kryptologie pro praxi

Bezpečnost internetového bankovnictví (3)
V internetu není zaji‰tûna ani dÛvûrnost
ani integrita pﬁená‰en˘ch dat. V návaznosti
na ãlánky v pﬁedchozích dvou ãíslech ST
se budeme vûnovat v˘chodisku z této prekérní situace.

hardware, kter˘m je ãipová platební karta.
Klient ji uÏ ãasto má, pouze není plnû vyuÏita. Málokdo si uvûdomuje, Ïe tento
kousek silikonu umí operace asymetrické
kryptografie, skr˘t tajn˘ klíã pro symetric-

Funguje-li to, je to dobré
Vidûli jsme, Ïe nástroje, které nám mají garantovat identitu protistrany a utajenost
spojení, mohou fungovat (a pak mohou b˘t
velice silné) nebo nemusí (pak není garantováno nic), ale stûÏí se dobereme viníka.
To je pﬁípad certifikátÛ a PKI. Dal‰í triviální podmínkou fungování internetového
bankovnictví je, aby poãítaã nebyl prolezl˘ ‰kodliv˘m softwarem. ProblémÛ s bezpeãností je ale nekoneãnû a my ani klient
je nemÛÏeme vyﬁe‰it. Ba naopak, musíme
pﬁipustit a pﬁedpokládat, Ïe klient se nachází v nedÛvûryhodném prostﬁedí (osobní poãítaã, operaãní systém, internetov˘
prohlíÏeã, internet). A v˘chodisko bylo
vskutku nalezeno. Neﬁe‰í v‰echny problémy,
ale ﬁe‰í jich mnoho, dobﬁe a efektivnû.

Nezávislý bezpečný autentizační kanál
V˘chodiskem je autentizace klientÛ a platebních pﬁíkazÛ prostﬁedky (komunikaãními
kanály), které nezávisí ani na osobním poãítaãi, ani na internetu. V podstatû se ujaly
dvû metody, a to autentizaãní kalkulátor
a SMS zprávy. To nutí útoãníka ovládnout
oba komunikaãní kanály, coÏ (bohuÏel) moÏné je, ale útok je to velmi drah˘ a technicky
nároãn˘. Ze strany klienta je proto taková
autentizace velmi vhodná pro ochranu masového internetbankingu, navíc úãinná, uÏivatelsky jednoduchá a levná. V poãátcích
internetového bankovnictví tuto autentizaci
zaji‰Èovaly autentizaãní kalkulátory, pozdûji
jejich úlohu pﬁevzaly zprávy SMS. Mobilní
telefony jako autentizaãní prostﬁedky dokonce odsunuly do pozadí certifikáty (závisí
na bezpeãnosti PC i internetu) a ãásteãnû
i autentizaãní kalkulátory (znamenají vût‰inou dal‰í v˘daj a dal‰í nepohodln˘ pﬁedmût
v kapse). Zkrátka uÏivatelé dostali do rukou
hardware (mobilní telefon), kter˘ útoãník
obtíÏnû spáruje s otevﬁen˘m komunikaãním
kanálem klient-banka na internetu v daném
ãase apod. Samotn˘ mobilní telefon a samotn˘ internet sice velkou bezpeãností neopl˘vají, ale dohromady vytváﬁí ohromnou
bariéru. Skuteãnû, souãasné útoky na klienty internetového bankovnictví (phishing nebo sociální inÏen˘rství) jsou odbornû na
úrovni 1000 krát niÏ‰í.

Moderně:
Chip Authentication Protocol
Trend nezávislé autentizace se bude dále
prohlubovat. Do hry jistû vstoupí dal‰í
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Obr. 1 Technologie CAP/DPA

ké ‰ifry a ochránit soukrom˘ podpisov˘
klíã schémat digitálního podpisu. Ve skuteãnosti je to dal‰í a opût nezávisl˘ a velmi bezpeãn˘ kryptografick˘ hardware,
kter˘ uÏ máme v kapse nebo penûÏence.
K vyuÏívání jeho nov˘ch funkcí postaãí
pouze klientovi doplnit ãtecí zaﬁízení, do
nûhoÏ se ãipová karta vsune. Toto „pouzdro“ se naz˘vá napﬁíklad „CAP reader“.
Je to samostatná ãteãka (s klávesnicí a displejem), která není propojena s poãítaãem
ani internetem. Proto mÛÏe garantovat vysokou bezpeãnost pﬁíslu‰ného komunikaãního kanálu. VyuÏití ãipové platební karty
pro autentizaci v internetovém bankovnictví se naz˘vá CAP/DPA (Chip Authentication Protocol/Dynamic Passcode Authentication). MÛÏe mít nûkolik úrovní. Na té
nejniÏ‰í úrovni ãipová karta generuje jednorázové heslo pro pﬁihlá‰ení k úãtu. Pak
lze realizovat protokol challenge-response
(bankovní web za‰le klientovi v˘zvu, ten ji
vloÏí do kalkulátoru a odezvu kalkulátoru
opí‰e z jeho displeje do webového formuláﬁe). Na té nejvy‰‰í úrovni lze autentizovat dÛleÏité údaje z platební transakce, jak
jsme tomu zvyklí u autentizaãních kalkulátorÛ. Ostatnû, ãipová karta zasunutá do
CAP readeru se od souãasn˘ch autentizaãních kalkulaãek vÛbec neli‰í. JistûÏe i tato
technika má své slabiny. Útoãník mÛÏe napﬁíklad internetové sezení unést a nechat
uÏivatele pomocí technologie CAP autentizovat platební pﬁíkaz, ov‰em do banky

ho neodeslat. Neprovedení platby mÛÏe
klientovi zpÛsobit ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech ‰kodu i vût‰í neÏ prozrazení detailÛ
platby.

Další útoky a nástrahy
Dosud jsme nehovoﬁili o kryptografick˘ch
slabinách internetového bankovnictví. Patrnû nejsofistikovanûj‰ím útokem je útok
na samotn˘ certifikát. V nedávné dobû byl
díky znám˘m slabinám v ha‰ovací funkci
MD5 vytvoﬁen platn˘ certifikát, jeÏ v‰ak
certifikaãní autorita nikdy nevydala
(http://www.win.tue.nl/hashclash/rogueca/). O chybû v Debianu (viz ST 8/08,
str. 22) se ví uÏ rok, a pﬁesto existují internetové obchody (!), které provozují své
SSL spojení s touto chybou, tedy klíãi
RSA, které jsou vybírány pouze z mnoÏiny
o pár desetitisících prvcích (a tedy znám˘mi). Oblíbená sada útokÛ vyuÏívá phishing nebo sociální inÏen˘rství, tj. vylákání
ãíseln˘ch kódÛ nebo jin˘ch údajÛ pro rÛzné potﬁeby. Také souãasné praktiky telefonního bankovnictví jsou dosti stﬁedovûké a vylákání nebo odposlech v‰ech
ãísel bezpeãnostního ãísla (pod rÛzn˘mi
názvy u rÛzn˘ch bank) není problém.
S tímto ãíslem lze pak provádût nespoãet
útokÛ, tﬁeba mûnit ãíslo mobilu pro autentizaci nebo jiná nastavení, apod. NedÛslednost panuje i v oblasti autentizace pﬁíkazÛ. Napﬁíklad souhlas s inkasem nûkdy
není potﬁeba autentizovat, a pﬁitom ho
útoãník mÛÏe zneuÏít stejnû jako platební
pﬁíkaz apod.

Závěr
Na bezpeãnost internetu nebo poãítaãe
k nûmu pﬁipojeného by si málokdo vsadil,
a pﬁesto je to prostﬁedí, kterému sdûlujeme
pﬁístupové kódy a klíãe k na‰im penûzÛm.
Hrajeme tichou hru s bankou, kdy ani
jeden z nás nehovoﬁí o bezpeãnosti a doufáme, Ïe aÏ se nûco stane, zaplatí to ten
druh˘. Na‰tûstí mezitím pﬁi‰la vlna mobilních telefonÛ, která nabídla autentizaãní
zprávy SMS jako pﬁirozenou variantu
k certifikátÛm a autentizaãním kalkulaãkám. Internetové bankovnictví mÛÏe b˘t
a je díky tûmto nezávisl˘m kanálÛm pﬁijatelnû bezpeãné. Navíc je tu velk˘ potenciál v platební kartû, která je dal‰ím bezpeãn˘m prvkem v rukou klienta. Nové
moÏnosti sk˘tá také spojení ãteãky nebo
mobilu s touto platební kartou.
Vlastimil Klíma,
nezávisl˘ kryptolog, v.klima@volny.cz
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