyttja bandbredden bättre över långsamma nätverksförbindelser.

Utöver kryptering stöds RSA baserad äkthetskontroll av användare och datorer. Det inne-
bär att datorer och användare har en RSA nyckel för att bevisa sin identitet. Dessa RSA
nycklar skyddar datorer mot impostor attacks som beskrivs i avsnitt 2.2.2 samt mot stöld
av en användares identitet (stark äkthetskontroll). RSA nycklarna ger även en möjlighet
till single-signon, vilket innebär att en användare endast behöver skriva in sitt lösenord en
gång. Sedan används RSA nyckeln för att bevisa användarens identitet för olika tjänster,
tex telnet. Kryptering och användandet av RSA nycklar gör att SSH uppfyller de krav som
beskrivs i avsnitt 2.4.2 för att uppnå säkra kommunikationskanaler.

Server och klient programvaran finns i icke kommersiella versioner för flera UNIX opera-
tivsystem inklusive Solaris 2. En Windows95/NT telnet klient finns också, men den är
kommersiell (ca $50/licens). DataFellows har även kommersiella paket som bygger på
SSH tekniken och ger ytterligare funktionalitet. Det är dock den icke kommersiella versio-
nen som beskrivs i denna rapport.

För att sammanfatta SSHs funktionalitet enligt [Ssh95] :

• Stark äkthetskontroll vilket förhindrar flera attacker (tex impostor attacker och
avlyssning). Nya äkthetskontrollmekanismer: .rhosts kombinerat med RSA-baserad
dator äkthetskontroll och renodlad RSA äkthetskontroll.
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• All kommunikation krypteras automatiskt och transparent för användaren. Krypte-
ringen skyddar förutom mot avlyssning även mot spoofade paket och “kapade” för-
bindelser. De krypteringsmetoder som används är bland annat DES, 3DES och
IDEA.

• XWindows trafik kan krypteras automatiskt för användaren.

• Valfria TCP/IP portar kan bli omdirigerade för att i båda riktningarna kan gå via den
säkra kommunikationskanalen skapad av SSH. Det brukar kallas att nätverkstrafiken
kan tunnlas.

• Klienten gör en RSA baserad äkthetskontroll av server datorn vid varje anslutning
för att förhindra impostor attacks. Servern gör en RSA äkthetskontroll av klienten
innan den accepterar .rhosts eller /etc/hosts.equiv äkthetskontroll för att förhindra
några vanliga former av attacker.

• En äkthetskontroll agent som körs på en användares lokala arbetsstation eller bär-
bara dator kan användas för att hålla användarens RSA nycklar i minnet.

SSH för UNIX består av följande komponenter :

• ssh - ersätter telnet, rsh och rlogin och ger en krypterad och säker kommunikations-
kanal för interaktivt arbete mot en server.

• scp - ersätter rcp och ger möjligheten att kopiera filer över en säker kommunika-
tionskanal.

• sshd - är en daemon som körs på server sidan som klienterna ssh och scp kan ansluta
sig mot för att få en krypterad och säker förbindelse.

• ssh-keygen - Används för att skapa RSA nycklar. De används för äkthetskontroll av
datorer och användare.

• ssh-agent - Kan användas för att håll RSA nycklar i minnet.

• ssh-add - Används för att registrera nya nycklar hos ssh-agenten.

• make-ssh-known-hosts - används för att skapa en /etc/ssh_known_hosts fil.

Från och med version 1.2.18 av SSH kan äkthetskontroll ske mot en Kerberos v5 server.
Även Secure-RPC, Secure-NFS och NIS+ stöds under Solaris 2.5.1 från och med detta
versionsnummer. Denna funktionalitet är ännu inte dokumenterad och kan därmed till viss
del ses som experimentell. Av vad som har sagts av deltagare i nyhetsgruppen comp.secu-
rity.ssh, där även utvecklarna av SSH deltar, fungerar det dock väl.

SSH installeras i vanliga fall av systemadminstratören och lyssnar då på TCP/IP port 22.
Men SSH kan även installeras och användas av den enskilda användaren vilket innebär att
SSH inte behöver supporteras direkt av organisationen. Denna funktionalitet är möjlig
genom att server programvaran (sshd), förutom att lyssna på port 22, kan använda sig av
portar >1024. Portar >1024 är tillgängliga för allokering av vanliga användare och kräver
inte root behörighet.

Ett problem med SSH är hur man skall hålla sin RSA nyckel säkert förvarad. Ifall den lig-
ger på en NFS mountad hemkatalog, vilket är mycket vanligt i en distribuerad system-
miljö, är det mycket enkelt för en potentiell cracker att ta över användarens identitet. För
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att uppnå en god säkerhet bör RSA nyckeln ligga på en icke NFS distribuerad volym.
Detta är inget problem om man har en personlig arbetsstation men problem kan uppstå när
man arbetar på en dator tillsammans med fler andra vilket är situationen för de flesta
användarna på IDA.

SSH klienten för Windows95/NT består inte av samma komponenter som UNIX program-
varan. Komponenterna som medföljer Windows klienten är :

• SSH.EXE - ersätter telnet och ger en krypterad och säker kommunikationskanal för
interaktivt arbete mot en server.

• SSH-WIZARD - hjälpprogram för att skapa RSA nycklar.

Det bör noteras att Windows klienten av SSH inte stödjer någon form av Kerberos äkthets-
kontroll utan endast SSHs egna mekanismer är tillgängliga. Kontakter har hafts med Data-
Fellows angående denna fråga och det är ej klart i skrivande stund om senare versioner av
klienten kommer att få stöd för Kerberos.

SSH för Windows kan liksom UNIX klienten tunnla valfri TCP/IP trafik genom sin kryp-
terade förbindelse skapad av SSH.EXE. Det innebär att inte endast en interaktiv telnet ses-
sion kan gå via SSHs säkra kommunikationskanal mot en UNIX server utan även trafik på
andra portar kan krypteras. Till exempel kan trafik på port 80, som WWW-trafik går ige-
nom, omdirigeras att gå via SSHs säkra kommunikations kanal för att bygga säkra WWW-
nätverk. Tunnlings funktionaliteten har använts i en prov implementering för att undersöka
ifall det går att kryptera XVision trafik, se avsnitt 10.3.

4.2.2  Kerberos

Kerberos [SNS88] är ett nätverksprotokoll för äkthetskontroll och krypterade förbindelser
i ett fysiskt osäkert nätverk. Kerberos uppfyller därmed de krav som ställs i avsnitt 2.4.2
för att uppnå säkra kommunikationskanaler. Kerberos protokollet och en tillhörande refe-
rens implementation utvecklas av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det finns
idag huvudsakligen två huvudversioner av protokollet, version 4 (v4) och version 5 (v5).
Version 5 är inte bakåtkompatibel med version 4 på protokollnivå men det finns applika-
tioner som kan agera översättare mellan en v4 klient och en v5 server. Skillnaderna mellan
v4 och v5 diskuteras i [KNT91].

Kerberos modellen bygger på att en klient (en användare eller en tjänst) skickar en förfrå-
gan om en ticket till en Key Distribution Center (KDC). KDCn skapar en ticket-granting
ticket (TGT) till klienten, och krypterar den med klientens lösenord. Den krypterade TGTn
skickas sedan tillbaks över nätverket till klienten. Klienten dekrypterar den med sitt lösen-
ord och om rätt lösenord anges kan klienten dekryptera och behåller den dekrypterade
TGTn. Den används sedan för att klienten skall kunna bevisa sin identitet och för att
erhålla tickets för tjänster som tex telnet och ftp. Tilldelningen av tickets för tjänster sker
helt transparant för användaren med hjälp av TGTn. Det görs av en ticket-granting server
(TGS) . TGS körs på samma dator som KDCn som delar ut TGTs och använder samma
databas så det är bara en logisk separering av dem. Figur 4, “Kommunikation mellan kli-
ent, server, KDC och TGS.“, visar i vilken ordning kommunikationen mellan de olika par-
terna sker. Begreppet KDC kommer att användas även för TGS i resterande rapporten då
det i praktiken är samma enhet.



Metod

21

En ticket har en begränsad livslängd, vanligtvis 3 timmar, och klienten behöver begära en
ny när tiden har gått ut. Anledningen till denna tidsbegränsning är säkerhetsrelaterad, ifall
en ticket stjäls begränsas dess användbarhet ifall den har en kort livslängd.

Figur 4: Kommunikation mellan klient, server, KDC och TGS.

I en Kerberos miljö finns det fyra olika roller som en dator kan anta. De olika rollerna och
deras syfte beskrivs i Tabell 2.

En Kerberos principal (sve. upphovsman) är en unik identitet som Kerberos kan tilldela
olika rättigheter. En principal har formatet primary/instance@REALM. De olika
delarna har följande betydelse:

• Primary är när det gäller en användare samma som användarnamnet. För datorer är
primary teckensträngen host.

• Instance är inte nödvändigt men möjliggör flera instanser av samma primary. Exem-
pelvis är gustav@IDA.HIS.SE helt skild från gustav/admin@IDA.HIS.SE och de
båda olika instanserna kan ha olika lösenord och rättigheter. När det gället datorer
används det fullständiga datornamnet som instance, tex donald.ida.his.se. Då skulle
dess principel vara host/donald.ida.his.se@IDA.HIS.SE.

TABELL 2. Datorer i en Kerberos miljö

Roll Syfte

Master-KDC Distribuerar ut tickets till klienter (använ-
dare eller tjänster) som används för att kon-
trollera upphovsmannens äkthet.

Slav-KDC En kopia av Master KDC:n ifall det skulle upp-
stå problem med Master-KDCn.

Applikations-
server

Erbjuder olika tjänster som tex telnet, POP3
etc med Kerberosstöd (äkthetskontroll och
kryptering av trafiken)

Klient Använder sig av de tjänster som applikations-
servern erbjuder med Kerberos varianter av
telnet, ftp etc.

Klient

KDC

Server

1

2

3
Klient

KDC

Server

1 2

5

TGS

3

4

Ber om en TGT. Ber om en ticket för tjänster.

Vanligtvis samma dator
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• Realm syftar på Kerberos realm. Vanligtvis är Kerberos realm nätverks domännam-
net med stora bokstäver. Datorn donald.ida.his.se skulle exempelvis tillhöra Ker-
beros realm IDA.HIS.SE.

Kerberos består av följande komponenter enligt [SNS88]:

• Kerberos applikationsbibliotek - används av programmerare. Innehåller rutiner för
att skapa eller läsa äkthetskontroll förfrågningar och för att skapa säkra eller privata
meddelanden.

• krypteringsbibliotek - är ett från Kerberos protokollet fristående bibliotek för krypte-
ring av meddelanden, skapande av nycklar etc.

• databasbibliotek - bibliotek för hantering av databasen.

• databasadministrations program - hjälper till med handhavandet av Kerberos data-
basen som innhåller äkthetskontroll informationen. Använder sig av databasbibliote-
ket.

• administrations server - Tillhandahåller ett via nätverket tillgängligt gränssnitt för
läsning och skrivning i databasen. Klientsidan kan köras på vilken dator som helst i
nätverket, men server sidan måste köras på den dator som Kerberos huvuddatabas
ligger på för att kunna utföra förändringar.

• äkthetskontroll server - Genererar sessions nycklar och kontrollerar äktheten av upp-
hovsmän. Servern utför bara läs operationer mot Kerberos databasen och kan där-
med köras på en dator med bara en icke-modifierbar kopia av huvuddatabasen.

• databaspropagerings mjukvara - Databas propageringsprogramvaran replikerar
Kerberos databasen från huvuddatabasen till kopior på andra datorer.

• användarprogram - program för att logga in på Kerberos realm, byta lösenord etc.

• applikationer - Applikationer som kräver äkthetskontroll och stödjer Kerberos pro-
tokollet, rlogin, telnet, ftp etc.

Kerberos härstammar i USA och därmed lyder det under amerikanska exportlagar för
krypteringsalgoritmer. Eftersom Kerberos innehåller krypteringsalgoritmer som faller
under dessa lagar är det olagligt att exportera det kompletta Kerberos paketet utanför
USA/Kanadas gränser. Lösningen som har tagits fram för att kunna använda Kerberos
även i Europa är att i USA plocka bort krypteringsfunktionerna från Kerberos och skapa
en distribution som kallas Bones. Bones förs sedan över till Europa och där slås Bones
ihop med Eric Young’s DES krypterings bibliotek (utvecklat i Europa) som har alla kryp-
teringsfunktioner den ursprungliga Kerberos distributionen hade till ett paket vid namn
eBones.

Det är viktigt att inse att använda Kerberos i ett fleranvändarsystem kraftigt minskar dess
skydd då användarnas tickets bara är så säkra som ‘root’ kontot. Skälet till det är att det
Kerberos tickets lagras på det lokala filsystemet och ifall någon stjäl en ticket kan de anta
en annan användares identitet. Dessutom stödjer de flesta dum och X-terminaler inte Ker-
beros protokollet vilket gör dem lika sårbara som tidigare.

Det finns flera mer eller mindre kompletta distributioner av klient och serverprogramvaror
för att implementera Kerberos i en organisations systemmiljö. Alla bygger på MIT’s spe-
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cificerade protokoll men har olika fördelar och nackdelar i frågor som vilka operativsys-
tem de stödjer, pris och kvaliten på medföljande adminstrationsverktyg. Tre olika
distributioner beskrivs i denna rapport. Kerberos-KTH baserad på v4 av protokollet, Ker-
beros-MIT v5 och den kommersiella KerbNet.

Kerberos-KTH v4

Denna Kerberos v4 distribution har satts samman av Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm (KTH). Den är baserad på eBones men har blivit förbättrad på många sätt. I
huvudsak har original distributionen av Kerberos-MIT v4 gjorts mer portabel och ett antal
nya applikationer som stödjer Kerberos har lagts till enligt Tabell 3. Windows95/NT stö-
det är begränsat till en medföljande telnet klient.

Kerberos-MIT v5

Kerberos-MIT v5 är MITs referensimplementering av Kerberos v5. Den finns tillgänglig i
Europa som en eBones version och är icke kommersiell. Tabell 4 innehåller en beskriv-
ning av de Kerberos specifika program som medföljer Kerberos-MIT v5.

TABELL 3. Applikationer

Applikation Syfte

telnet och telnetd

Kerberos varianter av telnet daemon och klient.
Telnet klienten finns både i UNIX och Windows ver-
sion.

ftp och ftpd Kerberos varianter av ftp daemon och klient.

klogind Kerberos variant av login daemon.

ksu Kerberos variant av su som används för att få root
rättigheter på ett UNIX system.

rsh, rcp och rlo
gin

Kerberos varianter av rsh, rcp och rlogin.

Emacs 19.30 move
mail med kpop.

Kerberos variant av Emacs movemail. Gör det möj-
ligt att hämta email från en Kerberos POP3 server.

kpopper POP3-server med Kerberos stöd (kpop).

kx Används för att kryptera en X-session.

xnlock Kerberos variant av xlock som används för att låsa
en X-terminal.

TABELL 4. Kerberos användarprogram

Program Syfte

kpasswd Ändra lösenord för en Kerberos principal.

kdestroy Ta bort alla tickets som användaren har.

klist Visa information om de tickets som användaren har.

kinit Loggar in användaren på Kerberos systemet.

kadmin Används för att förändra/lägga till/ta bort värden
i Kerberos databasen.Fungerar som en kerberos kli-
ent och går att använda mot en KDC över nätverket.

kadmin.local Samma funktion som kadmin men för att köras direkt
på KDC datorn utan Kerberos äkthetskontroll.
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Tabell 5 beskriver de applikationer som har anpassats för att hantera Kerberos v5 proto-
kollet. De understödjer därmed både stark äkthetskontroll och kryptering av all informa-
tion som de skickar via nätverket. De applikationer som beskrivs är för UNIX plattformen.
En telnet klient medföljer för Windows95/NT.

KerbNet

KerbNet är en kommersiell implementering av Kerberos v5. Den är utvecklad av Cygnus
Solutions som tillsammans med MIT har tagit fram den ursprungliga referensimplemente-
ring för Kerberos. Cygnus har sedan byggt vidare på den första gemensamma implemente-
ringen och skapat en kommersiell produkt. KerbNet kan använda sig både av UNIX och
Windows NT som plattform för äkthetskontroll servern. Klienter för telnet och ftp finns
både till Windows95/NT och UNIX plattformarna. KerbNet innehåller en komponent för
att byta ut Windows95/NTs inloggningsprogramvara. Dessutom inkluderar KerbNet gra-
fiska adminstrationsverktyg för hantering av principals liksom kopplingar till Oracle data-
baser. KerbNet är enligt källor på nyhetsgruppen comp.sys.protocols.kerberos det absolut
billigaste kommersiella alternativet för att få en liknande helhetslösning för en UNIX och
Windows miljö. Ingen prisuppgift eller evalueringsversion har dock kunnat rekvireras från
Cygnus Solutions vilket har givit att KerbNet inte är med i jämförelsen i nästa kapitel.

Solaris 2 och Kerberos

Solaris 2.4 och 2.5.1 innehåller ett visst stöd för Kerberos v4. Det stöd som finns är att
RPC anrop kan utföras med Kerberos äkthetskontroll. En daemon (kerbd) utgör gränssnit-
tet mellan Kerberos KDC och Solaris kärnans RPC för att skapa och verifiera Kerberos
äkthetskontroll tickets. Dessutom överför kerbd Kerberos användarnamn till lokala använ-

kadmind Är den daemon som handhar förfrågningar från kad-
min klienten.

kprop Används för att kopiera master-KDCn till slav-
KDCer.

krpopd Används för att kopiera master-KDCn till slav-
KDCer.

krb524d Översätter Kerberos v5 till Kerberos v4 tickets.

krb5kdc Handhar utdelning av Kerberos tickets.

kdb5_util Används för att administrera Kerberos databas.

TABELL 5. Kerberos varianter av applikationer

Applikation Syfte

telnet och telnetd Kerberos varianter av telnet daemon och kli-
ent.Telnet klienten finns både i UNIX och Windows
version.

ftp och ftpd Kerberos varianter av ftp daemon och klient.

klogind Kerberos variant av login daemon.

ksu Kerberos variant av su som används för att få root
rättigheter på ett UNIX system.

rsh, rcp och rlo-
gin

Kerberos varianter av rsh, rcp och rlogin.

TABELL 4. Kerberos användarprogram
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darnamn och grupp identiteter. Solaris 2:s Kerberos stöd sammanfattas av [Sun94] som
följer:

• Routines used by the client to create, acquire, and verify tickets.

• An authentication option to SecureRPC.

• A client-side daemon, kerbd.

Med andra ord är det enda stödet för Kerberos v4 i Solaris 2.5.1 att det kan re-serve en
ticket för en RPC tjänst, tex NIS eller NFS, som den får från KDCn. Det ger oss att under
förutsättningen att det existerar en Kerberos KDC i systemmiljön kan Solaris 2 använda
sig av Kerberos äkthetskontroll för distribution av NFS enligt [Sun94]. Sun Microsystems
representanter har sagt att Solaris 2.6 kommer att ha stöd för Kerberos v5 till samma nivå
som Solaris 2.5.1 har för v4 idag.

4.2.3  Windows95/NT

Avsnitt 4.2.1, “SecureSHell” och avsnitt 4.2.2, “Kerberos” beskriver produkter tillgäng-
liga för både Solaris 2 och Windows95/NT miljö. De produkternas stöd för Windows95/
NT är dock inte komplett. Det är några specifika programvaror som behövs för IDAs
Windows95/NT system.

XVision

SCO Xvision Eclipse (XVision) är en X-terminal programvara för datorer med
Windows95/NT som operativsystem. Med programvaran installerad kan Windows95/NT
datorn fungera som en traditionell X-terminal. XVision paketet inkluderar både program-
vara som installeras på klientdatorn och hjälpprogram som installeras på server sidan. Ser-
verprogramvaran är inte nödvändig i alla lägen, men krävs för att utnyttja alla funktioner i
XVision. Exempelvis krävs en daemon authserv på servern för att lösenord inte skall
skickas i klartext över nätverket. Det skyddar dock endast vid inloggning med någon av de
medföljande klienterna för telnet och ftp. Ifall inloggning sker via XDM på en server
skickas all trafik i klartext inklusive inloggnings information som lösenord. Det finns
ingen funktionalitet i XVision som förhindrar det. Vad som skulle önskas är en XDM för
exekvering på den lokala Windows datorn med stöd för Kerberos v5 protokollet eller att
alla trafik mot servern kunde föras via en säker kommunikationskanal med hjälp av kryp-
tering.

Samba

Samba är den programvarusuite för Solaris servrar som möjliggör distribution av lokala
filsystem till Windows95/NT datorer med hjälp av SMB filsystemprotokollet. IDA använ-
der även Samba för att verifiera användare som loggar in på Windows95/NT datorerna mot
Solaris servrarna. Det innebär att användarnamn och lösenord skickas via nätverket från
Windows datorn till Solaris servern. Samba kan arbeta i två olika lägen vid verifikationen
av lösenord. Antingen kan alla lösenord skickas i klartext över nätverket till server datorn
eller så kan de krypteras och därmed skyddas från avlyssningsattacker. Den sistnämnda
varianten kräver dock både att lösenord lagras i klartext på server sidan samt dubbla lösen-
ord för användaren.
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Krypterande TCP/IP stack

Det går att byta ut Windows TCP/IP stack mot en som kan kryptera trafiken. Fördelen då
är att all TCP/IP kommunikation krypteras helt transparant för applikationerna och de
behöver inte själva ha något stöd för kryptering. Det krävs dock stöd på server sidan. En
produkt är FTP-Softwares “SecureClient version 3.0 for Windows 95” som krypterar all
trafik mellan klienten och servern enligt IP SEC standarden. En annan produkt är Sun
Microsystems “Sunscreen SKIP software for Windows 95” som har liknade funktionalitet.

Ingen utvärdering har gjorts dessa pordukter då det inte har kunnat identifierats någon pro-
dukt som är laglig att använda utanför USA/Kanada pågrund av USAs export restriktioner
av krypteringsteknologi. Vid kontakter med FTP Software representanter har det fram-
kommit att de räknar med att ha en version för Europa i mitten av juli 1997. Det vore iså-
fall ett intressant alternativ ifall det krypterade protokollet stöds på server sidan. Ingen
respons har fåtts vid förfrågningar till Sun Microsystems när deras produkt kommer till
Sverige eller vilken prisnivå den kommer att hamna på. Ingen av dessa produkter är därför
med i jämförelsen av metoder som görs i kapitel 5.
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5  Metodval och implementering

Flera olika programvaror existerar för att införa säkra kommunikationskanaler. Ingen
enskild produkt har dock kunnat identifierats som löser problemet för Solaris 2 och
Windows95/NT miljön samt de olika tjänster och former av kommunikation som IDAs
systemmiljö kräver. Istället behövs flera olika programvaror kombineras för att skapa en
lösningsmetod

Kapitlet inleds i avsnitt 5.1 med en analys av de olika metoder som byggs upp av i kapitel
4 beskrivna programvaror. Avsnitt 5.2 fortsätter sedan med att göra en jämförelse av meto-
derna. Avsnitt 5.3 diskuterar resultatet av jämförelsen. En provimplementering diskuteras
i avsnitt 5.4 av den metod som ansågs mest lämplig för IDA i jämförelsen. Avsnitt 5.5
avslutar kapitlet med att diskutera provimplementering och vilket resultat den gav.

5.1  Analys av metoder i IDAs miljö

Fyra olika metoder föreslås och deras lämplighet för att implementering IDAs system-
miljö diskuteras. I avsnitt 5.1.1 förs en diskussion kring SSH. Avsnitt 5.1.2 beskriver hur
lämplig Kerberos-KTH v4 skulle vara. Avsnitt 5.1.3 diskuterar Kerberos-MIT v5. En
metod som består av en kombination av SSH och Kerberos-MIT v5 diskuteras i
avsnitt 5.1.4. Avsnitt 5.1.5 diskuterar de olika metoderna och hur de skulle fungera för
IDAs Windows95/NT datorer. I avsnitt 5.1.6 beskrivs problemen kring HP X-terminaler
och att skapa säkra kommunikationskanaler för dem.

5.1.1  SecureSHell

SSH gör det möjligt att mycket snabbt implementera möjligheten för användarna att
använda sig av säkra kommunikationskanaler. Det finns inga krav på central samordning
utan den enskilda användaren kan helt på egen hand börja använda sig av SSH. Det kan
anses mindre lämpligt att alla användare skall använda sig av möjlighten att exekvera sin
egen SSH daemon på de datorer de ansluter sig till. En mer rimlig lösning är att organisa-
tionen stödjer användandet av SSH genom att installera SSH daemonen på alla datorer
som behovet av säkra kommunikationskanaler kan finnas.

5.1.2  Kerberos-KTH v4

KTHs distribution som bygger på Kerberos v4 protokollet är förhållandevis komplett med
avseende på applikationer som krävs för att bygga upp en helt Kerberos baserad system-
miljö.

En stor nackdel med Kerberos-KTH är att den är baserad på v4 av Kerberos protokollet.
Att införa Kerberos v4 miljö har flera nackdelar jämfört med v5 :

• V4 är sårbar för några former av attacker som inte är möjliga med v5. Därav är v4
säkerhet sämre.

• V4 stödjer ej vidareskickning av tickets.
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• Allt fler av de som har använt sig av någon lösning Kerberos v4 har övergått eller
håller på att övergå till version 5.

• Applikationer gjorda för Kerberos v4 protokollet kan arbeta mot en v5 KDC men
det motsatta är inte möjligt. XDM stödjer tex ej v4 protokollet

Det finns inte tillräckliga motiv för att välja KTHs Kerberos distribution baserad på v4
istället för en v5 baserad lösning. KTHs distribution tillför inte något som inte IDA med
rimligt kan uppnå på andra sätt med en v5 lösning, som tex kryptering av X trafik.

5.1.3  Kerberos-MIT v5

MITs distribution av Kerberos v5 är inte komplett med avseende på vilka applikationer
som medföljer. Det finns en avsaknad av något sätt att kryptera X trafiken. XDM för
X11R6 stöder dock äkthetskontroll med Kerberos v5.

Kerberos v5 ger en mycket bra grund för att införa säkra kommunikationskanaler i en dist-
ribuerad och heterogen systemmiljö. Kerberos är en av de vanligaste metoderna i dagslä-
get och används inom en mängd olika typer av organisationer och systemmiljöer runt om i
världen. Stöd för Kerberos v5 äkthetskontroll införs i allt fler programvaror, både kom-
mersiella och fria att distribuera. Det är då oftast v5 som understöds.

Ett problem med Kerberos är att det existerar flera distributioner vilket kan medföra inter-
operabilitets problem. Detta trots att de alla skall följa samma standard för protokollet.
Skälet till detta är att standarden är öppen på vissa punkter.

Att implementera Kerberos v5 i IDAs miljö skulle kunna en möjlighet för betydligt högre
säkerhet för de filsystem som distribueras med NFS. En komplikation som uppstår är att
Solaris 2.4 och 2.5.1 inte stödjer Kerberos v5 utan endast v4. Det medföljer dock med
Kerberos v5 ett konverterings program för v4 klienter som arbetar mot v5 KDCer.

5.1.4  Kerberos-MIT v5 + SSH

Version 1.2.18 och senare av SSH har fått stöd för Kerberos v5 protokollet. Det är ännu
inte särskilt väl dokumenterat men det kommer förmodligen ha förbättrats till nästa större
uppdatering (version 2.x). Den funktionalitet som finns nu är att äkthetskontrollen kan ske
mot en Kerberos v5 server. Möjligheten finns att antingen tvinga användaren att auktori-
sera sig mot en Kerberos server, eller att nöja sig med SSHs vanliga äkthetskontroll meka-
nism. Kerberos biljetter kan även vidarebefordras vid inloggning från en dator till en
annan precis som vid en renodlad Kerberos session utan SSH.

Beroendet av en central server minskar jämfört med en renodlad Kerberos lösning. Ifall
den centrala servern slutar att fungera kan fortfarande säkra kommunikationskanaler ska-
pas med hjälp av enbart SSH. Ifall denna kombination väljs rekommenderas att vara res-
triktiv med vilka äkthetskontrollmekanismer som SSH skall använda sig av, förslagsvis
inte tillåta användning av .rhosts filer. Skälet till det är att i en fungerande Kerberos miljö
är de onödiga då Kerberos biljetterna låter dig logga in på andra datorer utan att ange
lösenord, enda anledningen då att använda sig av .rhosts filer är just när Kerberos äkthets-
kontrollen inte fungerar. Det kan anses vara en mycket ovanlig situation.
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Att kombinera SSH med Kerberos i en systemmiljö ger både fördelarna av Kerberos cen-
trala nyckelserver och SSH funktionalitet som möjlighet till starkare krypteringsalgorit-
mer som 3DES och komprimering av informationen. SSH stödjer även kryptering av
XWindows trafik samt omdirigering av valfria TCP/IP portar vilket innebär att i stort sett
all nätverkstrafik kan krypteras. SSH utgör även en backup lösning för säker kommunika-
tion ifall något går fel med Kerberos miljön.

5.1.5  Windows 95/NT

IDAs systemmiljö består förutom av Solaris 2 baserade servrar/arbetstationer och HP X-
terminaler av Windows95/NT datorer. I avsnitt 3.1.5 beskrivs de olika applikationer som
kommer att behöva förändras för att Windows95/NT miljön fullt ut skall stödja krypterad
kommuniktion och stark äkthetskontroll. De som nämns är telnet, FTP, XVision och SMB
(och därmed inloggningsproceduren).

• Kerberos-MIT och Kerberos-KTH inkluderar båda telnet klienter för Windows som
är gratis. Windows klienten av SSH ger en programvara för interaktiv sessioner av
telnet karaktär mot en server.

• FTP klienter medföljer varken Kerberos-MIT/KTH eller SSH. SSH gör det dock
möjligt att kryptera kommando kanalen som används av FTP protokollet. Därmed
kan inloggningsproceduren skyddas från avlyssning med hjälp av SSH.

• Avsnitt 4.2.3 beskriver XVision programvaran och dess stöd av kryptering. Vad som
sägs är att när telnet och FTP sker med XVisions egna klienter mot en XVision
anpassad server skickas ej lösenord i klartext. Det är dock en alltför begränsad lös-
ning för att det skall kunnas ses som tillräckligt. SSH klienten för Windows som
beskrivs i avsnitt 4.2.1 löser problemen med säkra kommunikationskanaler för XVi-
sions X-trafik och kan kryptera all dess trafik.

• Inloggning i Windows95/NT sker med hjälp av Samba suiten som körs på UNIX
servern. Som det beskrivs i avsnitt  skickas all trafik med SMB protokollet i okrypte-
rad form. Lösenord går dock att kryptera, det krävs då separata lösenordsfiler på
UNIX servern vilket innebär problem med dubbla lösenord för användarna. Dess-
utom lagras lösenord i klartext på servern isåfall.

Enligt Microsoft Corporations dokument [MS96] kommer version 5 av MS Windows NT
använda sig av Kerberos v5 som det primära protokollet för äkthetskontroll. WinLogon,
som är den komponent som loggar in användaren och SMB filsystemet kommer att under-
stödja Kerberos v5. Windows95 kommer även att tillföras klienter som hanterar Kerberos
v5. Det är i dagsläget för tidigt att säga ifall detta kommer att lösa både problemet med
SMB och själva inloggningsproceduren i Windows95, men det låtar lovande.

Ifall en helhetslösning för säker login behövs är i dagsläget KerbNet som beskrivs
avsnitt 4.2.2 ett kommersiellt alternativ som ger den funktionaliteten baserat på Kerberos
v5 protokollet. Alternativt skulle en krypterande TCP/IP stack som beskrivs i avsnitt 4.2.3
lösa problemet med att lösenord och annan känslig information skickas i klartext. Det
skulle däremot inte ge stark äkthetskontroll eller single-signon.
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5.1.6  HP-X terminaler

Ingen lösning har kunnat identifieras för att införa säkra kommunikations kanaler mellan
HP-X terminaler och servrarna med hjälp av kryptering. För att skydda deras kommunika-
tion från att bli avlyssnad bör de placeras på ett helt eget nätverksegment. Det är inte möj-
ligt att avlyssna eller påverka nättrafiken för en X-terminal från en annan. Detta innebär att
de är säkra såvida ingen fysiskt ansluter någon annan utrustning (tex en vanlig PC-dator)
till segmentet.

5.2  Jämförelse av lösningsmetoder

För att jämföra de olika metoderna med avseende på de kriterier som har beskrivits i
avsnitt 4.1 har en uppskattning gjorts av hur väl de olika metoderna uppfyller kriterierna.
En sammanställning av resultatet görs i tabell 6. Det är en relativ bedömning inom varje
kriterie som har gjorts. Därmed innebär det att tex att en metods dokumentation inte behö-
ver vara bra för att det har ett högt värde i jämförelse med de andra, men den är bättre än
de andra metodernas dokumentation. 1 är det lägsta betyget, 3 är det högsta. Sammanställ-
ningen visar på att de olika metoderna är relativt likvärdiga alternativ med olika för och
nackdelar.

Tabell 7 sammanställer de olika metodernas funktionalitet. Sammanställningen syftar till
att ge en överblick av vad de olika metoderna ger för funktionalitet. Mer detaljerad infor-
mation om respektive metod ges i avsnitt 4.2.

TABELL 6. Jämförelse av metoderna

Kriterie SSH Kerberos KTH Kerberos MIT Kerberos MIT+SSH

Transparens 1 3 3 3

Pris 2 3 3 3

Dokumentation 1 3 3 3

Komplexitet 3 2 2 2

Funktionalitet 3 1 2 3

Implementering 3 1 1 1

Säkerhet 2 2 2 3

Modifierbarhet 3 2 2 2

Summa 18 17 18 20

TABELL 7. Metodernas funktionalitet

Funktionalitet SSH Kerb-
KTH

Kerb-
MIT

Kerb-MIT
och SSh

Krypterar lösenord Ja Ja Ja Ja

Krypterar hela den interaktiva ses-
sionen

Ja,alltid Ja,val-
fritt

Ja,
val-
fritt

Ja

Säker login utan lösenord Ja Ja Ja Ja

Vidareskickning av äkthetskon-
troll nycklar

Ja Nej Ja Ja
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5.3  Resultat av jämförelsen

Resultatet av den diskussion av för och nackdelar som gjorts i avsnitt 5.1 och jämförelsen
i avsnitt 5.2 är att den lämpligaste lösningsmetoden är att kombinera Kerberos-MIT v5
och SSH för en implementering av säkra kommunikationskanaler i IDAs systemmiljö.
Metoden ger hög funktionalitet redan idag och erbjuder en bra grund att stå på för vidare
utbyggnad.

En provimplementering av Kerberos v5 och SSH i IDAs Solaris 2 miljö beskrivs i
avsnitt 5.4.1. Provimplementering av XVision i kombination med SSH under Windows95
beskrivs i avsnitt 5.4.2.

5.4  Provimplementering

Motivet bakom att göra en provimplementering är att se hur väl produkterna fungerar i
IDAs miljö. Kombinationen Kerberos v5 och SSH är odokumenterad och kan ses som
experimentell vilket gör det ännu mer intressant att undersöka hur väl det fungerar.

Två provimplementeringar har utförts i IDAs systemmiljö. Den första implementeringen
var av Kerberos-MIT v5 i kombination med SSH v1.2.20. Implementering gjordes på
Solaris 2 maskiner som agerade servrar och klienter. Resultatet var positivt och metoden
visade sig fungera väl. Med en existerande installation av SSH på en Solaris 2 server
installerades sedan Windows klienten av SSH på en Windows 95 dator som även hade
XVision installerat. Även den implementeringen gick bra och klienten fungerade som vän-
tat. Ett försök gjordes även med att kryptera den trafik som XVision genererade vid anslut-
ning mot Solaris 2 servern, vilket visade sig fungera väl.

Centraliserad administration av
lösenord

Nej Ja Ja Ja/Nej

Beroende av central dator Nej Ja Ja Ja/Nej

Filöverföringar Ja Ja Ja Ja

Krypterar skickade filer Ja Ja Ja Ja

Krypterar FTP lösenord Ja Ja Ja Ja

Krypterar X-Windows sessioner Ja Ja Nej Ja

Komprimerar terminal och/eller X-
Windows trafik

Ja Nej Nej Ja

Krypterar valfri TCP/IP port Ja Nej Nej Ja

Kräver synkroniserade klockor Nej Ja Ja Ja/Nej

Application Programming Inter-
face (API)

Nej Ja Nej Ja

Server för Solaris 2 Ja Ja Ja Ja

Klienter för Solaris 2 Ja Ja Ja Ja

Klienter för Windows 95/NT Ja ($50) Ja Ja Ja

TABELL 7. Metodernas funktionalitet
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5.4.1  Kerberos v5 och SSH

En provimplementering har gjorts av den valda metoden Kerberos v5 + SSH. Motivet för
ett praktiskt test är att verifiera att det inte finns några praktiska hinder att implementera
metoden i IDAs miljö.

Fyra datorer i IDAs systemmiljö har valts ut för att ingå i provimplementeringen av Ker-
beros+SSH. Datorerna som har valts ut är alla Sun Sparc 10 arbetsstationer med Solaris
2.5.1 som OS. Tabell 8 visar de olika rollerna datorerna har givits.

I avsnitt A återges en mer detaljerade beskrivning av installation. Avsnitt A.1 beskriver
installationen av Kerberos och avsnitt A.2 den av SSH.

5.4.2  XVision och SSH

En provimplementering har gjorts av SSH klienten för Windows i kombination med XVi-
sion. Plattformen utvärderingen gjordes på är en PC dator med Windows 95 och SCO
XVision Eclipse 7.0. SSH klienten som har använts är en evaiueringsversion av “F-Secure
SSH for Windows 1.0” från DataFellows.

1. SSH installerades. Det var en enkel procedur och RSA nycklar genereras automa-
tiskt åt användaren om så önskas.

2. SSH konfigurerades med valet “Forward X11” påslaget.

3. Inloggning mot en UNIX-server med ssh daemonen installerad. SSH sköter automa-
tiskt hanteringen av miljövariabeln DISPLAY som anger var X skall öppna sina
fönster.

4. All X-trafik mellan Windows datorn och UNIX-servern skall nu vara krypterad.
Även den text som skrivs i det interaktiva skalet krypteras.

5. Provar att starta xterm, xv och ghostview från den interaktiva telnet sessionen som
öppnats med SSH.EXE mot servern. Fönstren öppnas på Windows95 skrivbordet
och allt fungerar som det skall.

Ingen praktisk undersökning gjordes för att undersöka ifall verkligen trafiken krypterades
men det förmodas vara fallet. Det finns ett verktyg, snoop, i Solaris 2 för att avlyssna nät-
verkstrafik. Det skulle kunna användas för att göra denna undersökning.

TABELL 8. Datorerna i testmiljön

Roll Namn Syfte

Master-KDC Donald Distribuerar ut tickets till klienter (använ-
dare eller tjänster) som används för att kon-
trollera upphovsmannens äkthet.

Slav-KDC Bernt En kopia av Master KDC:n ifall det skulle upp-
stå problem med den riktiga.

Applikations-
server

August Erbjuder olika tjänster som tex telnet, POP3
etc med Kerberos äkthetskontroll.SSH daemon.

Klient Ernst Använder sig av de tjänster som applikations-
servern ebjuder med Kerberos varianter av tel-
net, ftp etc.SSH klientprogramvaran
installerad.
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5.5  Resultat av provimplementeringen

I avsnitt 5.3 framkom att kombinationen av Kerberos-MIT och SSH var den lämpligaste
metoden av de jämförda att implementera. Avsnitt 5.4 beskriver den praktiska provimple-
menteringen som har gjorts av den utvalda metoden.

Resultatet som har framkommit av den praktiska implementeringen är den valda metoden
fungerar som förmodat. Inga felaktigheter har hittats som omöjliggör kombinationen av de
olika programvarorna utan de fungerar väl tillsammans.
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6  Förslag på hur implementering skall gå tillväga

Det finns flera olika sätta att införa den framtagna metoden för säkra kommunikationska-
naler i IDAs systemmiljö. En viktig fråga är i vilken ordning de olika komponenterna skall
införas. Detta kapitel avser till att ge ett förslag på implementeringsväg. Följande succe-
siva utbyggnad av säkra kommunikationskanaler föreslås :

Solaris 2

1. Installera SSH klienter och servrar på Solaris 2 systemen.

2. Instruera användarna till att använda SSH istället för telnet, rcp, rlogin, scp och ftp
där det är möjligt. Förslagsvis används inte SSHs möjlighet att med RSA nycklar
tillåta single-signon. Undantaget kan vara de användare som har en egen arbetssta-
tion att lagra sina nycklar på.

3. Installera Kerberos Master-KDC och eventuella Slave-KDCer för IDAs realm.

4. Implementera NFS och andra tjänster som använder RPC med Secure_RPC baserat
på Kerberos äkthetskontroll.

5. Skapa användare i Kerberos realmen.

6. Låt SSH använda sig av Kerberos äkthetskontroll.

7. Installera Kerberos klienter för ftp, telnet, rcp, rlogin, rsh och login.

Windows95/NT

1. Installera SSH klienten för att möjliggöra en säker kommuniktionskanal för telnet
sessioner samt XVision och annan tunnlingsbar trafik.

2. Installera Kerberos klient för telnet när det skapats en Kerberos realm.

3. Undersök tillgängligheten av krypterande TCP/IP stackar och Microsoft Kerberos
stöd.

När dessa steg har genomgåtts med ett korrekt resultat har en betydligt säkrare kommuni-
kationsmiljö etablerats i IDAs systemmiljö.
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7  Slutsats

Kapitlet inleds i avsnitt 7.1 med att sammanfatta arbetets gång och vad de olika delstegen
har givit för resultat. Sedan följer en koppling tillbaks till de frågeställningar kring proble-
met med att implementera säkra kommunikationskanaler i IDAs miljö som beskrevs i
kapitel 4. En diskussion förs om arbetet i ett vidare perspektiv i avsnitt 7.2. I avsnitt 7.3
beskrivs sedan förslag på framtida arbete för att höja säkerheten i IDAs systemmiljö med
en betoning på det som har relation med detta arbete.

7.1  Resultat

För att sammanfatta de olika steg som arbetet har genomgått kommer först en genomgång
av de olika delmoment som har utförts i arbetet och vilka resultat varje del har givit.

En bakgrund ges i avsnitt 2 till de säkerhetsproblem som uppstår i en heterogen och distri-
buerad systemmiljö. Arbetet fokuserar sig sedan på ett av de största, nämligen den oskyd-
dade kommunikation som sker via nätverket i en distribuerad systemmiljö. Från det läget
går rapporten sedan in på det problemet i IDAs systemmiljö bestående av Solaris 2 och
Windows95/NT datorer. Problemdomänen beskrivs och analyseras.

Flera olika programvaror har identifierats för att implementera säkra kommunikationska-
naler i IDAs systemmiljö. Lösningsmetoder med hjälp av dessa programvaror har identi-
fierats och jämförts med varandra. Programvarorna som ingick i den lösningsmetod som
valdes ut var Kerberos-MIT v5 och SSH v1.20.

En provimplementering har gjorts av den förslagna metoden i IDAs Solaris 2 och
Windows95 systemmiljö. Kerberos-MIT v5 och SSH v1.2.20 visade sig fungera väl både
enskilt och i kombination i IDAs Solaris 2 miljö. Det gjordes även en provimplementering
av SSH klienten för Windows95 tillsammans med SCO XVision Eclipse 7.0. Även den
kombinationen visade sig fungera väl och skapade en säker kommunikationskanal för tel-
net, XWindows och annan tunnlingsbar trafik mot en Solaris 2 server.

Det har identifierats lösningar för Solaris 2 och Windows 95 miljön. Det som inte har kun-
nat lösas är problemet med hur HP X-terminalerna skall kunna skapa säkra kommunika-
tionskanaler för trafik mot servern. Ett visst skydd kan uppnås genom att göra förändringar
i nätverksstrukturen men det är inte ett fullgott skydd.

Avsnitt 3.4, “Mål och förväntade resultat” diskuterade vilka resultat som detta examensar-
bete förmodades ge. Huvudproblemet beskrivs som hur skall man införa säkra kommuni-
kationskanaler i en distribuerad heterogen systemmiljö? Från detta problem härleds sedan
ett flertal frågeställningar. Nedan sammanfattas de resultat som arbetet har kommit fram
till kring de specifika frågeställningarna.

Vilka system finns att tillgå för att införa säkra kommunikationskanaler i en distri-
buerad miljö?

Avsnitt 4.2, “Programvaror för implementering av metod” beskriver ett flertal olika pro-
gramvaror för att göra detta i IDAs distribuerade och heterogena systemmiljö. Av de som
nämns är Kerberos och SSH två olika programvaror för att skydda kommunikationen. För
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Windows95/NT miljön beskrivs även vissa specifika programvaror och hur de kan hjälpa
till att skapa en säker kommunikationsmiljö.

Vilka/vilket system lämpar sig för att användas i IDAs miljö?

Avsnitt 5.1, “Analys av metoder i IDAs miljö” diskuterar de olika metoder som skapas
genom att kombinera de olika beskrivna programvarorna. Den lösningsmetod som efter
analysen anses vara lämpligast är en kombination av Kerberos-MIT v5 och SSH.

Hur skall det valda systemet integreras med IDAs miljö?

Avsnitt 6, “Förslag på hur implementering skall gå tillväga” går in på hur den valda meto-
den skulle kunna införas i IDAs systemmiljö på ett för användare och organisationen som
helhet transparent sätt. Vad som föreslås är ett successivt införande av programvarorna
som bygger upp metoden. Det sker på ett för användarna så transparent som möjligt sätt.
Ingen användare som inte behöver säkra kommunikationskanaler kommer under införan-
det märka något. Ifall det sedan görs ett val att forcera användare till att använda säkra
kommunikationskanaler kommer de att behöva förändra sitt beteende en del men det
behöver inte betyda att det blir mer arbetsamt att använda systemet, snarare tvärtemot.

Kombinationen SSH och Kerberos gör det enklare för användaren jämfört med innan
implementeringen. Exempelvis gör Kerberos att användarens lösenord bara behöver matas
in en gång per inloggning och SSH tar hand miljövariabeln DISPLAY och skapar XAut-
hority automatiskt vilket gör det enklare att starta upp program med XWindows gränssnitt
på andra datorer.

Vad kommer att behöva förändras i systemmiljön?

Ett flertal olika programvaror behöver installeras. För Kerberos behövs en dedikerad dator
som Master-KDC och ifall Slave-KDCer används behövs datorer även för dem. Det behö-
ver göras förändringar på alla datorer som skall agera klienter och applikationserver dato-
rer i Kerberos miljön. På klientdatorerna behövs nya versioner av telnet, rlogin och de
andra klient programvarorna som kräver äkthetskontroll eller skickar känslig information
som lösenord över nätverket. Appliktionservrarna behöver byta ut sina daemoner för de
tjänster som det skall finnas en Kerberos variant av. Dessutom behöver konfigurationsfilen
/etc/services på UNIX systemet modifieras.

SSH kräver mindre modifikationer i systemmiljön. En daemon behöver exekveras på varje
server som klienter skall ansluta sig mot. Det behövs även en konfigurationsfil och RSA
nyckel på serversidan. På klientsidan behöver ett fåtal program installeras. Inga konfigura-
tionsfiler behöver installeras men det går att ha en generell konfigurationsfil för alla använ-
dare som bestämmer hur klienten skall fungera.

Vilka servertjänster och klientprogramvaror påverkas?

Alla som kräver lösenord och/eller stark äkthetskontroll och/eller säker kommunikations-
kanal för att skydda den information som skickas. De specifika programvarorna samman-
fattas i avsnitt 3.1.5.
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Vilka konsekvenser kommer en implementation av systemet få för systemadminstra-
törer, användare och organisationen som helhet?

Från systemadminstratörernas sida innebär en installation av Kerberos ytterligare en kom-
ponent att adminstrera. För en full implementering av Kerberos i systemmiljön krävs att
Kerberos databas innehåller samtliga användare, datorer, tjänster som datorerna erbjuder
etc. Kerberos ersätter dock till viss del tidigare existerande system.

En implementering av SSH är från systemadminstratörernas sida är mycket transparent
efter själva installationen. Det krävs ingen ytterligare adminstration av användare eller lik-
nade utan tidigare system för detta fortsätter att användas. Det enda som behöver hållas i
ordning på är den daemon som behöver exekveras på serversidan.

När man kombinerar de olika programvarorna som i den föreslagna metoden och imple-
menterar det fullt och verkligen använder Kerberos äkthetskontroll för SSH ställs samma
krav som vid Kerberos med avseende på uppläggning av användare i Kerberos databas.

Vilka problem löses och vilka löses inte av det valda systemet?

Icke kommersiella lösningar för Solaris 2 klient och server miljön har identifierats. Alla
typer av nödvändiga programvaror finns, eller går att anpassa för att ta nytta av de pro-
gramvaror man installerar för säkra kommunikationskanaler.

För Windows95/NT miljön har en icke kommersiell applikation för Kerberos telnet sessio-
ner identifierats. Flera kommersiella produkter har även hittats. Endast SSH klienten har
dock utvärderats och provimplementerats i IDAs miljö. Resultatet av den utvärdering var
gott och interaktiva telnet och X sessioner med XVision programvaran ske på en säker
kommunikationskanal mot Solaris server

UNIX serverprogramvaran Samba som används för att exportera SMB filsystem till Win-
dows klienter har en möjlighet att använda sig av krypterade lösenord. Problemet är då att
lösenorden lagras i klartext på servern.

Problemet med hur HP X-terminaler skall kunna kommunicera säkert har inte kunnat
lösas. Det enda som föreslås för att höja deras säkerhet är att placera dem på ett eget seg-
ment för att förhindra avlyssning av deras trafik.

7.2  Diskussion

En strid ström av nya produkter dyker upp på nätverksmarknaden för att skydda den infor-
mation som skickas över nätverken. Det är lösningar som är renodlade hårdvarulösningar,
mjukvarulösningar eller kombinationer. Ett av skälen till denna allt stridare ström är att
nätverkssäkerheten länge har varit ett eftersatt område. Nu när allt fler lokala nätverk har
börjat ansluta sig mot Internet och kommunikation behöver föras över publika kanaler
skapas ett stort behov av hjälpmedel för att säkra kommunikstionen. Den teknologi och de
metoder som utvecklas för att kommunicera säkert över Internet förs även över till pro-
dukter som gör de lokala nätverken säkrare.

Under arbetets gång har det kommit ut flera nya versioner av SSH. Exempelvis har möjlig-
heten till Kerberos v5 äkthetskontroll lagts till vilket påverkade arbetet. Det är ett bra
exempel på hur snabbt utvecklingen går och hur lite man kan veta om framtida produkter



Slutsats

38

och deras möjligheter för att uppnå de mål man har för organisationen. Ett kontinuerligt
arbete bör med andra ord föras för att hålla sig uppdaterad över både vad som händer på
den icke-kommersiella marknaden och vilka kommersiella produkter som kommer ut. Allt
efter att fler produkter kommer så sjunker priserna, vilket innebär att produkter som man
tidigare har förkastat pågrund av priset plötsligt kan vara högintressanta.

En slutsats som kan dras av arbetet är att det är ingen enkel uppgift att införa säkra kom-
munikationskanaler i en distribuerad och heterogen miljö. Svårigheten ligger framförallt
kring heterogeniteten i systemmiljön. Problemen som uppkommer med flera plattformar
går att lösa men det är betydligt större risk för komplexa lösningar med en stor mängd
olika programvaror som behöver kombineras för att uppnå den säkerhetsnivå som önskas.

7.3  Fortsatt arbete

Säkerhet är ett viktigt men tyvärr ofta eftersatt område inom en organisations systemmiljö.
IDA har emellertid en hög medvetenhet om existerande säkerhetsproblem men det finns
inte alltid tillräckligt med resurser eller tid för att höja säkerheten ytterligare. Detta arbete
kan ses som ytterligare ett steg i arbetet att höja säkerheten i IDAs systemmiljö. Ifall den
lösning eller delar av den som föreslås implementeras i den verkliga systemmiljön skulle
säkerhetsnivån kunna förbättras avsevärt. Betydligt mindre mängd känslig information
skulle behöva skickas oskyddat över nätverket. Det är dock ingen slutlig lösning.

Arbetet har framför allt koncentrat sig kring att ge någon form av grund att bygga vidare
på för säkra kommunikationskanaler. Windows95/NT miljön går att undersöka ytterligare
för att finna bra helhetslösningar som går att integrera väl med Solaris 2 miljön. Flera
kommersiella produkter har omnämnts som tex FTP Software TCP/IP stack. Men ingen
utvärdering har gjorts av dem förutom av SSH klienten. Kerberos v5 stödet i Windows NT
5.0 och de från Microsoft lovade komponenterna för att ge Windows95 Kerberos stöd är
mycket intressant att undersöka när de släpps.

Det har ej heller gjorts någon undersökning av hur mycket kryptering av all kommunika-
tion skulle påverka klienter och servrar i CPU-belastning.

Problemet med att kunna skapa säkra kommunikationskanaler mellan X-terminaler och
servrar är ett olöst problem som skulle kunna var intressant att undersöka nogrannare.
Dagens X-terminaler har möjlighet att exekvera program lokalt på terminalen. Det skulle
därmed vara möjligt att skriva till exempel en XDM som exekverar på terminalen med
stöd för krypterad kommunikation mot en server. Helst skulle dock all kommunikation
mellan terminalen och servern krypteras. En lösning liknande den som används i de kryp-
terande TCP/IP stackar som finns till MS Windows vore intressant.

En intressant uppgift vore att se hur säkra kommunikationskanaler kan implementeras på
central nivå i skolans organisation. Det skulle möjligöra säker kommunikation mellan de
olika organisationsenheterna och adminstrationen av användare skulle kunna till viss del
kunna centraliseras.
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A  Installation av Kerberos v5 och SSH

A.1  Installation av Kerberos-MIT v5

A.1.1  Förberedelser

Kerberos distributionen som har valts för implementering är Kerberos-MIT v5. En eBones
version av distributionen finns att hämta på Internet, ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/comp/security/
Software/Kerberos5/.

Fyra datorer i IDAs systemmiljö har valts ut för att ingå i prov implementeringen av Ker-
beros. Datorerna som har valts ut är alla Sun Sparc 10 arbetsstationer med Solaris 2.5.1
som OS. Tabell 9 ger en överblick över de fyra olika datorernas syfte.

Kerberos V5 Installation Guide [MIT96] råder att följande bestäms innan installationen
påbörjas :

1. Namnet på Kerberos realm.
IDA.HIS.SE

2. Hur datornamn skall mappas över till Kerberos realm.
Ingen mappning behövs då Kerberos realm är samma som domännamnet.

3. Vilka portar KDC och kadmin (databas access) tjänsterna skall använda.
Port 88 för KDCn och 749 för kadmin

4. Hur många slav/replikerade KDCs behövs och var skall de placeras.
En slav.

5. Vilka namn huvud KDCn och dess slavar skall ha.
Existerande datornamn väljs enligt Tabell 9.

6. Hur ofta databasen skall propageras från huvud KDCn till slav KDCerna.
Var tredje timme.

7. Ifall det behövs bakåtkompatiblitet med Kerberos v4.
Nej. Det behov som finns för Kerberos v4 kompatiblitet pågrund utav Solaris 2.5.1
går att lösa på klient sidan.

TABELL 9. Datorerna i testmiljön

Roll Namn Syfte

Master-KDC Donald Distribuerar ut tickets till klienter (använ-
dare eller tjänster) som används för att kon-
trollera upphovsmannens äkthet.

Slav-KDC Bernt En kopia av Master KDC:n ifall det skulle upp-
stå problem med den riktiga.

Applikations-
server

August Erbjuder olika tjänster som tex telnet, POP3
etc med Kerberos äkthetskontroll.

Klient Ernst Använder sig av de tjänster som applikations-
servern ebjuder med Kerberos varianter av tel-
net, ftp etc.
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A.1.2  Kompilering

Programvaran kommer i källkodsform och kompilering av programvaran görs med :

./configure  --prefix=/usr/kerberos --exec-prefix=/usr/kerberos

Det ges ett felmeddelande om att TCL-libraries inte kan hittas i angiven sökväg. Konsulta-
tion av installationsmanualen belyser att det endast påverkar en del som inte är intressant
för denna installation. Ingen åtgärd vidtas.

make

make check

Kompilering och kontroll går igenom utan några fatala felmeddelanden.

A.1.3  Installation

Med alla program kompilerade till körbar form installeras de på de fyra utvalda datorerna
med kommandot :

make install

Lämpliga kataloger skapas och programfilerna kopieras in /usr/kerberos av installations-
programmet.

A.1.4  Konfigurering

Två olika konfigurationsfiler behöver finnas i en Kerberos installation :

kdc.conf - finns på de KDCer som existerar i realmen.

krb5.conf - är en generell fil som skall finnas på alla datorer i Kerberos realm. Talar om
vilka datorer som är KDCer och vilka portar som de lyssnar på.

Kdc.conf och krb5.conf filerna som har skapats för den provimplementering av Kerberos i
IDAs systemmiljö återfinns i avsnitt B.1.

Skapar databasen
# ./kdb5_util create -r IDA.HIS.SE -s

Initializing database ‘/usr/kerberos/var/krb5kdc/principal’ for realm
‘IDA.HIS.SE’, master key name ‘K/M@IDA.HIS.SE’

You will be prompted for the database Master Password.

It is important that you NOT FORGET this password.

Enter KDC database master key:

Re-enter KDC database master key to verify:

Lägger till adminstratörer i Access Control List (ACL)

Skapar filen /usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.acl och anger att alla instanser av admin
skall ha fulla rättigheter i databasen. Alla andra Kerberos principals tillåts endast att
skicka förfrågningar till databasen. kadm5.acl får utseendet :

*/admin@IDA.HIS.SE      *
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*/*@IDA.HIS.SE          i

Lägger till adminstratörer i Kerberos databas
# ./kadmin.local

kadmin.local:  addprinc admin/admin@IDA.HIS.SE

Enter password for principal “admin/admin@IDA.HIS.SE”:

Re-enter password for principal “admin/admin@IDA.HIS.SE”:

Principal “admin/admin@IDA.HIS.SE” created.

kadmin.local:

Skapar kadmind Keytab

Kadmind keytab är den nyckel som kadmind använder för att dekryptera adminstratörer-
nas Kerberos tickets för att avgöra ifall de har tillgång eller till databasen.

kadmin.local:  ktadd -k /usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab kadmin/admin kad-
min/changepw

Entry for principal kadmin/admin with kvno 3, encryption type DES-CBC-CRC

added to keytab WRFILE:/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab.

Entry for principal kadmin/changepw with kvno 3, encryption type

DES-CBC-CRC added to keytab WRFILE:/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab.

kadmin.local:

Startar Kerberos Daemonerna på Master-KDCn

Provar nu att starta daemonerna på Master-KDCn.

# ./krb5kdc

# ./kadmind

kadmind: Cannot initialize GSS-API authentication.

Gick inte särksilt bra. Efter en föfrågan inkom ett tips om att det berodde på att
kadm5.keytab filen inte hittades, Provade att sätta en miljövariabel för att den skulle hittas.

# export KRB5_KTNAME

# KRB5_KTNAME=/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab

Det gick nu att starta daemonerna. Upptäckte senare att problemet låg i att default keytab-
fil hade angivits i krb5.conf ilen. När den definitionen togs bort fungerade det utan att sätta
miljö variabeln.

Skapar Host nycklar för Slave-KDCn

Adderar Master KDC (donald) och Slave KDC (bernt) :

kadmin:  addprinc -randkey host/donald.ida.his.se

Principal “host/donald.ida.his.se@IDA.HIS.SE” created.

kadmin:  addprinc -randkey host/bernt.ida.his.se

Principal “host/bernt.ida.his.se@IDA.HIS.SE” created.
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kadmin:

Host keytabs för KDCerna
kadmin:  ktadd host/donald.ida.his.se

Entry for principal host/donald.ida.his.se with kvno 3, encryption type DES-CBC-
CRC added to

keytab WRFILE:/etc/krb5.keytab.

kadmin:

Lägger till Kerberos principals till databasen

I avsnitt B.1.3 återfinns en lista över de principals som adderats till Kerberos databasen vid
denna provimplementering. För att tex addera en principel för att datorn augst.ida.his.se
skall kunna agera telnet server utförs :

kadmin: addprinc -randkey telnet/august.ida.his.se@IDA.HIS.SE

Applikationer

Telnetd är den enda applikation som byts ut mot en Kerberos variant vid denna provimple-
mentering. Skälet till att inte byta ut alla applikationer som är tillgängliga i Kerberos vari-
ant är att det skulle kunna störa användandet av de datorer som implementeringen görs på.
Applikationen telnet anses ge tillräcklig information om hur väl Kerberos fungerar.

På datorn august adderas följande rader till /etc/inetd.conf :

# gustav@ida.his.se 970421

telnet  stream  tcp     nowait  root    /usr/kerberos/sbin/telnetd      telnetd -
a none

Flaggan -a none innebär att inloggning tillåts även utan Kerberos äkthetskontroll. Detta
för att inte störa den vanliga driften.

Skapar en keytab fil för att ange att datorn august använder Kerberos äkthetskontroll för
telnet.

kadmin:   ktadd  telnet/august

Entry for principal telnet/august with kvno 3, encryption type DES-CBC-CRC

added to keytab WRFILE:/etc/krb5.keytab.

kadmin:

A.1.5  Test

Nedan visas hur en telnet session från klient datorn ernst till applikationservern august kan
se ut. Syftet är att ge en bild av hur Kerberos fungerar i praktiken.

Har vi någon Kerberos TGT?

ernst:/usr/kerberos/bin> ./klist

klist: No credentials cache file found while setting cache flags (ticket cache /
tmp/krb5cc_416)
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Nej, vi skickar en förfrågan om att få en till KDCn. -f parametern begär en TGT
som är möjlig att skicka vidare (forward) till en annan dator.

ernst:/usr/kerberos/bin> ./kinit -f

Password for gustav@IDA.HIS.SE:

Vi matar in lösenord och får vår TGT. En telnet session initieras nu. -a innebär
att inloggningen skall ske så automatiskt som möjligt, -x att sessionen skall
krypteras och -F att TGT:n skall skickas vidare till datorn som inloggning sker
mot.

ernst:/usr/kerberos/bin> ./telnet -a -x -F august

Trying 193.10.176.50...

Connected to august (193.10.176.50).

Escape character is ‘^]’.

Waiting for encryption to be negotiated...[ Kerberos V5 accepts you as ``gus-
tav@IDA.HIS.SE’’ ]

[ Kerberos V5 accepted forwarded credentials ]

done.

Last login: Sat Apr 26 21:30:21 from ernst

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.5.1     Generic May 1996

Inloggningen gick bra och som synes behövdes inga lösenord matas in utan det
räckte med den ticket som Kerberos tilldelar när vi bevisar vår identitet med
TGTn.

Klist -f visar information om vår TGT, när den går ut och ifall ifall den är möj-
ligt att skicka vidare.

august:~> /usr/kerberos/bin/klist -f

Ticket cache: /tmp/krb5cc_p10309

Default principal: gustav@IDA.HIS.SE

Valid starting      Expires             Service principal

26 Apr 97 21:34:36  27 Apr 97 07:34:21  krbtgt/IDA.HIS.SE@IDA.HIS.SE

        Flags: Ff

Vi avslutar nu vår telnet session och kommer tillbaks till klientdatorn ernst.

august:~> exit

logout

Connection closed by foreign host.

Vi ser nu med klist att vi förutom en TGT har fått en ticket för inloggning mot
august.

ernst:/usr/kerberos/bin> ./klist

Ticket cache: /tmp/krb5cc_416

Default principal: gustav@IDA.HIS.SE

Valid starting      Expires             Service principal

26 Apr 97 21:34:26  27 Apr 97 07:34:21  krbtgt/IDA.HIS.SE@IDA.HIS.SE

26 Apr 97 21:34:36  27 Apr 97 07:34:21  host/august@IDA.HIS.SE

Vi tar bort våra tickets med kdestroy.
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ernst:/usr/kerberos/bin> ./kdestroy

ernst:/usr/kerberos/bin> ./klist

klist: No credentials cache file found while setting cache flags (ticket cache /
tmp/krb5cc_416)

Nu är vi tillbaks i utgångsläget.

A.2  Installation av SSH 1.2.20

En provimplementering har utförts av SecureSHell version 1.2.20 i kombination med Ker-
beros-MIT v5. Resultatet av implementering är att de båda programvarorna fungerar väl
tillsammans och ger en kompletterande funktionalitet när de används i kombination.

A.2.1  Förberedelser

En distribution av SSH hämtas hem via Internet på adressen ftp://ftp.cs.hut.fi/pub/ssh/ssh-
1.2.20.tar.gz. Den version som används är 1.2.20 och inkluderar därmed stöd för Kerberos
v5 äkthetskontroll vilket är viktigt för den provimplementering.

A.2.2  Kompilering

Programvaran kommer i källkodsform och kompilering av programvaran görs med :

./configure --prefix=/usr/ssh --with-etcdir=/usr/ssh/etc --with-kerberos5=/usr/kerberos --
enable-kerberos-tgt-passing

Kompilering och kontroll går igenom utan några fatala felmeddelanden.

A.2.3  Installation

Installationen på applikationserver sker sedan med kommandot :

make install

För att generera en RSA nyckel för servern utförs sedan kommandot :

/usr/ssh/bin/ssh-keygen -b 1024 -f /usr/ssh/etc/ssh_host_key -N ‘’

A.2.4  Konfigurering

SSHs medföljda konfigurationsfiler kopieras in under /usr/ssh/etc. Konfigurationsfilen
sshd_config återfinns i avsnitt B.2.1 och ssh_config i avsnitt B.2.2. sshd_config används av
ssh daemonen. ssh_config kan finnas i två kopior, en global som gäller för alla som loggar
in via ssh och en användarspecifik som finns i användarens hemkatalog.

A.2.5  Test

Ingen global ssh_config konfigurationsfil används utan följande rader läggs in i använda-
rens egen $HOME/ssh/config :

KerberosAuthentication yes

KerberosTgtPassing yes



Installation av Kerberos v5 och SSH

47

De direktiven gör att Kerberos äkthetskontroll kommer att användas vid inloggning.
Nedan följer ett exempel på hur en session kan se ut.

Vi påbörjar sessionen med att begära en TGT från Kerberos KDCn.

ernst:/usr/kerberos/bin> ./kinit -f

Password for gustav@IDA.HIS.SE:

Nu har vi fått en TGT för vår Kerberos realm. Provar nu att ansluta oss från kli-
entdatorn mot applikationsservern. -v flaggan står för verbose och ger oss extra
information om vad som händer vid inloggningen.

ernst:/usr/kerberos/bin> ~/ssh/ssh-1.2.20/ssh -v august

SSH Version 1.2.20 [sparc-sun-solaris2.5.1], protocol version 1.5.

Standard version.  Does not use RSAREF.

ernst: ssh_connect: getuid 416 geteuid 416 anon 1

ernst: Connecting to august [193.10.176.50] port 22.

ernst: Connection established.

ernst: Remote protocol version 1.5, remote software version 1.2.20

ernst: Waiting for server public key.

ernst: Received server public key (768 bits) and host key (1024 bits).

ernst: Host ‘august’ is known and matches the host key.

ernst: Initializing random; seed file /home/munin9/adm/gustav/.ssh/random_seed

ernst: Encryption type: idea

ernst: Sent encrypted session key.

ernst: Received encrypted confirmation.

ernst: Trying Kerberos V5 TGT passing.

ernst: Kerberos V5 TGT passing was successful.

ernst: Trying Kerberos V5 authentication.

ernst: Kerberos V5 authentication accepted.

ernst: Requesting pty.

ernst: Failed to get local xauth data.

ernst: Requesting X11 forwarding with authentication spoofing.

ernst: Requesting shell.

ernst: Entering interactive session.

Last login: Sat Apr 26 21:39:51 1997 from ernst

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.5.1     Generic May 1996

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.5.1     Generic May 1996

Nu har vi kommit in på applikationsservern. Inget lösenord behövde användas utan
Kerberos äkthetskontroll räcker. Vi kollar ifall SSHs möjlighet att skicka vidare
Kerberos TGTs till andra datorer fungerde :

august:~> /usr/kerberos/bin/klist -f

Ticket cache: /tmp/krb5cc_p10356

Default principal: gustav@IDA.HIS.SE

Valid starting      Expires             Service principal
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26 Apr 97 21:39:44  27 Apr 97 07:38:35  krbtgt/IDA.HIS.SE@IDA.HIS.SE

        Flags: Ff

Det fungerade. Vi avslute nu sessionen.

august:~> exit

logout

Connection to august closed.

Nu är vi tillbaks i utgångsläget.
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B  Konfigurations filer

B.1  Kerberos

B.1.1  kdc.conf

KDC-master
august:kerberos/krb5-1.0/src/config-files/kdc.conf

[kdcdefaults]

 kdc_ports = 88,750

[realms]

        IDA.HIS.SE = {

                database_name = /usr/kerberos/var/krb5kdc/principal

                admin_keytab = FILE:/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab

                acl_file = /usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.acl

                key_stash_file = /usr/kerberos/var/krb5kdc/.k5.IDA.HIS.SE

                kadmind_port = 749

                max_life = 10h 0m 0s

                max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

                master_key_type = des-cbc-crc

                supported_enctypes = des-cbc-crc:normal des:normal des:v4
des:norealm des:onlyrealm des:afs3

        }

KDC-slave
[kdcdefaults]

 kdc_ports = 88,750

[realms]

        IDA.HIS.SE = {

                database_name = /usr/kerberos/var/krb5kdc/principal

                admin_keytab = FILE:/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.keytab

                acl_file = /usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.acl

                key_stash_file = /usr/kerberos/var/krb5kdc/.k5.IDA.HIS.SE

                kadmind_port = 749

                max_life = 10h 0m 0s

                max_renewable_life = 7d 0h 0m 0s

                master_key_type = des-cbc-crc

                supported_enctypes = des-cbc-crc:normal des:normal des:v4
des:norealm des:onlyrealm des:afs3

        }
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B.1.2  krb5.conf

KDC-master, KDC-slave, applikations server, klient
[libdefaults]

        ticket_lifetime = 600

        default_realm = IDA.HIS.SE

        default_tgs_enctypes = des-cbc-crc

        default_tkt_enctypes = des-cbc-crc

[appdefaults]

kinit = {

forwardable = true

}

telnet = {

forward = true

encrypt = true

autologin = true

}

[realms]

        IDA.HIS.SE = {

                kdc = DONALD.IDA.HIS.SE

                kdc = BERNT.IDA.HIS.SE

                admin_server = DONALD.IDA.HIS.SE

                default_domain = ida.his.se

        }

[logging]

        kdc = FILE:/usr/kerberos/var/log/krb5kdc.log

        admin_server = FILE:/usr/kerberos/var/log/kadmin.log

        default = FILE:/usr/kerberos/var/log/krb5lib.log

B.1.3  Principals

kadmin:  listprincs

gustav/admin@IDA.HIS.SE

host/august.ida.his.se@IDA.HIS.SE

gustav@IDA.HIS.SE

host/august@IDA.HIS.SE

K/M@IDA.HIS.SE

krbtgt/IDA.HIS.SE@IDA.HIS.SE

host/donald.ida.his.se@IDA.HIS.SE

host/donald@IDA.HIS.SE

kadmin/admin@IDA.HIS.SE

kadmin/changepw@IDA.HIS.SE
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host/bernt.ida.his.se@IDA.HIS.SE

telnet/august.ida.his.se@IDA.HIS.SE

telnet/august@IDA.HIS.SE

kadmin/history@IDA.HIS.SE

admin/admin@IDA.HIS.SE

telnet/donald@IDA.HIS.SE

B.1.4  /etc/services

# Note --- if you are using Kerberos V4 clients and you either (a)

# haven't converted all your KDC's over to use V5, or (b) are worried

# about inter-realm interoperability with other KDC's that are still

# using V4, then you will have to switch the definition of kerberos and

# kerberos-sec.

#

# The issue is that the official port assignement for the "kerberos"

# port is port 88, yet the unofficial port that has been used for

# Kerberos V4 is port 750.  The V5 KDC will respond to requests made on

# either port, and if V4 compatibility is turned on, it will respond to

# V4 requests on either port as well.

#

#

# Hence, it is safe to switch the definitions of kerberos and

# kerberos-sec; both should be defined, though, and one should be port

# 88 and one should be port 750.

#

kerberos  88/udp          kdc             # Kerberos authentication--udp

kerberos 88/tcp          kdc             # Kerberos authentication--tcp

kerberos-sec    750/udp                         # Kerberos authentication--udp

kerberos-sec    750/tcp                         # Kerberos authentication--tcp

kerberos_master 751/udp                         # Kerberos authentication

kerberos_master 751/tcp                         # Kerberos authentication

kerberos-adm    749/tcp                         # Kerberos 5 admin/changepw

kerberos-adm    749/udp                         # Kerberos 5 admin/changepw

kpop            1109/tcp                        # Pop with Kerberos

kshell          544/tcp         cmd             # and remote shell

klogin          543/tcp                         # Kerberos authenticated rlogin

eklogin         2105/tcp                        # Kerberos encrypted rlogin

krb5_prop       754/tcp                         # Kerberos slave propagation

krb524          4444/tcp                        # Kerberos 5 to 4 ticket xlator

Följande rader kommenteras bort ut standard /etc/services

#kerberos       750/udp         kdc             # Kerberos key server

#kerberos       750/tcp         kdc             # Kerberos key server
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B.1.5  /etc/inetd.conf

Version som tillåter Kerberos och vanlig inloggning
klogin  stream tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/klogind klogind -k -c

eklogin stream tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/klogind klogind -k -c -e

kshell  stream tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/kshd kshd -k -c -A

ftp     stream tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/ftpd ftpd

telnet  stream tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/telnetd telnetd -a none

Samt kommentera bort ftp och telnet

Version som endast tillåter Kerberos inloggning
klogin  stream  tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/klogind klogind -k -c

eklogin stream  tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/klogind klogind -k -c -e

kshell  stream  tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/kshd kshd -k -c -A

ftp     stream  tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/ftpd ftpd -a

telnet  stream  tcp nowait  root    /usr/kerberos/sbin/telnetd telnetd -a valid

Samt kommentera bort ftp, telnet, shell, login och exec.

B.1.6  kadm5.acl

donald:/usr/kerberos/var/krb5kdc/kadm5.acl

*/admin@IDA.HIS.SE      *

*/*@IDA.HIS.SE          i

B.2  SSH Konfigurationsfiler

B.2.1  /usr/ssh/etc/sshd_config

august:/usr/ssh/etc/sshd_config

# This is ssh server systemwide configuration file.

Port 22

ListenAddress 0.0.0.0

HostKey /usr/ssh/etc/ssh_host_key

RandomSeed /usr/ssh/etc/ssh_random_seed

ServerKeyBits 768

LoginGraceTime 600

KeyRegenerationInterval 3600

PermitRootLogin yes

IgnoreRhosts no

StrictModes yes

QuietMode no

X11Forwarding yes
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X11DisplayOffset 10

FascistLogging no

PrintMotd yes

KeepAlive yes

SyslogFacility DAEMON

RhostsAuthentication no

RhostsRSAAuthentication yes

RSAAuthentication yes

PasswordAuthentication yes

PermitEmptyPasswords yes

UseLogin no

# PidFile /u/zappa/.ssh/pid

# AllowHosts *.our.com friend.other.com

# DenyHosts lowsecurity.theirs.com *.evil.org evil.org

# Umask 022

# SilentDeny on

B.2.2  /usr/ssh/etc/ssh_config

# This is ssh client systemwide configuration file.  This file provides

# defaults for users, and the values can be changed in per-user configuration

# files or on the command line.

# Configuration data is parsed as follows:

#  1. command line options

#  2. user-specific file

#  3. system-wide file

# Any configuration value is only changed the first time it is set.

# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the

# configuration file, and defaults at the end.

# Site-wide defaults for various options

# Host *

#   ForwardAgent yes

#   ForwardX11 yes

#   RhostsAuthentication yes

#   RhostsRSAAuthentication yes

#   RSAAuthentication yes

#   TISAuthentication no

#   PasswordAuthentication yes

#   FallBackToRsh yes
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#   UseRsh no

#   BatchMode no

#   StrictHostKeyChecking no

#   IdentityFile ~/.ssh/identity

#   Port 22

#   Cipher idea

#   EscapeChar ~

# KerberosAuthentication yes

# KerberosTgtPassing yes


