 Security Tokensוכרטיסים חכמים
נכתב ע"י יוסף הרוש

הקדמה
במבט ראשון כרטיס פלסטיק עם לוח מגעים יכול לתת את התחושה של כרטיס אחסון פשוט והאמת היא
שמראה ראשוני יכול להטעות .במאמר זה נקבל הצצה לעולם הכרטיסים החכמים וה.Security Tokens-
תחילה אסביר מהו  ,Security Tokenאסקור את הסוגים שקיימים כיום ,אראה באילו דרכים ניתן
להתממשק אליהם כמפתחים ,אסביר מהם מנגנוני ההגנה שקיימים ב Security Token-ואציג דוגמאות
לשימו שים שעושים בהם כיום.

היסטוריה
הכל החל בתחילת שנות ה 70-כאשר שני ממציאים גרמנים בשם יורגן דטלוף והלמוט גרטרופ רשמו פטנט
על הקונספט של כרטיס פלסטיק משולב עם שבב ,מספר שנים לאחר מכן פטנט זה פותח גם ביפן
ובצרפת על ידי ממציאים שונים .לאחר כמה שנים ,תחילת שנות ה ,80-מספר חברות החלו בפיתוח של
הקונספט .בתחילת שנות ה ISO 90-שחררו תקנים בנושא .ומאז ,עם התפתחות האלגורימים ודרישות
האבטחה והתקנים נולד ה Security-Token-המודרני.

מהו ?Security Token
 Security Tokenהוא התקן חומרה מוקשח בעל מערכת הפעלה ,מעבד ,זכרון נדיף ,זכרון בלתי נדיף ועוד
כמה יחידות חומרה פנימיות נוספות שיחד ,מרכיבים פתרון ליצירה ,אחסון ,ושימוש של מידע רגיש בצורה
בטוחה (מפתחות הצפנה למשל) .זאת אומרת שאפשר להסתכל על  Security Tokenכאל מחשב קטן
שתפקידו הוא לאבטח את תכנים מסווגים.

Security Tokensוכרטיסים חכמים
www.DigitalWhisper.co.il
גליון  ,32יוני 1021

2

קיימים כיום מספר סוגים של :Security Tokens


 - Contact Cardכרטיס פלסטיק ,בגודל של כרטיס אשראי ,משולב  Chipשחשוף בעזרת לוח מגעים
מוזהב:

לוח המגעים נראה כך:

[במקור ,http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card#Contact :שם גם קיים פירוט על כל אות]



 - SIM Cardכרטיס ה( SIM-קיצור של (Subscriber Identification Module :דומה ל,Contact Card-
אך הפלסטיק מוקטן כך שיוכל להכנס להתקנים קטנים:

לכל כרטיס  SIMקיים מספר סידורי ייחודי ( ,)ICCIDמזהה בינלאומי ( )IMSIועוד מספר מנגנוני
הזדהות והצפנה ורכיב זיכרון.


 - Contactless Cardכרטיס פלסטיק שחיצונית נראה פשוט ,אך בפנים נמצא שבב ואנטנה שמסוגל
לשדר מידע באופן אלחוטי לצורכי קריאה וכתיבה:

כרטיסים אלו נראו לראשונה בהונג-קונג בשנת  ,1997לכרטיסים קראו " "Octopus cardוהם פותחו
ע"י  Vix Technologyהאוסטרלית .לכרטיסים אלו הוצמדה אנטנה מזערית וציפ מסדרת  FeliCaשל
 Sonyיפן .לכרטיס עצמו אין מקור אנרגיה והוא שידר את המידע השמור עליו רק כאשר היה מקבל
אנרגיה מקורא כרטיסים.
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 - Combined Cardכרטיס משולב  Contactlessו Contact-החולקים את אותו זיכרון  -זאת אומרת,
שניתן לתפעל אותו באמצעות קורא כרטיסים אלחוטי או באמצעות קורא כרטיסים פיזי:



 - Hybrid Cardכרטיס משולב  Contactlessו Contact-שלא מתממשקים אחד עם השני  -כל אחד
מהם חי בעולם שלו ,אין לו מושג שעל אותו הפלסטיק יושב לו עוד מודול של כרטיס חכם ,כלומר ,ניתן
לתפעל אותו באמצעות קורא כרטיסים אלחוטי ובאמצעות קורא פיזי בהתאם לצורך:

קוראי כרטיסים
על מנת שנוכל להשתמש בכרטיס חכם ,יש צורך בקורא כרטיסים .קיימים מספר סוגים של קוראי
כרטיסים ,בהתאם לסוג הכרטיס .קורא כרטיסים נועד לאפשר תקשורת עם הכרטיס לטובת ביצוע פעולות
כמו קריאה ,כתיבה ,עיבוד מידע ועוד .ברוב המקרים ,קורא הכרטיסים מספק לכרטיס החכם את אספקת
החשמל הדרושה.


קורא כרטיסים עם צורך במגע פיזי של הכרטיס  -קורא כרטיסים שדורש הכנסה של הכרטיס אל
תוך לקורא .התקשורת נעשית באמצעות התחברות של הקורא ללוח המגעים שחשוף על הכרטיס:

[במקור]http://all-free-download.com/free-vector/vector-misc/electronic_products_vector_155683.html :
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. קורא כרטיסים שאינו דורש מגע עם הכרטיס- קורא כרטיסים ללא צורך במגע פיזי



התקשורת נעשית על גבי תדר רדיו והקורא מסוגל לתקשר עם הכרטיס כאשר הוא במרחק מסוים
.ממנו

]http://all-free-download.com/free-vector/vector-misc/electronic_products_vector_155683.html :[במקור

חומרה יעודית
 לא בכל-  אשר מותקן על גבי לוח האם של המחשבToken - Trusted Platform Module - TPM



:לוחות האם שמיוצרים כוללים רכיב זה

]http://latesttech-news.com/infineon-trusted-platform-module/ :[במקור

 מספק ביצועים גבוהים ועומד,PCI, Tamper Resistant  התקן- Hardware Security Module - HSM



:בתקנים המחמירים ביותר

]http://all-free-download.com/free-vector/vector-misc/electronic_products_vector_155683.html :[במקור
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 - USB Tokensהתקן  USBשנראה כמו  Disk On Keyאך בפועל הוא  Security Tokenלכל דבר:

[במקור]http://all-free-download.com/free-vector/vector-misc/electronic_products_vector_155683.html :

עקרונות אבטחה וסטנדרטים לפיתוח
תמיד נעדיף לאבטח מידע רגיש בתוך ה Security Token-ולהגדיר שישאר שם ולא יצא .לצורך העניין נניח
ואנו מעוניינים לנפק למשתמש בארגון שלנו זוג מפתחות אסימטריים ותעודה דיגיטאלית שישמשו אותו
להתחברות ל .Domain Controller-ראשית ,נחולל זוג מפתחות אסימטרי על ה Token-תוך הגדרה
שהמפתחות לא יוצאים מהכרטיס בשום מצב .לאחר שהמפתחות נוצרו ,נייצר בקשה לתעודה על פי תקן
 PKCS#10כאשר הבקשה לתעודה תכלול פרמטרים שמזהים את המשתמש בדומיין ונעביר אותה אל CA
לניפוק של תעודה.
לאחר שיש קובץ תעודה שמקשר בין המשתמש בדומיין לבין המפתח הפומבי ,נתקין את התעודה על ה-
.Token
:Cryptoki DLL – PKCS #11
מאחר וקיימים מגוון רחב של יצרני  ,Security Tokensיש צורך בממשק עבודה גנרי מול הSecurity-
 .Tokensקיים מסמך מבית  RSA Laboratoriesשנקרא  PKCS#11שמגדיר איך נראה  DLLשישמש
אפליקציות לצרכי התממשקות ל .Security Tokens-באחריות יצרן ה Security Token-לפתח את ה DLL-על
פי ההנחיות שמוגדרת בתקן.
הזדהות ל:Security Token-
על מנת להפעיל פונקציונליות מסויימת על ה Token-כמו הצפנה ,יש להזדהות אליו תחילה .על פי תקן
 PKCS#11ישנן  2יישויות איתם ניתן להזדהות אל ה:Token-


 - Security Officerמשתמש זה הוא לפעילויות ניהוליות של ה ,Token-למשל :הוא יכול לאתחל את
ה ,Token-לשנות לעצמו את הסיסמא ,לקבוע סיסמא ל User-במידה ואין לו אחת (קורה לאחר
אתחול)
אך לא יכול להשתמש במפתחות ההצפנה והתעודות של ה.User-
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 - Userמשתמש זה הוא עבור המחזיק ב Token-שאמור לעשות שימוש במפתחות ובתעודות
שנמצאות עליו .משתמש זה יכול לשנות לעצמו את הסיסמא ,אך במידה ושכח אותה ,אין לSecurity-
 Officerיכולת לשחזר או להחליף אותה.

הגנה מפני :Broute Force
על ה Token-יש  Counterעל כל נסיון התחברות כושל .כשה Counter-מגיע למספר מסויים ,הגישה אליו
נחסמת ומהסיבה שביטול נעילה של ה PINלא קיים בתקן  ,PKCS#11נדרש אתחול של ה .Token-אך עם
נעלנו את ה ,Security Officer-אנחנו בבעיה ובחלק מה-Token-ים לא יהיה מה לעשות חוץ מלזרוק אותו.

פיתוח מול ה:Security Token-
 PKCS#11מספק ספציפיקציה מאוד מפורטת על חתימות של פונקציות לעבודה עם ה Token-באופן
פרוצדורלי  API -בשפת  .Cקיימים מספר פרוייקטי  ,Open Sourceשמספקים עטיפה של ה API-הבסיסי
לעבודה יותר נוחה ו-OOP-ית .אני ספציפית משתמש וחבר ב Open Source-שנקרא .PKCS11.NET
דוגמת קוד בשפת  C#להתחברות של  Userושל :Security Officer
)(public void Init
{
;)"Module module = Module.GetInstance("crypoki.dll
;)(Slot smartCardReader = module.GetSlotList(true).First
;bool isReadOnly = false
;)Session session = smartCardReader.Token.OpenSession(isReadOnly
try
{
;)"session.Login(UserType.SO, "SO-PASSWORD
;)(session.Logout
;)"session.Login(UserType.USER, "USER-PASSWORD
;)(session.Logout
}
finally
{
;)CloseSession(session
}
}
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- ליצור זוג מפתחות אסימטריים כאשר המפתח הפרטי מוגדר כמפתח שלא יצא מהC# דוגמת קוד בשפת
: לאחר שנוצרToken
public void GenerateRsaKeyPair()
{
char[] lbl= "my-rsa-pair".ToCharArray();
byte[] id= new byte[]{123};
byte[] pubExp=new byte[]{3};
uint modulusBits=1024;
RSAPublicKey pubTemplate=new RSAPublicKey();
pubTemplate.Token.Value=true;
pubTemplate.Encrypt.Value=true;
pubTemplate.Verify.Value=true;
pubTemplate.Label.Value=lbl;
pubTemplate.Id.Value=id;
pubTemplate.PublicExponent.Value= pubExp;
pubTemplate.ModulusBits.Value=modulusBits;
RSAPrivateKey privTemplate= new RSAPrivateKey();
privTemplate.Token.Value=true;
privTemplate.Sign.Value=true;
privTemplate.Decrypt.Value=true;
privTemplate.Label.Value=lbl;
privTemplate.Id.Value=id;
privTemplate.Sensitive.Value=true;
session.GenerateKeyPair(new Mechanism(CKM.RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN),pubT
emplate,privTemplate);
}
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:APDU
ממשק  Low Levelלכרטיס ,בו משגרים מבנה נתונים שמכיל מזהה פקודה ומידע נלווה .יש יצרני -Token
ים שמנחים אפליקציות מסויימות לשגר פקודות  APDUל Token-בכדי לקבל פונקציונליות שלא קיימת
בתקן  .PKCS#11פקודות  APDUלדוגמא:
פקודה:

מידע נלווה:

התחברות כSecurity Officer-

הסיסמא של הSecurity Officer-

ביטול נעילת  PINמשתמש

-

אתחול הToken-

-

שינוי סיסמא

הסיסמא החדשה

דלף מידע
בארגונים מסויימים ,מדיניות האבטחה מגדירה הפרדה של רשת הארגון מרשתות אחרות .אם נעשה
שימוש בכרטיסים החכמים גם מחוץ לרשת הארגון ,תוקף יכול לנצל זאת בכדי להדליף מידע כאשר כל מה
שהוא יצטרך זה  2סוכנים ,אחד בכל רשת.
נניח כי תוקף ירצה להדליף מסמכים מסווגים של הארגון ,כל אשר עליו לעשות הוא לפצל את המסמכים
לקבצים קטנים ,ובכל פעם להעביר חלק אחר של הקבצים .עכשיו אתם בטח חושבים ,מאיפה לו הסיסמא
של ה User-בכדי לכתוב מידע לכרטיס? התוקף יכול:


לעשות  Hookingלאינפוטים של הסיסמא ל.Token-



להזריק קוד לאפליקציה שמשתמשת ב Token-וכבר יש לה  Sessionפתוח איתו.



לנסות סיסמאת ברירת מחדל ועוד.

מסיבה זו ,קיימים פיצ'רים בחלק מה-Token-ים שהופכים אותו ל( Read-Only-פקודת  APDUשלא חלק מ-
 )PKCS #11זה אומר שלאחר הכנסת ה Token-למצב זה ,לא יהיה ניתן להוסיף ,למחוק או לשנות מידע
מה Token-אלא רק לעשות שימוש במה שקיים עליו .מידע על מתקפות נוספות קיים בקישורים בסוף
המאמר.
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הזדהות ביומטרית לכרטיס
קיימים גופים שדורשים מלבד סיסמאת משתמש גם הזדהות לכרטיס ,כמו דוגמא הזדהות אליו באמצעות
טביעת אצבע .נושא זה הוא קצת בעייתי ,בגלל שבתקן  PKCS#11לא תיארו מצב כזה ולכן יש הרבה
 Workaroundsשיכולים להיות ברמת  ,APDUויש כאלה שיכולים להיות ברמה של .PKCS#11
דוגמא ל Workaround-לאתחול ביומטרי בממשק :PKCS#11
;)session.Login(UserType.USER, null

הכוונת היצרן היא ,שהוא משנה את ההתנהגות של פונקציית ה Login-שכשאתה מספק לו  NULLבמקום
סיסמא ,מועלה לך מסך אינטראקטיבי להזדהות ביומטרית.

 Tokenלשרתים
גם שרתים צריכים -Tokenים – בין אם זה שרת שמצפין את ה DB-בארגון ,שרת  ,CAאו כל שרת רגיש
אחר .לרוב נשלב בשרתים  Tokenמסוג  .HSMהבעיה היא שהם רכיבים יקרים ושלארגון לפעמים לא
משתלם לקנות  HSMלכל שרת ,ולכן ,קיים פתרון שנקרא שרת  Network HSMשהוא שרת ארגוני ,שרק
בו מותקן  HSMוהוא מספק פתרונות קריפטוגרפיים לשאר השרתים בארגון.
למשל ,אם יש לי שרת שאני צריך להצפין בו את ה ,DB-אתקין תוכנה שתדמה  ,Tokenשבפועל תעשה
פנייה ב SSL-לשרת ה Network HSM-ותבקש ממנו להצפין את המידע ,כמו גם לגבי פיענוח ,חתימה ושאר
השימושים ש Token-מאפשר.

 ,PKIהזדהות ל DC-ושילוביות של Tokens
בארגונים גדולים נוח מאוד למנהלי רשת להתנהל בעזרת תשתית ה ,Active Directory-יצירת משתמשים,
איפוס סיסמאות ,הפצה של סקריפטים ,מדיניויות ,ועוד מלא כלי ניהול נהדרים .הבעיה היא המצב שבו
המשתמש מזדהה ל - Domainעם סיסמא.
מרבית האנשים לא יודעים לבחור סיסמא שתאבטח את המשתמש הדומייני שלהם ולרוב הם ישתמשו
באותה הסיסמא גם לחשבונות המייל ,פייסבוק ושאר שירותים אינטרנטיים שדורשים אוטנטיקציה.
קיים פתרון  -יישום  PKIבתהליך ההזדהות ל( .Domain-מידע מורחב על  PKIקיים בקישורים בהמשך) ,אם
נספק לכל עובד בארגון  Tokenשמכיל תעודה עם  Extensionשמפרט מהו ה UPN-של ה User-בDomain-
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ו Policy-להזדהות ה ,Client-נוכל לבצע התחברות ללא סיסמא ,בהנחה וה Domain Controller-סומך על
ה CA-שניפק את התעודה לעובד וההפך  -שהתחנה של העובד סומכת על על ה CA-שניפק את התעודה
של ה.Domain Controller-

אובדן Security Token
אז מה עושים עם אבד ה Security Tokenלעובד בארגון שלנו? כפי כהזכרתי מקודם ,בכדי להשתמש
בכרטיס יש צורך "להוכיח" שאתה בעליו ,לכן גורם זדוני שיחזיק ב Security Tokenלא אמור להכיר את
הסיסמא שלו ואם הוא בכל זאת ינסה להתחכם ,כעבור מספר נסיונות ה Security Tokenינעל .יחד עם
זאת קיימת חשיבות לניהול ה Credentialsשמכיל ה Security Tokenבמקרה של אובדן .למשל בתשתית
ה ,PKI-רצוי לעשות  Suspend\Revokeלתעודה הדיגיטלית שמקושרת למפתח ע"י הוצאת .CRL

שימושים
כל אחד מאיתנו מחזיק ב .Security Token-הם משתלבים בחיינו בלי שנשים לב  -הטלפון הנייד ,כרטיסיות
התחבורה הציבורית ,כרטיסי האשראי ,בחברה בה אנו עובדים ,בקרוב גם בתעודת הזהות החכמה
ובדרכונים.
קיימים עוד מגוון שימושים עם  Security Tokensוזה הולך ומתרחב .אני מאוד מקווה שכשיסיימו עם כל
הבירוקרטיה של פרוייקט תעודת זהות חכמה ,יבחרו לאחסן את טביעת האצבע של האזרחים רק על
מערכת ההפעלה המוקשחת של הכרטיס החכם ולא במאגר ממשלתי.

[במקורhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91 -, http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000628941 :
]%D7%A7%D7%95
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סיכום
במאמר זה ראינו כי  Security Tokenהינו מחשב מורכב ומוקשח ,אשר עושה חיים קשים לגורם הזדוני
שרוצה לפגוע בנו .לפני יישום של פתרון מסוג זה ,חשוב לוודא שה Security Token-מספיק מאובטח
ברמה הקונפיגורבלית  -שהוא אינו מגיע עם סיסמאות  User \ Security Officerברירת מחדל ,שלא קיים
עליו מידע רגיש שלא הוגדר ככזה ,שהוא עומד בכל התקנים ובמידת הצורך גם מספק התממשקות נוחה
למפתחים.

אודות המחבר
שמי יוסף הרוש ,אני מתכנת בחברה שמתמחה באבטחת מידע וצופן ואני חלק מצוות פיתוח שמספק
פתרונות  PKIעם כרטיסים חכמים .התחביבים שלי הם מחשבים ,תכנות בקהילות ה ,OpenSource-צילום
וגרפיקה .את  Digital Whisperהכרתי עם הגעתי לחברה בה אני עובד שכחלק מההכשרה שעברתי
הייתה מבוססת על המאמרים שכתובים פה במגזין .כבוד הוא לי להיות חלק משיתוף הידע.
אשמח לתגובות ולשאלות:
jossef12@gmail.com
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