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Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie biblioteki OpenSSL jako
pakietu, przy pomocy którego moŜna znacząco zwiększyć stopień
bezpieczeństwa projektowanych aplikacji i systemów. Oprócz informacji
wprowadzających, wykład dotyczy wykorzystania pakietu jako narzędzia
administracyjnego, jak równieŜ jako pomocy dla programisty – projektanta
aplikacji.
W końcowej części prezentacji zamieszczone zostaną dane kontaktowe.
Korzystając z nich moŜna uzyskać znacznie bardziej szczegółowe informacje
na temat biblioteki OpenSSL, których nie pozwoliły przedstawić ramy
czasowe wykładu.
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Agenda
• Wprowadzenie
• OpenSSL jako narzędzie
administratora
• Krótka przerwa
• OpenSSL jako narzędzie programisty
• Pytania, dyskusja
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W początkowej fazie prezentacji przedstawione zostaną informacje
wprowadzające do tematu. Po krótkiej charakterystyce zagroŜeń
występujących w związku z wdraŜaniem nowych technologii komunikacyjnych
opisana zostanie krótko historia pakietu i projektu OpenSSL, a takŜe
poszczególne składniki wchodzące w skład biblioteki. Zostanie zwrócona
uwaga na to, których rodzajów zagroŜeń moŜna uniknąć stosując OpenSSL
przy projektowaniu swoich rozwiązań informatycznych (jak równieŜ obszary,
na których biblioteka nie jest w stanie pomóc). Krótko przedstawiony będzie
proces instalacji pakietu.
Drugą istotną częścią wykładu będzie przedstawienie OpenSSL jako narzędzia
administracyjnego uruchamianego z linii komend. Po przedstawieniu
ogólnych zasad działania nastąpi z konieczności pobieŜny przegląd moŜliwości
narzędzia, jak równieŜ zaprezentowane zostaną przykłady uŜycia. Oprócz
kilku nieco trywialnych, najciekawszy powinien okazać się proces zakładania
własnego centrum certyfikującego (CA).
Ostatnią część prezentacji stanowi ukazanie pakietu OpenSSL jako
oprogramowania pomocnego przy tworzeniu własnych aplikacji. Oprócz
ukazania ogólnych zasad rządzących pisaniem kodu z wykorzystaniem
OpenSSL przygotowano kilka przykładów, spośród których istotne będą:
przedstawienie budowy wydajnego szyfrowanego połączenia sieciowego oraz
wskazanie sposobu weryfikacji certyfikatu drugiej strony.
Prezentację zakończy krótka dyskusja.
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Wprowadzenie
• Techniki informatyczne są coraz
bardziej wszechobecne
• Waga przesyłanych danych staje
się większa
• Skutki naruszeń bezpieczeństwa
mogą być zatem coraz
powaŜniejsze
• Rośnie takŜe ich koszt
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Techniki informatyczne uczestniczą w naszym Ŝyciu coraz intensywniej.
Intensywny rozwój nauki i techniki (zwłaszcza w obszarze technologii IT)
powoduje, iŜ tworzone są ciągle nowe sposoby wymiany informacji. Dane
wymieniane są juŜ nie tylko pomiędzy komputerami, ale takŜe aparatami
fotograficznymi czy urządzeniami AGD. Nieustannie ulepszane są takŜe juŜ
istniejące kanały transmisyjne (przykładem rozwój moŜliwości telefonów
komórkowych).
Wszechobecność technik informatycznych niesie za sobą szereg pozytywów.
Wykorzystanie elektronicznych dróg wymiany informacji poprzez sieć ułatwia
wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszym społeczeństwie,
lecz z drugiej strony niesie za sobą nowe zagroŜenia. Dane składowane (i w
razie potrzeby przesyłane) elektronicznie obejmują coraz więcej obszarów,
których naruszenie przez osoby nieuprawnione niesie za sobą wyjątkowo
negatywne skutki. Jako przykład przedstawić moŜna informacje o
przygotowywanych przez firmę produktach, dane medyczne lub informacje
uwierzytelniające uŜytkownika systemu bankowego. Utrata informacji
podobnego rodzaju moŜe skutkować bezpośrednimi stratami finansowymi,
szantaŜem, utratą rynku bądź zaufania klientów.
Abstrahując od przyczyn, dla których podatności na zagroŜenia są
wykorzystywane, rosnącą skalę zjawiska moŜna uświadomić sobie na
podstawie danych przedstawionych przez firmę Trend Micro. Szacuje ona
koszt ataków szkodliwych programów na całym świecie w 2003 roku na 55
miliardów dolarów. Dane na temat 2004 roku mówiły juŜ o niemal 200
miliardach.
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Jak ująć zagroŜenia w
Sieci?
• model STRIDE
–
–
–
–
–
–

Spoofing Identity
Tampering with Data
Repudiation
Information Disclosure
Denial of Service
Elevation of Privilege

• potrzeba przeciwdziałania!
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Jednym z modeli zagroŜeń jest opracowany przez Microsoft model STRIDE.
Odnosi się on w zasadzie do klasyfikacji luk bezpieczeństwa w
oprogramowaniu (i jest wykorzystywany w biuletynach bezpieczeństwa firmy
do opisu luk). JednakŜe opisywane przez model rodzaje zagroŜeń są natury
bardziej ogólnej i z łatwością moŜna przenieść je na poziom aktywności w
sieci.
Model STRIDE dzieli zagroŜenia na następujące:
– S (Spoofing Identity) – podszywanie się pod inną osobę przy pomocy
nieautoryzowanego dostępu do jej danych identyfikacyjnych,
– T (Tampering with Data) – złośliwa modyfikacja danych,
– R (Repudiation) – moŜliwość wyparcia się przeprowadzenia określonej akcji
przez jej autora,
– I (Information Disclosure) – dotarcie do informacji przez osobę niemającą
odpowiednich uprawnień,
– D (Denial of Service) – uniemoŜliwienie skorzystania z usługi bądź systemu
przez uprawnionego uŜytkownika,
– E (Elevation of Privilege) – nieautoryzowane zwiększenie przywilejów
uŜytkownika.
Mając na względzie podane uprzednio informacje o wzrastającej aktywności
napastników sieciowych, jak równieŜ rosnącą “wraŜliwość” danych na
nieautoryzowany dostęp, pozostaje bez wątpliwości potrzeba szukania
środków przeciwdziałania.
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OpenSSL – omówione
środki przeciwdziałania
• Co rozumiemy przez bezpieczną
aplikację?
• Szyfrowanie danych

• Infrastruktura klucza publicznego

CA

• Szyfrowanie kanału komunikacyjnego
5

Na początku naleŜy powiedzieć sobie, co rozumiemy przez “bezpieczną
aplikację” wspomnianą w tytule prezentacji. Pojęcie to moŜna bowiem
odnieść zarówno do takiego sposobu napisania oprogramowania, który
maksymalnie utrudnia atak na aplikację, jak i do koncepcji systemu nie
pozostawiającej Ŝadnej luki logicznej moŜliwej do wykorzystania przez
napastnika. PoniewaŜ biblioteka OpenSSL nie słuŜy sama w sobie do unikania
błędów programistycznych, bezpieczeństwo aplikacji rozumieć tutaj naleŜy na
wyŜszym poziomie. Bezpieczna aplikacja to taka, która utrudnia złośliwemu
uŜytkownikowi wykorzystanie błędów czy niedostatków koncepcyjnych – na
przykład poprzez zastosowanie szyfrowania danych.
Przy pomocy OpenSSL moŜemy zwiększyć poziom bezpieczeństwa na 3
podstawowych obszarach:
– szyfrowanie danych. Utrudnia to przede wszystkim nieautoryzowany dostęp
do danych (I) oraz wynikającą z tego ich złośliwą modyfikację (T),
– szyfrowanie kanału komunikacyjnego – I, T,
– infrastruktura klucza publicznego – S, I, T, R.
Jak widać, powyŜsze obszary nie pokrywają całego modelu STRIDE.
Biblioteka OpenSSL nie jest jednak – podobnie jak dowolne inne rozwiązanie
bezpieczeństwa – powszechnym remedium na wszystkie moŜliwe zagroŜenia.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006

5

Niedostatki (Open)SSL
• Nie poprawi jakości kodu
• Wydajność oprogramowania
• Specyfika protokołu SSL/TLS
– nie obsługuje Non-repudiation (STRIDE)
– PKI: problemy z obsługą niewaŜnych certyfikatów
– inicjalizacja PRNG

• Niekompletna dokumentacja
• MoŜliwe spóźnione wsparcie dla niektórych
algorytmów
– np. SHA256, SHA512 – od wersji 0.9.8

6

Biblioteka OpenSSL nie zapewni sama w sobie podniesienia jakości
tworzonego kodu. Nie zapobiegnie wyciekom pamięci ani podatnościom na
ataki przepełnienia bufora lub związane z wykorzystaniem ciągów
formatujących. OpenSSL wkracza do akcji na wyŜszym poziomie.
Odpowiednio wysokiej klasy obsługę kodu nadal musi zapewnić programista.
Narzut generowany przez OpenSSL moŜe być znaczący. W przypadku
zastosowań wymagających szyfrowania asymetrycznego, a więc o długich
kluczach, moŜe wynosić nawet rząd wielkości. W krytycznych sytuacjach
moŜna go znacząco zredukować przy pomocy rozwiązań sprzętowych.
Sam protokół SSL/TLS zawiera takŜe pewne niedostatki, których naleŜy być
świadomym. Przykłady to: brak zapewnienia własności niezaprzeczalności
(non-repudiation), brak prostego sposobu wykrycia niewaŜności certyfikatu
(półśrodkiem jest publikowanie list CRL), czy uŜycie danych losowych, które
trzeba w naleŜyty sposób wygenerować. Nie znaczy to, Ŝe protokół SSL/TLS
jest zły, czy teŜ Ŝe wspomnianych funkcji nie naleŜy wykorzystywać - po
prostu musi być zapewniona odpowiednia obsługa tych sytuacji.
Kompletność dokumentacji dostępnej na stronie projektu nie jest niestety
idealna. MoŜe to stanowić przeszkodę w szybkim opanowaniu szczególnie
rzadziej stosowanej funkcjonalności. UŜytkownik biblioteki musi zdawać sobie
z tego sprawę i w razie potrzeby poszukać alternatywnych dróg zdobywania
informacji. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe ciągły rozwój biblioteki znajdzie swoje
odzwierciedlenie takŜe w przygotowaniu brakującej części dokumentacji.
Biblioteka moŜe teŜ lekko opóźniać wsparcie dla niektórych algorytmów
szyfrujących. Na przykład najnowsze algorytmy z rodziny SHA wprowadzono
dopiero w wersji 0.9.8, wypuszczonej w lipcu 2005r. Związane z charakterem
projektu ograniczone zasoby ludzkie powodują, Ŝe na wydajną i bezpieczną
implementację algorytmów trzeba niekiedy poczekać. MoŜe to oznaczać, Ŝe
moŜliwości biblioteki dla pewnych szczególnych zastosowań okaŜą się zbyt
małe – wtedy trzeba zwrócić się w kierunku innego oprogramowania. W
większości przypadków zestaw algorytmów oferowany przez OpenSSL
powinien jednak w zupełności wystarczać.
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OpenSSL - pierwszy
rzut oka
• Otwarty kod źródłowy
• Brak opłat licencyjnych
• Niektóre dostępne systemy:
– Unix/Linux
– Windows
– MacOS

• Niektóre dostępne języki programowania:
–
–
–
–

C/C++
Perl
Python
PHP
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Jednymi z najbardziej istotnych dla uŜytkownika cech biblioteki są:
dostępność kodu źródłowego oraz fakt, Ŝe moŜna wykorzystywać ją
komercyjnie bez potrzeby ponoszenia opłat licencyjnych.
Otwarcie kodu źródłowego wbrew pozorom zwiększa liczbę przesłanek
mogących świadczyć za zwiększeniem jego stopnia bezpieczeństwa.
Oczywiście ewentualne błędy bezpieczeństwa mogą być wtedy łatwiej
znalezione takŜe przez potencjalnego napastnika - niemniej poddanie kodu
osądowi całego środowiska Open Source powoduje, iŜ wykrycie błędu staje
się znacznie bardziej prawdopodobne. Nie ma takŜe moŜliwości ukrycia takich
błędów z szeroko rozumianych przyczyn ekonomiczno-marketingowych.
MoŜna stwierdzić (co jest poparte szeregiem rzeczywistych przypadków), Ŝe
twórcy oprogramowania Open Source potrafią reagować na błędy
bezpieczeństwa niezwykle szybko – nawet w dniu ich ogłoszenia. Istnieją
takŜe badania wskazujące na fakt, Ŝe krytyczne części otwartego kodu (np.
jądro Linuxa) zawierają niezwykle mało błędów w ogóle – a odsetek luk
bezpieczeństwa jest mniejszy niŜ w oprogramowaniu komercyjnym.
Zalety darmowości kodu są oczywiste. W przypadku OpenSSL nie ma równieŜ
szczególnych wymagań licencyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, projekt oparty jest
na licencji BSD. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
projektu.
OpenSSL dostępny jest na wiele systemów operacyjnych, w tym systemy
uniksowe, Linux, Windows, MacOS.
Biblioteka OpenSSL napisana jest w języku C, zatem programiści tego
właśnie języka mogą odwoływać się do niej bezpośrednio. MoŜna jednak
wykorzystywać OpenSSL takŜe pisząc na przykład w Javie, Perlu, Pythonie
oraz PHP.
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Historia i dzień
dzisiejszy
• Biblioteka SSLeay
– v. 0.6.x: 1995r.
– Eric A. Young, Tim J. Hudson

• SSLeay -> OpenSSL
– grudzień 1998r.
– OpenSSL v. 0.9.1c

• OpenSSL dziś
– v. 0.9.8a: 11.10.2005r.
– ” core team”: Mark J. Cox, Ralf S. Engelschall,
dr Stephen Henson, Ben Laurie
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Biblioteka OpenSSL oparta jest na wcześniejszym projekcie o nazwie SSLeay.
Twórcami obu pakietów są Eric A. Young oraz Tim J. Hudson. Pierwsza
stabilna wersja SSLeay (z linii 0.6.x) pojawiła się w 1995r. Zawierała
wsparcie jedynie protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 2.
UmoŜliwiała współpracę z 16-bitowymi bibliotekami Windows. W wersji 0.8.x
dodano wsparcie protokołu SSL w wersji 3, a w wersji 0.9.0 (1998r.) protokołu TLS (Transport Layer Security) w wersji 1. W grudniu tego samego
roku zaprzestano rozwoju biblioteki SSLeay - ostatnia wersja (która nie
ujrzała juŜ światła dziennego) miała numer 0.9.1b. Pojawiła się natomiast bezpośrednio na niej bazująca - pierwsza wersja biblioteki OpenSSL,
oznaczona numerem 0.9.1c.
Najnowsza wersja OpenSSL, wypuszczona 11 listopada 2005r. nosi numer
0.9.8a. Rozwijane są równieŜ nieco starsze wersje linii 0.9.7.x – ostatnia to
0.9.7i, datowana na 15 listopada 2005r. Przygotowywane są obecnie wersje
0.9.8b oraz 0.9.9. Naturalnie rekomendowana jest instalacja najświeŜszej
wersji oprogramowania (jeśli nowa wersja nie jest sama tylko łatką
bezpieczeństwa, warto odczekać krótki czas tuŜ po jej ukazaniu się - być
moŜe odkryte zostaną luki w bezpieczeństwie, które wymagać będą
szybkiego przygotowania uaktualnienia).
Zespół projektowy składa się obecnie z kilkunastu osób, spośród których
wyodrębniono “core team” w składzie: Mark J.Cox, Ralf S. Engelschall, dr
Stephen Henson i Ben Laurie. Rozwój projektu opiera się na ochotniczym
wkładzie poszczególnych uczestników. KaŜdy, kto chciałby wspomóc rozwój
biblioteki OpenSSL swymi umiejętnościami programistycznymi, moŜe zapisać
się na listę mailingową openssl-dev@openssl.org, gdzie działania takie są
koordynowane.
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Więcej informacji...
• Oficjalna strona internetowa
– http://www.openssl.org

• Listy mailingowe
– openssl-dev
– openssl-users

• Google is your friend
• Pozycje ksiąŜkowe
– J. Viega, M. Messier, P. Chandra, Network
Security with OpenSSL, O’Reilly, 2002
– J. Viega, M. Messier, C i C++. Bezpieczne
programowanie. Receptury, O’Reilly, 2005

• Kod źródłowy biblioteki
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Podstawowym źródłem dokumentacji jest dział Documents oficjalnej strony
internetowej projektu OpenSSL (http://www.openssl.org/docs). Zawiera on 3
podręczniki systemowe odnoszące się do głównych składników pakietu:
biblioteki SSL/TLS, biblioteki Crypto oraz narzędzia openssl uruchamianego z
linii komend. Oprócz tego znaleźć tam moŜna niewielką liczbę innych
dokumentów. Wraz z biblioteką na maszynie uniksowej instaluje się
podręcznik systemowy.
Nie mając do dyspozycji dokumentacji pakietu w postaci jednego, ścisłego
źródła, uŜytkownik zmuszony jest niejednokrotnie do zakrojonych na nieco
szerszą skalę poszukiwań. Bardzo pomocne będą listy mailingowe,
szczególnie openssl-dev (dla deweloperów) oraz openssl-users (dla
uŜytkowników biblioteki). Informacje, w jaki sposób korzystać z list, znaleźć
moŜna pod adresem http://www.openssl.org/support).
Sporo informacji daje się znaleźć przy pomocy wyszukiwarek internetowych.
Przykładowo, programista wpisując nazwę sprawiającej problemy funkcji,
natrafić moŜe na sporą ilość fragmentów kodu źródłowego ją
wykorzystującego. Nawet jeśli kod nie jest w Ŝaden sposób opisany, często
zrozumienie działania funkcji staje się duŜo łatwiejsze poprzez samą jego
analizę. Niejednokrotnie pomóc moŜe takŜe przyjrzenie się kodowi
źródłowemu samej biblioteki.
Warto na koniec wspomnieć o kilku wartych polecenia pozycjach
ksiąŜkowych. Poświęcona tylko OpenSSL jest ksiąŜka “Network Security with
OpenSSL” autorstwa J. Viegi, M. Messiera i P. Chandry wydanej przez
O'Reilly. Jeśli chodzi o ksiąŜki w języku polskim, nakładem tego samego
wydawnictwa ukazała się pozycja J. Viegi i M. Messiera “C i C++. Bezpieczne
programowanie. Receptury”.
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Bierzemy 1 paczkę
OpenSSL...
• Skąd wziąć paczkę?
– Linux: preinstalowana w wielu dystrybucjach
– Źródła:
• http://www.openssl.org/source
• ftp://ftp.openssl.org/source

– Binaria:
• Linux: pakiety w ramach dystrybucji
• Windows 32bit: instalator graficzny
http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
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Biblioteka OpenSSL jest preinstalowana w wielu dystrybucjach Linuxa.
UŜytkownicy systemów linuksowych powinni zatem w pierwszej kolejności
odwoływać się do dokumentacji odpowiednich dystrybucji. JeŜeli OpenSSL nie
jest jednak częścią systemu, bibliotekę naleŜy pobrać ze strony internetowej
lub serwera FTP projektu (odpowiednio http://www.openssl.org/source i
ftp://ftp.openssl.org/source).
Najczęściej stosowaną opcją jest pobranie paczki z kodem źródłowym.
Pomijając pakiety przygotowane przez autorów poszczególnych dystrybucji
systemów, jest to jedyne moŜliwe rozwiązanie dla systemów Unix/Linux. Pod
adresem http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html dostępny
jest pakiet binarny dla systemu Windows w jego 32-bitowej odmianie
(95/98/Me/NT/2000/XP). Zawiera on wykonywalny plik instalatora
najnowszej wersji OpenSSL (0.9.8a). Dostępny jest równieŜ plik pomocy w
formacie CHM. Oczywiście nie ma przeszkód, by takŜe w systemie Windows
instalować bibliotekę OpenSSL ze źródeł.
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Instalacja - Unix/Linux
• Instalacja ze źródeł
• Warunki wstępne: make, perl5, gcc
• Rozpakowanie archiwum
$ tar -xvzf openssl-0.9.8a.tar.gz ~/install/openssl

• Instalacja
#
#
#
#
#

cd ~/install/openssl
./config
make
make test
make install
11

Instalacja ze źródeł w systemie Unix/Linux wygląda niemal standardowo. Po
rozpakowaniu archiwum .tar.gz do wskazanego katalogu moŜna znaleźć w
nim plik INSTALL, w którym znajdują się szczegółowe instrukcje (znajdują się
tam równieŜ pliki INSTALL.* zawierające informacje specyficzne dla
poszczególnych systemów operacyjnych). Do zainstalowania pakietu
wymagane są w szczególności:
– program make,
– język Perl w wersji 5,
– kompilator ANSI C (np. cc, gcc)
Na początku naleŜy przejść do katalogu z rozpakowanym archiwum i
uruchomić komendę ./config, która przygotuje instalację w zaleŜności od
posiadanego systemu operacyjnego, kompilatora itp. Jeśli OpenSSL ma być
instalowane w innym katalogu niŜ /usr/local/ssl, komendę trzeba wywołać z
parametrami --prefix=<katalog> oraz --openssldir=<katalog>/openssl.
Wywołujemy teraz polecenie make, w wyniku czego zbudowane zostaną
biblioteki libcrypto i libssl oraz narzędzie openssl. JeŜeli make zakończy się
sukcesem, warto dodatkowo przetestować wynik działania, wywołując make
test. Ostatnim krokiem jest właściwa instalacja przy pomocy polecenia make
install. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeŜeli instalujemy oprogramowanie w
standardowej lokalizacji (np. /usr/local), najprawdopodobniej będziemy
musieli skorzystać z konta administratora systemu.
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Instalacja - Windows
• Warunki wstępne: Perl, nmake,
kompilator C, opcjonalnie asembler
• Instalacja ze źródeł
– dodatkowe informacje: INSTALL.32

• Instalator graficzny
– inicjatywa Win32 OpenSSL
– http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

12

Instalacja ze źródeł opiera się na schemacie: ściągnięcie archiwum –
rozpakowanie – kompilacja – instalacja. Szczegółowe informacje o instalacji
ze źródeł znajdują się w pliku INSTALL.W32 w katalogu, do którego
rozpakowane jest archiwum. Do zainstalowania pakietu wymagany jest Perl
(np. ActiveState Perl) oraz kompilator C (Visual C++, Borland C lub GNU C).
Instalacja ze źródeł przedstawia mniej więcej podobny poziom komplikacji, co
w przypadku instalacji na systemach uniksowych. MoŜna jednak skorzystać z
rezultatów inicjatywy Win32 OpenSSL, a konkretnie z przygotowanego w jej
ramach instalatora biblioteki OpenSSL dla 32-bitowych wersji systemów
Windows. Spod wskazanego adresu moŜna pobrać plik wykonywalny
instalatora o wielkości nieco ponad 3MB.
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Win32 OpenSSL

13

Korzystanie z instalatora Win32 OpenSSL jest bardzo proste. Po
uruchomieniu pliku wykonywalnego naleŜy przeczytać i zaakceptować tekst
licencji oraz podać docelowy katalog nadrzędny instalacji (domyślnie
C:\OpenSSL) i opcje dotyczące utworzenia grupy systemowego menu Start.
Ilość miejsca potrzebna na twardym dysku to zaledwie ok. 14 MB. Obok
instalatora moŜna pobrać – jednakŜe zawierający jedynie garść najbardziej
podstawowych informacji – plik pomocy w formacie .CHM.
ZałoŜymy, Ŝe będziemy tworzyć oprogramowanie przy pomocy środowiska
Microsoft Visual C++ (w przypadku korzystania z oprogramowania Microsoft
Visual .NET sytuacja powinna być bardzo podobna, aczkolwiek nie zostało to
dla potrzeb niniejszej prezentacji bezpośrednio zweryfikowane). Instalacja
zawiera równieŜ biblioteki dla Borland Buildera.
Po zainstalowaniu biblioteki OpenSSL naleŜy przejść do podkatalogu lib\VC
instalacji (domyślnie C:\OpenSSL\lib\VC) i przekopiować wszystkie pliki do
podkatalogu lib odpowiedniego dla instalacji Microsoft Visual, np. C:\Program
Files\Microsoft Visual Studio\VC98\lib.
Kolejnym krokiem jest przekopiowanie plików nagłówkowych z podkatalogu
include utworzonej instalacji (np. C:\OpenSSL\include) do podkatalogu
include instalacji Microsoft Visual (np. C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\VC98\include).
Teoretycznie to wszystko, co jest niezbędne do pracy z Microsoft Visual C++.
W dalszej części prezentacji przedstawiony zostanie trywialny przykład
przygotowania aplikacji w tym IDE. Oczywiście moŜna juŜ takŜe uŜywać
OpenSSL z linii komend – jeŜeli zaleŜy nam na dostępie do jej
funkcjonalności z dowolnego katalogu, musimy jeszcze dodać podkatalog bin
instalacji OpenSSL (np. C:\OpenSSL\bin) do zmiennej systemowej PATH.
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Sposoby wykorzystania
biblioteki OpenSSL
• Biblioteka programistyczna
– libssl: SSL/TLS
– libcrypto: algorytmy kryptograficzne, PKI

• Narzędzie administracyjne uruchamiane
z linii komend
– openssl / openssl.exe
– wykorzystuje libcrypto (i libssl)
– jest obsługa SSL/TLS, ale raczej do testów
14

Bibliotekę OpenSSL moŜna wykorzystać na kilka sposobów. Jak juŜ
wspomniano, cały pakiet składa się tak naprawdę z kilku komponentów:
- biblioteka libssl – obsługująca protokół SSL/TLS,
– biblioteka libcrypto – zawierająca obsługę algorytmów kryptograficznych
oraz PKI,
- narzędzie linii komend openssl – pozwalające na wykorzystanie z linii
komend głównie funkcjonalności oferowanej przez bibliotekę libcrypto.
Widać zatem, Ŝe OpenSSL moŜna wykorzystać do zadań stricte
administracyjnych (zarówno przygotowując skrypty powłoki, jak i w
interaktywnej pracy z konsolą) oraz odwoływać się do API pisząc własne
programy.
Funkcjonalność osiągana przy obu sposobach uŜycia OpenSSL w zasadzie się
nakłada. Algorytmy kryptograficzne oraz PKI mogą być obsługiwane zarówno
z linii komend, jak i z poziomu API. JeŜeli chodzi o nawiązanie i utrzymywanie
bezpiecznych połączeń sieciowych, lepiej wykorzystywać interfejs
programistyczny. Co prawda twórcy biblioteki dołączyli tę funkcjonalność
takŜe do narzędzia openssl (polecenia s_client oraz s_server), jednak
pozostaje ona na poziomie zbliŜonym do narzędzia telnet i powinna być
wykorzystywana tylko do celów testowych.
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Składniki OpenSSL (1)
libssl: przesyłamy
• Obsługuje funkcjonalność związaną z
protokołem SSL/TLS
• SSL (Secure Socket Layer)
– SSL 1.0: 1994, Netscape, niepublikowana
– SSL 2.0: 1995, Netscape, luki bezpieczeństwa
– SSL 3.0: 1996, P. Kocher, kompatybilność z SSL 2.0

• TLS (Transport Layer Security)
–
–
–
–

bezpośredni sukcesor SSL 3.0, kompatybilny wstecz
TLS 1.0: 1999, standard IETF (RFC 2246)
TLS 1.1: jeszcze nie zatwierdzony
TLS 1.2: pierwsza wersja draft – marzec 2006r.
15

Biblioteka współdzielona libssl obsługuje protokół SSL/TLS.
Protokół SSL (Secure Socket Layer), opracowany pierwotnie przez firmę
Netscape, zapewnia poufność i integralność transmisji danych w sieci.
UmoŜliwia równieŜ uwierzytelnianie oparte na szyfrowaniu asymetrycznym i
certyfikatach X509.
Protokół SSL opiera się na 3 fazach:
– procedura negocjacyjna ustalająca szyfr, jakim posłuŜą się obie strony,
– wymiana kluczy symetrycznych przy pomocy infrastruktury klucza
publicznego (PKI) i uwierzytelnieniu opartym na certyfikatach,
– szyfrowanie symetryczne (szybsze) ruchu sieciowego przy pomocy
wymienionych kluczy.
Pierwsza wersja protokołu nie została szerzej opublikowana. Stało się tak
dopiero w przypadku wersji 2. TakŜe ona nie była jednak projektowana przez
profesjonalnych kryptografów i twórcom umknęła powaŜna luka koncepcyjna
w protokole negocjacji szyfru. Napastnik mógł w łatwy sposób wymusić na
serwerze zastosowanie najsłabszego z szyfrów obsługiwanych przez obie
strony. Szyfr taki pozostawał względnie łatwy do złamania. Kolejna wersja SSL 3.0 - opracowana została juŜ przez kryptografa Paula Kochera i jej
poziom bezpieczeństwa jest duŜo wyŜszy. OpenSSL pozwala na uŜycie 2 i 3
(najnowszej, częściej wykorzystywanej i rekomendowanej) wersji SSL. SSL w
wersji 3 jest kompatybilne wstecz z wersją poprzednią.
Obecnie protokół SSL rozwijany jest jako TLS (Transport Layer Security)
przez ciało standaryzujące Internet Engineering Task Force (IETF). Jest on
kompatybilny wstecz z SSL w wersji 3 (a zatem równieŜ pośrednio z SSL
2.0). Protokół TLS 1.0 opisany jest przez dokument RFC 2246. Kolejne wersje
(1.1 oraz 1.2) znajdują się w trakcie procesu standaryzacyjnego.
Biblioteka libssl jest najczęściej wykorzystywana przy tworzeniu własnych
aplikacji do komunikacji sieciowej.
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Składniki OpenSSL (2)
libcrypto: szyfrujemy
• Biblioteka kryptograficzna
– szyfrowanie symetryczne
– szyfrowanie asymetryczne, negocjacja kluczy
– PKI – infrastruktura klucza publicznego
– podpisy cyfrowe i funkcje skrótu
– PRNG
– pozostałe
16

Kolejnym modułem OpenSSL jest biblioteka kryptograficzna libcrypto.
Udostępnia funkcjonalność, którą łatwo podzielić na szereg obszarów
tematycznych:
– szyfrowanie symetryczne: algorytmy Blowfish, DES, IDEA, RC4, RC5 i inne.
– szyfrowanie asymetryczne (z kluczem publicznym) – algorytmy DiffiegoHelmana, DSA, RSA. Szyfrowanie asymetryczne jest o wiele wolniejsze od
asymetrycznego (charakteryzuje się o wiele większymi długościami klucza),
ale unika problemu bezpiecznej wymiany kluczy transmisyjnych. Dlatego
często podczas nawiązywania komunikacji w środowisku niezufanym stosuje
się szyfrowanie asymetryczne do wymiany kluczy symetrycznych, które
następnie słuŜą do kodowania i dekodowania właściwych danych,
– obsługa certyfikatów: m.in. standard X509, X509v3,
– podpisy cyfrowe i funkcje skrótu: HMAC, MD4, MD5, RIPEMD-160, MDC2,
SHA-1, SHA-256 i inne. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe niektóre z funkcji
skrótu zostały ostatnio pomyślnie zaatakowane (MD5, SHA-1) – wymaga to
analizy, czy w konkretnym zastosowaniu ich aktualne i prognozowane
bezpieczeństwo jest wystarczające. UŜywania niektórych starszych funkcji
skrótu (MD2, MD4) nie zaleca się w ogóle,
– generator liczb pseudolosowych (PRNG),
– dodatkowe funkcje, spośród których moŜna wymienić słuŜące do obsługi
błędów, formatu PEM, obiektów BIO (Basic Input/Output - abstrakcje
wejścia/wyjścia) itd.
Biblioteka kryptograficzna moŜe być wykorzystana zarówno z poziomu
narzędzia administracyjnego openssl, jak i poprzez programistyczne API.
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Składniki OpenSSL (3)
openssl: zarządzamy
• Narzędzie administracyjne
– uruchamiane z linii komend
– idealne do skryptów

• Wykorzystuje libcrypto (i libssl)
• Składnia: openssl <komenda> <parametry>
• Tryby pracy
– interaktywny
$ openssl
openSSL> version

– wsadowy
openssl version
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Trzecim najwaŜniejszym komponentem biblioteki OpenSSL jest narzędzie
administracyjne openssl. Wykorzystuje ono biblioteki omówione poprzednio,
oferując zatem zbliŜoną funkcjonalność – jednakŜe dostępną nie za
pośrednictwem tworzonej aplikacji, a z linii komend. UmoŜliwia to wygodne
administrowanie kwestiami związanymi z tą funkcjonalnością, w tym
przygotowywanie skryptów powłoki (lub plików wsadowych w systemie
Windows).
Istnieją dwa tryby pracy narzędzia openssl:
- tryb wsadowy, polegający na wydawaniu poleceń bezpośrednio z konsoli
systemowej, np.
$ openssl version
OpenSSL 0.9.7b 10 Apr 2003
Tryb wsadowy nadaje się do wykorzystania w skryptach powłoki
- tryb interaktywny, uaktywniany przez wydanie komendy openssl. Jej
skutkiem jest przejście do konsoli OpenSSL, co sygnalizowane jest przez
odpowiednią postać znaku zachęty. Tryb interaktywny nie wymaga ciągłego
podawania komendy openssl (moŜna od razu uŜyć właściwej komendy),
nadaje się więc do zadań wykonywanych bezpośrednio przez administratora.
OpenSSL> version
OpenSSL 0.9.7b 10 Apr 2003
OpenSSL>
Konsolę OpenSSL opuścić moŜna wydając polecenie q lub quit.
OpenSSL> q
$
NiezaleŜnie od wykorzystywanego trybu pracy, nie ma Ŝadnej róŜnicy w
zwracanych przez narzędzie openssl wynikach.
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Składnia komend
openssl
• openssl command [ options ] [ arguments ]
• openssl [ list-standard-commands | listmessage-digest-commands | list-ciphercommands ]
• openssl no-command [ options ]
$ openssl no-sha1
sha1
$ openssl no-sha256
no-sha256
$

18

PowyŜej przedstawiono ogólną składnię, jaką naleŜy się posługiwać przy
pracy z narzędziem openssl. Zakłada się, Ŝe konsola OpenSSL nie jest
uruchomiona (gdyby było inaczej, zbędny byłby pierwszy człon komendy –
openssl. Uwaga ta tyczy się równieŜ pozostałych przykładów. Jeśli członu
“openssl” nie podaje się, oznacza to iŜ poczyniono załoŜenie uprzedniego
uruchomienia konsoli OpenSSL).
Pierwsza linia przedstawia najbardziej ogólną postać wywołania komendy.
Opcje i argumenty są charakterystyczne dla kaŜdej z komend. Niemal zawsze
ich względna kolejność nie ma Ŝadnego znaczenia (choć istnieje pewna liczba
przypadków, kiedy określony parametr musi pojawić się na wskazanym
miejscu – najczęściej chodzi o jeden lub więcej argumentów plikowych, które
muszą pojawić się na końcu polecenia). Listę dostępnych komend uzyskać
moŜna wpisując jedno z trzech poleceń wymienionych w drugiej linii:
– list-standard-commands – polecenia ogólne (standardowe),
– list-message-digest-commands – komendy wykorzystywane do obliczania
funkcji skrótu,
– list-cipher-commands – polecenia uŜywane do szyfrowania danych.
Ostatnia linia przedstawia moŜliwość sprawdzenia, czy narzędzie openssl
udostępnia polecenie name (przykładowo: openssl no-help). Opcje są w tym
wypadku zawsze ignorowane. JeŜeli szukane polecenie istnieje, komenda
zwraca 1 i wypisuje name na standardowe wyjście. W przeciwnym wypadku
zwracane jest 0 i komenda wypisuje no-name. MoŜliwości oferowane przez
polecenie no-name nadają się dobrze np. do sprawdzenia, czy w bieŜącej
wersji narzędzia dostępny jest konkretny szyfr (kaŜdemu z obsługiwanych
algorytmów odpowiada polecenie o identycznej nazwie). Dzięki badaniu
zwracanej wartości moŜna łatwo wykryć obecność (bądź nie) danego szyfru w
skrypcie powłoki.
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Kiedy openssl czyta z
pliku konfiguracyjnego
• Tekstowy plik konfiguracyjny
– lokalizacja zaleŜna od systemu i ustawień instalacji
– korzysta niewielka liczba komend: ca, req, x509...
– ...za to o najbardziej skomplikowanej składni

• Format: [ sekcja ] , klucz = wartość
– nazwa komendy = nazwa sekcji głównej
– [ sekcja ] główna wskazuje na podsekcje
– linia: klucz = wartość
– białe znaki są
ignorowane
– moŜliwość uŜycia $makr
– #a to jest komentarz
19

Narzędzie openssl przewiduje dla niektórych spośród obsługiwanych poleceń
moŜliwość czytania opcji z pliku konfiguracyjnego. Jest to istotne szczególnie
w przypadku komend o skomplikowanej składni – trudno ją zapamiętać, o
wiele łatwiej natomiast popełnić pomyłkę.
Obecnie własność tę ma zaledwie kilka poleceń:
- ca – słuŜy do przygotowania własnego centrum certyfikacji. MoŜliwości tego
polecenia będą omówione szerzej podczas omawiania przykładu tworzenia
takiego centrum,
- req – wykorzystywane jest do zarządzania Ŝądaniami certyfikatów w
formacie PKCS#10 lub tworzenia samopodpisanych certyfikatów,
- x509 – pozwala na tworzenie i zarządzanie certyfikatami w formacie X509.
Twórcy biblioteki przewidują w przyszłości rozszerzenie moŜliwości odczytu
parametrów z pliku konfiguracyjnego .
Lokalizacja pliku jest zaleŜna od uŜywanego systemu operacyjnego oraz
ustawień przekazanych podczas instalacji pakietu OpenSSL.
Sposób obsługi pliku konfiguracyjnego opiera się na zasadzie podziału na
sekcje, w których znajdują się pary klucz-wartość rozdzielone znakiem „=” i
dowolną liczbą białych znaków. KaŜda z uwzględnianych komend ma swoją
sekcję główną, wartości kluczy której mogą wskazywać nazwy innych sekcji.
W ramach poszczególnych sekcji istnieje moŜliwość definiowania makr, np. w
celu określenia katalogu nadrzędnego i później odwoływania się do niego jako
do pierwszego członu nazwy kilku ścieŜek. Do zdefiniowanego makra odwołać
się moŜna później poprzedzając jego nazwę znakiem dolara ($). PoniewaŜ
plik konfiguracyjny jest przeglądany od góry do dołu, makro naleŜy
zdefiniować przed jego pierwszym uŜyciem. Białe znaki (w tym puste linie) są
ignorowane, a linię komentarza rozpoczyna się znakiem #.
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Proste przykłady: dane
źródłowe i docelowe
• Obliczanie funkcji skrótu, podpisy cyfrowe
$ openssl dgst –sha256 file.txt
$ openssl dgst –sha512 –out dgst.txt –hex -c file.txt
$ openssl dgst –dss1 –sign key.pem –out signed.bin
file.txt

• Szyfrowanie symetryczne
$ openssl enc –des3 –in file.txt –out cipher.bin

• Szyfrowanie asymetryczne
$ openssl genrsa –out key.pem –des3 1024
$ openssl rsautl –encrypt –inkey key.pem –in file.txt
20
–out cipher.bin

PoniŜej wymienionych zostanie kilka najwaŜniejszych obszarów
wykorzystania narzędzia openssl. Dodatkowo, na przykładach kilku prostych
komend zostaną przedstawione ogólne moŜliwości związane z
przekazywaniem danych wejściowych oraz wyjściowych do i z narzędzia.
Opcje te działają w większości komend obsługiwanych przez openssl.
Do zarządzania obliczaniem funkcji skrótu słuŜy polecenie dgst. Pierwsza z
przykładowych komend prezentuje sposób obliczenia skrótu zawartości pliku
file.txt przy wykorzystaniu algorytmu SHA256. Domyślnie wynik zapisywany
jest na standardowym wyjściu (w formacie heksadecymalnym). JeŜeli wynik
polecenia ma być zapisany w pliku, jego nazwę moŜna podać po przełączniku
–out (jak pokazano w drugim poleceniu – skrót zostanie zapisany w pliku
dgst.txt znajdującym się w bieŜącym katalogu). Oczywiście, moŜna osiągnąć
to samo stosując do pierwszego polecenia operator przekierowania „>”.
Kolejna komenda umoŜliwia podpisanie cyfrowo pliku file.txt przy pomocy
klucza prywatnego znajdującego się w pliku key.pem. Wynik działania
zostanie zapisany w pliku signed.bin. Komenda obrazuje niewielką
niespójność w nazewnictwie opcji: niekiedy do algorytmu z rodziny SHA
naleŜy odwoływać się przez opcję z prefiksem –dss.
Narzędzie openssl zawiera zestaw poleceń pozwalający na wykorzystanie
symetrycznych algorytmów szyfrujących. Kolejne polecenie ukazuje, w jaki
sposób wskazać plik z danymi źródłowymi: naleŜy uŜyć opcji –in. Polecenie
szyfruje zawartość pliku file.txt przy wykorzystaniu algorytmu 3DES,
zapisując rezultat w pliku cipher.bin.
Następny przykład pozwala na skorzystanie z szyfrowania z kluczem
publicznym. Pierwsza z komend pozwalana wygenerowanie klucza
prywatnego RSA o długości 1024 bitów przy wykorzystaniu algorytmu 3DES.
Klucz zostanie zapisany w pliku key.pem. Kolejne polecenie pozwala
zaszyfrować przy uŜyciu tego klucza plik file.txt, a rezultat zapisać w pliku
cipher.bin (parametr –encrypt wskazuje na konieczność szyfrowania, a –
inkey wskazuje plik z kluczem prywatnym RSA.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Proste przykłady: hasła
• passin, passout
• Bezpieczniej:
Enter pass phrase for...

• Wygodniej:
$ openssl genrsa –out key.pem –passout stdin –des3 1024
$ openssl genrsa –out key.pem –passout pass:xyz –des3
1024
$ openssl rsa –in key.pem –passin env:SSL_PASS –pubout
$ openssl rsa –in key.pem –passin file:pass.txt –pubout
$ openssl enc –des3 –in cipher.bin –out file.txt –pass
fd:4
21

Wiele komend OpenSSL wymaga podania hasła zabezpieczającego. Jest ono
istotne zwłaszcza w przypadku generacji klucza prywatnego, wymagającego
szczególnego poziomu ochrony. Najczęściej wykorzystywanymi opcjami są
passin oraz passout (odpowiednio do haseł wchodzących i wychodzących).
Domyślnie narzędzie openssl poprosi o wpisanie hasła z konsoli nawet w
przypadku wywołania go w trybie wsadowym (openssl oczekuje hasła od
domyślnego terminala). Taki stan rzeczy wprowadza oczywiste utrudnienia w
przypadku chęci zautomatyzowania zadań administracyjnych. Istnieją jednak
alternatywne metody wprowadzania hasła. KaŜda z nich stanowi mniej lub
bardziej bezpieczny kompromis między wygodą a poziomem zabezpieczeń:
- stdin – umoŜliwia pobranie hasła z pliku przy pomocy operatora
przekierowania „<”. Plik musi być odpowiednio zabezpieczony przed
odczytem i zapisem,
- pass:<hasło> – pozwala na podanie hasła w linii komend. Jest to bardzo
niebezpieczne rozwiązanie: po pierwsze, hasło moŜna podejrzeć wyświetlając
listę wszystkich procesów w systemie. Po drugie, jeŜeli polecenie zapisane
jest w skrypcie, hasło moŜe obejrzeć kaŜdy, kto ma prawo do jego odczytu,
- env:<zmienna> – umoŜliwia pobranie hasła z wskazanej zmiennej
środowiskowej. Metoda niewiele bardziej bezpieczna od poprzedniej, zmienną
zbyt łatwo moŜna obejrzeć lub podmienić,
- file:<nazwa_pliku> – pozwala na odczyt hasła z pliku o podanej nazwie. Plik
musi być odpowiednio zabezpieczony przed niepowołanym dostępem,
- fd:<nr_deskryptora> – umoŜliwia odczyt hasła z określonego deskryptora
pliku. Sposób dostępu do hasła jest względnie bezpieczny, niemniej metoda
nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania z linii komend. śeby proces
wywołujący polecenie openssl miał dostęp do odpowiedniego deskryptora
pliku, musiałby go odziedziczyć od swojego procesu rodzicielskiego.
Powinno wybierać się zawsze najbardziej bezpieczne rozwiązania. Niekiedy
jednak te po prostu nie zadziałają. Wiedza na temat dostępnych moŜliwości
moŜe pomóc w doborze najbardziej odpowiedniej alternatywy.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Budujemy własne CA
• Wprowadzenie
– SSL handshake i atak man-in-the-middle
– rola PKI

• Budujemy centrum autoryzacyjne
– co to jest CA?
– konfiguracja środowiska
– generacja certyfikatu głównego

• Korzystamy z PKI
– wystawianie certyfikatów
– uniewaŜnianie certyfikatów
– przygotowanie list CRL

• OpenSSL – Nakładki graficzne
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Pora na mniej trywialny przykład. Dokonamy teraz próby utworzenia przy
pomocy narzędzia openssl prostego centrum certyfikacyjnego, które będzie
podstawą wdroŜenia infrastruktury klucza publicznego w jednostce
organizacyjnej.
Zanim rozpocznie się budowa centrum, naleŜy powiedzieć kilka słów,
dlaczego PKI jest niezbędne, skoro protokół SSL zabezpiecza dane przed
niepowołanym dostępem i modyfikacją. Przedstawiona zostanie zasada
zestawiania kanału komunikacyjnego dla protokołu SSL i wynikające z niej
zagroŜenia, a takŜe rola zaufanej strony trzeciej w unikaniu zagroŜeń.
Po kilku słowach wprowadzenia odnośnie rodzajów centrów certyfikacyjnych
rozpoczniemy właściwe przygotowania do wdroŜenia PKI. Podstawową
kwestią jest odpowiednia konfiguracja środowiska i polityki dla centrum
certyfikacyjnego, co znacząco uprości jego załoŜenie i późniejszą obsługę, a
takŜe pomoŜe się zorientować w moŜliwościach konfiguracyjnych narzędzia
openssl. Następnie zostanie wygenerowany certyfikat główny CA.
Wreszcie jako ukoronowanie naszego przykładu pokazane będą najczęściej
wykonywane przez centrum certyfikacji zadania, a więc: wydanie certyfikatu
dla jednostki podrzędnej, uniewaŜnienie wystawionego wcześniej certyfikatu
oraz przygotowanie listy certyfikatów uniewaŜnionych (Certificate Revocation
List – CRL)
Niejako „po drodze”, jeśli będzie to konieczne, zostaną krótko omówione
niezbędne pojęcia związane z infrastrukturą klucza publicznego. NaleŜy
jednak zaznaczyć, Ŝe niniejsza prezentacja nie koncentruje się na kwestiach
PKI i są one poruszane jedynie na tyle, aby nie utrudniały zrozumienia
zagadnień związanych z OpenSSL. W celu pogłębienia swojej wiedzy
odnośnie PKI naleŜy sięgnąć do specjalistycznych źródeł.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Podajmy sobie ręce
• SSL handshake – 3 etapy negocjacji:
– klient wysyła informację o Ŝądaniu połączenia
– serwer przedstawia swój certyfikat
– negocjacja kluczy transmisyjnych, przesył danych...
Klient

www.x.pl

0100101...

Tak, to ja:
www.x.pl

Tak, to ja:
www.x.pl
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Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię
asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są
klucze symetryczne, stosowane później do kodowania danych. Nawiązanie
połączenia przy wykorzystaniu protokołu SSL rozpoczyna się trójfazową
procedurą uzgadniania (handshake). Procedura ta rozpoczynana jest przez
klienta, który zgłasza swoje Ŝądanie do serwera.
Serwer uwierzytelnia się klientowi przedstawiając swój certyfikat. Jest to krok
obowiązkowy. MoŜna równieŜ zaŜądać, aby dodatkowo klient wystawił swój
certyfikat serwerowi (jest to takŜe osiągalne przy pomocy biblioteki
OpenSSL). W skład certyfikatu wchodzi między innymi klucz publiczny
serwera oraz jego pełna nazwa kwalifikowana (Full Qualified Domain Name –
FQDN). Zawartość certyfikatu jest podpisana cyfrowo przy pomocy klucza
prywatnego serwera. Oznacza to, Ŝe kaŜdy, kto posiada klucz publiczny
serwera (a więc takŜe klient, który otrzyma go w certyfikacie), będzie mógł
sprawdzić, czy certyfikat jest rzeczywiście okazany przez tę stronę transmisji,
która go wysłała do klienta. Klient liczy funkcję skrótu z zawartości
certyfikatu (informacje, jakiego algorytmu uŜył serwer, takŜe znajdują się w
certyfikacie), przy pomocy klucza publicznego serwera odszyfrowuje skrót
uzyskany po stronie serwera i porównuje te dwie wartości. Jeśli są one sobie
równe, weryfikacja się powiodła.
Po weryfikacji certyfikatu strony transmisji uzgadniają klucze symetryczne
(np. przy pomocy algorytmu Diffiego-Hellmana) i mogą juŜ wymieniać dane.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Man-in-the-middle
• Czy SSL w czystej postaci zapewnia nawiązanie
bezpiecznego połączenia?
Klient

To ja,
klient

1101101...

Tak, to ja:
www.x.pl

A

A
A

www.x.pl

To ja,
klient

0100101...
A Tak, to ja:

www.x.pl

Tak, to ja:
www.x.pl

A
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Zastanówmy się, czy SSL handshake całkowicie zabezpiecza nas przed
nieautoryzowanym dostępem do wysyłanych danych. Jak juŜ powiedziano,
moŜna sprawdzić, czy certyfikat okazany przez drugą stronę transmisji
rzeczywiście od niej pochodzi. Procedura ta nie umoŜliwia jednak określenia,
czy druga strona transmisji jest tą, za którą rzeczywiście się podaje!
ZałóŜmy podobną do poprzedniej sytuację - istnieje pewien klient, który chce
nawiązać połączenie SSL z serwerem. Po drodze między tymi komputerami
(np. w sieci lokalnej klienta) znajduje się jednak złośliwy napastnik, który
moŜe podsłuchać przesyłane dane i przechwycić Ŝądanie klienta.
Atakujący wysyła teraz do serwera oryginalne Ŝądanie połączenia. W drugiej
fazie SSL handshake serwer w najlepszej wierze wystawia swój certyfikat.
Atakujący otrzymuje zatem certyfikat serwera (w tym jego klucz publiczny).
Następnie sam preparuje odpowiedź dla klienta. Przedstawia sfałszowany
certyfikat serwera, w którym zamienia klucz publiczny serwera na
wygenerowany przez siebie i podpisuje certyfikat komplementarnym kluczem
prywatnym. Klient otrzymuje certyfikat nie wiedząc o fakcie, Ŝe tak naprawdę
pochodzi on od atakującego. Sprawdza podpis – poniewaŜ został on
wygenerowany przy pomocy klucza prywatnego napastnika, weryfikacja przy
pomocy nadesłanego klucza publicznego napastnika udaje się.
W trzeciej fazie SSL handshake klient uzgadnia klucze symetryczne z
napastnikiem (myśląc, Ŝe po drugiej stronie znajduje się serwer). Podobnie
atakujący uzgadnia klucze symetryczne z serwerem przekonanym, Ŝe
wymiana kluczy następuje z klientem. Ostatecznym efektem opisywanej
sytuacji jest fakt, Ŝe napastnik jest w stanie odczytać i w dowolny sposób
zmodyfikować komunikację na trasie klient-serwer. Dysponuje bowiem
środkami, aby odszyfrować bądź zaszyfrować kaŜdy komunikat nadesłany
przez klienta i serwer (ma uzgodnione klucze symetryczne z obiema
maszynami).
Podobny atak nosi nazwę „man-in-the-middle” (MITM). Koncepcja tego typu
ataku jest bardzo często wykorzystywana dla uzyskania nieautoryzowanego
dostępu do danych.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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PKI
• Zaufana strona trzecia: CA (Certification Authority)
Klient

To ja,
klient

1101101...

0100101...

Tak, to on:
www.x.pl

X0f;8*dkf
d#$^dk...

www.x.pl

To ja,
klient

CA

CA

Tak, to on:
www.x.pl

CA
CA

CA
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W celu zapobiegania atakom typu man-in-the-middle wprowadza się
instytucję zaufanej strony trzeciej. Jest to jednostka uznana za zdolną do
potwierdzenia toŜsamości kaŜdego podmiotu przedstawiającego swój
certyfikat w ramach określonej infrastruktury sieciowej.
Zaufana strona trzecia – urząd certyfikacyjny (certification authority, CA)
potrafi powiązać konkretny klucz publiczny z unikalną nazwą podmiotu,
określaną mianem nazwy wyróŜniającej (distinguished name, DN). Czyni to
przy pomocy certyfikatu podpisanego przy pomocy swojego klucza
prywatnego. Klucz publiczny wystawcy certyfikatu jest oczywiście jawny i
kaŜdy, kto chce przy jego pomocy sprawdzić toŜsamość podmiotu, na który
wystawiono certyfikat, powinien klucz ten przedtem pobrać lub co najmniej
zweryfikować przy pomocy zaufanego medium (napastnik moŜe próbować
podstawić swoją parę kluczy publiczny – prywatny jako klucze strony
trzeciej).
Rozpatrzmy moŜliwość przeprowadzenia ataku man-in-the-middle w
wypadku, gdy serwer posiada certyfikat wydany przez zaufane CA. Podobnie
jak poprzednio, atakujący podszywa się pod klienta i nawiązuje komunikację
z serwerem. Otrzymuje certyfikat serwera zawierający określoną treść (w
tym nazwę wyróŜniającą) – róŜnica polega na tym, Ŝe jest on teraz podpisany
kluczem prywatnym centrum certyfikacyjnego. Podobnie jak przedtem,
napastnik jest w stanie podstawić identyczną treść certyfikatu i podpisać go
wygenerowanym przez siebie kluczem prywatnym. Wstawia teŜ do certyfikatu
wysyłanego do klienta komplementarny, sfałszowany klucz publiczny.
Klient w tym wypadku nie powinien ufać kluczowi publicznemu otrzymanemu
w certyfikacie, tylko kluczowi publicznemu uzyskanemu wcześniej
bezpośrednio od centrum certyfikacyjnego. PoniewaŜ klucz ten nie jest
komplementarny do klucza prywatnego wygenerowanego przez napastnika,
weryfikacja podpisu cyfrowego nie powiedzie się. Klient będzie wiedział, Ŝe
ktoś próbuje zaatakować kanał transmisyjny i zakończy próbę połączenia.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Nasze własne CA
• Rodzaje centrów certyfikacyjnych
– publiczne (np. VeriSign, Thawtee, Certum...)
– prywatne (np. w ramach jednostki organizacyjnej)

• Budujemy CA
– przygotowanie środowiska
– konfiguracja polityki CA
– generacja certyfikatu głównego

• Korzystamy z CA
– wydawanie certyfikatów
– uniewaŜnianie certyfikatów
26

Istnieją dwie zasadnicze odmiany centrów certyfikacyjnych. Pierwszy z nich
to publiczne centrum certyfikacyjne, które moŜe wystawić certyfikat dla
dowolnej ubiegającej się o to jednostki. Prywatne centrum certyfikacyjne
moŜe natomiast działać wewnątrz określonej organizacji czy firmy, świadcząc
usługi jedynie w jej obrębie. Znaczącą zaletą prywatnego CA jest łatwość
weryfikacji podmiotu ubiegającego się o certyfikat. Weryfikacja taka jest
etapem krytycznym w posługiwaniu się infrastrukturą klucza publicznego.
Jest jasne, Ŝe przeprowadzenie procedury sprawdzającej jest w ramach
konkretnej jednostki organizacyjnej niemal trywialne (w przeciwieństwie do
publicznego CA, które musi poradzić sobie takŜe z Ŝądaniami wystawienia
certyfikatu dla uŜytkowników z innych krajów czy kontynentów, na dodatek
nie połączonych Ŝadnymi więzami organizacyjnymi).
W kolejnej części prezentacji zostaną przedstawione czynności, jakie naleŜy
wykonać, aby przy pomocy biblioteki OpenSSL zbudować proste prywatne
centrum certyfikacyjne. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe początkowo
zakładano, Ŝe ta część funkcjonalności pakietu będzie pełnić głównie rolę
edukacyjną. Wobec tego wdraŜanie takiego centrum w krytycznych
środowiskach produkcyjnych wielkiej skali powinno być poprzedzone
stosowną analizą. Do prostszych zastosowań, takich jak zarządzanie
certyfikatami w niewielkiej firmie, OpenSSL nada się znakomicie. Istnieją
pakiety o otwartym kodzie źródłowym dedykowane do obsługi centrów
certyfikacyjnych (OpenCA, pyCA), jednak oparte są one na tym, co oferuje
OpenSSL.
Proces budowy centrum certyfikacyjnego podzielony będzie na kilka etapów:
przygotowanie środowiska (w tym przygotowanie polityki tworzenia
certyfikatów), generowanie samopodpisanego certyfikatu głównego (który
posłuŜy do uwierzytelniania innych wydawanych certyfikatów)a oraz
wystawianie certyfikatów podrzędnych. Pokazany zostanie równieŜ proces
uniewaŜniania (revocation) certyfikatu. Na cele przykładu zakłada się
wykorzystanie powłoki uniksowej bash.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Przygotowujemy
środowisko
• Ustalenie ścieŜki nadrzędnej
– np. /tmp/ca

• Zawartość ścieŜki nadrzędnej
$
$
$
$
$
$
$

mkdir /tmp/ca
cd /tmp/ca
mkdir certs
mkdir private
chmod 700 private
echo ‘01’ > serial
touch index.txt

• Plik konfiguracyjny
– np. /tmp/ca/openssl_ca.cfg
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Proces przygotowania środowiska rozpoczyna się od utworzenia niezbędnych
plików i katalogów. NaleŜy wybrać ścieŜkę nadrzędną, w której znajdować się
będzie centrum certyfikacyjne oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – utworzyć
odpowiedni katalog (załoŜono, Ŝe będzie to ścieŜka /tmp/ca).
Po przejściu do wspomnianego katalogu naleŜy utworzyć dwa podkatalogi:
- certs – będzie on wykorzystywany do przechowywania kopii wszystkich
wydanych przez centrum certyfikatów,
- private – tam znajdować się będzie kopia klucza prywatnego CA. Klucz ten
musi być szczególnie dobrze chroniony przed nieautoryzowanym dostępem,
dlatego naleŜy zablokować innym uŜytkownikom dostęp do tego katalogu. W
rzeczywistych, krytycznych zastosowaniach klucz prywatny centrum nie
powinien być w ogóle przechowywany w podłączonym do sieci systemie –
dobrym rozwiązaniem jest składowanie go sprzętowo.
Oprócz katalogów CA do poprawnego działania wymaga trzech plików:
- serial – przechowuje numer seryjny, jaki posłuŜy do oznaczenia kolejnego
wydanego certyfikatu. Numer jest unikalny w ramach CA. OpenSSL wymaga,
aby ten plik istniał, a ponadto, aby zawierał co najmniej dwa znaki – dlatego
plik naleŜy zainicjalizować łańcuchem „01”. Zawartość pliku traktowana jest
jako liczba w formacie heksadecymalnym,
- index.txt – plik zawiera informacje o wszystkich certyfikatach, jakie zostały
wydane przez nasze CA. W tym momencie Ŝadnego certyfikatu jeszcze nie
wydano. Jeśli pliku nie będzie, OpenSSL zakończy swe działanie błędem –
naleŜy zatem przygotować plik pusty,
- plik konfiguracyjny OpenSSL. Podstawowe informacje o formacie pliku
zostały podane we wcześniejszej części prezentacji. Szczegółowa procedura
przygotowania pliku będzie przedstawiona na kolejnych slajdach. JeŜeli nie
występuje potrzeba stosowania Ŝadnych szczególnych parametrów, nie
stanowi problemu ominięcie tej części budowy CA (OpenSSL wykorzysta
wtedy domyślne ustawienia). Warto jednak załoŜyć specjalny plik dla naszego
CA. MoŜe on znajdować się w głównym katalogu tworzonego centrum.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Gdzie, co, kiedy?
• openssl ca
[ca]
default_ca = nasze_ca
[nasze_ca]
dir = /tmp/ca
new_certs_dir = $dir/certs
private_key = $dir/private/ca_key.pem
serial = $dir/serial
database = $dir/index.txt
certificate = $dir/ca_cert.pem
default_crl_days = 7
default_days = 365
default_md = sha1
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Za funkcjonalność słuŜącą do budowy własnego centrum certyfikacyjnego
odpowiada polecenie ca narzędzia linii komend openssl. Jak juŜ wspomniano,
plik konfiguracyjny OpenSSL zawiera sekcje nazwane analogicznie do poleceń
korzystających z tego pliku. Jest więc konieczne dodanie sekcji [ ca ]. W
sekcji musi znaleźć się klucz o nazwie default_ca i wartości określającej
nazwę kolejnej sekcji definiującej dalsze parametry CA, np. nasze_ca.
Pierwsza grupa kluczy wskazuje, pod jaką lokalizacją naleŜy poszukiwać
poszczególnych wymaganych przez OpenSSL plików. ZauwaŜyć moŜna, Ŝe na
początku zostaje zdefiniowane makro root określające katalog nadrzędny CA.
Makro to jest potem wykorzystywane w definicjach kolejnych ścieŜek, co
czyni plik bardziej czytelnym, krótszym, a ewentualne zmiany – szybszymi.
Kolejne definicje to odpowiednio: ścieŜka do katalogu z wydanymi
certyfikatami (cert_dir), ścieŜka do klucza prywatnego, który będzie później
wygenerowany (private_key), do pliku z numerem seryjnym (serial) oraz
bazy danych o wystawionych certyfikatach (database). Ostatni z kluczy
odnosi się do lokalizacji, w której znajdzie się samopodpisany certyfikat CA.
Następny klucz związany jest z publikowaniem list uniewaŜnionych
certyfikatów (Certificate Revocation List – CRL). Kwestia list CRL jest sama w
sobie dość złoŜona, naleŜy jednak powiedzieć, Ŝe listy słuŜą do
poinformowania uŜytkowników danej PKI, które z certyfikatów nie mogą być
uznane dłuŜej za zaufane, np. z powodu kompromitacji klucza prywatnego.
Klucz default_crl_days określa (w dniach) okres pomiędzy publikacją
kolejnych wersji list CRL. Najczęstszą praktyką jest aktualizacja list co
tydzień. JeŜeli zasadna jest publikacja list więcej niŜ raz dziennie, moŜna
wymiennie uŜyć klucza default_crl_hours.
Klucz default_days określa domyślny czas waŜności certyfikatu (takŜe w
dniach), w tym wypadku jeden rok. Ostatnia definicja, default_md, wskazuje,
jaka funkcja skrótu będzie uŜyta przy podpisywaniu certyfikatów i list CRL.
Obecnie powinno unikać się stosowania algorytmów MD5 oraz SHA1.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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WyróŜniamy się...
• Nazwa wyróŜniająca: Distinguished Name (DN)
–
–
–
–
–
–
–

Country (C)
State or Province (ST)
Locality (L)
Organization (O)
Organizational Unit (OU)
Common Name (CN)
...
CA

• /C=PL/ST=Wielkopolska/L=Poznan/
O=Nasza Firma/OU=Wydzial
Certyfikatow/CN=Nasze
CA/emailAddress=nasze_ca@naszafir
ma.com.pl
29

Jak wspomniano, podmiot występujący o certyfikat identyfikowany jest przez
nazwę wyróŜniającą (distinguished name – DN). Składa się ona z pewnej
liczby pól, wśród których moŜemy wyróŜnić obowiązkowe i opcjonalne. To,
jak będziemy traktować poszczególne pola, konfigurujemy ustalając politykę
naszego centrum. Najczęściej spotykane pola wymieniono poniŜej:
- Country (C) – państwo,
- State or Province (ST) – stan, prowincja itp. (województwo, region),
- Locality (L) – połoŜenie (np. miasto),
- Organization (O) – nazwa firmy lub organizacji,
- Organization Unit (OU) – nazwa jednostki podrzędnej w ramach firmy lub
organizacji, np. pojedynczy dział lub zespół,
- Common Name (CN) – nazwa podmiotu ubiegającego się o certyfikat (np.
imię i nazwisko pracownika, pełna kwalifikowana nazwa domenowa serwera
itp.).
Dla dalszego zobrazowania przykładu przyjmiemy, Ŝe nasze CA pracuje w
Poznaniu, w firmie Nasza Firma. Przykładowa nazwa wyróŜniająca mogłaby
mieć następującą postać:
/C=PL/ST=Wielkopolska/L=Poznan/O=Nasza Firma/OU=Wydzial
Certyfikatow/CN=Nasze CA/emailAddress=nasze_ca@naszafirma.com.pl

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Polityki, rozszerzenia...
• Sekcje polityki CA i rozszerzeń:
policy = nasze_ca_policy
X509_extensions = nasze_ca_extensions
[ nasze_ca_policy ]
countryName = supplied
stateOrProvinceName = supplied
localityName = supplied
organizationName = match
organizationalUnitName = optional
emailAddress = optional
[nasze_ca_extensions]
basicConstraints = CA:false
30

Następnym krokiem budowy pliku konfiguracyjnego jest przygotowanie sekcji
odpowiedzialnych za politykę wydawania certyfikatów przez CA. Klucz policy
zawiera nazwę sekcji, która określać będzie sposób analizy nazwy
wyróŜniającej w Ŝądaniu certyfikatu – np. nasze_ca_policy. Wskazywana
sekcja zawiera grupę kluczy, których nazwy odpowiadają polom zawartym w
definicji nazwy wyróŜniającej. Klucze te mogą przyjmować róŜne wartości:
- match – oznacza, Ŝe wartość pola w Ŝądaniu certyfikatu musi być
identyczna jak w nazwie wyróŜniającej głównego certyfikatu CA. Dla
przykładu, jeŜeli zakłada się, Ŝe wydawać będziemy certyfikaty jedynie dla
wskazanej jednostki organizacyjnej, w ramach której działa CA i Ŝądający
certyfikatów znają odpowiednią postać nazwy, moŜna podać wartość match
dla klucza organizationName,
- supplied – pole musi występować w Ŝądaniu certyfikatu, ale jego wartość
nie jest w Ŝaden szczególny sposób ograniczona,
- optional – pole moŜe, ale nie musi, występować w Ŝądaniu certyfikatu.
Przykładem pola moŜe być nazwa jednostki organizacyjnej w ramach
obsługiwanej infrastruktury (być moŜe niektóre certyfikaty trudno będzie
przyporządkować określonej jednostce) czy adres e-mailowy.
Sekcja odpowiadająca za rozszerzenia otrzymała nazwę nasze_extensions. W
przykładzie znajduje się jedno rozszerzenie, o nazwie basicConstraints,
pozwalające na określenie, do jakich celów będą mogły być wykorzystane
certyfikaty wydane przez przygotowywane CA. Wartość klucza, CA:false,
oznacza, Ŝe nie będą one mogły być wykorzystane do podpisywania innych
certyfikatów. Innymi słowy, Ŝaden z wydanych certyfikatów nie będzie
nadawał się do prowadzenia podrzędnego centrum certyfikacyjnego –
certyfikowany podmiot jest uŜytkownikiem końcowym.
Istnieje znacznie większa liczba rozszerzeń, zarówno standardowych, jak i
niestandardowych (moŜna pokusić się o zdefiniowanie własnego).
Dokładniejszych informacji naleŜy szukać w publikacjach odnoszących się
bezpośrednio do infrastruktury klucza publicznego.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Potrzebujemy
certyfikatu głównego!
• Certyfikat główny
– podpisywanie certyfikatów i list CRL
– certyfikat samopodpisany
– openssl req

[ req ]
distinguished_name = nasze_ca_dn
x509_extensions = nasze_ca_root_extensions
default_bits = 2048
default_keyfile = /tmp/ca/private/ca_key.pem
prompt = no
31

Nasze CA potrzebuje certyfikatu, którym będzie podpisywać inne, wystawione
przez siebie, certyfikaty (oraz listy CRL). MoŜna do tego uŜyć dowolnego
certyfikatu skonfigurowanego do tych właśnie czynności. Na potrzeby
prywatnego CA moŜemy sami taki certyfikat wygenerować. Jego wydanie
rozpoczyna się od przygotowania Ŝądania certyfikatu przy pomocy polecenia
openssl req. Stąd wniosek, Ŝe naleŜy utworzyć w naszym pliku
konfiguracyjnym dodatkową sekcję o tej właśnie nazwie.
Sekcja req zawiera dwa klucze prowadzące do kolejnych sekcji,
odpowiedzialnych za nazwę wyróŜniającą CA (nasze_ca_dn) oraz za
rozszerzenia (nasze_ca_extensions) – będą one omówione później. Kolejne
klucze opisują parametry konieczne do wygenerowania certyfikatu:
- default_bits – ustanawia długość klucza szyfrującego dla certyfikatu.
Domyślna wartość wynosi 512 i nie jest obecnie uznawana za bezpieczną.
Rekomenduje się stosowanie klucza o długości przynajmniej 1024, a najlepiej
2048 bitów. Wartości te niosą za sobą daleko wyŜszy poziom bezpieczeństwa,
a nie powodują znaczących narzutów obliczeniowych,
- default_keyfile – określa ścieŜkę, pod którą zapisany będzie utworzony
klucz prywatny. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe jest to ta sama ścieŜka,
jaka występuje w konfiguracji całego CA. Niestety, nie moŜna wykorzystać
makra zdefiniowanego w sekcji [ ca ], poniewaŜ jest ono lokalne dla tamtej
sekcji. MoŜna redefiniować makro albo uŜyć jednego, globalnego dla całego
pliku konfiguracyjnego,
- default_md – opisuje funkcję skrótu, jaka będzie wykorzystana do
podpisania certyfikatu. Podobnie, jak w przypadku podpisywania certyfikatów
dla jednostek podrzędnych, naleŜy dokładnie rozwaŜyć stosowany algorytm
(nie naleŜy uŜywać MD5 ani SHA1).
Ostatni parametr, prompt, określa sposób, w jaki pobierana będzie
informacja niezbędna do zbudowania nazwy wyróŜniającej podmiotu, dla
którego jest generowany certyfikat. Znaczenie tej opcji podane będzie nieco
później.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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WyróŜniamy się w pliku
• Sposób domyślny: Please enter...
field_name
field_name_default
field_name_min
field_name_max

=
=
=
=

<prompt>
<default_value>
<min_value>
<max_value>

• Tak to wygląda w rzeczywistości:
countryName
countryName_default
countryName_min
countryName_max

=
=
=
=

Wprowadź kod nazwy kraju
PL
2
2

• prompt = no : pobierz dane z pliku
field_name = <value>
CN = Nasze CA
C = Polska
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Standardowo przy generowaniu certyfikatu naleŜałoby podawać z klawiatury
takie dane jak nazwa i lokalizacja firmy. Aby tego uniknąć, dane potrzebne
do zbudowania nazwy wyróŜniającej moŜna równieŜ zapisać w pliku
konfiguracyjnym. Wymaga to dodatkowego zastosowania klucza prompt o
wartości „no”. Wtedy procedura nadawania polom wartości odbędzie się bez
Ŝadnej interakcji z uŜytkownikiem (a więc dobrze nada się np. dla skryptów
administracyjnych czy aplikacji graficznych).
Istnieją dwie metody zapisu wartości pól DN do pliku. Pierwszy z nich zdaje
egzamin wtedy, kiedy wymagany jest pewien stopień interakcji z
uŜytkownikiem. Oferuje za to większą elastyczność. PowyŜej przedstawiono
ogólny szkielet konfiguracji pola o nazwie field_name:
- wartość klucza o nazwie identycznej z nazwą pola umoŜliwia definicję znaku
zachęty ułatwiającego osobie wprowadzającej dane zrozumienie, do czego
słuŜy pole i co naleŜy wpisać,
- klucz z sufiksem _default zawiera wartość domyślną, która będzie
zastosowana w przypadku wprowadzenia łańcucha pustego lub znaku ‘.’),
- klucze z sufiksami _min oraz _max określają odpowiednio najmniejszą i
największą dopuszczalną długość wprowadzonej wartości. Jeśli nie mieści się
ona w tych granicach, występuje błąd.
Dla przykładu podano fragment konfiguracji pola countryName (CN). Pole
zawiera dwuliterowy kod nazwy kraju. Domyślna wartość to PL.
Nazwy pól DN są wkompilowane w bibliotekę OpenSSL. MoŜna wykorzystywać
powszechnie stosowane zarówno skróty, jak i pełne nazwy potrzebnych pól
(np. CN da taki sam efekt jak commonName). Istnieje równieŜ moŜliwość
definicji własnych identyfikatorów pól.
Podobny sposób zapisu w pliku konfiguracyjnym moŜna zastosować takŜe w
stosunku do atrybutów.
W drugiej metodzie stosuje się tylko nazwy pól oraz ich konkretne wartości,
przedzielone znakiem „=”. Ten sposób naleŜy stosować łącznie z wartością
„no” klucza prompt.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Konfigurujemy
certyfikat główny...
• Plik konfiguracyjny - sekcje dla certyfikatu głównego:
distinguished_name = nasze_ca_dn
x509_extensions = nasze_ca_root_extensions
[ nasze_ca_dn ]
countryName = PL
stateOrProvinceName = Wielkopolska
localityName = Poznan
organizationName = Nasza Firma
organizationUnitName = Wydział Certyfikatów
commonName = Nasze CA
emailAddress = nasze_ca@naszafirma.com.pl
[ nasze_ca_root_extensions ]
basicConstraints = CA:true
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Jak wspomniano wcześniej, wystawienie głównego certyfikatu wymaga
wypełnienia dwóch dodatkowych podsekcji w pliku konfiguracyjnym. Sekcje
te nazwano nasze_ca_dn oraz nasze_ca_root_extensions.
Pierwszą z sekcji wypełniamy danymi opisującymi nazwę wyróŜniającą
centrum certyfikacyjnego. Znajduje się ono w Polsce, konkretnie w Poznaniu
(Wielkopolska), a organizacja nosi nazwę Nasza Firma. Centrum
certyfikacyjne działać będzie wyłącznie na jej potrzeby i nosić będzie nazwę
Nasze CA. Zdefiniowano równieŜ nazwę jednostki podrzędnej w Naszej
Firmie, która zajmuje się sprawami związanymi z obsługą centrum – jest to
Wydział Certyfikatów. PoniewaŜ w Naszej Firmie załoŜono specjalne konto
pocztowe, na które moŜna kierować wszelkie prośby i uwagi związane z
działaniem centrum, adres tego konta równieŜ moŜe zostać podany w nazwie
wyróŜniającej.
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w sekcji dotyczącej nazwy wyróŜniającej
wystawianego certyfikatu powinno podać się co najmniej wartości tych pól
nazwy, które zostały skonfigurowane w sekcji [ ca ] jako wymagane. W
przeciwnym wypadku trzeba i tak będzie wprowadzić brakujące wartości
ręcznie z klawiatury. JeŜeli pominie się pole zdefiniowane jako opcjonalne,
zostanie ono niewypełnione, ale interakcja z uŜytkownikiem nie będzie
wymagana.
Nazwy pól DN podano (w odróŜnieniu od poprzedniego przykładu) w formie
pełnej – dla celów lepszej czytelności przykładu oraz aby zaprezentować obie
moŜliwości formatowania danych.
Sekcja rozszerzeń ma identyczne znaczenie jak opisane przy omówieniu
konfiguracji ogólnej centrum. Warto jednakŜe odnotować, Ŝe wartość
rozszerzenia basicConstraints jest teraz inna. Generowany certyfikat główny
musi oczywiście mieć własność podpisywania innych certyfikatów (i list CRL),
dlatego zdefiniowano łańcuch CA:true. TakŜe i tutaj moŜna zastosować
szereg innych rozszerzeń, np. wskazać ścieŜki słuŜące do lokalizacji list CRL
bądź zdefiniować, do czego konkretnie moŜe słuŜyć centrum certyfikacyjne.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Wygenerujmy coś
wreszcie!
• Gdzie jest plik?
$ OPENSSL_CONF=<path>
$ export OPENSSL_CONF

• Generujemy certyfikat główny
$ openssl req –x509 –newkey rsa –out cacert.pem
–outform PEM

• Jak obejrzeć certyfikat główny?
$ openssl x509 –in cacert.pem –text -noout
34

JeŜeli chodzi o mozolnie przygotowywany plik konfiguracyjny, juŜ prawie
wszystko gotowe. Trzeba jeszcze tylko poinformować OpenSSL, skąd ma
pobierać niezbędne informacje. Jak wspomniano, istnieje domyślny plik
konfiguracyjny biblioteki, którego połoŜenie moŜe zaleŜeć od konkretnej
instalacji. Nie jest jednak wskazane wprowadzanie naszych zmian właśnie do
tego pliku – instalacja OpenSSL na konkretnej maszynie moŜe przecieŜ
wykonywać kilka zadań, z których kaŜde wymaga nieco innych parametrów.
Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zapisanie wprowadzonych zmian w
osobnym pliku i przekazanie pełnej ścieŜki do tego pliku poprzez zmienną
środowiskową OPENSSL_CONF, pamiętając, aby nie zaszła niespójność w
przypadku kilku zadań wykonywanych równolegle i korzystających z
odmiennych zestawów danych konfiguracyjnych.
Warto pamiętać, Ŝe większość informacji podanych w pliku konfiguracyjnym
moŜe zostać przysłonięta poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych opcji
i parametrów przekazanych w linii poleceń. Dla przykładu, domyślna ścieŜka
wynikowa generowanego klucza prywatnego (klucz default_keyfile) moŜe być
zastąpiona przez ścieŜkę poprzedzoną przełącznikiem –keyout polecenia req.
Dzięki temu przy wykonaniu pojedynczego, nieco specyficznego zadania nie
trzeba wprowadzać zmian do pliku konfiguracyjnego.
Generacja certyfikatu głównego odbywa się przy pomocy polecenia req
narzędzia openssl. Przełącznik –x509 określa, Ŝe narzędzie zamiast Ŝądania
certyfikatu wygeneruje certyfikat główny. Argument –newkey wskazuje na
tworzenie nowego klucza prywatnego (będzie to klucz RSA o domyślnej
skonfigurowanej długości 2048 bitów). Wynik działania polecenia zapisany
zostanie w pliku cacert.pem. Format certyfikatu określany przez parametr outform to PEM (Privacy Enhanced Mail).
Certyfikat moŜna wyświetlić przy pomocy innego polecenia narzędzia
openssl: x509, słuŜącego oprócz tego do podpisywania certyfikatów.
Stosujemy proste parametry: nazwę pliku wejściowego (uzyskany przed
chwilą ca_cert.pem), prosty format tekstowy (–text) oraz blokujemy
wyświetlenie zakodowanej postaci certyfikatu (–noout).
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Oto nasz certyfikat
główny

35

Po wydaniu opisanej uprzednio komendy narzędzie openssl generuje na
standardowe wyjście strumień danych. NajwaŜniejsze pola widoczne na
zrzucie ekranowym to kolejno:
- numer seryjny: certyfikat tworzony przy pomocy przełącznika x509
polecenia req otrzymuje zawsze numer seryjny 0, chyba Ŝe zastosuje się
przełącznik set_serial z poŜądanym innym numerem,
- algorytm szyfrowania: dla celów przykładu uŜyto algorytmu MD5. W
rzeczywistych zastosowaniach naleŜy tego unikać,
- wystawca – pełna nazwa wyróŜniająca. Najpierw podawane są wszystkie
pola obligatoryjne (stosownie do konfiguracji polityki centrum
certyfikacyjnego), następnie po znaku „/” wszystkie pola opcjonalne (w tym
wypadku jest takie jedno – adres e-mail),
- data waŜności (początek i koniec okresu waŜności) – certyfikat jest waŜny
od 22 lutego 2006 roku, a stanie się niewaŜny 24 marca 2007 roku,
- podmiot – równieŜ pełna nazwa wyróŜniająca w identycznym formacie, co
nazwa wystawcy. Na zrzucie ekranowym wyróŜniono pola opisujące wydawcę
(issuer) i podmiot (subject) certyfikatu. Mają one tę samą nazwę
wyróŜniającą – certyfikat jest więc samopodpisany, gdyŜ nasze CA nie ma juŜ
jednostki nadrzędnej,
- informacje o kluczu publicznym podmiotu (większa część tych danych nie
została pokazana).
Przy pomocy dodatkowego przełącznika –certopt z dołączonymi opcjami,
stosowanego łącznie z przełącznikiem –text, moŜna dość dowolnie
konfigurować sposób wyświetlania informacji o certyfikacie. PowyŜszy
przykład jest po prostu najłatwiejszy do zapamiętania.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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Przychodzi klient do
centrum...
• śądanie certyfikatu
– na maszynie klienta
$ openssl req –newkey rsa:1024 –keyout mykey.pem
–keyform PEM –out myreq.pem –outform PEM
$ openssl req –in myreq.pem –text –noout

• Generowanie certyfikatu
– na maszynie CA

CA

$ openssl ca -in myreq.pem –notext –out
client_cert.pem
$ more client_cert.pem
36

Nasze centrum certyifkacyjne juŜ działa i moŜe wystawiać certyfikaty
zgłaszającym się podmiotom. Procedura działania jest następująca: najpierw
generowane jest tzw. Ŝądanie certyfikatu (powiązane z utworzeniem pary
kluczy publicznego i prywatnego dla klienta ubiegającego się o certyfikat).
Przygotowanie Ŝądania certyfikatu nie jest w zasadzie zadaniem centrum
certyfikacyjnego. MoŜna zastosować jednak dwa podejścia:
- generowanie Ŝądania certyfikatu na maszynie CA. W takim przypadku klucz
prywatny klienta znajduje się na komputerze centrum. Administrator
powinien go przekazać klientowi poprzez zaufane medium, a następnie trwale
wykasować,
- generowanie Ŝądania na komputerze klienta. Klucz prywatny klienta nie
opuszcza jego maszyny, natomiast trzeba przekazać Ŝądanie certyfikatu do
centrum certyfikacyjnego przy pomocy na tyle zaufanego medium, na ile
wymaga tego sytuacja. NaleŜy takŜe zapewnić, Ŝe osoba, która będzie takie
Ŝądanie przygotowywać, potrafił nadać mu formę akceptowalną przez CA –
moŜna np. opublikować stosowne porady na stronie WWW czy teŜ (w ramach
mniejszej jednostki) wydać odpowiednią instrukcję.
Dla celów przykładu załoŜymy, Ŝe Ŝądanie certyfikatu generowane jest na
maszynach klientów (nie przysparza to szczególnych kłopotów w ramach
organizacji). KaŜdy z wymienionych sposobów ma swoje wady i zalety,
zaleŜące od konkretnego zastosowania. Po więcej szczegółów naleŜy
skierować się do materiałów dedykowanych dla infrastruktury klucza
publicznego.
Kiedy centrum certyfikacyjne (obojętnie, w jaki sposób) otrzyma Ŝądanie
certyfikatu, moŜe, wywołując odpowiednie polecenie narzędzia openssl,
wygenerować certyfikat i przekazać w określony sposób klientowi, dokonując
jednocześnie odpowiednich zmian w strukturze przechowywanych przez
siebie danych, tak aby odzwierciedlić bieŜący stan wiedzy odnośnie historii
wystawionych certyfikatów.
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śądanie certyfikatu
• Plik konfiguracyjny i wartości domyślne
$ openssl req –newkey rsa:1024 –keyout mykey.pem –keyform
PEM –out myreq.pem –outform PEM –config openssl.cfg

37

ZałoŜyliśmy, Ŝe Ŝądanie certyfikatu generowane jest na maszynie klienta.
Wobec tego nie będą mieć zastosowania informacje konfiguracyjne
opracowane wcześniej dla CA. W celu ułatwienia Ŝycia uŜytkownikom moŜna
opracować szkielet pliku konfiguracyjnego, który będzie następnie
dystrybuowany wśród potencjalnych klientów (co jest trywialną operacją w
jednostce organizacyjnej, dla której budujemy CA). JeŜeli na potrzeby
przykładu przyjmujemy, iŜ o certyfikaty ubiegać się będą jedynie pracownicy
jednej firmy, moŜna np. od razu wypełnić część pól domyślnej nazwy
wyróŜniającej i zastosować wspólną politykę tworzenia kluczy (odpowiednia
długość klucza, wybór algorytmu).
Źródło danych konfiguracyjnych wskaŜemy tym razem przy pomocy
przełącznika –config, za którym następuje ścieŜka do pliku. Przyjmujemy, Ŝe
osoba ubiegająca się o certyfikat przygotowała taki zbiór i zapisała go w
bieŜącym katalogu pod nazwą openssl.cfg.
Polecenie wykorzystane do utworzenia Ŝądania to openssl req.
Wygenerowana zostanie nowa para kluczy publiczny-prywatny, przy czym
zostanie wykorzystany algorytm RSA. Długość klucza jest tym razem podana
bezpośrednio w poleceniu i wynosi 1024 bity. Klucz prywatny zostanie
zapisany w pliku mykey.pem, a Ŝądanie certyfikatu – w pliku myreq.pem
(oba w bieŜącym katalogu). Format Ŝądania to PEM – zarówno dla kluczy
szyfrujących (–keyform), jak i dla Ŝądania certyfikatu (–outform). Jak
wspomniano, ścieŜkę do pliku konfiguracyjnego określa parametr –config.
Wynik działania polecenia prezentuje zrzut ekranowy. PoniewaŜ kliencki plik
konfiguracyjny zawiera klucz prompt o wartości ‘yes’, generowanie Ŝądania
przebiega w interakcji z uŜytkownikiem. Oprócz podania hasła do klucza
prywatnego, musi on wprowadzić (lub zatwierdzić domyślne) pola nazwy
wyróŜniającej. Widoczne są polskojęzyczne ciągi znaków ułatwiające
wprowadzanie danych – zostały one zdefiniowane w pliku openssl.cfg tak, jak
to opisano nieco wcześniej.
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Oglądamy Ŝądanie
certyfikatu
$ openssl req –in myreq.pem –text -noout
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Obejrzenie utworzonego Ŝądania certyfikatu nie jest skomplikowane.
Wystarczy ponownie skorzystać z narzędzia openssl req, tym razem
definiując dane wejściowe przy pomocy przełącznika –in, za którym
następuje utworzony przed chwilą plik z Ŝądaniem. Format danych
zdefiniowany zostanie przez opcję –text. PoniewaŜ chcemy uzyskać wyłącznie
dane na standardowym wyjściu, przekazujemy równieŜ przełącznik –noout.
Przeglądając wydruk, moŜna porównać np. czy nazwa wyróŜniająca osoby
ubiegającej się o certyfikat jest identyczna z wprowadzoną wcześniej. MoŜna
takŜe przekonać się, Ŝe w Ŝądaniu znajdują się informacje o kluczu
publicznym potencjalnego właściciela certyfikatu. Klucz ten będzie potrzebny
osobie, która później będzie chciała nawiązać z nim połączenie przy pomocy
protokołu SSL/TLS – tak, jak to opisano przy okazji przedstawiania procedury
SSL handshake.
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Jest certyfikat!
• Wracamy do CA!

CA

$ openssl openssl ca –in myreq.pem –out
mycert.pem –notext –config ./openssl_ca.cfg

39

Zakładamy, Ŝe CA posiada juŜ Ŝądanie certyfikatu. Kolejne działania
wykonywane będą oczywiście na maszynie centrum certyfikacyjnego. Trzeba
zatem znowu pamiętać, aby zastosować odpowiedni zestaw danych
konfiguracyjnych. Na potrzeby przykładu zastosowany będzie plik
konfiguracyjny openssl_ca.cfg znajdujący się w bieŜącym katalogu.
Do utworzenia certyfikatu skorzystamy z polecenia openssl ca, które słuŜy do
zarządzania centrum certyfikacyjnym. Zastosowane zostaną standardowe
przełączniki: -in, wskazujący źródło danych wejściowych (a więc Ŝądanie
certyfikatu – myreq.pem), -out, definiujący miejsce docelowe danych (plik
wynikowy z certyfikatem, np. mycert.pem), -config, wskazujący połoŜenie
pliku konfiguracyjnego oraz –notext, który blokuje wyświetlenie zawartości
certyfikatu (obejrzymy go później).
Generacja certyfikatu odbywa się domyślnie w interakcji z uŜytkownikiem (w
tym przypadku jest to administrator CA). Na początku musi on podać hasło
do klucza prywatnego CA. Następnie weryfikuje dane podmiotu (nazwa
wyróŜniająca, okres waŜności certyfikatu) i potwierdza podpisanie certyfikatu
kluczem prywatnym CA. W końcowej fazie procesu generowania certyfikatu
wymagane jest jeszcze jedno potwierdzenie. Zakładając, Ŝe wszystko
przebiega bez błędów, po utworzeniu pliku z certyfikatem w odpowiedni
sposób zostają uaktualnione wewnętrzne dane centrum.
JeŜeli sytuacja wymaga generowania certyfikatów w sposób całkowicie
automatyczny, moŜna to zrobić, godząc się ze zmniejszonym stopniem
bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Podawania hasła moŜna uniknąć
stosując jeden z podanych wcześniej sposobów (np. przełącznik –passin
pass:<hasło>). Z kolei parametr –batch spowoduje, Ŝe nie będzie konieczne
podawanie dodatkowych potwierdzeń podczas tworzenia certyfikatu. Całe
polecenie miałoby wtedy następującą przykładową postać:
$ openssl ca –in myreq.pem –out mycert.pem –passin pass:b*(P;;_edo&S –
batch –notext –config ./openssl_ca.cfg
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Oto jego zawartość...
$ more mycert.pem

40

Certyfikat zapisany jest w formie tekstowej. JeŜeli nie potrzebujemy
stosowania dodatkowego formatowania i wystarczy nam zawartość
certyfikatu w domyślnej postaci, to wyświetlenie go nie moŜe być bardziej
trywialne. Wystarczy wydać jedno z poleceń listujących zawartość pliku, a
więc np. cat lub more.
Gdyby istniała potrzeba wyświetlenia tylko niektórych pól certyfikatu,
naleŜałoby zastosować przełącznik –text (...) z jedną lub kilkoma opcjami
oznaczającymi poŜądane pola.
Dane zaprezentowane na zrzucie ekranowym są oczywiście bardzo podobne,
jak w przypadku certyfikatu głównego. Jedyną kwestią, na którą powinno się
zwrócić uwagę, jest fakt, Ŝe teraz nazwy wyróŜniające wydawcy certyfikatu
(którym jest nasze CA) oraz podmiotu (Jan Testowy) są teraz róŜne, co
podkreślono wyróŜniając odpowiednie fragmenty zawartości pliku z
certyfikatem.
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...a dane CA wyglądają
juŜ nieco inaczej
• Nowy certyfikat
• Zwiększony numer seryjny
• Uaktualniona baza wystawionych certyfikatów

41

Jak wspomniano, po wystawieniu certyfikatu centrum certyfikacyjne musi
uaktualnić swoje wewnętrzne struktury danych, aby uniknąć późniejszych
niejasności i błędów przy obsłudze kolejnych klientów.
Przede wszystkim tworzony jest nowy plik z certyfikatem. NiezaleŜnie od
pliku wynikowego wskazanego przełącznikiem –out wystawiony certyfikat
zawsze zapisywany jest w katalogu wskazanym w pliku konfiguracyjnym CA.
Nazwa pliku z certyfikatem jest równa jego numerowi seryjnemu, a
rozszerzenie (dla formatu PEM) to .pem. Zatem tak naprawdę nie trzeba
specyfikować pliku wyjściowego – zrobiliśmy to, Ŝeby nie trzeba było
odszukiwać właściwego pliku przed przekazaniem go klientowi tylko na
podstawie jego numeru seryjnego.
Następną oznaką aktualizacji wewnętrznej bazy danych jest zmiana
zawartości pliku serial. Zawiera on teraz liczbę 02, który to numer seryjny
otrzyma kolejny certyfikat. Numer seryjny ostatnio wystawionego certyfikatu
wędruje natomiast do pliku serial.old (poniewaŜ CA wygenerowało teraz w
ogóle pierwszy certyfikat kliencki, plik ten wcześniej nie istniał i został
utworzony).
Pewne dane o utworzonym certyfikacie (status, zakodowane (...), numer
seryjny, część nazwy wyróŜniającej) dopisane są równieŜ do pliku index.txt
stanowiącego zbiór informacji o wszystkich wydanych certyfikatach.
Poprzednia kopia tego pliku zostaje zapisana pod nazwą index.txt.old.
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UniewaŜniamy
certyfikat...
• Po co uniewaŜniać certyfikat?
– kompromitacja centrum
– brak zaufania do podmiotu certyfikowanego
– certyfikat jest zbędny

• UniewaŜnienie jest niezwykle proste
$ openssl ca –revoke mycert.mal.pem

42

Niekiedy zachodzi potrzeba uniewaŜnienia wystawionego wcześniej
certyfikatu. MoŜe się tak stać z róŜnych przyczyn:
- kompromitacja samego centrum. Jest to fatalna sprawa, poniewaŜ
zniszczeniu ulega cała PKI. NaleŜy uniewaŜnić wszystkie wydane certyfikaty,
poniewaŜ napastnik, mając klucz prywatny centrum, jest w stanie sam sobie
wystawić dowolny certyfikat. PoniewaŜ właściwie powinna przestać działać
cała infrastruktura (przynajmniej w dotychczasowym kształcie), tak naprawdę
trudno jest mówić o uniewaŜnianiu konkretnych certyfikatów,
- utrata zaufania do podmiotu certyfikowanego. JeŜeli zauwaŜy się, Ŝe
jednostka taka przejawia niepoŜądaną aktywność przy pomocy
uwierzytelnionego przez CA certyfikatu, naleŜy czym prędzej go uniewaŜnić w
celu wymuszenia zaprzestania takiej działalności,
- certyfikat jest nie jest do niczego potrzebny, np. został wygenerowany na
potrzeby testów lub podmiot go posiadający nie będzie juŜ wykonywać
Ŝadnych zadań w ramach danej PKI. NieuŜywane certyfikaty mogłyby
natomiast zostać w jakiś sposób wykradzione (lub uŜyte niezgodnie z
przeznaczeniem, np. przez zwolnionego pracownika) i posłuŜyć do niecnych
celów.
NaleŜy wspomnieć, Ŝe nie trzeba uniewaŜniać certyfikatów w przypadku
przekroczenia ich terminów waŜności. Odpowiednio napisane
oprogramowanie powinno, mając do czynienia z takim certyfikatem,
automatycznie wygenerować błąd.
UniewaŜnienie certyfikatu zyskujemy dzięki wydaniu polecenia openssl ca z
parametrem –revoke, po którym następuje nazwa pliku zawierającego
certyfikat do uniewaŜnienia. Czynność ta wymaga podania hasła do klucza
prywatnego CA. Skutkuje równieŜ uaktualnieniem informacji wewnętrznych
(zmieniony jest status certyfikatu w pliku index.txt).
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...tylko Ŝe nikt o tym
nie wie. Listy CRL
• Dlaczego listy CRL są potrzebne?
• Generowanie listy CRL
$ openssl ca –gencrl –out mycrl.crl

• Oglądamy listę CRL
$ openssl crl –in mycrl.crl –text –noout

43

Zawartość samego certyfikatu po uniewaŜnieniu nie jest zmieniana. Nie ma
to sensu, poniewaŜ nie wiadomo w ilu kopiach i gdzie krąŜy on po sieci
lokalnej bądź publicznej. Trzeba zatem uciec się do specjalnych środków.
Zastosowanie znajdują tutaj listy CRL (Certificate Revocation List). Kwestie
związane z listami CRL są dość skomplikowane,a ich omawianie jest poza
zasięgiem tej prezentacji. NaleŜy jednak wiedzieć, Ŝe to do centrum
certyfikacyjnego naleŜy odpowiednie ich przygotowanie oraz publikacja, a do
uŜytkowników danej PKI – zatroszczenie się o posiadanie aktualnej wersji.
Oczywiście moŜna tak przygotować pisane oprogramowanie, aby wymusić na
jego uŜytkownikach posiadanie zawsze aktualnych list CRL. UmoŜliwia to
takŜe biblioteka OpenSSL.
Listę CRL generuje się przy pomocy opcji –gencrl polecenia openssl ca.
MoŜna podać standardowy dodatkowy parametr –out określający plik
wynikowy z listą. Wymagane jest podanie hasła do klucza prywatnego CA w
celu podpisania listy.
Niemal równie proste jest wyświetlenie zawartości listy CRL (na zrzucie
ekranowym pokazano tylko początkowy jej fragment). Warto zauwaŜyć, Ŝe
tym razem korzystamy z polecenia crl narzędzia openssl. Polecenie crl, jak
łatwo się domyślić, słuŜy do zarządzania listami CRL (ale nie do ich
tworzenia, które leŜy w gestii polecenia ca). Parametr –in określa plik
źródłowy z listą, natomiast –text oraz –noout standardowo powodują
wyświetlenie zawartości listy w formacie tekstowym tylko na standardowym
wyjściu.
Dane wynikowe zawierają m.in. nazwę wyróŜniającą wystawcy listy CRL,
ostatnią i następną datę aktualizacji listy (jak pamiętamy, konfigurowaliśmy
CA tak, aby listy CRL były publikowane co tydzień) oraz listę uniewaŜnionych
certyfikatów.
Projektując systemy wykorzystujące listy CRL naleŜy mieć na uwadze szereg
kwestii standaryzacyjnych i wydajnościowych, które jednakŜe tylko się tutaj
sygnalizuje.
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A czy nie moŜna po
prostu trochę poklikać?
• OpenCA (www.openca.org)
– systemy POSIXowe
– oparty na OpenSSL, OpenLDAP,
Apache Project, Apache mod_ssl
– ostatnia wersja: 0.9.2.5 (5.01.2005)

• OpenXPKI (www.openca.info)

• GOSSL

– sukcesor OpenCA (0.9.3)
– OpenXPKI 1.0: pierwsza wersja β
wiosną 2006

– tylko Windows
– wymaga Visual Works VM
– gwarantuje współpracę z OpenSSL 0.9.7c
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Przedstawione właśnie mechanizmy z pewnością działają, wymagają jednak
względnie sporej ilości pracy z konsolą, którą nie kaŜdy lubi. Skrypty
administracyjne rozwiązują problem jedynie częściowo.
Istnieje pewna liczba nakładek graficznych na bibliotekę OpenSSL, z których
kilka zostanie przedstawionych w bardzo ogólnym zarysie. Większość z nich
wykazuje jednak pewne braki w funkcjonalności. Niekiedy najlepszym
wyjściem moŜe być zaimplementowanie własnego GUI do określonych celów.
Przedstawione zostaną następujące nakładki:
- OpenCA, projekt korzystający z rezultatów szeregu innych inicjatyw
OpenSource, np. OpenSSL, OpenLDAP, Apache Project, Apache mod_ssl.
Wymaga oprócz tego instalacji Perla. Oprogramowanie dostępne jest na
szereg platform (architektury i386, Power PC, ultra SPARC, ale bez
Windows). Przygotowanie przyjaznego interfejsu uŜytkownika do zarządzania
centrum certyfikacyjnym jest jednym z najwaŜniejszych, choć nie jedynym,
celem projektu.
- OpenXPKI, inicjatywa będąca bezpośrednim sukcesorem OpenCA. Jest to
projekt stosunkowo nowy, dlatego nie przygotował jeszcze Ŝadnej własnej
wersji oprogramowania czy dokumentacji (odsyła do materiałów OpenCA).
- GOSSL - rozwijana jednoosobowo przez Christosa Evaggelou z University of
Illinois inicjatywa, której jednym z celów jest równieŜ dostarczenie łatwego w
uŜyciu GUI dla systemu zarządzania CA opartego na OpenSSL. GOSSL
dostępny jest na platformę Windows i wymaga do działania maszyny
wirtualnej VisualWorks. Niestety, ostatnią przetestowaną wspieraną wersją
OpenSSL jest 0.9.7c. Więcej moŜna się dowiedzieć pod adresem URL
http://wiki.cs.uiuc.edu/cs497rej/OpenSSL%20Frontend%20with%20Database
W Internecie znaleźć moŜna takŜe pewną liczbę innych narzędzi o węŜszej
funkcjonalności, jak np. napisany w Visual Basicu BT Certificate Authority,
dostępny pod adresem URL http://planet-sourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=59367&lngWId=1
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http://www.openca.info/docs/guide/openca-guide.html

OpenCA – tworzenie CA
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PowyŜszy rysunek przedstawia ekran (właściwie stronę WWW, jako Ŝe
OpenCA dostępne jest poprzez przeglądarkę internetową) inicjalizacji
centrum certyfikacyjnego.
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OpenCA – certyfikat
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Ta ilustracja pokazuje z kolei proces tworzenia pierwszego certyfikatu
serwera w nowo utworzonym centrum certyfikacyjnym (jest to trzecia,
ostatnia faza procedury uruchamiania CA przedstawionej na poprzednim
zrzucie ekranowym). W zamyśle projektantów aplikacji certyfikat ten
powinien słuŜyć dla urzędu rejestracyjnego (Registration Authority – RA)
skojarzonego z CA. Bardzo podobnie wyglądać będzie tworzenie innych
certyfikatów (o ile generowanie Ŝądań będzie równieŜ odbywać się w samym
CA).

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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http://wiki.cs.uiuc.edu/cs497rej/OpenSSL%20Frontend%20with%20Database

GOSSL – tworzenie CA
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Pora na przyjrzenie się interfejsowi GOSSL. Przedstawiona ilustracja pokazuje
okno tworzenia nowego centrum certyfikacyjnego. Widoczne są m. in. sekcja
określania nazwy wyróŜniającej oraz miejsce definiowania rozszerzeń
certyfikatu centrum (Allowable Key Usages, zaznaczane są funkcje, jakie
będzie mogło pełnić centrum, a więc podpisywanie list CRL oraz
certyfikatów).
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http://wiki.cs.uiuc.edu/cs497rej/OpenSSL%20Frontend%20with%20Database

GOSSL – certyfikat
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Tak wygląda okno definicji certyfikatu dla ubiegającego się o to podmiotu.
Jak widać, jego certyfikat będzie mógł słuŜyć tylko do składania podpisu
cyfrowego oraz szyfrowania danych. Certyfikat podpisywany jest przez
centrum certyfikacyjne, którego definicję pokazano w poprzednim oknie
(UIUC Primary CA).
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Przerwa :-)
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Programujemy z OpenSSL
• Przygotowujemy program
– kompilacja, linkowanie
– Windows i Unix/Linux

• Budowa aplikacji klient-serwer
– struktury danych, wersje protokołu
– przygotowanie klienta i serwera
– zapis i odczyt danych

• Im dalej w las, tym więcej drzew
–
–
–
–

bezpieczeństwo: hasła, PRNG
sprawdzamy certyfikat drugiej strony
sami obsługujemy błędy
własny plik konfiguracyjny
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PowyŜej przedstawiono plan drugiej części prezentacji. Jej celem jest
zaznajomienie odbiorców z moŜliwościami programistycznymi, jakie niesie za
sobą zastosowanie interfejsu programistycznego biblioteki OpenSSL przy
pomocy kilku względnie prostych przykładów.
Początkowo zostaną zaprezentowane podstawowe informacje, jakie trzeba
posiadać, aby móc zabrać się za programowanie z OpenSSL – umoŜliwiające
poprawną kompilację i linkowanie programu w środowisku Windows oraz
Unix/Linux.
Zbudujemy prostą aplikację zdolną do wymiany danych przez zaszyfrowany
tunel OpenSSL. Pokazane będą funkcje, jakie trzeba wywołać aby
odpowiednio zainicjalizować aplikację oraz połączyć się ze zdalną maszyną
przez zaszyfrowany tunel SSL/TLS. Kolejnym etapem będzie przedstawienie
sposobu odczytywania i zapisywania danych do tunelu. Przykład będzie
zrealizowany przy załoŜeniu stosowania nieblokujących gniazdek TCP/IP.
Program na tym etapie juŜ działa, ale tak naprawdę nie jest jeszcze
bezpieczny. Dlatego prezentacja jest rozszerzona o kolejne kwestie związane
właśnie z bezpieczeństwem: przede wszystkim chodzi o sprawdzenie
certyfikatu drugiej strony, a w dalszej kolejności o umoŜliwienie własnej
obsługi haseł i zapewnienie naleŜytego zainicjalizowania generatora liczb
pseudolosowych.
Potencjalnie przydatnymi powinny równieŜ okazać się dodatkowe informacje
dotyczące pisania własnych funkcji obsługi błędów, jak równieŜ moŜliwości
korzystania przez przygotowywane oprogramowanie z plików
konfiguracyjnych OpenSSL.
Wszystkie prezentowane przykłady odnosić się będą do języka C.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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Tworzymy program:
Windows
• TuŜ po instalacji Win32 OpenSSL...
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Przedstawimy teraz czynności niezbędne do przygotowania i uruchomienia
programu w środowisku Microsoft Visual C++.
Przygotowano nowy obszar roboczy o nazwie openssl (jako „Hello world”
application). Jedynym plikiem źródłowym, który weźmiemy pod uwagę, jest
więc openssl.cpp.
W celu odpowiedniego włączenia plików nagłówkowych (zakładając
wykonanie instalacji tak, jak opisano uprzednio) naleŜy wpisać dyrektywę
#include <openssl/<nazwa_pliku>.h. Najczęściej włączanymi plikami będą
ssl.h oraz crypto.h.
Przykładowy program wywołuje jedynie dwie funkcje biblioteki OpenSSL.
SSL_library_init() zadeklarowana jest w pliku nagłówkowym ssl.h, natomiast
SSLeay_version(), która zwraca łańcuch znakowy opisujący bieŜącą wersję
biblioteki – w pliku crypto.h. Funkcja SSL_library_init() w przypadku
podobnie trywialnego programu nie jest tak naprawdę potrzebna,
zamieszczono ją jedynie w celach edukacyjnych.
Na tym etapie powiedzie się kompilacja programu, natomiast nie jest on
jeszcze zlinkowany z bibliotekami dostarczanymi wraz z instalacją OpenSSL.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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Hello, OpenSSL!
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W celu umoŜliwienia uruchomienia programu, naleŜy do niego dołączyć jedną
lub obie dostarczane biblioteki: ssleay32.lib oraz libeay32.lib. Zestaw
wykorzystywanych w kodzie programu funkcji wskazuje na konieczność
dołączenia obu.
Biblioteki dołączamy wybierając z menu głównego Project środowiska
Microsoft Visual C++ opcję Settings. NaleŜy przejść na zakładkę Link i w polu
tekstowym Object/Library modules dopisać nazwy poŜądanych bibliotek
(zakłada się, Ŝe zostały skopiowane do odpowiedniego katalogu tak, jak
wskazano podczas opisu instalacji Win32 OpenSSL). Nazwy bibliotek
wyróŜniono czerwonym prostokątem.
Program powinien być teraz gotowy do zlinkowania i uruchomienia. Na dolnej
ilustracji widoczny jest wynik działania tej bardzo prostej aplikacji. Jak widać,
wersja biblioteki OpenSSL to 0.9.8a opublikowana 11 października 2005
roku. W tym momencie jest to wersja najnowsza i jej uŜycie jest
rekomendowane.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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Tworzymy program:
Unix / Linux (ręcznie)
• Pliki nagłówkowe
#include <openssl/ssl.h>

• Kompilacja
$ set OPENSSLPATH=/usr/local/ssl
$ export OPENSSLPATH
$ gcc –I$OPENSSLPATH client.c –o client

• Linkowanie
– libssl.so, libcrypto.so
$ gcc –I$OPENSSLPATH client.c –o client –lssl –lcrypto
$ gcc –I$OPENSSLPATH –L$OPENSSLPATH/lib client.c –o
client –lssl -lcrypto
53

W przypadku systemów uniksowych chwilowo nie będziemy zakładać
korzystania ze środowiska programistycznego, aby pokazać inny aspekt
programowania z OpenSSL. Przyjmijmy, Ŝe modyfikujemy pliki źródłowe
korzystając z edytorów, natomiast do zadań typowo programistycznych
wykorzystamy kompilator gcc.
Sytuacja z plikami nagłówkowymi jest oczywista oraz identyczna jak w
przypadku systemów Windows. NaleŜy włączyć pliki nagłówkowe z
podkatalogu openssl standardowego katalogu gromadzącego nagłówki.
Jednak jeŜeli z jakichś przyczyn pliki nagłówkowe biblioteki OpenSSL nie
zostały zapisane w tej lokalizacji, trzeba podać kompilatorowi miejsce ich
połoŜenia. MoŜna tego dokonać np. definiując (w ramach skryptu powłoki lub
bieŜącego środowiska) zmienną o wskazanej nazwie i informując kompilator
gcc o dodatkowej ścieŜce przy pomocy przełącznika –I.
Program skompiluje się, ale nie zlinkuje. W celu dołączenia niezbędnych
bibliotek naleŜy zastosować dodatkowe przełączniki. Zgodnie z zasadą, w
myśl której w nazwie biblioteki współdzielonej zamienia się prefix lib na l i
ucina rozszerzenie wraz z kropką, stosowane przełączniki to –lssl (dla
funkcjonalności związanej z protokołem SSL/TLS) oraz –lcrypto (dla funkcji
szyfrujących, obsługi błędów, pomocniczych itp.). Zakłada się tutaj
oczywiście, Ŝe biblioteki współdzielone znajdują się w standardowo
rozpoznawanej przez system lokalizacji. JeŜeli tak nie jest, naleŜy dodać do
wywołania gcc dodatkowy przełącznik –L określający ścieŜkę do bibliotek.
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A tak linkujemy pod
KDevelop
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RównieŜ czynności przeprowadzone w środowisku programistycznym nie są
trudne. Dla przykładu (i porównania) przedstawiono informowanie środowiska
KDevelop w wersji 2.1.5 o dodatkowych bibliotekach libssl oraz libcrypto.
NaleŜy w tym celu otworzyć projekt, przejść do okna ustawień projektu
(menu główne Project | Settings lub przyciśnięcie klawisza F7) oraz
uaktywnić zakładkę Linker Options. Zakłada się przy tym, Ŝe nie trzeba
podawać dodatkowych ścieŜek do katalogów, gdzie znajdują się dołączane
biblioteki.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
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Przykład - budujemy
bezpieczne połączenie
• Szyfrowany kanał komunikacyjny na
standardowym połączeniu IP

• BIO (Basic Input/Output)
– filtrujące
– source/sink

• Gniazdka blokujące / nieblokujące
– blokujące: prostota i wygoda
– nieblokujące: funkcjonalność
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Ogólna zasada budowy bezpiecznego połączenia przy pomocy biblioteki
OpenSSL jest bardzo prosta. Najpierw przygotowane zostanie standardowe
połączenie IP na gniazdkach (socket), które następnie opakowane będzie
szyfrowanym “tunelem” SSL.
Istotnym pojęciem jest BIO (Basic Input/Output). Jest to niskopoziomowa
abstrakcja wejścia/wyjścia, pozwalająca na niemal dowolną manipulację
danymi. WyróŜniamy dwa rodzaje abstrakcji BIO: filtrujące BIO oraz tzw.
source/sink BIO (uŜywane do odczytywania lub do zapisywania danych).
Abstrakcje BIO moŜna łączyć w łańcuchy celem osiągnięcia zwiększonej
funkcjonalności. Na szczęście moŜna zbudować klienta i serwer bez
bezpośredniego odwołania się do obiektów BIO.
WaŜnym wyróŜnikiem komunikacji poprzez gniazda jest to, czy funkcje
oczekujące na działania drugiej strony zatrzymują się do momentu zajścia
odpowiedniej akcji (gniazda blokujące), czy oddają kontrolę (gniazda
nieblokujące). Pierwszy przypadek jest o wiele prostszy w implementacji, ale
znacząco zawęŜa funkcjonalność rozwiązania. Dlatego zaprezentowane
zostaną działania pozwalające przygotować nieblokujące: serwer i klienta.
W przypadku działania na gniazdach nieblokujących kilka istotnych funkcji
pakietu OpenSSL wymaga szczególnego potraktowania – zwracają one
specjalny kod błędu, jeśli nie mogły być w danej chwili zakończone.
Działająca w taki sposób aplikacja musi mieć zaimplementowaną moŜliwość
późniejszego odebrania brakujących danych. Najczęściej stosuje się
funkcjonalność oferowaną przez funkcje mające zdolność obsługi wielu
deskryptorów plików jednocześnie, np. select() lub poll(). Konstrukcja taka
pociąga takŜe za sobą konieczność utrzymywania informacji o wszystkich
niesfinalizowanych połączeniach (jeśli moŜe być ich więcej niŜ jedno) –
naturalne jest jednak, Ŝe cięŜko zaimplementować zaawansowaną aplikację
sieciową w kilkudziesięciu liniach kodu.
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W tym kontekście
jest metoda
• NajwaŜniejsze struktury danych
#include <ssl.h>

• Metoda
– SSL_method

• Kontekst
– SSL_context

• Obiekt
– SSL
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Budowa połączenia sieciowego przy pomocy biblioteki OpenSSL wymaga –
oprócz struktur uŜytych standardowo do obsługi gniazdek IP – kilku struktur
definiowanych wewnątrz samej biblioteki. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą:
– SSL_method – struktura gromadząca informacje na temat funkcji
wykorzystywanych podczas obsługi konkretnej wersji protokołu (stała
określająca wersję znajduje się w polu version). Struktura SSL_method jest
powoływana do Ŝycia jako lokalna zmienna statyczna jednej z funkcji słuŜącej
do budowy metody, dlatego nie istnieje funkcja niszcząca utworzoną
strukturę metody.
– SSL_ctx – kontekst SSL, pojedyncza struktura tworzona na czas Ŝycia
klienta bądź serwera, gromadząca informacje potrzebne do tworzenia i
obsługi kolejnych połączeń. zawiera między innymi wskaźnik na strukturę
metody SSL przy pomocy której został utworzony. Funkcje modyfikujące
kontekst charakteryzują się prefiksem SSL_CTX_,
– SSL – obiekt SSL, struktura tworzona dla konkretnego połączenia
sieciowego, będąca swoistym centrum zarządzania połączeniem. Zawiera
między innymi wskaźnik na kontekst SSL, dla którego połączenie zostało
utworzone. Funkcje modyfikujące obiekt mają prefix SSL_,
Jest bardzo istotne, aby zrozumieć zaleŜności istniejące szczególnie między
kontekstem SSL i obiektem SSL. Kontekst SSL powinien być całkowicie
zainicjalizowany i przygotowany przed otwarciem pierwszego połączenia z
nim skojarzonego. Opisujący to połączenie obiekt SSL odwołuje się do
swojego kontekstu poprzez wskaźnik, dlatego jeŜeli zmienimy coś w
kontekście, moŜe to mieć efekt uboczny na juŜ korzystające z niego obiekty
SSL. To z kolei prosta droga do nieprzewidywalnych zachowań programu, z
załamaniem włącznie. JeŜeli istnieje pilna potrzeba wprowadzenia jakichś
zmian, najczęściej uda się je przeprowadzić przy pomocy funkcji SSL_
(działającej dla wskazanego połączenia, a nie dla całego kontekstu).
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Której funkcji uŜyć do
budowy protokołu?
• Podział ze względu na rolę hosta
– klienckie: SSL_METHOD* XXX_client_method(void);
– serwerowe: SSL_METHOD* XXX_server_method(void);
– ogólne: SSL_METHOD* XXX_method(void);

• Podział ze względu na wersję SSL/TLS
SSL_METHOD*
SSL_METHOD*
SSL_METHOD*
SSL_METHOD*

SSLv2_YYY_method(void);
SSLv23_YYY_method(void);
SSL3_YYY_method(void);
TLSv1_YYY_method(void);

• Wybór wersji protokołu
– unikać SSL 2.0!!!
– SSL3.0 / TLS1.0
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Biblioteka OpenSSL oferuje szereg funkcji, które wspomagają programistę w
doborze konkretnej wersji protokołu SSL/TLS, która będzie wykorzystana
podczas komunikacji. Funkcje te moŜna podzielić na kilka sposobów:
– wybór w zaleŜności od roli, jaką w komunikacji pełnić będzie określony
komputer. Najbardziej uniwersalną jest funkcja XXX_method() (gdzie XXX
oznacza prefiks odnoszący się do wersji protokołu), która zapewnia hostowi
zarówno funkcjonalność kliencką, jak i serwerową. Jest ona przydatna dla
komputerów, które będą pełnić obie te role. JednakŜe jeśli maszyna będzie
tylko klientem albo tylko serwerem, nie powinno się bez potrzeby
utrzymywać nadmiarowej funkcjonalności. NaleŜy wtedy wykorzystać
odpowiednio funkcje XXX_client_method() oraz XXX_server_method(),
– wybór funkcji w zaleŜności od zastosowanego algorytmu. OpenSSL
zapewnia obsługę protokołów SSL w wersji 2 i 3 oraz TLS w wersji 1.
Odpowiadają im funkcje o prefiksach odpowiednio: SSLv2_, SSLv3_ i TLSv1.
Oprócz tego istnieją funkcje obsługujące wszystkie wspierane protokoły
(prefiks SSLv23_). Aby otrzymać pełną nazwę funkcji, za człon YYY w nazwie
funkcji naleŜy podstawić “client”, “server” lub łańcuch pusty w zaleŜności od
funkcji hosta (patrz punkt poprzedni).
Jak juŜ wspomniano, SSL w wersji 2 miało powaŜne luki bezpieczeństwa.
Wykorzystywanie tej wersji protokołu moŜe zaowocować naraŜeniem naszego
systemu na atak. Jeśli tylko jest to moŜliwe, naleŜy unikać wsparcia SSL w
wersji 2. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe jeśli serwer wspiera zarówno
wersję 2, jak i 3, to klient napastnika obsługujący tylko wersję 2 spowoduje,
Ŝe cała komunikacja odbędzie się poprzez źle zabezpieczony protokół.
PoniewaŜ odchodzi się od obsługi SSL w wersji 2, tam, gdzie nie jest ona
absolutnie niezbędna z przyczyn kompatybilnościowych, naleŜy obsługiwać
SSL 3.0 lub TLS 1.0. Do obsługi obu tych protokołów naraz trzeba
zastosować pewien wybieg: uŜyć funkcji ogólnej o prefiksie SSLv23_, po
czym zmodyfikować kontekst SSL tak, aby wyłączyć protokół SSL w wersji
2.0. Dokonuje się tego ustawiając przy pomocy funkcji
SSL_CTX_set_options() flagę SSL_OP_NO_SSLv2.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006

57

Serwer: inicjalizacja
• Repetytorium:
SSL_library_init();
SSL_load_error_strings();
SSL_METHOD* mtd = SSLv3_server_method();

/*OK*/
/*OK*/
/*NULL*/

• Tworzymy kontekst SSL:
SSL_CTX* ctx = SSL_CTX_new(mtd);

/*NULL*/

• Ładujemy swoje certyfikaty:
SSL_CTX_use_certificate_file(ctx, CERT_PATH,
SSL_FILETYPE_PEM);
SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx, KEY_PATH,
SSL_FILETYPE_PEM);
SSL_CTX_check_private_key(ctx);

/*1*/
/*1*/
58
/*1*/

Jak juŜ wspomniano, w celu poprawnej obsługi programu wykorzystującego
OpenSSL naleŜy wywołać na początku kilka jej funkcji:
– int SSL_library_init(void); - rejestruje wszystkie obsługiwane szyfry i
funkcje skrótu. Powinna być wywołana na samym początku działania
programu, zwraca zawsze 1,
– void SSL_load_error_strings(void); - rejestruje komunikaty o błędach
modułu libssl (jak równieŜ komponentu libcrypto)
Kolejnym krokiem jest utworzenie obiektu metody SSL. Dla celów przykładu
serwer będzie obsługiwać jedynie SSL 3.0, korzystamy więc z funkcji
SSLv3_server_method(), która w przypadku błędu zwraca NULL.
Protokół SSL stanowi, Ŝe procedurę handshake'u rozpoczyna klient, który
następnie wymaga od serwera uwierzytelnienia. W związku z tym serwer
musi wylegitymować się certyfikatem podpisanym przez zaufaną dla klienta
stronę trzecią. Wprowadzenie certyfikatów po stronie serwera jest więc
obligatoryjne. Grupa funkcji związanych z wprowadzeniem certyfikatów to:
– int SSL_CTX_use_certificate_file(SSL_CTX *ctx, const char *file, int type);
oraz int SSL_CTX_use_PrivateKey_file(SSL_CTX *ctx, const char *file, int
type); - ładują odpowiednio certyfikat i odpowiadający mu klucz prywatny z
pliku file do kontekstu ctx,
– int SSL_CTX_check_private_key(SSL_CTX *ctx); - sprawdza na podstawie
zawartości wskazanego kontekstu SSL, czy załadowane do niego wcześniej
certyfikat i klucz prywatny są spójne.
Wszystkie funkcje zwracają 1 w przypadku sukcesu.
W tym wypadku certyfikat i klucz prywatny wczytywane są do kontekstu SSL
(te same certyfikaty będą uŜyte dla kaŜdego połączenia). MoŜna jednak –
korzystając z odpowiednich funkcji bez członu _CTX, załadować je do obiektu
SSL odnoszącego się do konkretnego połączenia. Certyfikat czy klucz moŜe
być odczytany takŜe z pamięci.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006

58

Serwer: wijemy
gniazdko
• Tworzymy gniazdko:
iSockID = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
fcntl(iSockID, F_SETFL, O_NONBLOCK);

/*-1*/
/*-1*/

• Wypełniamy strukturę adresową:
sock_addr.sin_family = AF_INET;
sock_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
sock_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);

• Przygotowanie do pracy:
bind(iSockID, &sock_addr, sa_len);
listen(iSockID, SOMAXCONN);
iNewSockID = accept(iSockID, &peer_addr,
&sa_len);

/*0*/
/*0*/
/*-1*/
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Tworzenie gniazdka jest bardzo proste i przebiega całkowicie analogicznie do
procesu, jaki nastąpiłby bez wykorzystania OpenSSL. Po otwarciu gniazdka
przestawiamy je w tryb nieblokujący, dzięki czemu serwer będzie mógł
wykonywać inne zadania w oczekiwaniu na Ŝądanie klienta, jak równieŜ bez
potrzeby tworzenia procesów potomnych będzie mógł obsługiwać wiele Ŝądań
naraz. Niestety, wymaga to wyposaŜenia serwera w mechanizm obsługi wielu
deskryptorów gniazd (funkcje select() bądź poll()) oraz we wsparcie dla
zachowywania informacji o niesfinalizowanych połączeniach. PoniewaŜ sposób
wykorzystania tych funkcji nie wchodzi w zakres niniejszego materiału,
zakłada się, Ŝe jest on znany.
Po wypełnieniu struktury adresowej typu sockaddr_in przykładowymi
wartościami przychodzi czas na właściwe przygotowanie serwera do pracy.
Deskryptor gniazdka wiązany jest ze strukturą adresową (funkcja bind()), a
następnie serwer przechodzi w stan nasłuchu (listen()). NaleŜy pamiętać, Ŝe
w przypadku gniazd nieblokujących sterowanie od razu opuści funkcję
listen(). JeŜeli pojawia się połączenie od klienta, ostatecznie wywoływana jest
funkcja accept(), która – jeśli nie pojawił się Ŝaden błąd – zwraca nowy
deskryptor gniazdka, odpowiadający otrzymanemu połączeniu. Serwer
kontynuuje natomiast nasłuch na “starym” gniazdku.
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w funkcjach bind oraz accept (mając na uwadze
poglądowy cel przykładu) nie zastosowano wymaganego rzutowania drugiego
parametru na wskaźnik na strukturę sockaddr*. Zmienna sa_len jest typu
socklen_t i określa wielkość (w bajtach) struktury sock_addr.
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Serwer: uwaga,
nadchodzi!
• Gniazda nieblokujące: wykrywamy nowe
połączenie
– select(), poll()

• Tworzenie obiektu SSL i powiązanie z
deskryptorem
obj = SSL_new(ctx);
SSL_set_fd(obj, iNewSockID);

/*NULL*/
/*0*/

• ...i nareszcie koniec!
SSL_accept(obj);

/*1 0 -1*/
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Zakładamy, Ŝe po detekcji przez funkcję select() lub poll() faktu nadejścia
danych na nasłuchujące gniazdo, nasz serwer nawiązał juŜ zwykłe,
nieszyfrowane połączenie IP z klientem. NaleŜy teraz dokonać stosownej
nadbudowy w celu otrzymania kanału szyfrowanego.
W tym celu przy pomocy funkcji SSL* SSL_new(SSL_CTX *ctx); alokowana
jest nowa struktura typu SSL, która będzie obsługiwać to połączenie.
Parametrem wejściowym dla konstrukcji struktury jest kontekst SSL
przygotowany we wcześniejszych krokach. Następnie wywoływana jest
funkcja SSL_set_fd(SSL *ssl, int fd);
SSL_set_fd(), wiąŜąca utworzony obiekt ssl z deskryptorem gniazda fd, na
którym ustanowiono juŜ standardowe połączenie IP. Warto wspomnieć o
parze bardzo podobnych funkcji SSL_set_wfd() oraz SSL_set_rfd(),
dokonujących analogicznych powiązań, ale tylko jednokierunkowych
(odpowiednio do pisania i do czytania) – kanały te mogą być skonfigurowane
niezaleŜnie.
Ostatnie niezbędne wywołanie to SSL_accept(SSL *ssl);. Funkcja ta jako
parametr wejściowy wykorzystuje utworzony przed chwilą obiekt SSL,
powiązany z odpowiednim kanałem komunikacyjnym. Oczekuje ona –
zgodnie z protokołem SSL/TLS – na rozpoczęcie przez klienta wykonywania
fazy handshake. NaleŜyta obsługa tej funkcji jest bardzo istotna w przypadku
gniazd nieblokujących – konkretnie chodzi o odpowiednią interpretację
zwracanych wartości. Jeśli SSL_accept() zwróci 1, oznacza to prawidłowe
zakończenie fazy handshake. Kanał komunikacyjny jest gotowy do uŜycia.
Wartość równa 0 lub -1 oznacza błąd. Jednak w tej drugiej sytuacji działanie
serwera naleŜy niekiedy kontynuować.
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Serwer: dlaczego -1?
• gniazda nieblokujące!
– handshake moŜe nie zakończyć się za pierwszym
razem...

• badanie kodu błędu
– SSL_ERROR_WANT_[READ|WRITE] = chcę jeszcze!
/*appropriate initialization...*/
if ((iRet = SSL_accept(obj)) == -1)
ulErr = SSL_get_error(obj, iRet);
iError == ((iRet == 0) ||
((ulErr != SSL_ERROR_WANT_READ) &&
(ulErr != SSL_ERROR_WANT_WRITE)));
/*iError == 1 => handshake failure*/
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Jak wspomniano wcześniej, SSL_accept oczekuje na zainicjalizowanie przez
klienta SSL/TLS fazy handshake protokołu, po czym ją kontynuuje. Jeśli
pracujemy na gniazdach (lub BIO) blokujących, funkcja zwraca sterowanie
wyŜej dopiero po zakończeniu tej fazy. Wtedy odczytując kod błędu moŜna od
razu dowiedzieć się, czy handshake powiódł się, czy nie.
Dla gniazd nieblokujących jest prawdopodobne (szczególnie w rzeczywistych
warunkach), Ŝe faza handshake nie zostanie zakończona za pierwszym
wywołaniem (wymaga ona kilkukrotnego przesłania danych między klientem
a serwerem). W takim wypadku trzeba powrócić do wywołania SSL_accept()
jeszcze co najmniej raz. Wewnętrzne mechanizmy OpenSSL zapewnią, Ŝe
handshake będzie wtedy w odpowiedni sposób kontynuowany.
PowyŜszą sytuację wykrywa się, badając kod powrotu SSL_accept(). JeŜeli
wynosi on -1, naleŜy zbadać ostatni kod błędu z kolejki OpenSSL,
wykorzystując do tego celu funkcję SSL_get_error(). Do funkcji naleŜy
przekazać strukturę SSL opisującą bieŜące połączenie oraz wartość zwróconą
przez SSL_accept(). Kod powrotu z funkcji SSL_get_error() powinien być
równy jednej z dwóch stałych: SSL_ERROR_WANT_READ (aplikacja oczekuje
na odczyt danych z połączenia sieciowego) bądź SSL_ERROR_WANT_WRITE
(aplikacja nie mogła chwilowo zapisać danych do połączenia).
MoŜna obrać jedną z dwóch dróg postępowania:
– pozostawić obsługę odpowiednich deskryptorów gniazd funkcji select() lub
poll () - a w bieŜącym momencie po prostu dalej obsługiwać funkcję
zawierającą wywołanie SSL_accept(). Przykład obrazujący tę strategię został
zaprezentowany powyŜej,
– przyjąć załoŜenie, Ŝe handshake jest procesem na tyle atomowym, Ŝe
będzie on kontynuowany niemal natychmiast – i spróbować wywołać
SSL_accept jeszcze kilka razy w pętli. Jeśli to się nie powiedzie, kontynuować
wywołanie programu.
Jeśli SSL_accept() zwróciło ostatecznie 1, serwer jest juŜ gotowy do obsługi
kanału transmisyjnego.
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Klient: inicjalizacja
• Repetytorium:
SSL_library_init();
SSL_load_error_strings();
SSL_METHOD* mtd = SSLv3_client_method();

/*OK*/
/*OK*/
/*NULL*/

• Tworzymy kontekst SSL:
SSL_CTX* ctx = SSL_CTX_new(mtd);

/*NULL*/

• Opcjonalnie wprowadzamy certyfikaty:
SSL_CTX_use_certificate_file(ctx, CERT_PATH,
SSL_FILETYPE_PEM);
SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx, KEY_PATH,
SSL_FILETYPE_PEM);
SSL_CTX_check_private_key(ctx);

/*1*/
/*1*/
/*1*/
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Inicjalizacja trybu klienckiego nie róŜni się niemal niczym od omawianego juŜ
przypadku serwera. Dlatego teŜ nie będą powtarzane opisy wszystkich
wykorzystanych funkcji – uwypuklone zostaną jedynie występujące w tych
dwóch przypadkach róŜnice:
– przy tworzeniu struktury metody SSL naleŜy wywołać jedną z metod
charakterystycznych dla trybu klienta. W przykładzie, aby umoŜliwić
komunikowanie się aplikacji z częścią serwerową, wymieniona jest metoda
SSLv3_client_method();
– przy uŜyciu protokołu SSL/TLS certyfikaty po stronie klienta nie są
bezwzględnie wymagane. Oczywiście, moŜna zaprojektować aplikację tak,
aby równieŜ serwer uwierzytelniał chcącego się połączyć klienta – w takim
wypadku ten równieŜ musiałby certyfikaty posiadać, a ich brak skutkowałby
niemoŜnością nawiązania połączenia. Jednak w ogólnym przypadku
przedstawienie certyfikatów klienta jest opcjonalne.
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Klient: wijemy gniazdko
• Tworzymy gniazdko:
iSockID = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
fcntl(iSockID, F_SETFL, O_NONBLOCK);

/*-1*/
/*-1*/

• Wypełniamy strukturę adresową:
sock_addr.sin_family = AF_INET;
sock_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(”127.0.0.1”);
sock_addr.sin_port = htons(2247);

• Przygotowanie do pracy:
connect(iSockID, &sock_addr, sa_len);

/*-1*/
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PowyŜszy proces przedstawia standardowy proces tworzenia gniazdka.
Czynność ta przebiega tak samo, jak w przypadku serwera, bardzo podobne
jest równieŜ wypełnienie struktury adresowej typu sockaddr_in.
Przygotowanie gniazdka do pracy jest nieco krótsze niŜ po stronie serwera. W
tym wypadku wystarczy jedynie wywołać funkcję connect(). W celu
uproszczenia przykładu nie zastosowano wymaganego rzutowania drugiego
parametru na wskaźnik na strukturę sockaddr*. Zmienna sa_len jest typu
socklen_t i określa wielkość (w bajtach) struktury sock_addr.
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Klient: szyfrujemy
połączenie
• tworzenie obiektu SSL i powiązanie z
deskryptorem
obj = SSL_new(ctx);
SSL_set_fd(obj, iNewSockID);

/*NULL*/
/*0*/

• handshake
SSL_connect(obj);

/*1 0 -1*/

– SSL_ERROR_WANT_[READ|WRITE] = chcę jeszcze!
/*appropriate initialization...*/
if ((iRet = SSL_connect(obj)) == -1)
ulErr = SSL_get_error(obj, iRet);
iError == ((iRet == 0) ||
((ulErr != SSL_ERROR_WANT_READ) &&
(ulErr != SSL_ERROR_WANT_WRITE)));
/*iError == 1 => handshake failure*/

64

W tym momencie klient nawiązał juŜ zwykłe, nieszyfrowane połączenie IP z
serwerem. Kolejnym krokiem jest obudowanie go przy pomocy szyfrowanego
tunelu SSL. Podobnie jak w przypadku serwera wywoływane są funkcje
SSL_new() oraz SSL_set_fd(), pełniących analogiczna rolę.
RóŜnica pojawia się w następnym etapie. Z protokołu SSL/TLS wynika, Ŝe to
klient inicjalizuje fazę handshake (co jest zresztą naturalną koleją rzeczy).
Funkcja, która prowadzi do rozpoczęcia etapu uzgadniania, to
SSL_connect(SSL *ssl);. Przyjmuje ona jako parametr strukturę typu SSL
utworzoną dla konkretnego połączenia.
W przypadku gniazd nieblokujących zachodzi tutaj bardzo podobna sytuacja
jak opisywany juŜ przypadek SSL_accept(). JeŜeli handshake nie powiedzie
się za pierwszym razem tylko dlatego, Ŝe jedna ze stron nie była w stanie
odczytać lub wysłać danych – ale będzie to moŜliwe za chwilę – funkcja
zwraca wartość -1 a odwołanie do SSL_get_error() zwraca jedną z dwóch
wielkości: SSL_ERROR_WANT_READ lub SSL_ERROR_WANT_WRITE. W takim
przypadku moŜna bezproblemowo podjąć kolejną próbę finalizacji protokołu.
PowyŜej przedstawiono stosowny przykład dokumentujący opisywaną
sytuację.
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Poczytaj mi mamo
• SSL_read()
#include <openssl/ssl.h>
/*>0 0 -1*/
int SSL_read(SSL* ssl_obj, void* buf, int num);

• Gniazda nieblokujące
/*appropriate initialization...*/
while (iRead < iTotal)
{
iTemp = SSL_read(ssl_obj, buf + iRead, iTotal – iRead);
if (iTemp == -1)
{
ulError = SSL_get_error(ssl_obj, iTemp);
if ((ulError == SSL_ERROR_WANT_READ) ||
(ulError == SSL_ERROR_WANT_WRITE))
continue;
}
else if (iTemp > 0)
iRead += iTemp;
else break;
/*fatal error*/
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}

Fundamentalną funkcją słuŜącą do odczytu danych w zaszyfrowanym
połączeniu jest SSL_read(). MoŜe być zawołana po pomyślnym zakończeniu
SSL_accept() lub SSL_connect(), ale potrafi takŜe sama zestawić sesję
SSL/TLS. W tym wypadku jednak trzeba zapewnić, Ŝe obie strony transmisji
wiedzą, czy są klientem, czy serwerem SSL/TLS (jest to niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia SSL handshake).
Funkcja SSL_read() przyjmuje 3 parametry. Pierwszy z nich jest wskaźnikiem
na obiekt SSL obsługujący aktualnie uŜywane połączenie. Kolejny to wskaźnik
na początek bufora, w którym znajdą się odczytane dane. Ostatni parametr
oznacza liczbę bajtów do przeczytania, oczywiście nie powinien być on
większy niŜ rozmiar bufora (inaczej funkcja nieprawidłowo nadpisze pamięć).
JeŜeli zawartość bufora traktujemy jako łańcuch znaków, naleŜy pamiętać o
samodzielnym dodaniu na końcu znaku końca łańcucha (‘\0’).
JeŜeli wartość zwracana przez funkcję jest większa od 0, oznacza liczbę
faktycznie przeczytanych bajtów. MoŜe ona być mniejsza od wartości num
(np. jeŜeli nie nadeszły jeszcze wszystkie oczekiwane dane). Funkcja
SSL_read() operuje na rekordach warstwy SSL/TLS, których maksymalna
wielkość wynosi 16kB. Nie znaczy to jednak, Ŝe nie moŜna przesyłać
większych pakietów – będą one tylko obsłuŜone przy pomocy kilku rekordów.
Wartość zwracana mniejsza lub równa 0 oznacza błąd. Podobnie, jak
wskazano przy omawianiu funkcji SSL_accept() oraz SSL_connect(), w
przypadku gniazd nieblokujących i ujemnej wartości zwróconej moŜe to
oznaczać, Ŝe wywołanie naleŜy powtórzyć za jakiś okres czasu (np. nie
otrzymano jeszcze całego rekordu, a dopiero to pozwala OpenSSL na
rozpoczęcie przetwarzania po stronie otrzymującej dane). Sytuację tę
oprogramowuje się niemal analogicznie (co pokazano na przykładzie). NaleŜy
pamiętać o odpowiedniej obsłudze bufora. Przykładowo, jeśli przesyłamy
20000 bajtów, pierwsze wywołanie jest w stanie zwrócić tylko co najwyŜej
16384 bajty (maksymalna długość rekordu SSL/TLS). Kolejne wywołanie
SSL_read() powinno zatem sięgać tylko po pozostałe 3616 bajtów i zapisać je
pod odpowiednio przesuniętą lokalizacją.
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Piszemy...
• SSL_write()
#include <openssl/ssl.h>
/*>0 0 -1*/
int SSL_write(SSL* ssl_obj, void* buf, int num);

• Gniazda nieblokujące
/*appropriate initialization...*/
iTemp = SSL_write(ssl_obj, buf + numWritten,
numTotal - numWritten);
if (iTemp == -1)
ulError = SSL_get_error(ssl_obj, iTemp);
if ((iTemp == 0) || ((ulErr != ERR_SSL_WANT_WRITE) &&
(ulErr != ERR_SSL_WANT_READ)))
/*set some global error indicator to 1/TRUE...*/
else if (iTemp > 0)
66
numWritten += iTemp;

Odpowiednikiem funkcji przeznaczonej do czytania jest SSL_write(),
stosowana kiedy dane chcemy zapisać (wysłać). Zarówno sama funkcja, jak i
jej zachowanie, są analogiczne do opisanych w przypadku SSL_read().
Oczywiście tym razem przekazany jako parametr wskaźnik na bufor wskazuje
dane, które będziemy odczytywać z pamięci i wysyłać do drugiej strony.
Pewną róŜnicą jest fakt, Ŝe funkcja SSL_write powinna juŜ w pierwszym
przebiegu zapisać wszystkie bajty, nawet jeśli ich liczba jest większa od
16384. (Naturalnie nie zwalnia to programisty z obowiązku odpowiedniej
obsługi sytuacji, kiedy udało się wysłać jedynie część danych.) Zachowanie to
moŜna zmienić ustawiając flagę SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE przy
wywołaniu jednej z funkcji określającej tryb pracy obiektu SSL (np.
SSL_CTX_set_mode()) – wtedy dane wysyłane są porcjami po 16kB.
Przedstawiony przykład jest natomiast nieco odmienny od poprzedniego.
Zakłada się w nim, Ŝe jeśli nie zapisano wszystkich danych od razu, nie czeka
się na resztę bajtów tylko opuszcza połączenie, a powrót do miejsca
wywołania SSL_write() następuje na wyŜszym poziomie, np. dzięki
odpowiedniemu wykorzystaniu funkcji select() bądź poll().
Warta wyjaśnienia pozostaje jeszcze jedna kwestia. OtóŜ przy obsłudze
błędów w wywołaniach SSL_read() i SSL_write() staramy się uwzględnić
zarówno kod błędu SSL_ERROR_WANT_WRITE, jak i
SSL_ERROR_WANT_READ. Intuicyjnie wydawać by się mogło, Ŝe dla funkcji
SSL_read() wystarczy obsłuŜyć stałą związaną z odczytem danych
(SSL_ERROR_WANT_READ), a dla SSL_write() – z zapisem. MoŜe jednak
nastąpić sytuacja, w której połączenie SSL/TLS wymaga renegocjacji.
Biblioteka OpenSSL umoŜliwia wewnętrzną, niewidoczną dla uŜytkownika,
obsługę renegocjacji przez funkcje SSL_read() i SSL_write(). Sama
procedura renegocjacji wymaga jednak przesyłania danych w obu kierunkach
– stąd wzięcie pod uwagę obu wielkości. Podobna sytuacja ma zresztą
miejsce w przypadku funkcji takich jak SSL_accept() i SSL_connect(), jednak
tu nieco łatwiej zrozumieć konieczność dwukierunkowej wymiany informacji.
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Końcowe porządki
• Zamykamy połączenie szyfrowane
#include <openssl/ssl.h>
int SSL_shutdown(SSL* ssl_obj);
void SSL_free(SSL* ssl_obj);
void SSL_CTX_free_(SSL_CTX* ssl_ctx);

• Zamykamy połączenie TCP/IP
• Kończymy program
#include <openssl/err.h>
void ERR_free_strings(void);
ERR_remove_state();
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Kiedy nasz program zakończy działanie, naleŜy zwolnić wszystkie zajmowane
zasoby, aby nie powodować wycieków pamięci. Nawet jeŜeli są alokowane
tylko jeden raz (nie ma obsługi wielu Ŝądań w pętli itp.,) a system operacyjny
zadba o dealokację, naleŜy to do dobrej praktyki programistycznej.
Pierwsza z przedstawionych funkcji powinna być wywołana wtedy, kiedy
przesłano juŜ wszystkie dane i moŜna zamknąć kanał transmisyjny,
SSL_shutdown() przyjmuje pojedynczy parametr określający obiekt SSL,
który odpowiada zamykanemu połączeniu.
Procedura zamykania połączenia polega na poinformowaniu drugiej strony o
tym fakcie i oczekiwaniu na stosowną odpowiedź. Zgodnie ze specyfikacją
TLS, aplikacja moŜe jednak zamknąć kanał transmisyjny bez czekania na to
potwierdzenie. Jednak jeŜeli bazowe połączenie TCP/IP ma być jeszcze
później wykorzystane, naleŜy wykonać pełne, dwukierunkowe zamknięcie
połączenia SSL/TLS. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić błędy.
JeŜeli SSL_shutdown() zwraca 1, oznacza to prawidłowe i kompletne
zamknięcie połączenia. Zwrócona wartość 0 wskazuje na konieczność
ponownego wywołania funkcji jeśli wymagane jest pełne dwukierunkowe
zamknięcie. Wartość -1 oznacza błąd. Podobnie jak SSL_accept() czy
SSL_connect(), funkcja na gniazdach nieblokujących moŜe wygenerować błąd
SSL_ERROR_WANT_READ oraz SSL_ERROR_WANT_WRITE, który trzeba
obsłuŜyć w bardzo podobny sposób.
Funkcje SSL_free() i SSL_CTX_free() zwalniają odpowiednio obiekt SSL i
kontekst SSL wskazane jako jedyne parametry wejściowe. Nie zwracają
Ŝadnej wartości. PoniewaŜ obiekt SSL związany jest z utworzonym wcześniej
kontekstem SSL, powinno się najpierw zwolnić obiekt, a dopiero później
kontekst. Nie ma funkcji do zwalniania metody SSL (funkcje tworzące je
zwracają wskaźniki na statyczne struktury danych).
Na końcu naleŜy zwolnić zaalokowane łańcuchy znakowe z komunikatami o
błędach. SłuŜy do tego funkcja ERR_free_strings(), która nie ma Ŝadnych
parametrów ani nic nie zwraca.
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Certyfikaty: bliŜej
• Bezpieczne uwierzytelnienie
– certyfikat istnieje...
– ...i jest sprawdzany

• Ładujemy certyfikat do programu
#include <openssl/ssl.h>
int SSL_CTX_use_certificate_file(SSL_CTX* ctx,
const char* file, int type);
int SSL_CTX_use_certificate_chain_file(
SSL_CTX* ctx, const char* file);
int SSL_CTX_use_PrivateKey_file(SSL_CTX* ctx,
const char* file, int iType);
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Obecnie przybliŜymy kwestie związane z wykorzystaniem juŜ utworzonych
certyfikatów w aplikacjach. NaleŜy pamiętać, Ŝe nawet jeśli aplikacja stojąca
po drugiej stronie załadowała certyfikaty do programu, nie wystarczy to do
przeprowadzenia właściwej weryfikacji – naleŜy dopiero wywołać odpowiednie
funkcje.
Zajmijmy się jednak najpierw ładowaniem certyfikatów. Funkcje słuŜące do
tego celu zadeklarowane są w pliku nagłówkowym ssl.h. Pierwsze dwa
parametry są takie same: wskaźnik na strukturę kontekstu SSL, dla której
jest ładowany certyfikat oraz ścieŜka do pliku zawierającego certyfikat (bądź
klucz prywatny który słuŜy do jego podpisania – zaleŜnie od funkcji).
Początkowe dwie funkcje ładują do kontekstu certyfikaty, trzecia – klucz
prywatny. Funkcje przyjmują dodatkowy trzeci parametr, który określa
format certyfikatu przechowywanego w pliku (PEM lub DER).
Wyjątkiem jest funkcja SSL_CTX_use_certificate_file_chain() pozwala na
załadowanie całej hierarchii certyfikatów. Sytuacja taka powstaje bardzo
często - wtedy, gdy posiadany certyfikat nie jest certyfikatem głównym CA.
W takim wypadku w pliku musi występować cały łańcuch certyfikatów,
rozpoczynający się certyfikatem właściwym dla aplikacji i kończący
certyfikatem CA. Funkcja ta nie ma dodatkowego parametru typu, poniewaŜ
hierarchię certyfikatów w pojedynczym pliku moŜna umieścić tylko w
formacie PEM. Co ciekawe, format ten pozwala takŜe na to, aby w tym
samym pliku znajdował się klucz prywatny skojarzony z certyfikatem (nie jest
to oczywiście obligatoryjne).
Ostatnia funkcja – SSL_CTX_use_PrivateKey_file() – ładuje klucz prywatny
certyfikatu do kontekstu SSL. Wymienione funkcje ładują certyfikaty lub
klucze do kontekstu SSL, ale posiadają równieŜ odpowiedniki (z krótszym
prefiksem SSL_) pozwalające uczynić to w stosunku do struktury SSL, a więc
dla pojedynczego połączenia.
Wszystkie wymienione funkcje zwracają w przypadku sukcesu wartość 1.
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Jak i komu ufamy?
• Komu ufamy?
– domyślne lokalizacje certyfikatów CA
– dodatkowa lista zaufanych CA
#include <openssl/ssl.h>
int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX* ctx);
int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX* ctx,
const char* CAfile, const char* CApath);

• Jak ufamy?
#define
#define
#define
#define

SSL_VERIFY_NONE
SSL_VERIFY_PEER
SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT
SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE

0x00
0x01
0x02
0x04
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Weryfikacja certyfikatu polega na sprawdzeniu jego podpisu przy pomocy
klucza publicznego zawartego w certyfikacie zaufanego CA. Wynika stąd, Ŝe
aplikacja chcąca przeprowadzić weryfikację musi wiedzieć, gdzie takich
certyfikatów szukać.
OpenSSL posiada zakodowane lokalizacje domyślne certyfikatów CA. Są to:
plik cert.pem w katalogu instalacyjnym OpenSSL (np. /usr/local/openssl na
systemach uniksowych) oraz katalog certs połoŜony w tym samym katalogu.
Uaktywnienie przeszukiwania tych ścieŜek dla wskazanego kontekstu SSL
umoŜliwia funkcja SSL_CTX_set_default_verify_paths(). Ułatwia to nieco
pracę, naleŜy jednak zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo
podmiany domyślnego pliku z certyfikatami CA. Złośliwy napastnik mógłby
dodać do pliku swój certyfikat jako zaufany i łączyć się później bez
problemów.
Do ładowania określonych przez programistę certyfikatów słuŜy funkcja
SSL_CTX_load_verify_locations(). Oprócz wskaźnika na obsługiwany kontekst
SSL przyjmuje albo ścieŜkę do pliku zawierającego certyfikat(y) zaufanego
CA (CAfile) albo teŜ ścieŜkę do katalogu zawierającego nazwane w określony
sposób pliki z certyfikatami CA (CApath). Dowolny z tych parametrów moŜe
przyjąć wartość NULL, ale nie oba jednocześnie. Istnieje takŜe pewna róŜnica
w funkcjonalności: certyfikaty wskazane przez parametr CAfile ładowane są w
momencie wywołania funkcji, te we wskazanym katalogu – dopiero w razie
potrzeby podczas procedury SSL handshake.
W pliku nagłówkowym ssl.h znajdują się definicje flag, określające sposób
weryfikacji certyfikatu drugiej strony. Znaczenie kaŜdej z flag naleŜy
rozpatrywać w zaleŜności od tego, która strona SSL handshake wywołuje
funkcję weryfikującą. Szczegóły zostaną przedstawione juŜ za chwilę.
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SSL_VERIFY_* pod lupą
• SSL_VERIFY_NONE
– serwer: nie pytam o certyfikat klienta
– klient: nie sprawdzam certyfikatu serwera

• SSL_VERIFY_PEER
– serwer: pytam o certyfikat klienta (moŜe odmówić)
– klient: sprawdzam certyfikat serwera

• Tylko serwer i ustawione SSL_VERIFY_PEER:
– SSL_VERIFY_PEER_FAIL_IF_NO_CERT: sprawdzam
certyfikat klienta (nie moŜe odmówić)
– SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE: nie pytam o certyfikat
klienta podczas renegocjacji
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PoniŜej podane zostanie znaczenie kaŜdej z flag weryfikacji certyfikatów z
rozróŜnieniem trybu klienta i serwera:
- SSL_VERIFY_NONE: w trybie serwera nie będzie on Ŝądał certyfikatu od
klienta. JednakŜe ustawienie tej flagi w trybie klienckim nie zapobiegnie ani
wysłaniu certyfikatu przez serwer, ani wywołaniu procedury weryfikującej.
Jedynie ewentualny błąd weryfikacji nie spowoduje przerwania procedury SSL
handshake. Flaga ma wartość 0, jest więc kasowana przez dowolną inną.
- SSL_VERIFY_PEER: serwer zaŜąda certyfikatu od klienta – ale ten moŜe
odmówić jego wysłania. JednakŜe kiedy klient prześle certyfikat, serwer
zweryfikuje go, a jeśli się to nie powiedzie – SSL handshake zostanie
przerwane. Z kolei klient takŜe zweryfikuje certyfikat serwera (serwer zawsze
wysyła swój certyfikat, z wyjątkiem łączenia się przy pomocy anonimowych
szyfrów, którego to przypadku tutaj nie rozpatrujemy. Jeśli ustawiono
SSL_VERIFY_PEER, Ŝadna inna flaga w trybie klienta nie ma znaczenia,
- SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT – ta flaga ma znaczenie wyłącznie w
trybie serwera i tylko wtedy, jeŜeli ustawiona zostanie flaga
SSL_VERIFY_PEER. Powoduje, Ŝe jeŜeli klient nie przedstawi swojego
certyfikatu, SSL handshake zostanie przerwane.
- SSL_VERIFY_ONCE – warunki uwzględnienia flagi są identyczne, jak w
poprzednim przypadku (tryb serwera i włączona flaga SSL_VERIFY_PEER).
Zabezpiecza ona przed koniecznością ponownego legitymowania się
certyfikatem przez klienta, jeŜeli zachodzi potrzeba renegocjacji połączenia
SSL/TLS. Oczywiście nadal klient musi przedstawić swój certyfikat przy
rozpoczynaniu procedury SSL handshake (i będzie on weryfikowany ze
wszystkimi tego konsekwencjami).
Reasumując, moŜna zaproponować, aby klient miał ustawioną jedynie flagę
SSL_VERIFY_PEER, natomiast serwer wszystkie oprócz SSL_VERIFY_NONE
(chyba, Ŝe nie zaleŜy nam na uwierzytelnianiu klienta, wtedy moŜna włączyć
właśnie SSL_VERIFY_NONE).
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Dowód proszę!
• Ustawiamy właściwości weryfikacji
#include <openssl/ssl.h>
void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX* ctx, int mode,
int (*callback)(int, X509_STORE_CTX*));
void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX* ctx,int depth);

• Po co własna funkcja zwrotna?
static int verify_cb(int pre_ok, X509_STORE_CTX* ctx);

– dodatkowe informacje diagnostyczne
#include<openssl/x509_vfy.h>
int X509_STORE_CTX_get_error(X509_STORE_CTX *ctx);

– własne procedury sprawdzające
#include <openssl/x509.h>
X509_NAME* X509_get_subject_name(X509* cert);
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Do ustawienia wspomnianych flag słuŜy funkcja SSL_CTX_set_verify().
Oprócz wskaźnika na obsługiwany kontekst pobiera dwa inne parametry –
jedną lub więcej flag SSL_VERIFY (parametr mode) oraz wskaźnik na funkcję
zwrotną dodatkowo obsługującą proces weryfikacji. JeŜeli w konkretnym
zastosowaniu wystarcza wewnętrzna obsługa weryfikacji przez OpenSSL,
parametr ten moŜna ustawić na NULL. Inną przydatną funkcją jest ustawienie
maksymalnej długości łańcucha certyfikatów. SSL_CTX_set_verify_depth()
ustawia tę długość przy pomocy parametru depth dla kontekstu wskazanego
przez parametr ctx. JeŜeli po przejrzeniu łańcucha certyfikatów o długości
depth nie natrafimy na certyfikat zaufanego CA, weryfikacja nie powiedzie
się, nawet jeŜeli wszystkie podpisy na przejrzanych certyfikatach są
prawidłowe.
W prostszych zastosowania wewnętrzna weryfikacja certyfikatów zapewniana
przez OpenSSL wystarcza. Istnieją jednak przesłanki do napisania własnej
funkcji zwrotnej. Funkcja taka otrzymuje dwa argumenty: pierwszy z nich
określa bieŜący status weryfikacji (1 = OK, 0 = błąd), drugi to wskaźnik na
strukturę typu X509_STORE_CTX, zawierającą informacje o weryfikowanych
certyfikatach. Ze struktury tej moŜna teraz wyciągnąć dodatkowe informacje
diagnostyczne, na przykład kod błędu. SłuŜy do tego funkcja
X509_STORE_CTX_get_error(), przyjmująca w tym wypadku jako parametr
właśnie wskaźnik przekazany do funkcji zwrotnej. Istnieje duŜa liczba funkcji
pozwalających uzyskać duŜo bardziej szczegółowe informacje. Deklaracje ich
moŜna znaleźć w dokumentacji lub w pliku nagłówkowym x509_vfy.h
Innym czynnikiem, który moŜe popchnąć programistę do przygotowania
własnej funkcji zwrotnej, jest potrzeba dokonania specjalistycznych działań,
np. sprawdzenia, czy nazwa podmiotu certyfikatu odpowiada określonemu
wzorcowi. Z wskaźnika ctx moŜna pobrać wskaźnik na bieŜący certyfikat (pole
ctx->current_cert) typu X509* i przekazać go jako parametr do wielu funkcji
zdefiniowanych w pliku nagłówkowym x509.h, np. X509_get_subject_name()
zwracającej właśnie nazwę podmiotu, dla którego certyfikat wystawiono.
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Uścisk dłoni to nie
wszystko
• Skąd potrzeba dodatkowej weryfikacji?
– poprzednie funkcje działają na poziomie SSL/TLS
– sytuacja moŜe wymagać dokładniejszej kontroli

• Pobieramy certyfikat drugiej strony
#include <openssl/ssl.h>
X509* SSL_get_peer_certificate(const SSL *s);
void X509_free(X509* cert);

• Pobieramy wynik weryfikacji
– X509_V_OK = ... OK!
#include <openssl/ssl.h>
long SSL_get_verify result (const SSL* ssl_obj);
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Omówione przed chwilą funkcje działają na poziomie protokołu SSL/TLS i
pozwalają dostosować szczegóły procedury SSL handshake do naszych
potrzeb (fakt, Ŝe mamy do wyboru spore moŜliwości). Mogą jednak wystąpić
sytuacje, kiedy to nie wystarczy. Dla przykładu moŜemy chcieć zweryfikować
poszczególne pola rozszerzeń certyfikatu drugiej strony (ma to znaczenie np.
w przygotowywaniu certyfikatów dla serwerów webowych).
Do pobrania certyfikatu drugiej strony słuŜy funkcja
SSL_get_peer_certificate(). Jedynym parametrem jest wskaźnik na obiekt
SSL odpowiadający bieŜącemu połączeniu. Funkcja zwraca wskaźnik na
strukturę X509 zawierającą Ŝądany certyfikat. JeŜeli druga strona nie
wystawiała certyfikatu (nie był obowiązkowy), zwracany jest wskaźnik pusty.
PoniewaŜ wywołanie tej funkcji zwiększa licznik odwołań do zwróconej
struktury, kiedy nie będzie ona dłuŜej potrzebna, musi zostać dla niej
zawołana funkcja X509_free() odwracająca tę czynność. Funkcję tę moŜna
wywołać po pomyślnym zakończeniu SSL_accept().
Istnieje takŜe funkcja pozwalająca pobrać wartość określającą status
weryfikacji. To SSL_get_verify_result(). Parametrem, jak poprzednio, jest
wskaźnik na obiekt SSL odpowiadający obsługiwanemu połączeniu. JeŜeli
zwrócona wartość jest równa stałej X509_V_OK (czyli 0), to weryfikacja
przebiegła pomyślnie. Inna wartość oznacza błąd – istnieje kilkadziesiąt
predefiniowanych kodów błędów oraz specjalna wartość uŜytkownika
(X509_V_ERR_APPLICATION_VERIFICATION).
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Sprawdzenie list CRL
• Jeszcze listy CRL (tylko >= 0.9.7)
– konieczność samodzielnego pobrania
– interfejs X509

• Przygotowania: struktury i funkcje
– X509_STORE, X509_STORE_CTX, X509_LOOKUP
#inclde <openssl/x509_vfy.h>
X509_STORE* X509_STORE_new(void);
X509_LOOKUP* X509_STORE_add_lookup(X509_STORE* v,
X509_LOOKUP_METHOD* m);
int X509_load_crl_file(X509_LOOKUP* ctx,
const char* file, int type);
int X509_STORE_set_flags(X509_STORE* ctx,
unsigned long flags);
int X509_STORE_CTX_init(X509_STORE_CTX* ctx,
X509_STORE* store, X509* x509, STACK_OF(X509)* chain);
#include <openssl/x509.h>
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int X509_verify_cert(X509_STORE_CTX* ctx);

Omówione przed chwilą metody nie obejmują jeszcze sprawdzenia list CRL.
Niestety, OpenSSL nie zapewnia moŜliwości zdalnego pobrania list CRL z
centrum certyfikacyjnego i trzeba albo własnoręcznie pobrać i zapisać w
systemie odpowiedni plik, albo przygotować do tego celu odpowiednią
aplikację (lub dodatkowy moduł do tworzonego oprogramowania). Brak takŜe
funkcjonalności dodania listy CRL bezpośrednio do obiektów SSL czy
SSL_CTX. NaleŜy wykorzystać interfejs X509 (pliki nagłówkowe x509.h oraz
x509_vfy.h). Trudno udawać, Ŝe weryfikacja listy CRL jest prosta,
wprowadzimy jednak najpierw pojęcia dotyczące uŜywanych struktur danych:
- X509_STORE: struktura reprezentująca w ogólnym przypadku kolekcję
certyfikatów i list CRL, „obiekt-magazyn”
- X509_STORE_CTX: struktura gromadząca informacje uŜywane podczas
procesu weryfikacji. Wynika stąd, Ŝe naleŜy najpierw utworzyć obiekt
X509_STORE, wypełnić go listami CRL (w ogólnym przypadku takŜe
certyfikatami słuŜącymi do jego weryfikacji) i skonfrontować z certyfikatem
(który z kolei będzie reprezentowany przez strukturę typu X509),
- X509_LOOKUP: struktura opisująca kolekcję certyfikatów, które mogą być
przejrzane w określony sposób (determinowany przez metodę uŜytą do
stworzenia tej struktury; metoda ta jest typu X509_LOOKUP_METHOD).
Na kolejnym slajdzie zostanie przedstawiona procedura ładowania i
sprawdzania listy CRL. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe pomijamy wszelkie
operacje związane z weryfikacją samych certyfikatów (naleŜałoby je takŜe
dodać do obiektu-magazynu). Przyjmujemy równieŜ, Ŝe plik z listą CRL
znajduje się na dysku w miejscu znanym aplikacji.
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ClaRify it pLease!

X509_STORE

X509_LOOKUP

CRL List

X509_STORE_new();
X509_LOOKUP_file();
X509_STORE_add_lookup();
X509_load_crl_file();
X509_STORE_set_flags();

X509
X509_STORE_CTX

X509_STORE_CTX_new();
X509_STORE_CTX_init();
X509_verify_cert();
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1. Rozpoczynamy od utworzenia obiektu-magazynu X509_STORE przy
pomocy funkcji X509_store_new(). Funkcja nie przyjmuje Ŝadnego
parametru, a zwraca wskaźnik na utworzoną strukturę lub wartość NULL,
jeŜeli wystąpił jakiś błąd.
2. Do uzyskanego obiektu dodajemy strukturę przeglądową X509_LOOKUP.
Wykorzystujemy funkcję X509_STORE_add_lookup(): pierwszym
parametrem jest wskaźnik na obiekt-magazyn, drugim – wskaźnik na
metodę tworzenia struktury przeglądowej. PoniewaŜ listę CRL wczytywać
będziemy z pliku znajdującego się na dysku, do utworzenia obiektu
X509_LOOKUP wykorzystamy bezpośrednio metodę zwracaną przez
funkcję X509_LOOKUP_FILE(). Funkcja zwraca wskaźnik na utworzoną
strukturę (wskaźnik pusty w przypadku błędu).
3. MoŜna teraz wczytać do struktury przeglądowej listę CRL. Do funkcji
X509_load_crl_file() przekazujemy kolejno: wskaźnik na strukturę
przeglądową, ścieŜkę do pliku z listą CRL oraz format, w jakim zapisana
jest lista. W przypadku sukcesu funkcja zwraca 1.
4. Teraz trzeba ustawić flagi dotyczące weryfikacji certyfikatów w dla
obiektu-magazynu. Interesują nas wartości X509_V_FLAG_CRL_CHECK
oraz X509_V_FLAG_CRL_CHECK_ALL – obie zdefiniowano dopiero w
wersji 0.9.7 OpenSSL (wcześniej nie moŜna było w ten sposób sprawdzić
list CRL).
5. Tworzymy kolejną strukturę – kontekst X509_STORE_CTX. Najpierw
korzystamy z funkcji X509_STORE_CTX_new(), a potem inicjalizujemy
kontekst funkcją X509_STORE_CTX_init(), jako parametry przekazując
kolejno wskaźniki na: utworzony kontekst, obiekt-magazyn, strukturę
X509 zawierającą certyfikat do weryfikacji oraz opcjonalnie (moŜe mieć
wartość NULL) wskaźnik na łańcuch certryfikatów nadesłany przez drugą
stronę, pomocny w niektórych wypadkach podczas procesu sprawdzania.
6. Ostatnią fazą jest wywołanie funkcji X509_verify_cert(), wywołanej dla
obiektu-magazynu. Funkcja zwraca kod błędu. Jeśli weryfikacja przebiegła
pomyślnie, kod powrotu jest równy 1.
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Sami obsługujemy
podawanie haseł
• Domyślny sposób podawania hasła:
– Please enter password:
– niewygodny dla aplikacji GUI itp.

• Własna obsługa haseł
– dostarczenie funkcji zwrotnej
#include <openssl/.h>
void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx,
pem_password_cb *cb);
int pem_passwd_cb(char *buf, int size,
int rwflag, void *userdata);

– tekst powinien być niewidoczny na ekranie!
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W wielu przypadkach, jak choćby tworzenie nowych kluczy czy podpisywanie
certyfikatów, aplikacja OpenSSL wymaga podawania hasła (pomijamy część
przypadków, kiedy np. klucz „chroni” hasło puste, czego absolutnie nie naleŜy
stosować). Domyślnym sposobem przekazania hasła do aplikacji jest
wyświetlenie monitu w linii komend i oczekiwanie na wprowadzenie go przez
uŜytkownika. Niekiedy moŜe to nie wystarczać, np. gdy piszemy aplikację
okienkową lub jeŜeli zamierzamy zastosować bardziej wyspecjalizowany
sposób obsługi hasła.
Obsługa haseł opiera się na dostarczeniu własnej funkcji zwrotnej (czyli
wywoływanej przez system operacyjny; po zakończeniu wykonywania
sterowanie zwracane jest równieŜ do systemu). Funkcja zwrotna (w
przykładzie nazwana pem_passwd_cb, ale oczywiście nazwa jest dowolna w
zakresie dopuszczalnym przez język C) musi zwracać liczbę całkowitą, a jej
parametry oznaczają kolejno:
- buf – wskaźnik na bufor zawierający hasło, wychodząc z funkcji zwrotnej
naleŜy zapewnić, iŜ jest on zakończony znakiem ‘0’,
- size – długość bufora w bajtach – nie jest to rzeczywista długość hasła!,
- rwflag – flaga określająca, czy funkcję wywołano dla odszyfrowania (0), czy
dla zaszyfrowania (1) danych, moŜna to wykorzystać np. dla określenia, czy
powtórzyć monit dla uniknięcia omyłki pisarskiej przy ustawianiu hasła,
- userdata – wskaźnik na dane uŜytkownika, który będzie omówiony później.
Funkcja musi zapisać hasło do bufora buf i zwrócić jego długość, poza tym
programista moŜe zakodować taką obsługę hasła, jaką sobie Ŝyczy.
Po przygotowaniu funkcji zwrotnej naleŜy ją zarejestrować. Do tego celu
słuŜy funkcja SSL_CTX_set_default_passwd_cb(), za parametry przyjmująca
wskaźnik na kontekst SSL, dla którego rejestrujemy funkcję oraz wskaźnik na
samą funkcję.
Rzeczą, o której naleŜy pamiętać przy własnej implementacji pobierania
haseł, jest fakt, Ŝe nie mogą być one wyświetlane na ekranie. MoŜna to
osiągnąć np. zmieniając czasowo własności bieŜącego terminala.
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Podaj hasło tylko raz
• Dostarczamy bufor z hasłem
void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata
(SSL_CTX *ssl_ctx, void* userdata);

• Prosty przykład
#include <openssl/.h>
char* szPwd = “tajne_haslo\0”;
int pem_cb(char* buf, int size, int rw, void* userdata)
{
strncpy(buf, (char*)userdata, size);
buf[size – 1] = ‘\0’;
return (strlen(userdata));
}
SSL_CTX_set_default_passwd_cb(ctx, pem_cb);
SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata (ctx,
(void*)szPwd); 76

Wyobraźmy sobie sytuację, w której administrator centrum certyfikacyjnego
musi wystawić kilkanaście lub więcej certyfikatów. Zakładamy, Ŝe polityka
bezpieczeństwa CA stanowi, iŜ kaŜde Ŝądanie certyfikatu przed wystawieniem
naleŜy ręcznie zweryfikować (brak pełnego automatyzmu). Administrator CA
chce wystawić wszystkie zweryfikowane certyfikaty od razu – nie ma sensu,
aby wpisywał hasło do klucza prywatnego CA dla kaŜdego certyfikatu. W tym
wypadku posłuŜenie się mechanizmem pamiętającym hasło po jednokrotnym
jego wpisaniu nie stanowi rozwiązania znacząco obniŜającego bezpieczeństwo
systemu (zakładając, Ŝe hasło jest naleŜycie chronione w pamięci procesu).
OpenSSL umoŜliwia przekazanie danych uŜytkownika do przedstawionej
przed chwilą funkcji zwrotnej słuŜącej do własnej obsługi haseł. Druga
funkcja nosi nazwę SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(), a jako
parametry przyjmuje wskaźnik na kontekst SSL, którego dotyczy zmiana oraz
wskaźnik na dane uŜytkownika. Danymi moŜe być bufor z hasłem.
Przedstawiony przykład jest maksymalnie trywialny i absolutnie nie zalecany
do stosowania w rzeczywistości – nie moŜna choćby „sztywno” kodować
hasła. Jego rola jest wyłącznie pokazowa. Po inicjalizacji bufora z hasłem
definiujemy funkcję zwrotną, która kopiuje odpowiednią liczbę bajtów z
danych uŜytkownika do bufora, w którym musi się znaleźć hasło, ustawia
znak kończący łańcuch znakowy i zwraca długość tego hasła. Nie jest
rozróŜniany cel podawania hasła (flaga rw).
W rzeczywistych zastosowaniach podstawową modyfikacją byłaby inna
inicjalizacja bufora szPwd. Narzucającą się moŜliwością jest jednokrotne
wprowadzenie hasła z klawiatury przy zmodyfikowanych chwilowo
właściwościach terminala tak, aby tekst nie był widoczny na ekranie. Później
moŜna przywrócić własności terminala, przepisać wprowadzone znaki do
szPwd i nie martwić się wpisywaniem hasła. Powinno ono jednak być moŜliwie
szybko (tzn. kiedy zakończy się jednolita sekwencja czynności
administracyjnych) usunięte z pamięci, Bufor z danymi uŜytkownika dla
funkcji zwrotnej moŜe być zaś wyzerowany, aby program mógł wykryć tę
sytuację przy kolejnej próbie sięgnięcia po hasło.
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Przypadki chodzą po
ludziach...
• Generator liczb losowych wymaga inicjalizacji
• Specjalne urządzenia
– /dev/urandom: generuje dane pseudolosowe
– /dev/random: gromadzi entropię
– bezpieczniej: /dev/random

• Inicjalizacja
– domyślnie OpenSSL samo uŜywa /dev/urandom
#include <openssl/rand.h>
int RAND_load_file(const char* file, long max_bytes);

• A jeśli nie ma /dev/(u)random?
– Windows: EGADS
– Unix / Linux: EGADS, EGD, PRNGD
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W przypadku aplikacji spełniających zadania związane z bezpieczeństwem
kluczową kwestią jest odpowiednia inicjalizacja generatora liczb
pseudolosowych (PRNG) tak, aby uniemoŜliwić potencjalnemu napastnikowi
odgadnięcie utworzonych sekwencji i pomyślne przeprowadzenie ataku.
Systemy o rodowodzie uniksowym dostarczają dwóch specjalnych urządzeń
związanych z generowaniem danych pseudolosowych. Są to:
- /dev/random – usługa gromadząca entropię (miarę nieuporządkowania)
systemu np. na podstawie działań uŜytkownika (ruchy myszą, naciskane
klawisze), zawartości ekranu itp.
- /dev/urandom – urządzenie generujące liczby pseudolosowe, nigdy nie
blokuje się.
Lepszym wyjściem jest skorzystanie z urządzenia /dev/random. Jego wadą
jest fakt, Ŝe moŜe zablokować wykonywanie programu, jeśli w systemie nie
znajduje się wystarczająco duŜo entropii, aby wygenerować poŜądaną ilość
danych.
JeŜeli aplikacja korzystająca z OpenSSL nie wywołuje Ŝadnych funkcji
inicjalizujących PRNG, biblioteka podczas inicjalizacji sama próbuje
skorzystać z /dev/urandom (oczywiście na systemach, na których to
urządzenie istnieje). Jak wspomniano, lepszym sposobem jest jednak uŜycie
urządzenia /dev/random.
OpenSSL dostarcza funkcji umoŜliwiającej zainicjalizowanie PRNG zawartością
wskazanego pliku. Funkcja RAND_load_file() jako pierwszy parametr
przyjmuje ścieŜkę do pliku, jako drugi – liczbę bajtów do przeczytania (-1
oznacza cały plik). Przykładowe wywołanie RAND_load_file(“/dev/random”,
1024); inicjuje PRNG 1024 bajtami danych z urządzenia pseudolosowego.
Podobne wywołanie powinno znaleźć się na początku kaŜdej aplikacji
korzystającej z liczb losowych.
Na systemach nie posiadających wspomnianych urządzeń moŜna uŜyć
mechanizmu EGADS (Entropy Gathering and Distribution Source) – dostępny
takŜe dla Windows, EGD, PRNGD bądź innych.
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Gdy występuje
niespodziewany błąd...
• Przyjazna i odpowiednia obsługa
błędów jest nieocenioną pomocą
• Inicjalizacja
#include <openssl/err.h>
#include <openssl/ssl.h>

/*(1), (3)*/
/*(2)*/

void ERR_load_crypto_strings(void); /*(1)*/
void SSL_load_error_strings(void); /*(2)*/

• Deinicjalizacja
void ERR_free_strings(void);

/*(3)*/
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OpenSSL API umoŜliwia uzyskanie rozszerzonej informacji o błędach, co jest
w wielu wypadkach nieocenioną pomocą zarówno dla projektanta, jak i
uŜytkownika aplikacji. Ten pierwszy ma moŜliwość dokładniejszego zbadania
zachowania aplikacji na jej etapie projektowania, co pomaga w szybszym
usunięciu błędów implementacji. Z kolei uŜytkownik jest w stanie
przygotować dokładny raport o wystąpieniu błędu, dzięki czemu łatwiej
zorientować się w jego charakterze.
W celu umoŜliwienia wykorzystania predefiniowanych informacji tekstowych o
napotkanych podczas działania programu błędach, na początku działania
programu musi zostać wywołana jedna z dwóch funkcji:
– void ERR_load_crypto_strings(void); - rejestruje komunikaty o błędach dla
biblioteki libcrypto (nadaje się więc dla kodu nie wykorzystującego
funkcjonalności libssl),
– void SSL_load_error_strings(void); - rejestruje komunikaty o błędach
zarówno dla biblioteki libcrypto, jak i dla biblioteki libssl.
JeŜeli została wywołana którakolwiek z powyŜszych funkcji, przed
zakończeniem programu musi być wywołana funkcja ERR_free_strings(),
która zwalnia pamięć wykorzystaną przez uprzednio zarejestrowane
komunikaty.
JednakŜe w wypadku, gdy wydajność programu jest czynnikiem krytycznym,
a moŜna obejść się bez kompletnych danych o błędach, zaleca się nie
wywoływać powyŜszych funkcji i obsługiwać błędy polegając wyłącznie na
wartościach zwracanych przez poszczególne wywoływane funkcje.
Nie jest oczywiście Ŝadną przeszkodą przygotowanie dodatkowego,
rozszerzonego wsparcia obsługi błędów przez projektanta, które współgra z
mechanizmami wbudowanymi.
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...sięgamy do kolejki
• Kolejka błędów
• Format
error:[error code]:[library name]:[function name]:
[reason string]

• Wyświetlanie kolejki
#include <openssl/err.h>
void ERR_print_errors(BIO* bp);
unsigned long ERR_get_error_line(const char** file,
int* line);
char* ERR_error_string(unsigned long e, char* buf);
char *ERR_error_string_n(unsigned long e,
char* buf, size_t len);

• Czyszczenie kolejki
void ERR_clear_error(void);
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Mechanizm raportowania błędów OpenSSL działa na zasadzie kolejki błędów,
do której sukcesywnie ładowane są zarejestrowane uprzednio łańcuchy
znakowe odpowiadające poszczególnym rodzajom zdarzeń.
JeŜeli wykorzystujemy explicite obiekty BIO, najłatwiej jest uŜyć funkcji
ERR_print_errors(). Wypisuje ona po kolei wszystkie błędy, jakie OpenSSL
zarejestrował dla wskazanego obiektu BIO i czyści kolejkę błędów. Kod błędu
ma format:
[PID]:error:[kod błędu]:[nazwa biblioteki]:[nazwa funkcji]:[opis
błędu]:[nazwa pliku]:[numer linii]:[dodatkowy tekst opcjonalny]
Jeśli nie operujemy na obiektach BIO bezpośrednio, naleŜy uŜyć kilku innych
funkcji. Funkcja ERR_get_error_line() pobiera i usuwa pierwszy
(najwcześniejszy) błąd z kolejki, przechowując przy tym nazwę pliku i numer
linii, w której on wystąpił, odpowiednio w zmiennych file i line. Funkcja
ERR_error_string() pobiera ciąg znaków skojarzony z kodem błędu o wartości
e i umieszcza go w buforze wskazywanym przez buf (jeśli przekaŜemy
wartość NULL, jest uŜywany wewnętrzny, statyczny bufor alokowany przez
bibliotekę). Minimalna długość bufora to 120 znaków. Wersja z sufiksem _n
zapisuje do bufora co najwyŜej len znaków (wraz z kończącym '\0'). PoniewaŜ
błędów moŜe być więcej, naleŜy sprawdzać w pętli, czy kolejne wywołania
ERR_get_error_line() zwracają sukces. Kod błędu ma w tym wypadku format:
error:[kod błędu]:[nazwa biblioteki]:[nazwa funkcji]:[opis błędu].
Po obsłuŜeniu wszystkich bieŜących błędów moŜna dla całkowitej pewności
wyczyścić kolejkę błędów przy pomocy funkcji ERR_clear_error().
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Przykład - własna
obsługa kolejki
#include <openssl/err.h>
unsigned long ulCode = 0;
char szData[121];
const char* szFile = NULL;
int iLine = 0, iLevel = 0;
...
while ((ulCode = ERR_get_error_line(&szFile, &iLine)) != 0)
{
ERR_error_string(ulCode, szData);
fprintf(stderr, “Level %d, File %s, line %d -> %s\n",
++iLevel, szFile, iErrLine, szData);
}
ERR_clear_error();
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PowyŜszy kod po deklaracji i inicjalizacji niezbędnych zmiennych przegląda w
pętli kolejkę błędów. Dla kaŜdego znalezionego błędu wypisuje na
standardowy strumień błędu: poziom (numer) błędu, miejsce jego
wystąpienia w kodzie źródłowym oraz właściwą informację o przyczynach
jego wystąpienia. Jak widać, wartość zwrócona przez ERR_get_error_line() –
czyli kod błędu – jest następnie przekazana jako indeks do funkcji
ERR_error_string(), która zapisuje opis tego kodu do bufora wskazanego
przez szData. Pętla kończy się, kiedy nie ma juŜ więcej błędów w kolejce
(ERR_get_error_line() zwróci 0). Na wszelki wypadek kolejka błędów jest
dodatkowo czyszczona przy pomocy ERR_clear_error().
Przedstawiony kod da następujący przykładowy rezultat po próbie
uruchomienia klienta SSL z nieprawidłowo podaną ścieŜką do certyfikatu:
$ ./test_err
Level 1, File bss_file.c, line 259 -> error:02001002:system library:fopen:No
such file or directory
Level 2, File bss_file.c, line 261 -> error:20074002:BIO
routines:FILE_CTRL:system lib
Level 3, File ssl_rsa.c, line 513 -> error:140AD002:SSL
routines:SSL_CTX_use_certificate_file:system lib
$
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Konfigurujemy
• Plik konfiguracyjny
– format [sekcja], klucz = wartość
– w przyszłości API rozszerzone, np. XML
#include <openssl/conf.h>
CONF_METHOD* NCONF_default(void);
CONF* NCONF_new(CONF_METHOD* meth);
int NCONF_load(CONF* conf, const char* file, long* err);
void NCONF_free(CONF* conf);
char* NCONF_get_string(const CONF* conf,
const char* group, const char* name);
int NCONF_get_number_e(const CONF* conf,
const char* group, const char* name, long* result);
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OpenSSL dostarcza API umoŜliwiającego prosty dostęp do plików
konfiguracyjnych w formacie opisanym przy okazji omawiania narzędzia
administracyjnego OpenSSL. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
przygotowywać sobie takie pliki do własnych celów i odczytywać je przy
pomocy API, oszczędzając sobie prac przy implementacji. W przyszłości
twórcy biblioteki planują rozszerzenie API, aby moŜna było odczytywać np.
pliki w formacie XML.
Funkcje dotyczące odczytu z plików konfiguracyjnych są dostępne w pliku
nagłówkowym conf.h. Zanim wczytamy plik, muszą zostać utworzone
odpowiednie struktury. Struktura konfiguracyjna nosi nazwę CONF i musi być
utworzona przy pomocy innej struktury – CONF_METHOD, która z kolei
zwracana jest przez funkcję NCONF_default(). Po utworzeniu obiektu CONF
moŜna wczytać do niego plik przy pomocy funkcji NCONF_load(). Funkcja
przyjmuje wskaźnik na obiekt CONF, nazwę pliku oraz wskaźnik na liczbę
odnoszącą się do numeru linii, w której wystąpił ewentualny błąd (0 oznacza
błąd natury ogólnej, np. brak pliku). Sama funkcja zwraca 1 w przypadku
sukcesu, 0 jeśli mamy do czynienia z błędem – wtedy naleŜy sprawdzić
wartość err). Plik i strukturę zwalniamy wołając funkcję NCONF_free(),
przekazując do niej wskaźnik na odpowiednią strukturę.
Do odczytu wartości z pliku najczęściej uŜywane są następujące funkcje:
- NCONF_get_string(), uŜywana do odczytu wartości znakowych, oprócz
wskaźnika na strukturę CONF przyjmuje wskaźniki na nazwę sekcji (NULL,
jeśli szukamy zmiennej globalnej w pliku) i klucza. Zwraca wskaźnik na
szukaną wartość bądź NULL, jeśli jej nie znaleziono,
- NCONF_get_number_e(), uŜywana do odczytu liczby. Wprowadzona w
wersji 0.9.7. W przypadku błędu zwraca 0, sukcesu 1. Przyjmowane
parametry są takie same, jak dla NCONF_get_string(), z tą róŜnicą, Ŝe
znaleziona wartość jest zapisywana w zmiennej wskazywanej przez result.
Istnieje równieŜ funkcja NCONF_get_number(), ale nie poleca się jej
uŜywania, poniewaŜ nie umoŜliwia ona obsługi błędów.
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O czym powiedzieliśmy
• OpenSSL dla kaŜdego
– historia, informacje ogólne, źródła wiedzy
– instalacja

• OpenSSL dla administratora
– konfiguracja i uŜytkowanie
– budowa i obsługa własnego CA
– nakładki graficzne na OpenSSL

• OpenSSL dla programisty
–
–
–
–

inicjalizacja i deinicjalizacja
aplikacja w architekturze klient/serwer
zapis i odczyt danych
krok w głąb: certyfikaty, hasła, obsługa informacji
diagnostycznych i plików konfiguracyjnych
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Pora na podsumowanie. Niniejsza prezentacja została podzielona
koncepcyjnie na trzy części. Pierwsza z nich omawiała informacje przydatne
dla kaŜdego, kto chce skorzystać z biblioteki OpenSSL, niezaleŜnie od faktu,
którego z modułów i w jaki sposób będzie uŜywał. Przedstawiono krótko
historię projektu, wskazano potrzebę zabezpieczania komunikacji sieciowej
oraz podano wskazówki, gdzie szukać dodatkowych informacji, które nie
mogły zamknąć się w kilkugodzinnym wykładzie. Część tę zakończyły krótkie
wskazówki dotyczące instalacji w najszerzej uŜywanych systemach.
Kolejny fragment wykładu zawierał informacje przydatne dla osób, które chcą
po prostu skorzystać z funkcjonalności dostarczanej wraz z biblioteką, a nie
jest im potrzebne pisanie własnego oprogramowania. Wskazano ogólny
wzorzec wydawania poleceń w konsoli, przedstawiono format pliku
konfiguracyjnego oraz pewną liczbę najprostszych poleceń. Jako bardziej
rozbudowany przykład omówiono proces budowy prywatnego centrum
certyfikacyjnego (przy czym poruszono krótko problem uwierzytelniania w
protokole SSL/TLS). Na koniec dokonano krótkiego przeglądu graficznych
nakładek administracyjnych na pakiet OpenSSL.
Ostatnia część prezentacji przeznaczona była ściśle dla programistów.
Przygotowano krótkie przykłady dotyczące czynności niezbędnych dla
tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem OpenSSL na najczęściej
wykorzystywanych platformach systemowych. Przestawiono duŜą grupę
funkcji: do inicjalizacji i czyszczenia struktur danych, tworzenia połączenia
szyfrowanego po stronie klienta oraz serwera, do zapisu i odczytu danych z
szyfrowanego połączenia. Sięgnięto po kilka bardziej zaawansowanych
rozwiązań: sprawdzanie certyfikatów drugiej strony, własne funkcje do
pobierania haseł i obsługiwania błędów oraz wykorzystanie plików
konfiguracyjnych.
Zaprezentowany materiał powinien umoŜliwić pracę z OpenSSL na
podstawowym poziomie i pomóc w wykonaniu najbardziej typowych zadań
administracyjnych i/lub programistycznych. MoŜe takŜe stanowić odpowiednią
podbudowę pod rozszerzenie swojej wiedzy przy pomocy róŜnorakich źródeł.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006

82

O czym nie powiedzieliśmy
• OpenSSL dla administratora
–
–
–
–
–

więcej o podpisach cyfrowych oraz PKI
szyfrowanie danych, kryptografia symetryczna
zabezpieczanie HTTP
akceleracja sprzętowa
...

• OpenSSL dla programisty
–
–
–
–
–
–

wielowątkowość, kolekcje...
bezpośrednie wykorzystanie BIO
operacje matematyczne na wielkich liczbach
API: szyfrowanie danych, podpisy cyfrowe, ...
OpenSSL w innych językach programowania
...
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Jest oczywiste, Ŝe nawet dość długi – pozostaje mieć nadzieję, Ŝe niezbyt
nuŜący – wykład nie jest w stanie zawrzeć w sobie choćby pełnego przeglądu
moŜliwości biblioteki, której interfejs programistyczny liczy kilka setek
funkcji, a administracyjny jest jeszcze bardziej złoŜony. PoniŜej wymienione
zostanie więc kilka kwestii, w kierunku których warto zwrócić szczególną
uwagę. Absolutnie nie mogą być one traktowane jako wyczerpująca lista
brakujących tematów – raczej jako lista „na początek”
W przypadku interfejsu administratora skoncentrowaliśmy się na kwestiach
budowy centrum certyfikacyjnego. Warto natomiast przybliŜyć sposób, w jaki
przy pomocy linii poleceń szyfruje się i podpisuje cyfrowo dane. Mimo dość
szerokiego omówienia konfiguracji CA, pozostaje sporo szczegółowych, a
waŜnych, informacji dotyczących np. rozszerzeń certyfikatów w formacie
X.509 czy sposobów dystrybucji list CRL. Kolejną istotną kwestią jest sposób
zabezpieczania ruchu HTTP (do którego moŜna wykorzystać bazowe
umiejętności nabyte przy tworzeniu CA). Sporo korzyści moŜe przynieść
zainteresowanie się sposobami sprzętowego przyspieszenia działania
biblioteki OpenSSL, szczególnie w przypadku zastosowań wymagających
wysokiej wydajności.
DuŜo ciekawych informacji zostało pominiętych takŜe przy omawianiu
OpenSSL API. JeŜeli chodzi o bezpośrednie zadania programistyczne, z
pewnością naleŜy dowiedzieć się więcej o zastosowaniu wielowątkowości w
OpenSSL, wykorzystaniu kolekcji (struktury STACK_OF) oraz istotnych dla
operacji kryptograficznych działań matematycznych na wielkich liczbach.
Tylko wspomniano abstrakcje wejścia-wyjścia (BIO), stanowiące równieŜ
odrębny temat. Nie było miejsca na przykłady wykorzystania API w kierunku
liczenia funkcji skrótów, podpisów cyfrowych czy teŜ szyfrowania danych.
Wreszcie programiści tworzący kod w językach innych niŜ C/C++ zainteresują
się z pewnością sposobami uŜycia OpenSSL API w Perlu czy Pythonie.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niemal całą wiedzę zdobytą od strony administracyjnej
moŜna potem przekuć w kod programu, wykorzystując OpenSSL API.
Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Dane kontaktowe
gerard@man.poznan.pl

http://szkolenia.man.poznan.pl

http://www.man.poznan.pl

http://security.psnc.pl

http://www.openssl.org
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PowyŜsze dane kontaktowe pozwalają na dostęp do następujących
informacji:
• gerard@man.poznan.pl - adres e-mailowy autora prezentacji. Postaram się
odpowiedzieć na wszystkie pytania lub przekaŜę je do osoby odpowiedzialnej
w ramach PCSS za poruszone przez pytającego zagadnienie,
• http://szkolenia.man.poznan.pl – strona internetowa informująca o
poszczególnych szkoleniach działu KDM Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo – Sieciowego. UmoŜliwia rejestrację na poszczególne
spotkania oraz pobranie materiałów z poprzednich wykładów,
• http://security.psnc.pl – strona internetowa Zespołu Bezpieczeństwa PCSS.
Zespół zajmuje się między innymi doradztwem w zakresie zabezpieczeń sieci
komputerowych oraz sprawdzaniem stanu zabezpieczeń istniejącej
infrastruktury informatycznej. Zakres dostępnych materiałów jest
sukcesywnie zwiększany,
• http://www.man.poznan.pl – strona internetowa Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo – Sieciowego i jednocześnie poznańskiej sieci miejskiej
(POZMAN). Zapraszamy do zapoznania się z zakresem prac prowadzonym w
PCSS oraz z oferowanymi przezeń moŜliwościami związanymi z dostępem do
“światowej pajęczyny”,
• http://www.openssl.org – oficjalna strona internetowa projektu OpenSSL.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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Dyskusja

Dziękuję za uwagę! :-)
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Dziękuję za zapoznanie się z przedstawionym materiałem. Mam nadzieję, Ŝe
zawarta w nim treść pomoŜe w podniesieniu stopnia bezpieczeństwa
projektowanych rozwiązań programistycznych.

Wykorzystanie OpenSSL w tworzeniu bezpiecznych aplikacji
G. Frankowski, szkolenie działu KDM - PCSS, Poznań, 28.02.2006
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