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Kapitola 1 

Kapitola 1 

Úvod
Pre udržanie konkurencie schopnosti v dnešnom obchodnom svete, je nutné svoje služby a 

produkty poskytnúť  čo možno najširšiemu spektru užívateľov.  Preto mnoho spoločností  v 

snahe udržať si čo najviac zákazníkov automatizujú svoje obchodné postupy a vystavujú ich 

na Internet v podobe webových stránok - informačných systémov, elektronických obchodov 

či elektronického bankovníctva. 

Internet je najznámejšou celosvetovou distribuovanou počítačovou sieťou. Pôvodný Internet 

vznikol v roku 1969 ako ARPANET, sieť vytvorená ministerstvom obrany Spojených štátov 

Amerických  [1].  V súčasnosti  sa Internet  stal  každodenný a dôležitý  zdroj  informácii  pre 

mnohých užívateľov na celom svete.

Keďže  väčšina  z  týchto  webových  stránok  obsahuje  senzitívne  informácie,  základnou 

vlastnosťou  systémov  musí  byť  ich  bezpečnosť.  Bezpečnosť  v  sebe  zahrňuje  ochranu 

senzitívnych informácií, prístup k ním iba oprávneným užívateľom a kontrolu prístupových 

pravidiel.  Preto  tieto  systémy majú  v sebe zahrnuté  bezpečnostné  modely,  ktoré  zaručujú 

prístup  k  informáciám  na  základe  autentifikácie  a  autorizácie  a  zaručujú  bezpečnosť 

informácii.

Bezpečnosť však nie je jedinou podmienkou, aby bolo použitie týchto systémov úspešné a 

konkurencie schopné. Systémy musia byť spoľahlivé, dostupné a výkonné. Znamená to, že 

musia byť dostupné pre zákazníkov 24 hodín denne, 7 dni v týždni a 52 týždňov v roku. 

Systém sa teoreticky definuje ako spoľahlivý a dostupný ak splňuje tzv. pravidlo „five 9s“, 

teda dostupnosť 99,999% (maximálna nedostupnosť 5,39 minút v roku). Výkonnosť a hlavne 

odpoveď  systému  má  veľký  vplyv  na  užívateľov,  pretože  z  výsledkov  nejednej  štúdie 

vyplýva,  že  užívatelia  zvyknú  opúšťať  webové  stránky,  ktorých  doba  odpovede  je  dlhá 

(niekoľko sekúnd) a na druhej strane zvyknú dlhšie používať stránky, ktorých doba odpovede 

je  oveľa  kratšia.  Keďže  Internet  funguje  na  komerčnej  sfére,  musia  sa  poskytovatelia 
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Úvod

systémov pokúsiť znížiť dobu odpovede ich služieb a obslúžiť čo možno najviac užívateľov, 

aby si svojich zákazníkov udržali. 

Použitie web cache má nepopierateľné výhody, pretože znižuje zaťaženie webových serverov, 

prenosovú  kapacitu  siete  a  dobu  odpovede.  Teda  zvyšuje  spoľahlivosť,  dostupnosť  a 

výkonnosť systémov, ktoré sú nasadené na daných serveroch.

Cieľom tejto  práce  je  navrhnúť  bezpečnostný  model  autentifikácie  pre  systémy pomocou 

distribuovaných cache tak, aby bolo možné v týchto cache kontrolovať prístupové pravidla, 

bez ich replikácie z pôvodného servera. Jedná sa o tzv. Single-Sign One (SSO) princíp, kedy 

je užívateľ po úspešnej autentifikácii na webovom serveri, automaticky autentifikovaný aj na 

korešpondenčných webových cache. Návrh by mal byť čo možno najjednoduchší v zmysle 

úprav, ktoré by boli kladené už na existujúcu infraštruktúru. Napr. aby nebolo nutné meniť 

implementáciu webových prehliadačov, ale aby sa naopak využili pôvodné mechanizmy.

V súčasnosti  už existuje  niekoľko riešení,  ktoré  sa  zaoberajú  problémom autentifikácie  v 

distribuovanom  prostredí,  ako  napr.  autentifikačný  protokol  Kerberos  [2] alebo  Akamai1, 

spoločnosť,  ktorá sa zaoberá platformou pre distribuované systémy,  vrátane autentifikácie. 

Taktiežs  sa  Giles  vo  svojej  práci  [3] venuje  popisu  riešenia  pre  autentifikáciu  v 

distribuovaných web cache, s ktorým má riešenie v tejto diplomovej práci niektoré podobné 

postupy.

Práca má nasledujúcu štruktúru. Kapitola 1 obsahuje úvod, do problému, ktorý je v tejto práci 

riešený.  Kapitola  2  je  zameraná  na  popis  relevantných  technológii  Internetu  a  úvod  do 

kryptografie.  Kapitola  3  popisuje  návrh bezpečnostného  modelu  autentifikácie,  definovaní 

podmienok, ktoré by mal spĺňať až po postupný návrh modelu. Kapitola 4 obsahuje popis 

prototypovej  implementácie navrhnutého modelu a Kapitola 5 obsahuje jeho bezpečnostnú 

analýzu. V kapitole 6 sú zhrnuté dosiahnuté hlavné ciele a prínosy tejto práce.

1 Jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti Akamai, Daniel Lewin,  tragicky zahynul na palube letu č. 11 pri 

teroristickom útoku 11. septembra 2001
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Kapitola 2 

Kapitola 2 

Pozadie 

2.1 Základy Internetu

Internet  od  svojho  vzniku  prešiel  mnohými  zmenami,  až  dostal  dnešnú  podobu,  kedy  je 

veľkou doslova celosvetovou počítačovou sieťou, ktorá síce vznikla na akademickej pôde, ale 

dnes už funguje plne na komerčnej sfére a prístup k nej má ktokoľvek. V súčasnej dobe patrí 

Internet medzi hlavné komunikačné a informačné médium, ktoré využíva čím ďalej tým viac 

užívateľov. 

Najmä  v  posledných  rokoch  nastal  jeho  prudký  rozmach  a  jeho  najrozšírenejšou  a 

najpopulárnejšou  službou  sa  stala  World  Wide  Web  (WWW),  ktorá  poskytuje  prístup  k 

informáciám vo forme webových stránok. Jedným z dôvodov veľkého rozmachu Internetu bol 

aj rapídny nárast počtu užívateľov, ktorí začali využívať jeho služby. 

Región Počet obyvateľov Počet užívateľov 

Internetu

Percentuálny 

nárast

2000-2007
Afrika 933,448,292 33,545,600 643.1 % 
Ázia 3,712,527,624 436,758,162 282.1 % 
Európa 809,624,686 321,853,477 206.2 % 
Stredný východ 193,452,727 19,539,300 494.8 % 
Severná Amerika 334,538,018 232,655,287 115.2 % 
Latinská Amerika a Karibik 556,606,627 109,961,609 508.6 % 
Oceánia a Austrália 34,468,443 18,796,490 146.7 % 
Spolu 6,574,666,417 1,173,109,925 225.0 % 

Tabuľka 1: Počet užívateľov Internetu a ich nárast v rokoch 2000 až 2007[4]
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Tabuľka  č.  1  zobrazuje  počet  obyvateľov  v  danom  regióne  a  počet  obyvateľov,  ktorí 

využívajú internet a ich percentuálny nárast v rokoch 2000 až 2007.

Medzi  ďalšie  populárne  služby  Internetu  patrí  okrem  WWW  aj  elektronická  pošta,  pre 

komunikáciu  pomocou  e-mailových  správ,  Gopher,  služba  pre  usporiadanie  informácii  na 

Internet-e,  newsgroup  pre  predávanie  sieťových  news  a  mnoho  ďalších.  Internet  taktiež 

poskytuje služby v reálnom čase ako internetové rádio či internetové televízne vysielanie.

Tieto  služby sú väčšinou založené  na výmene správ medzi  klientom a serverom.  Servery 

poskytujú  jednotlivé  služby  prístupné  pomocou  konkrétneho  protokolu  a  na  konkrétnom 

porte. Klienti využívajú dané služby vytvorením spojenia na server konkrétnym protokolom a 

portom. Medzi najpoužívanejšie internetové protokoly patrí TCP, IP, HTTP, HTTPS, POP, 

SMTP, LDAP, FTP, TELNET, SSH a mnoho ďalších. Napr. služba WWW využíva protokol 

HTTP [5], zvyčajne na porte 80. 

2.1.1 World Wide Web

WWW  patrí  medzi  najznámejšiu  službu  Internetu,  ktorá  vytvára  systém  prepojených 

webových  stránok  (HTML stránok2)  a  dokumentov  (všeobecne  zdrojov).  Každý  zdroj  sa 

nachádza  na  špeciálnych  počítačových  serveroch  tzv.  webových  serveroch  a  má  svoju 

unikátnu adresu Unified Resource Locator (URL), pomocou ktorej je ho možné v Internete 

vyhľadať.

Užívateľ vytvorí požiadavku na webovú stránku zadaním adresy Unified Resource Locator 

(URL),  ktorá  slúži  na  lokalizáciu  zdroja  na  webovom serveri,  do  webového  prehliadača. 

Webový prehliadač je aplikačný software, ktorý umožní užívateľovi interakciu s webovými 

stránkami. 

Po zadaní URL adresy užívateľom do prehliadača, prehliadač odošle požiadavku pomocou 

protokolu HTTP (Kapitola 2.1.2) na webový server, ktorý ju spracuje a v prípade kladnej 

odpovede  odošle  späť  zdroj  požadovanej  webovej  stránky,  ktorý  je  potom spracovaný  a 

zobrazený webovým prehliadačom užívateľovi. V prípade negatívnej odpovede sa zvyčajné 

zobrazí chybová hláška.

Väčšina prehliadačov natívne podporuje okrem HTML aj  rôzne iné formáty ako obrázky, 

2 Názov je odvodený od značkovacieho jazyka Hypertex Markup Language, používany pre vytváranie stránok.
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animácie,  hudbu alebo aktívne prvky. Formáty sú definované pomocou typu Multipurpose 

Internet  Mail  Extensions  (MIME)  [6][7][8],  internetovým  štandardom,  ktorý  rozširuje 

formáty  emailových  správ.  Tieto  typy  umožňujú  návrhárom vkladať  do  stránok  obrázky, 

animácie, video a zvuk alebo ich pomocou stránok sprístupniť. 

2.1.1.1 Protokol HTTP

Hypertext  Transport  Protocol  (HTTP)  je  základným  komunikačným  protokolom  služby 

WWW pre prenos HTML stránok. V súčasnosti existuje jeho implementácia v troch verziách 

0.9 (1993), 1.0 (1996) a 1.1 (1999). Dnes sa najviac používa verzia HTTP/1.1, definovaná v 

RFC 2616.

Protokol  je  založený  na  princípe  dotaz-odpoveď  medzi  klientom  (väčšinou  webový 

prehliadač)  a  webovým serverom (Web/HTTP server).  Verzia  1.1 definuje osem príkazov 

typu dotaz (HEAD, GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT). 

Klient  vytvorí  dotaz pomocou jedného z týchto príkazov a odošle ho na server,  ktorý ho 

spracuje a odošle klientovi odpoveď. Odpoveď pozostáva zo statusu odpovede, za ktorým 

nasleduje konkrétny obsah odpovede (napr. požadovaný objekt zo servera, chybová hláška 

alebo  iná  informácia).  Status  odpovede  informuje  klienta  akým  výsledkom  skončila 

spracovanie jeho dotazu. Obsahuje číselný kód a textové odôvodnenie odpovede (napr. 404 

File Not Found3).

Príklad HTTP požiadavky klienta:

 GET /index.htm HTTP/1.1
 Host: www.webserver.com

HTTP odpoveď servera:

3 Zoznam všetkých statusov HTTP odpovede je možné nájsť na HTTP Status Codes
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 HTTP/1.1 200 OK
 Date: Mon, 30 Aug 2007 18:49:34 GMT
 Server: Apache/2.1.27 (Unix)  (Red-Hat/Linux)
 Last-Modified: Wed, 08 Aug 2007 03:41:09 GMT
 Etag: "3f80f-1b6-3e1cb03b"
 Accept-Ranges: bytes
 Content-Length: 438
 Connection: close
 Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Hlavička požiadavky klienta obsahuje HTTP príkaz GET, za ktorým nasleduje relatívna URL 

adresa zdroja, ktorý požaduje a verzia HTTP protokolu, ktorý používa. Na druhom riadku je 

položka hlavičky Host, ktorá obsahuje názov webového servera.

HTTP odpoveď servera obsahuje verziu protokolu HTTP a status odpovede,  za ktorou na 

novom riadku nasledujú ďalšie položky hlavičky ako dátum, verzia webového servera, typ 

spojenia,  veľkosť  odpovede  v  bytoch  a  atď.  Položka  Content-Type určuje  MIME  typ 

odpovede, v tomto prípade text/html. Hlavička odpovede je ukončená prázdnym riadkom, za 

ktorým už nasleduje obsah odpovede, tzn HTML stránky index.html.

Predtým  ako  klient  odošle  svoj  dotaz  na  HTTP  server,  musí  najskôr  vytvoriť  spojenie 

pomocou Transmission Control Protocol (TCP) na konkrétny port, na ktorom server prijíma 

požiadavky. Štandardný port je 80.

2.1.1.2 Problém udržovania informácii

Po každej dvojici požiadavka-odpoveď ukončí webový server spojenie medzi ním a klientom. 

Vo  verzii  HTTP/1.1.  boli  pridané  „persistent  connections“,  ktoré  umožňujú  využiť  jedno 

spojenie pre viac požiadaviek. Má to výkonnostnú výhodu, pretože klient nemusí vytvárať 

nové spojenie pred každou novou požiadavkou. 

Ukončenie  spojenia  po  každej  dvojici  požiadavka-odpoveď  definuje  vlasnosť  HTTP 

protokolu,  a  to  bezstavovosť.  Bezstavovosť  znamená,  že  webový  server  si  neuchováva 

informácie  medzi  jednotlivými  požiadavkami  užívateľov.  Teda,  dve  za  sebou nasledujúce 

požiadavky jedného užívateľa, považuje za navzájom nezávislé. Výhodou je, že nedochádza k 

zaťaženiu  webového  servera  v  dôsledku  udržovania  informácii  medzi  jednotlivými 
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požiadavkami. 

Avšak,  niektoré  systémy  nasadené  na  webových  serveroch  prispôsobujú  svoj  obsah 

konkrétnym užívateľom, a preto vyžadujú uchovávanie stavu (vzťahu) medzi jednotlivými 

požiadavkami. To sa musí preto riešiť alternatívnymi spôsobmi, ako identifikátormi spojenia 

na strane servera, alebo HTTP cookie na strane klienta. 

2.1.2 Problémy Internetu

Rýchly nárast užívateľov Internetu spôsobil, že sa dostal do problémov, ktoré sa nebrali v 

dotaz alebo na ktoré nebol kladený dôraz v dobe kedy vznikol. Jedná sa hlavne o 

● vyťaženosť webových serverov.

● vyťaženosť prenosovej kapacity siete.

● predĺženie doby odpovede (latency) na sieti (doba odpovede predstavuje uplynutý čas 

od doby, kedy užívateľ vytvorí a odošle požiadavku, po dobu kedy je výsledok tejto 

požiadavky dostupný pre užívateľa). 

Všetky tieto problémy boli  spôsobené rýchlym nárastom počtu užívateľov,  ktorí  využívali 

služieb Internetu, kedy či už webové servery alebo prenosové kapacity siete neboli schopné 

spracovať  všetky  ich  požiadavky.  Systémy,  ktoré  sú  nasadené  na  takýchto  webových 

serveroch sa potom stávajú nespoľahlivé a nedostupné. Pre odstránenie týchto problémov bolí 

vytvorené  mechanizmy  ako  cachovanie,  replikácia  a  systém  distribúcie  obsahu  (Content 

Delivery Network).

2.1.2.1 Web cache

Slovo cache pochádza z francúzštiny a znamená „uložiť niečo“[9]. V počítačovej terminológii 

znamená uloženie  nedávno použitého objektu pre jeho budúce znovu využitie  tak,  aby sa 

zamedzilo  opakované  načítania  použitého  objektu.  To  znamená  že  pri  prvej  požiadavke, 

predtým ako je  objekt  odoslaný užívateľovi,  je  jeho kópia  uložená  do  cache  pamäte.  Pri 

následujúcej požiadavke je tento objekt načítaný z cache pamäte a nie z pôvodného servera 

(pôvodný server je server, na ktorom sa objekt pôvodne nachádzal). 

Cache pamäť môže byť implementovaná na rôznych úrovniach. Napr. na strane webových 

prehliadačov,  alebo vo forme tzv.  proxy cache serverov,  ktoré narozdiel  od cache pamäte 
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webových prehliadačov dokážu obslúžiť viacerých užívateľov naraz a zvyčajné poskytujú aj 

iné funkcie ako napr. autentifikáciu, filtrovanie požiadaviek a odpovedí.

Každý cache systém musí obsahovať mechanizmus ako zabezpečiť dve hlavné podmienky, 

ktoré musí obsahovať každá cache pamäť [10]:

● koherentnosť – vlastnosť systému, ktorá zaručí, že každá jednotka cache pamäte bude 

obsahovať korektné dáta.

● konzistenciu – cache pamäť musí udržiavať aktuálne kópie objektov, aby v prípade 

potenciálnej požiadavky vrátila užívateľovi aktuálny objekt.

Mechanizmus  cache  má  pre  Internet  veľký  význam  a  jeho  využitie  prináša  nasledujúce 

výhody:

● znižuje  dobu odpovede  (latency),  pretože  objekt  je  vrátený  z  cache  pamäte,  ktorá 

môže byť umiestnená (geograficky) bližšie ku klientovi ako pôvodný server, a je teda 

kratšia.

● znižuje záťaž prenosovej kapacity siete,  pretože je zamedzené opakované načítanie 

jedného objektu z pôvodného servera.

● znižuje  záťaž  na  pôvodný  server,  pretože  mnoho  požiadaviek  užívateľa  je 

spracovaných už v cache pamäti, čo má za následok menej požiadaviek na pôvodný 

server.

2.1.2.2 Replikácia

Replikácia (replication) znamená, že kópia (replika) obsahu pôvodného servera sa nachádza 

na  jednom  alebo  viacerých  replikovaných  (mirror)  serveroch,  na  ktoré  je  požiadavka 

užívateľa presmerovaná z pôvodného servera [11]. Distribúcia replík na replikované servere 

sa robí manuálne alebo automaticky ešte predtým ako je tento celý mechanizmus spustený. 

Replikácia má rovnaké výhody ako cachovanie, pretože znižuje latency, zaťaženie prenosovej 

kapacity  siete  a  tiež  zaťaženie  pôvodného  servera,  pretože  požiadavky  užívateľa  sú 

presmerované na niektorý z mirror serverov, kde sú spracované.

2.1.2.3 Content Delivery Network (CDN)

Distribúcia obsahu (distribuované cachovanie) je mechanizmus podobný replikácii, kedy časť 
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obsahu pôvodného servera je distribuovaná na niekoľko cache serverov. Distribúcia obsahu a 

presmerovanie užívateľských požiadaviek na cache servery je plne pod kontrolou pôvodného 

servera. Presmerovanie požiadaviek je pre užívateľa transparentné.

Distribuované  cachovanie  sa  vo  veľkej  miere  využíva  pre  zníženie  zaťaženia  webových 

serverov a pre skrátenie doby odpovede služieb, ktoré poskytujú. Okrem týchto výhod má v 

praxi veľký význam možnosť kontroly prístupových práv na úrovní cache serverov. Napr. 

internetový  poskytovatelia  chcú poskytovať  svoj  obsah  iba  užívateľom,  ktorý  na  to  majú 

oprávnenie (tzv. princíp odberu online magazínov). 

Existuje  mnoho  riešení,  ktoré  implementujú  mechanizmus  CDN,  väčšina  z  nich  postráda 

kontrolu prístupu nad obsahom, ktorý poskytujú užívateľom z distribuovaných cache, pretože 

sú  založené  na  kompletnej  dôveryhodnosti  medzi  pôvodným serverom a  cache  servermi. 

Príkladom komerčného riešenia  CDN je firma Akamai,  ktorá obsahuje sieť okolo 25 000 

webových  serverov  v  25  zemiach  sveta.  Tieto  servere  využívajú  veľké  spoločnosti  pre 

zaručenie spoľahlivosti a dostupnosti svojich systémov na Internete.

2.2 Bezpečnosť Internetu

Bezpečnosť Internetu je ďalší problém, ktorý je možné zaradiť do kategórie problémov, na 

ktoré ešte nebol kladený dôraz v dobe kedy vznikal súčasný Internet. Internet nie je vlastnený 

žiadnou organizáciou, čo znamená, že jeho bezpečnosť je v rukách jeho užívateľov. 

Preto systémy,  ktoré sa nachádzajú na Internete  musia  mať v sebe zahrnuté bezpečnostné 

modely, ktoré im zabezpečia autentifikáciu, autorizáciu a ochranu senzitívnych informácii tak, 

aby prístup k ním mali iba oprávnený užívatelia. 

2.2.1 Autentifikácia

Autentifikácia je proces overenia identity, pri ktorom sa niekto alebo niečo snaží dokázať, že 

je  naozaj  tým  za  koho  sa  vydáva.  Niekto  alebo  niečo  je  označované  slovom  principal 

(účastník,  ktorého identita  je  overovaná).  Autentifikácia  môže  byť  vykonávaná  viacerými 

spôsobmi. Najčastejšie pomocou mena a hesla, certifikátu alebo pomocou čipovej karty.  V 

poslednej dobe je čím ďalej tým viac obľúbená biometrická autentifikácia (napr. pomocou 

odtlačku prsta alebo skenovaním očnej sietnice).
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Autentifikácia  klienta  na  strane  webového  servera  sa  v  súčasnosti  stala  nevyhnutnou  pre 

moderné webové stránky poskytujúce informácie a služby na základe identifikácie užívateľa. 

Existuje mnoho rôznych stránok, ktoré vyžadujú autentifikáciu, napr. ako e-mailové portály, 

chaty, webové albumy fotiek a mnoho ďalších, ktoré obsahujú osobné informácie užívateľa. 

Iné, ako napr. stránky elektronického bankovníctva zase obsahujú citlivé údaje, ktorých strata 

resp. odhalenie by mala obrovský negatívny dopad na užívateľa a organizáciu, ktorá stránky 

prevádzkuje. Preto by mal byť model, ktorý je použitý k autentifikácii, adekvátne bezpečný, 

pretože každý webový server či služba vyžaduje iný stupeň bezpečnosti. 

2.2.2 Vlastnosti bezpečnostného modelu

Aby bol bezpečnostný model čo najúčinnejší, musí splňovať niekoľko vlastností:

● rozšírenosť

● jednoduchosť

● výkonnosť

● bezpečnosť 

Rozšírenosť  znamená  to,  aby  navrhnutý  model  dokázal  použiť  technológie  dostupné  a 

rozšírené v súčasnom svete webových prehliadačov.  Napríklad web autentifikácia  nemôže 

používať technológiu smart card, pretože veľká väčšina domácich užívateľov si jednoducho 

smart card domov nekúpi. 

Jednoduchosť je tiež nezanedbateľný atribút, pretože ak web servere chcú prilákať čo najviac 

užívateľov, musí byť autentifikácia čo najviac pohodlná a nekonfrontačná. Užívateľ môže byť 

odradený potrebou inštalovať dodatočný plug-in alebo sériou dialógových okien, ktorým aj 

tak  nerozumie.  Užívateľské  rozhranie  by  malo  teda  byť  tak  jednoduché,  jednoznačné  a 

zrozumiteľné, ako je to len možné.

Silnejšie  bezpečnostné  protokoly  vo  všeobecnosti  vyžadujú  väčší  počítačový  výkon.  Na 

druhej strane webové servery by mali vedieť obslúžiť čo najviac požiadaviek. Každý si už 

určite všimol, že kryptografické výkony môžu výrazne znížiť výkonnosť na strane servera. 

Napríklad  úvodná  dorozumievacia  sekvencia  protokolu  SSL  je  výrazne  pomalá,  čo  v 

kombinácii  s  pomalou  linkou  môže  odradiť  potenciálnych  návštevníkov  servera. 

Kryptografické algoritmy by teda mali byť použité s určitou rozvahou. 
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Nie je cieľom zabezpečiť model tými najbezpečnejšími algoritmami, pretože sa potom stratí 

rýchlosť aj efektívnosť, ale vždy je potrebné nájsť nejaký kompromis.

Bezpečnostný model  musí taktiež zaistiť aby informácie,  ktoré sú spracovávané webovým 

serverom,  či  konkrétnou  službou,  boli  dostupné  iba  pre  užívateľa,  ktorý  má  k  tomu 

oprávnenie. To znamená, že by mal splňovať základné vlastnosti pre uchovanie bezpečnosti 

informácii, a to 

● utajenosť -  informácie  nesmú  byť  dostupné  nikomu  inému  okrem  oprávneného 

užívateľa.

● integritu -  taktiež tieto informácie môžu byť zmenené iba užívateľom, ktorý ma k 

tomu oprávnenie.

● neodmietnuteľnosť  - dôveryhodnosť a autentičnosť poskytnutých informácií.

● dostupnosť – dostupnosť informácii pre oprávnených užívateľov.

2.2.2.1 Bell-LaPadula model

Model  Bell-LaPadula  (BLP)  patrí  medzi  obecné  bezpečnostné  modely,  ktorý  popisuje 

povolené presuny informácii tak, aby bola zaručená ich utajenosť. Pozostáva z nasledujúcich 

komponent – množiny subjektov (S), objektov (O), matice prístupových práv a definovaných 

bezpečnostných tried utajenosti pre každý subjekt C(S) a pre každý objekt C(O) v systéme.

Následne model BLP predpisuje dve vlastnosti:

i. vlastnosť jednoduchej bezpečnosti: subjekt S má právo čítať objekt O práve vtedy, ak 

C(O) ≤ C(S).

ii. * - vlastnosť: subjekt S  má právo zapisovať do objektu P práve vtedy, ak C(S) ≤ C(P).

Vlastnosť (i) hovorí o tom, že subjekt môže čítať iba objekty, ktorých bezpečnostná trieda je 

pod  bezpečnostnou  triedou  subjektu.  To  zabráni  subjektom  získať  informácie  z  vyšších 

bezpečnostných tried. Táto vlastnosť sa označuje ako „no read up“.

Vlastnosť  (ii)  hovorí  o  tom,  že  subjekt  má  právo  zapisovať  iba  do  objektov,  ktorých 

bezpečnostná trieda je nad bezpečnostnou triedou subjektu. To zabráni subjektom predávať 

informácie do nižších bezpečnostných tried. Táto vlastnosť sa označuje ako „no write down“.

Model BPL vyžaduje netriviálnu konfiguráciu a jeho nasadenie na bežných systémoch (ako sú 
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napr. internetové systémy) by bolo pri najmenšom časovo veľmi náročné [12].

2.2.2.2 Biba model

Biba model (tiež Biba integrity model) vytvorený Kenneth J. Biba v roku 1977 [13] je duálny 

model  k  BPL,  ktorý  sa  zaoberá  integritou  informácii  (BPL  model  je  zameraný  iba  na 

utajenosť).

Podobne ako BPL definuje pre subjekty S a objekty O ich bezpečnostné triedy integrity I(S), 

I(O) a následne predpisuje dve vlastnosti (duálne k vlastnostiam BPL):

i. vlastnosť jednoduchej integrity: subjekt S má právo čítať objekt O práve vtedy, ak 

I(S) ≤ I(O).

ii. integritná * - vlastnosť: subjekt  S má právo zapisovať do objektu  P práve vtedy, ak 

I(P) ≤ I(S).

Vlasnosť (i) hovorí o tom, že subjekt s danou bezpečnostnou triedou integrity nesmie čítať 

objekty s nižšou triedou. Tiež sa označuje ako „no read down“ (kontrastne k (i) BPL).

Vlasnosť (ii) hovorí o tom, že subjekt nesmie zapisovať do objektov s vyššou bezpečnostnou 

triedou integrity.  Tiež sa označuje ako „no write up“ (kontrastne k (ii) BPL).

Biba  model  sa  zaoberá  integritou  a  tiež  aj  dôveryhodnosťou  jednotlivých  objektov  a  ich 

bezpečnostná trieda integrity popisuje ich mieru dôveryhodnosti. 

2.2.3 Správne použitie kryptografie

Kryptografia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá hlavne tvorbou šifier, ktoré majú jediný 

cieľ  a  to ukryť  citlivé  dáta  pred nepovolanými  osobami.  Jej  cieľom je teda zabezpečenie 

informačných  systémov  so  zameraním na:  dôvernosť,  utajenosť,  integritu  a  autentifikáciu 

[14].

Použitie  kryptografie  je  nevyhnutné  pri  návrhu  bezpečnostného  modelu,  pretože  slúži  k 

zaistení  podpory mnohých aspektov bezpečnosti,  najčastejšie utajenosti  a integrity dát.  Jej 

správne  použitie  je  však  náročná  úloha,  pretože  každý bezpečnostný  model  vyžaduje  inú 

zložitosť  kryptografických  algoritmov.  Napr.  pre  chatovacie  portály  postačuje  šifrovanie 

komunikácie iba pri úvodnej autentifikácii, pretože vtedy užívateľ odosiela na server svoje 
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autentifikačné údaje.  Pri  ďalšej  komunikácii  potrebuje  server už iba overiť,  či  je užívateľ 

prihlásený. Na druhej strane však pri informačných systémoch elektronického bankovníctva 

musia  byť  použité  silnejšie  kryptografické  mechanizmy,  pretože  pri  každej  bankovej 

transakcii  alebo požiadavke na server, sa odosielajú senzitívne informácie,  ktoré vyžadujú 

vysoký stupeň utajenia a integrity. 

Preto je vhodné zvolenie  kryptografických algoritmov veľmi dôležitá  úloha už pri návrhu 

bezpečnostného  modelu.  Pretože  použitie  silných  kryptografických  algoritmov  v  modeli, 

ktorý to nevyžaduje, môže degradovať jeho výkonnosť. A taktiež komplexné kryptografické 

schémy,  môžu  priniesť  náročnú  správu,  čo  bude  vo  výsledku  znamenať  ľahší  prienik  do 

systému.

Kryptografia spolu s ďalšou vednou disciplínou, kryptoanalýzou, ktorá sa zaoberá analýzou a 

prekonávaním  šifrovacích  algoritmov,  vytvárajú  vedný  obor  kryptológiu.  Základným 

pravidlom kryptológie  je:  Bezpečnosť  spočíva  v tajnom šifrovacom kľúči  a  nie  v  tajnom 

šifrovacom algoritme.  Nie  je  bezpečné  sa  spoliehať  na  utajenosť  šifrovacieho  algoritmu, 

pretože jeho odtajnenie zvyčajne vedie k celkovému prelomeniu bezpečnostného modelu.

Kryptografické algoritmy je možné rozdeliť na

● symetrické – pre šifrovanie aj dešifrovanie používajú rovnaký šifrovací kľúč.

● asymetrické –  pre  šifrovanie  a  dešifrovanie  používajú  dvojicu  šifrovacích  kľúčov, 

jeden pre šifrovanie a druhý pre dešifrovanie.

2.2.3.1 Symetrické šifrovanie

Symetrické  šifrovanie  používa  pre  šifrovanie  a  dešifrovanie  jeden  kľúč.  Šifrovanie  a 

dešifrovanie  sú  navzájom  opačné,  ale  rovnaké  procesy.  Šifrovanie  je  proces,  ktorým 

jednoznačne zašifrujeme správu M (Message) pomocou kľúča K s (väčšinou) pevne danou 

dĺžkou na zašifrovaný text T, pričom zo zašifrovaného textu T dostaneme pôvodnú správu M 

len za podmienky, že poznáme pri šifrovaní použitý kľúč. Symetrické šifrovanie sa skladá z 

dvoch častí, zašifrovanie (Encryption) a dešifrovanie (Decryption), pričom platí:

E(M, K) = T

a

D(T, K) = M
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pričom  E a  D je u väčšiny algoritmov rovnaká funkcia (teda používame rovnaký postup na 

šifrovanie  aj  dešifrovanie).  Príkladom  symetrického  šifrovania  je  DES (Data  Encryption 

Standard) alebo AES (Advanced Encryption Standard).

Brute force attack (útok hrubou silou) je okrem kryptoanalýzy jedným z útokov zameraný na 

prelomenie  systému,  ktorý  používa  symetrické  šifrovanie.  Spočíva  v  skúšaní  všetkých 

možných šifrovacích kľúčov. K spusteniu tohto útoku musí mať útočník k dispozícii určitý 

počet zašifrovaných správ a k ním korešpondenčné nešifrované správy. 

Spočítať zložitosť útoku je ľahké. Ak je pri šifrovaní použitý kľúč o veľkosti 56 bitov, potom 

existuje 256 možných kľúčov. Teda, je potrebných 256 pokusov pre nájdenie správneho kľúča, s 

50% šancou pre nájdenie po polovičnom počte pokusov. Za predpokladu superpočítača, ktorý 

dokáže vyskúšať 1 000 000 kľúčov za sekundu, nájdenie správneho kľúča bude trvať 2 285 

rokov. Zvýšenie kľúča o 8 bitov na 64 bitov, by zvýšilo zložitosť na 583 960 rokov.

V súčasnosti  sa  odporúča  používať  minimálne  80  bitový  kľúč,  ktorý  stále  nie  je  možné 

pomocou  dostupnej  výpočtovej  techniky  prelomiť.  Podľa  Murphyho  zákona  platí,  že 

výpočetná sila sa zdvojnásobuje každých 18 mesiacov, čo by znamenalo, že za 30 rokov by už 

80 bitový kľúč nemusel stačiť.

2.2.3.2 Asymetrické šifrovanie

Problém so symetrickým šifrovaním je v prenose kľúča. Kľúč K sa totiž musí preniesť cez 

nejaké médium k druhej strane. To bola v minulosti jedna z najväčších priorít medzinárodnej 

špionáže. Už vôbec nebolo možné kľúč preniesť cez elektronický kanál, ktorý je veľmi ľahko 

odpočúvateľný. Fyzický prenos je na druhej strane veľmi pomalý.  Asymetrické šifrovanie 

tento problém rieši veľmi efektívne. Asymetrické šifrovanie je séria kryptografických metód, 

v  ktorých  sa  pre  šifrovanie  a  dešifrovanie  používajú  odlišné  kľúče  KV (verejný)  a  KS 

(súkromný).  Šifrovanie  premení  text  M na  text  T  pričom použije  kľúč  KV.  Dešifrovanie 

premení text T na text M, pričom sa použije kľúč KS. V zásade platí, že z KV sa žiadnym 

matematickým postupom nedá získať KS. Súkromný kľúč KS je kľúč, ktorý vlastní len človek, 

ktorému je správa určená. KV je verejný kľúč, ktorý môže vlastniť ktokoľvek (daná osoba ho 

teda môže poskytovať na stiahnutie na internete). Text M zašifrovaný pomocou kľúča KV sa 

teda dá dešifrovať len za pomoci kľúča KS, ktorý má len človek, ktorému je správa určená (z 

toho vyplýva, že text T na text M nemôže dešifrovať ani ten, kto ho zašifroval, pretože nemá 
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súkromný kľúč KS, potrebný na túto operáciu). V skratke:

E(M, KV) = T

D(T, KS) = M

KS != f(KV)

Posledný riadok teda hovorí, že neexistuje funkcia f, ktorá ako argument dostane KV a vráti 

hodnotu KS. 

Asymetrická kryptografia je založená na jednocestných funkciách, ktoré je veľmi jednoduché 

prevádzať  v  jednom smere,  ale  veľmi  obtiažne  v  opačnom.  Najznámejším  príkladom  je 

algoritmus RSA (River, Shamir, Adleman4), ktorý je založený na fakte, že rozložiť veľké číslo 

na súčin prvočísel (faktorizácia), je veľmi obtiažna úloha.

Útoky na systém, ktorý používa asymetrické šifrovanie, nie sú založené na útoku hrubou silou 

(brute-force attack - skúšanie všetkých možných kľúčov), ale na faktorizácii veľkých čísel. 

Ak je číslo malé, nie je zaručená žiadna bezpečnosť, na druhej strane, ak je číslo dostatočné 

veľké, bezpečnosť je nad všetku výpočetnú silu na svete. 

Súčasný svetový rekord vo faktorizácii veľkých čísel je RSA-200 (predstavuje 200 miestne 

číslo), ktorý bol dosiahnutý v 9. mája 2005 pomocou metódy Number Field Sieve (NFS). 

Podľa  [15] bolo  21.5.2007 po  11  mesiacoch  tvrdého  počítania  troch  spojených klusterov 

organizácii  EPFL,  University of  Bonn a  NNT v Japonsku,  úspešne faktorované špeciálne 

číslo5 (21039-1, nie RSA číslo) o veľkosti 307 miest, ktoré predstavuje 1017 bitové číslo. 

Takéto  výsledky  dokazujú,  že  s  pomocou  dostatočnej  výpočetnej  techniky,  môže  byť 

prelomenie 1024 bitového šifrovania realizované a nemusí to byť záležitosť veľmi ďalekej 

budúcnosti.  Preto  sa  v  súčasnosti  odporúča  pre  asymetrické  šifrovanie  používať  kľúč  o 

minimálnej veľkosti 1024 bitov a pri projektoch, ktoré vyžadujú uchovanie tajnosti na dlhšiu 

dobu aj 2048 bitov.

Narozdiel  od  symetrického  šifrovanie,  asymetrické  šifrovanie  vyžaduje  väčší  výpočetný 

výkon,  hlavne  pre  generovanie  kľúčov  a  pre  šifrovanie  textu,  ktoré  je  matematicky 

náročnejšie.  Symetrické  algoritmy  sú  vo  všeobecnosti  najmenej  1000krát  rýchlejšie  ako 

asymetrické. Asymetrické šifrovanie našlo veľké uplatnenie v digitálnych podpisoch.

4 Názov je zložený z iniciálok jeho vynálezcov. 

5 Špeciálne čísla je možné rozkladať 1 000 až miliónkrát rýchlejšie.
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2.2.3.3 Hašovacie funkcie

Symetrické a asymetrické šifrovanie sa zaoberá hlavne problematikou utajovania dát. To však 

nie je jediný problém, ktorým sa zaoberá kryptografia. Ďalším veľmi podstatným problémom 

je integrita (neporušenosť) dát. Keď zabezpečíme integritu, zabezpečíme aj to, že nikto počas 

prenosu dáta nezmenil a neboli poškodené chybou prenosovej linky.  Hašovacie funkcie sú 

dôležité aj pri ukladaní prístupových hesiel do informačných systémov a používajú sa aj pri 

generovaní tzv. One Time Passwords (hesiel na jedno použitie).  Všetko z tohto má veľmi 

dôležité  miesto  v  informačných  technológiách,  hlavne  v  elektronickom  bankovníctve.  V 

minulosti  sa na zabezpečenie  integrity používal  tzv.  CRC kód (Cyclic  Redundant Check). 

Bola to jednoduchá matematická operácia, ktorá zabezpečila, že dáta neboli pri prenose cez 

nekvalitnú  (napr.  telefónnu)  linku  poškodené.  Aby sme  sa  vyhli  aj  ľudskému  zásahu,  sú 

potrebné oveľa zložitejšie algoritmy. 

Formálne  je  možné  hašovaciu  funkciu  definovať  ako  funkciu  H,  ktorá  prevádza  vstupnú 

postupnosť bitov na výstupnú postupnosť bitov pevnej dĺžky nazývanú odtlačok (hash kód 

alebo kontrolný súčet v spojení s integritou):

H: D → R, 

kde |D|>|R|

Pričom  R je  konečná  množina  a  D môže,  ale  nemusí  byť  konečná.  Veľkosť výstupu 

hašovacích funkcií je od 128 až 512 bitov.

Z definície vyplýva aj existencia kolízií, ktoré sú nežiadúce, ale v princípe sa im nie je možné 

vyhnúť. Kolízia znamená, že pre dva vstupy 

X a Y, X ≠ Y : H(X) = H(X)

Ak hašovacia funkcia má odtlačok o veľkosti 160 bitov,  potom nájsť text,  ktorý ma daný 

odtlačok je možné dosiahnuť hrubou silou so zložitosťou 2160. Ale nájsť dve správy,  ktoré 

majú rovnaký odtlačok je možné dosiahnuť narodeninovým útokom (birthday attack [16]) so 

zložitosťou  280.  Preto  sa  zložitosť  hašovacích  funkcií  porovnáva  k  symetrickým 

kryptografickým  algoritmom,  kedy  je  hašovacia  funkcia  so  160  bitovým  odtlačkom  je 

ekvivalentná symetrickému šifrovaniu s 80 bitovým kľúčom. 

Hašovacia funkcia je jednosmerná. Je jednoduché vypočítať odtlačok zo vstupnej postupnosti, 

ale z odtlačku je ťažké nájsť postupnosť, ktorá má daný odtlačok.
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V súčasnosti existuje niekoľko hašovacích funkcií, z nich najznámejšie sú:

● MD5 – často používaná,  ale v súčasnosti  už kompromitovaná.  Od augusta 2004 je 

verejne známy postup pre nájdenie kolízneho páru postupnosti6.

● SHA-1 – často používaná, ale tiež už kompromitovaná funkcia. Od februára 2005 je 

známy algoritmus, ktorý umožňuje nájsť kolíziu podstatne rýchlejšie ako hrubou silou. 

Tento postup je však stále tak výpočtovo náročný, že ani v súčastnosti ho nie je možné 

na realizovať na dostupnej technike. 

● SHA-2 –  rodina  hašovacích  funkcií  SHA-224,  SHA-256,  SHA-384,  SHA-512.  V 

súčasnosti je známa ich žiadna bezpečnostná slabina.

Hašovacie funkcie sa spolu s asymetrickým šifrovaním využívajú v digitálnych podpisoch, 

kedy  namiesto  šifrovania  celej  správy  (čo  môže  byť  výpočtovo  náročné),  sa  šifruje  iba 

výstupný odtlačok správy, ktorý je zvyčajne oveľa kratší.

2.2.3.4 Autentifikačný kód správy (MAC)

Autentifikačný kód správy (Message Authentication Code) je hašovacia funkcia,  ktorá pre 

výpočet  odtlačku zo vstupnej  postupnosti  používa  aj  tajný kľúč.  Formálna  definícia  bude 

potom vyzerať následovne:

H: D x K → R, 

kde |D|>|R| a K je množina kľúčov

Veľkosť výstupu je rovnaká ako pri hašovacích funkciách, zvyčajne od 128 do 512 bitov. 

Veľkosť vstupného kľúča zvyčajne nie je obmedzená.

HMAC je najznámejšou a najpoužívanejšou metódou konštrukcie MAC z hašovacej funkcie. 

Je internetovým štandardom a používa sa napríklad v protokoloch IPSec alebo SSL. Výhodou 

HMAC je,  že  ak  iterovaná  hašovacia  funkcia  použitá  v  HMAC spĺňa  isté  predpoklady, 

výsledná konštrukcia je dokázateľne bezpečná [17].

6 Stránka venovaná kolíziám hašovacích funkcií - http://cryptography.hyperlink.cz/2004/kolize_hash.htm
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Kapitola 3 

Kapitola 3 

Návrh bezpečnostného modelu
Táto podkapitola obsahuje popis návrhu samotného bezpečnostného modelu. Je štruktúrovaná 

do  popisu  viacerých  alternatív  a  následným vybratím  konkrétneho  postupu  s  diskusiou  a 

porovnaním k ostatným postupom.

3.1 Cieľ návrhu

Výsledkom návrhu by mal byť bezpečnostný model autentifikácie v prostredí distribuovaných 

cache serverov pôvodného servera takým spôsobom, že ak sa užívateľ úspešne autentifikuje 

na pôvodnom serveri, nebude sa musieť pre nasledujúce požiadavky na chránený objekt, ku 

ktorému pristupuje cez niektorý cache servera, znova autentifikovať a cache server nebude 

musieť kontaktovať pôvodný server, aby overil platnosť jeho autentifikácie. To znamená, že 

akýkoľvek  korešpondenčný  cache  server  bude  schopný  overiť  platnosť  autentifikácie 

užívateľa. Tým sa dosiahne využitie cache serverov aj pre chránené objekty, ktoré vyžadujú 

autentifikáciu  a  tým taktiež  dôjde  k zníženiu  zaťaženia  pôvodného servera,  ktorý  nebude 

musieť overovať platnosť autentifikácie pre každú požiadavku každého užívateľa, pretože tie 

sa rozložia medzi jednotlivé cache servere.

Z  bezpečnostného  hľadiska  bude  autentifikácia  prebiehať  iba  na  pôvodnom  serveri.  Z 

pôvodného servera tiež nesmie dôjsť k replikácii prístupových pravidiel na daný cache server.

Model by mal byť navrhnutý vzhľadom k implementácii tak, aby ho bolo možné použiť už do 

existujúcej  infraštruktúry  a  aby  nebolo  potrebné  zmeniť  implementáciu  webových 

prehliadačov na strane užívateľa. 
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3.2 Infraštruktúra

Infraštruktúra navrhovaného modelu predpokladá jeden pôvodný webový server, jeden alebo 

viac  cache  serverov  a  niekoľko  užívateľov  (klientov).  Časť  obsahu  webového  servera  je 

distribuovaná  na  cache  servere,  o  ktorú  sa  stará  pôvodný server  a  ktorá  je  pre  užívateľa 

transparentná. Komunikácia medzi jednotlivými uzlami prebieha pomocou protokolu HTTP, 

ktorý sám o sebe nezaisťuje integritu a ani utajenosť prenášaných dát.

Preto  sa  z  hľadiska  bezpečnosti  predpokladá  medzi  jednotlivými  uzlami  zabezpečená 

komunikácia  pomocou  transportného  protokolu  Secure  Socket  Layer  (SSL7)  [18].  Tento 

protokol zaistí integritu a utajenosť prenášaných dát pomocou asymetrického šifrovania (SSL 

je  možné  taktiež  použiť  aj  na  autentifikáciu  pomocou  X.509  certifikátov).  Zabezpečenie 

protokolu HTTP pomocou SSL sa označuje ako HTTPS.

Z hľadiska geografického rozmiestnenia jednotlivých uzlov infraštruktúry sa predpokladá, že 

pôvodný server je zabezpečený proti  útokom najviac (napr. sa nachádza za firewall-om v 

demilitarizovanej zóne), cache servere sú zabezpečené menej (nachádzajú sa napr. bližšie k 

užívateľom)  a  pri  jednotlivých  užívateľoch  nie  je  možné  počítať  s  akýmkoľvek  stupňom 

bezpečnosti, pretože za svoju bezpečnosť je každý užívateľ zodpovedný sám.

7 Nástupcom SSL je Transport Layet Security (TLS)
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Keďže  v  navrhovanom  modeli  nedochádza  k  replikácii  prístupových  pravidiel  na  cache 

servere  a  ani  na  užívateľské  uzly,  je  predpokladaná  bezpečnosť  jednotlivých  uzlov  v 

poriadku, pretože senzitívne informácie ako užívateľské meno a heslo sú prístupné iba na 

pôvodnom serveri a keďže je daný predpoklad, že tento server je chránený najviac, k odkrytiu 

týchto informácii dôjde iba v prípade ak by útočník získal kontrolu na pôvodným server.

Keďže sa predpokladá medzi jednotlivými uzlami komunikácia zabezpečenú pomocou SSL, 

uzly sa nemusia obávať útoku typu Man-In-The-Middle (MIMT). Je to typ útoku, v ktorom je 

potenciálny útočník schopný čítať alebo meniť obsah komunikácie medzi dvomi uzlami, bez 

toho aby o tom niektorý z uzlov vedel. SSL je dobrá obrana proti takýmto útokom, pretože 

vždy je možné overiť pravosť certifikátu uzlu, s ktorým má byť nadviazaná komunikácia. 

Útočník taktiež nie je schopný čítať obsah komunikácie, pretože je šifrovaná.

Zhrnutím dostávame nasledujúce kľúčové podmienky, ktoré musia platiť pre infraštruktúru 

navrhovaného bezpečnostného modelu:

i. uzly: jeden pôvodný server, jeden alebo viac cache serverov a niekoľko klientov.

ii. SSL komunikácia medzi jednotlivými uzlami.

iii. zabezpečenie jednotlivých uzlov

○ pôvodný server – najviac.

○ cache servere – menej.

○ klient – zabezpečenie nie je možné predpokladať. 

iv. senzitívne informácie (hlavne autentifikačné údaje užívateľov) sa nachádzajú iba na 

pôvodnom serveri a nedochádza k ich replikácii ani na cache servere a ani na klientov.

Slabým miestom  v  tejto  infraštruktúre  sa  javí  prípad,  keď  sa  niektorý  z  cache  serverov 

dostane pod kontrolu útočníka, ktorý získa prístup k všetkým informáciám na danom cache 

serveri. Aby sa nedostal k ešte ďalším informáciám, je nutné napadnutý cache server vylúčiť z 

akejkoľvek ďalšej komunikácie, ktorá prebieha medzi pôvodným serverom a cache servermi. 

V takomto prípade je nutné vyriešiť ešte dva problémy, a to ako zistiť, že cache server bol 

napadnutý a ako tento server vylúčiť z ďalšej komunikácie s pôvodným serverom.

Prvý problém je možné vyriešiť  nasadením systému na detekciu neoprávnených prístupov 

alebo  pokusov  o  napadnutie  uzlov  v  sieti,  tzv  Intrustion  Detection  System  (IDS).  Tento 
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systém  môže  poskytovať  na  základe  detekovaných  činností  informácie  administrátorovi 

systému a v reálnom čase prekonfigurovať časti systému a tak zamedziť potencionálnemu 

prieniku.

Druhý problém je nutné riešiť na inej úrovni, napr. programovej, vylúčením daného cache 

servera  z  množiny  cache  serverov,  ktorú  si  udržiava  pôvodný  server,  pre  rozposielanie 

chránených informácii, ktoré sú potrebné pre autentifikáciu užívateľov na danom serveri. A 

taktiež nebude môcť napadnutý cache server získavať ďalšie dokumenty z pôvodného servera.

3.3 Spôsob autentifikácie

V súčasnosti  existuje  niekoľko mechanizmov,  ktoré je  možné  použiť  pre  autentifikáciu  v 

navrhovanom modeli. Tu je nutná autentifikácia, ktorá by splňovala vlastnosti, definované pre 

model v kapitole 2.1.2 Vlastnosti bezpečnostného modelu. 

3.3.1 Kerberos

Kerberos je protokol pre autentifikáciu založený na symetrickom šifrovaní. Vyžaduje prístup 

k centrálnemu,  tzv.  autentifikačnému serveru AS (tiež  niekedy označovaný ako KDC), na 

ktorom sú uložené užívateľské kontá organizácie, ktorá využíva Kerberos.

Autentifikácia  je založená na lístkoch (ticket),  ktoré  vydáva  AS a ktoré majú obmedzenú 

časovú platnosť. 

29

Obrázok 3: Kerberos autentifikácia



Návrh bezpečnostného modelu

Ak chce užívateľ použiť nejakú chránenú službu alebo zdroj, musí požiadať AS o vydanie 

lístka pre túto službu resp. zdroj a musí preukázať svojím heslom. Takýto lístok má platnosť 

niekoľko hodín (štandardne 10) a môže byť potom použitý iba užívateľom, pre ktorého bol 

vytvorený.

Výhodou  protokolu  je,  že  môžu  byť  uložené  centrálne  a  AS  dokáže  zaistiť  spoľahlivú 

autentifikáciu. Nevýhodou je jeho podpora vo webových prehliadačoch. Protokol Kerberos je 

podporovaný aj vo webovom prehliadači Internet Explorer od verzie 6.01 a to len v prostredí 

Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista. V iných prehliadačoch podporovaný nie je8.

3.3.2 HTTP Autentifikácia

Protokol HTTP obsahuje dva mechanizmy, ktoré je možné použiť pre web autentifikáciu – 

BASIC and DIGEST [19]. Protokol BASIC je založený na princípe posielania užívateľského 

mena  a  hesla,  ktoré  si  vyžiada  server  od  užívateľa,  ak  vyžaduje  prístup  k  chráneným 

stránkam. Server ich overí proti svojej databáze mien a hesiel a na základe toho rozhodne o 

prístupe. Na strane klienta, si webový prehliadač uloží tieto údaje a používa ich automaticky 

pre prístup k ďalším stránkam, bez toho aby od užívateľa požadoval zadať znova meno a 

heslo.  Hlavnou  nevýhodou  tohto  protokolu,  je  že,  meno  a  heslo  sa  odosiela  na  server  v 

čitateľnej podobe (plain text). To znamená, že ak niekto sleduje komunikáciu medzi klientom 

a serverom, dokáže údaje ľahko prečítať a neskôr ich zneužiť, čím získa prístup ako pôvodný 

užívateľ. Tento protokol sa preto odporúča používať iba v bezpečných sieťach, alebo tam, kde 

je komunikácia plne chránená protokolom SSL. 

Nevýhodu protokolu BASIC odstraňuje protokol DIGEST, ktorý je jeho nástupcom od verzie 

HTTP 1.0. Tento protokol je možné použiť aj nezabezpečených sieťach, pretože heslo nie je 

prenášané v otvorenej forme, ale ako výsledok hašovacej funkcie (najčastejšie MD5) na heslo 

a  náhodný reťazec  vygenerovaný serverom (nonce).  Je  to  princíp  tzv.  challenge-response 

systémov.

Ani  protokol  BASIC ani  DIGEST neobsahujú  spôsob,  pomocou  ktorého je  možné  sa  po 

úspešnom prihlásení, zo systému odhlásiť. Užívateľ je po celú dobu prihlásený do systému z 

počítača,  z  ktorého  sa  prihlasoval.  To  je  veľké  bezpečnostné  riziko,  najmä  vo  verejných 

počítačoch,  pretože  každý kto potom použije  daný počítač,  bude automaticky do systému 

8 Do prehliadača Mozilla Firefox je možné pridať podporu pre Kerberos pomocou pluginov.
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prihlásený. 

Oba protokoly sú podporované vo všetkých súčasných webových prehliadačoch.

3.3.3 Certifikáty X.509

Použitie protokolu SSL v transportnej vrstve umožňuje aj využitie autentifikácie založenej na 

asymetrickom šifrovaní  pomocou  X.509 certifikátov.  Certifikát  viaže  verejný kľúč  s  jeho 

vlastníkom (Obrázok 4). Dôveryhodnosť tejto väzby je riešená digitálnym podpisom entity, 

Certifikačnej  autority  (CA),  ktorá  certifikát  vydala.  Dôveryhodnosť  CA  zabezpečuje  jej 

nadradená  CA.  CA  tak  vytvárajú  stromovú  štruktúru,  kde  koreňová  CA  je  všeobecne 

dôveryhodná. 

Tento  typ  autentifikácie  je  podporovaný  väčšinou  dnešných  prehliadačov  a  webových 

serveroch. Nevýhoda je však to, že užívateľ potrebuje k autentifikácii  certifikát,  ktorý má 

uložený niekde na pevnom disku či  usb tokene a  ktorý musí  chrániť  (napr.  heslom) pred 

zneužitím.

3.3.4 Token

Token  predstavuje  informáciu,  ktorá  je  priradená  užívateľovi  a  ktorá  o  ňom nesie  určité 

informácie  alebo ktorá  ho oprávňuje k  určitej  činnosti.  Token je  teda  možné použiť  aj  k 

autentifikácii užívateľa. Zvyčajne neobsahuje priamo užívateľské meno a heslo užívateľa ale 

iba  napr.  dočasný  identifikátor  spojenia  medzi  webovým  serverom  a  užívateľom.  Tento 

identifikátor  je  vygenerovaný  na  serveri  a  priradený  užívateľovi.  Ten  sa  potom  pri 

komunikácii preukazuje týmto identifikátorom a tak ho server dokáže identifikovať. Niekedy 

je token vytvorený tak, že samotné jeho držanie dáva užívateľovi určité oprávnenie. Takýto 
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token je vytvorený na serveri pomocou jeho súkromných dát (súkromných kľúčov) tak, aby 

ho nebolo možné vytvoriť bez interakcie servera, aby nedošlo k jeho sfalšovaniu či úplnému 

vytvoreniu útočníkom.

3.3.5 Analýza autentifikačných mechanizmov

Výber  čo  najlepšieho  protokolu  (lepšie  povedané  mechanizmu)  pre  autentifikáciu  v 

navrhovanom modeli je možné založiť na analýze vlastností definovaných v kapitole  2.1.2 

Vlastnosti  bezpečnostného  modelu a  úrovne  bezpečnosti,  ktorú  jednotlivé  mechanizmy 

poskytujú. Takže autentifikácia by mala

● jednoduchá

● rozšírená

● bezpečná

Čo presnejšie  znamená,  že  by mala byť  jednoduchá na použitie  pre užívateľa,  čo najviac 

rozšírená v súčasnosti čo najviac používaných webových prehliadačoch a serveroch a hlavne 

by mala byť čo najbezpečnejšia.

Čo  sa  týka  jednoduchosti,  tak  všetky  popisované  protokoly  sú  viacmenej  jednoduché  z 

hľadiska  použiteľnosti.  Jedine  autentifikácia  pomocou  certifikátov  X.509 je  pre  užívateľa 

zložitejšia, pretože vyžaduje od neho certifikát.  Ten môže mať uložený buď na počítači,  z 

ktorého sa autentifikuje alebo na USB tokene, ktorý nosí pri sebe. V jednom aj v druhom 

prípade  musí  užívateľ  tento  certifikát  chrániť  proti  zneužitiu.  Na  druhej  strane  uloženie 

certifikátu na klientskom počítači je dobrá myšlienka iba v prípade ak daný počítač používa 

iba jeden užívateľ. V počítačoch, ku ktorým má prístup viac užívateľov, je táto metóda veľmi 

nebezpečná, pretože hocikto sa potom môže vydávať za majiteľa certifikátu. Ak je certifikát 

uložený na USB tokene,  užívateľ ho musí  nosiť stále pri sebe. A certifikát  je taktiež ešte 

chránený PIN kódom, čo je len ďalšia informácia, ktorú si musí užívateľ pamätať.

Ostatné mechanizmy sú založené na princípe mena a hesla, ktoré si vyžiada webový server od 

užívateľa,  a  na  klientskej  strane  webový prehliadač  zobrazí  formulár  pre  zadanie  mena  a 

hesla.

Z hľadiska rozšíriteľnosti sú certifikáty X.509 podporované všetkými súčasnými webovými 

prehliadačmi a servermi. Taktiež aj HTTP autentifikácia, ktorá je súčasťou protokolu HTTP. 
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Rozšíriteľnosť tokenu závisí od spôsobu ako je prenášaný medzi webovým prehliadačom a 

serverom. K tomu existuje niekoľko metód (kapitola 2.2.4), a preto je možné rozšíriteľnosť 

tokenu predpokladať za splnenú. Systém Kerberos je podporovaný webovým prehliadačom 

Internet Explorer 6.0.1. Ostatnými prehliadačmi podporovaný nie je. To znamená, že užívateľ 

by musel manuálne kontaktovať AS a vyžiadať si lístok pre použitie nejakej služby (napr. 

pomocou  iného  programu)  a  ten  potom priložiť  k  požiadavke  klienta  na  webový  server. 

Možným riešením je úprava webového prehliadača a servera  [20]. Taktiež je možné použiť 

BASIC protokol HTTP autentifikácie pre prenos mena a hesla na web server, ten ich potom 

overí dotazom na AS server, ako by bol užívateľ, ktorý poslal tieto údaje. Tento prístup však 

nie je korektný a je v rozpore so základnými princípmi systému Kerberos.

Kerberos a certifikáty X.509 sa obecne považujú za bezpečné autentifikačné mechanizmy. 

BASIC autentifikácia protokolu HTTP je bezpečná iba v spojení s SSL. DIGEST je bezpečný 

nástupca potencionálne nebezpečného protokolu BASIC, ktorý taktiež obsahuje bezpečnostné 

chyby.  Napríklad  je  náchylný  na  útoky  typu  MITM.  Bezpečnosť  tokenu  závisí  na 

mechanizme,  ktorým  bude  prenášaný  medzi  klientom  a  serverom  (pôvodným  webovým 

serverom alebo cache serverom) a spôsobom akým bude samotný token zabezpečený.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnuté výsledky z analýzy autentifikačných mechanizmov.

Protokol Jednoduchosť Rozšírenosť Bezpečnosť

X.509 ○ ● ●
Kerberos ○ ○ ●

HTTP Auth ● ● ○
Token ● ● ●

Tabuľka 2: Analýza autentifikačných mechanizmov

Z výsledkov analýzy, ktoré sú zhrnuté v tabuľke sa ako najlepší mechanizmus javí token. Aj 

keď  jeho  vlastnosti  rozšírenosť  a  bezpečnosť  závisí  od  spôsobu  jeho  prenosu  medzi 

jednotlivými  uzlami  infraštruktúry  a  jeho  samotného  zabezpečenia.  Tieto  vlastnosti  sú 

zanalyzované v nasledujúcich kapitolách.

Certifikáty X.509 nie je možné použiť hlavne kvôli ich zložitosti použitia pre užívateľa, aj 

keď  sú  podporované  vo  všetkých  súčasných  webových  prehliadačoch  a  serveroch  a  vo 

všeobecnosti sa považujú za bezpečný mechanizmus.
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Autentifikačný  protokol  Kerberos  je  relatívne  jednoduchý pre použitie  a  bezpečný,  ale  je 

podporovaný iba v jednom zo súčasných webových prehliadačoch.  Čo znevýhodňuje jeho 

použitie v navrhovanom modeli.

HTTP autentifikácia  je  jednoduchá  a  podporovaná  vo  všetkých  prehliadačoch,  pretože  je 

súčasťou  špecifikácie  protokolu  HTTP.  Na  druhej  strane  či  už  protokol  BASIC  alebo 

DIGEST nie sú bezpečné.

3.4 Autentifikácia pomocou tokenu

Navrhovaný  model  predpokladá  autentifikáciu  pomocou  tokenu  (autentifikátora).  To 

znamená,  že  ak užívateľ  požaduje chránený objekt,  ktorý vyžaduje  kontrolu  prístupových 

práv, je užívateľ najskôr presmerovaný na pôvodný server, kde sa musí autentifikovať. Po 

úspešnej autentifikácii je vytvorený autentifikačný token (autentifikátor), na základe, ktorého 

bude možne užívateľa autentifikovať aj v jednotlivých cache serveroch. 

1. Klient požaduje  chránený objekt, ktorý vyžaduje autentifikáciu

2. Cache server presmeruje užívateľa na pôvodný server, aby sa autentifikoval

3. Klient zadá požadované autentifikačné údaje (prihlasovanie meno a heslo)

4. Pôvodný webový server overí údaje (napr. pomocou tretej strany – LDAP).

5. Výsledok autentifikácie klienta
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6. Po úspešnej autentifikácii je pre klienta vytvorený token a klient je presmerovaný na 

cache serverov (z ktorého požadoval objekt)

7. Klient  zopakuje  svoju  požiadavku  na  chránený objekt,  teraz  aj  s  atutentifikačným 

tokenom

8. Cache server overí token

9. Klientovi je odoslaný požadovaný objekt

Autentifikácia je tiež založená na princípe Single-Sign-One (SSO), to znamená, že keď sa 

užívateľ  autentifikuje  na  pôvodnom  serveri,  je  automaticky  autentifikovaný  aj  na 

korešpondenčných cache serveroch.  Teda užívateľ už nemusí  zadávať autentifikaťné údaje 

znova.

Vytvorený  token  nebude  uložený  na  strane  pôvodného  ani  cache  servera,  ale  na  strane 

užívateľa.  Je  to  výhodné  pre  pôvodný a  cache  server,  pretože  ten  si  nemusí  udržiavať  a 

spravovať tokeny pre všetkých úspešne autentifikovaných užívateľov.  Na druhej  strane to 

predstavuje veľké bezpečnostné  riziko,  pretože  užívateľ  si  môže  dáta,  ktoré  sú uložené  v 

tokene zmeniť. Preto je potrebné dáta tokenu chrániť šifrovaním alebo digitálnym podpisom, 

ktorý bude môcť overiť iba pôvodný server a cache server tak, aby bolo zaručené, že užívateľ 

nezmenil dáta. 

Použitie  tokenu  pre  mechanizmus  autentifikácie  v  navrhovanom  modeli  má  nasledujúce 

výhody:

● jednoduchý –  na  použitie  z  hľadiska  užívateľa,  pretože  užívateľ  sa  autentifikuje 

menom a heslom. Tým získa prístup nielen na pôvodnom serveri, ale aj na všetkých 

cache serveroch.

● využíva existujúce mechanizmy – použitie tokenu nevyžaduje žiadne zmeny webových 

prehliadačov na strane užívateľa.

● variabilná úroveň bezpečnosti – je možné zvoliť rôzne úrovne bezpečnosti na základe 

potreby.

● dáta tokenu – token môže obsahovať dáta podľa potreby.

Taktiež  dostávame ďalšie  vlastnosti,  ktoré  musia  platiť  pre  autentifikáciu  v navrhovanom 
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bezpečnostnom modeli:

i. autentifikácia prebieha vždy iba na pôvodnom serveri

ii. po úspešnej autentifikácii je pre užívateľa vytvorený platný token

iii. platný token je vždy vytvorený iba pôvodnom serveri (nikdy na cache serveroch a ani 

na strane užívateľa)

iv. na cache serveroch je overená platnosť tokenu

Z hľadiska bezpečnosti bude nutné ešte vyriešiť nasledujúce body:

● ukradnutie tokenu – ak útočník získa token od autentifikovaného užívateľa.

● vytvorenie  tokenu  bez  pôvodného  servera –  útočník  vytvorí  token  bez  účasti 

pôvodného servera.

● zmena dát tokenu – užívateľ (útočník) zmení dáta tokenu.

Pri použití tokenu pre autentifikáciu je nutné vyriešiť spôsob ako bude token prenášaný od 

užívateľa či už na pôvodný server alebo na cache server. Spôsob prenosu tokenu je obsahom 

nasledujúcej kapitoly.

3.5 Prenos tokenu

Po úspešnej  autentifikácii  užívateľa  na  pôvodnom serveri  je  vytvorený  token,  na  základe 

ktorého je užívateľ neskôr autentifikovaný aj na cache serveroch. To znamená, že tento token 

je nutné automaticky pridať ku každej HTTP požiadavke užívateľa. Kedže protokol HTTP, 

ktorý sa v službe WWW používa je bezstavový, je nutné použiť iný mechanizmus, ktorým 

budem možné prenášať token medzi jednotlivými požiadavkami.  Existuje niekoľko riešení 

[21][22], pomocou ktorých je možné token prenášať ako napríklad URL, skryté pole alebo 

HTTP Cookie.

3.5.1 URL

URL je možné použiť pre udržanie informácii na stránke medzi viacerými požiadavkami. Je 

to  jednoduchý  mechanizmus,  ktorý  nevyžaduje  žiadnu  konfiguráciu  a  je  podporovaný 

všetkými  dostupnými  webovými  prehliadačmi.  Nasledujúci  príklad  ukazuje  ako je  možné 
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prenášať meno užívateľa,  ktorý si prezerá stránky.  Predpokladajme, že na úvodnej stránke 

zadal svoje meno pomocou formulára.

http://www.atlas.cz?meno=honza

K URL adrese pre pripojený nový parameter  meno,  v ktorom je uložené meno užívateľa. 

Takýmto spôsobom je tiež možné prenášať autentifikačný token. Napr.

http://www.atlas.cz?token={dáta_tokenu}

Parameter  token  v  tomto  prípade  obsahuje  dáta  tokenu.  Tento spôsob  však  obsahuje 

bezpečnostnú chybu, pretože pre útočníka je veľmi jednoduché zmeniť dáta tokenu a získať 

tak neoprávnený prístup do systému. Tento problém je však možné odstrániť šifrovaním dát 

pomocou kľúča, ku ktorému užívateľ nemá prístup (predpokladáme, že ani útočník). Potom 

by príklad so šifrovanými dátami mohol vyzerať napríklad takto:

http://www.atlas.cz?token={ahsdjahdjaDKAJKA7778....AJDJAH77}

Toto riešenie má však opäť jednú podstatnú nevýhodu, na základe ktorej nie je možné tento 

spôsob použiť, pretože dĺžka URL adresy je obmedzená. Obmedzenie však nevychádza zo 

špecifikácie protokolu HTTP, ale obmedzením v implementácii  webových prehliadačoch a 

serveroch9.  Toto obmedzenie sa však týka iba metódy GET, pretože pri metóde POST sú 

parametre odosielané ako položky HTTP hlavičky.

3.5.2 Skryté pole

Ďalší  spôsob,  ktorý  nevyžaduje  konfiguráciu  a  je  podporovaný  všetkými  dostupnými 

prehliadačmi  je  použitie  skrytého  poľa  (hidden  field).  Je  to  špeciálny  objekt  na  webovej 

stránke, ktorý nie je na stránke viditeľný. Zvyčajne sa používa pre udržanie informácii medzi 

viacerými požiadavkami v rámci jedného webového servera. Taktiež ho je možné použiť na 

predávanie tokenu od užívateľa na webový server (či už cache server alebo pôvodný server). 

Tento  spôsob nie  je  veľmi  bezpečný,  pretože  je  veľmi  jednoduché pre  útočníka  nájsť  na 

stránke tento objekt (napr. zo zdrojového kódu stránky) a zmeniť hodnotu, ktorú obsahuje. 

Tento problém je však opäť možné odstrániť šifrovaním dát. 

Pre použitie skrytého poľa, by bolo potrebné pridať do každej webovej stránky takýto objekt, 

aby bolo token možné medzi jednotlivými požiadavkami predávať.

9 Viac o obmedzení URL je možné nájsť na stránke http://www.boutell.com/newfaq/misc/urllength.html
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3.5.3 HTTP Cookie

HTTP Cookie (cookies) je spôsob ukladania informácii na strane užívateľa [21] [22]. Webový 

server vytvorí cookies a odošle ich do webového prehliadača užívateľa. Cookies môžu byť 

dvojakého  druhu,  tzv.  permanentné,  uložené  na  pevnom  disku  počítača  užívateľa  alebo 

dočasné (session), uložené v pamäti počítača a zničené keď je webový prehliadač zatvorený. 

Permanentné cookies môžu na pevnom disku pretrvávať nekonečne dlho, ale zvyčajne sa u 

nich nastavuje parameter expire, ktorý určuje, kedy má skončiť ich platnosť. Cookies sú vždy 

vytvorené na strane servera pre konkrétnu doménu a uložene na strane užívateľa do webového 

prehliadača.  S  každou  ďalšou  požiadavkou  užívateľa  na  danú  doménu,  sú  cookies 

automaticky pripojené do požiadavky.

Tento  mechanizmus  je  možné  použiť  na prenos  tokenu tak,  že  po  úspešnej  autentifikácii 

vytvorí pôvodný server token, ktorý uloží do cookies a tie potom odošle užívateľovi v HTTP 

odpovedi. S každou požiadavkou užívateľa, sú cookies spolu s tokenom odoslané na webový 

server resp. cache server, ktorý potom na základe tokenu, bude môcť užívateľa autentifikovať. 

Tento  mechanizmus  taktiež  nevyžaduje  žiadnu  dodatočnú  konfiguráciu  a  je  podporovaný 

všetkými súčasnými webovými prehliadačmi.

3.5.4 Analýza možností pre prenos tokenu

Všetky popísané spôsoby sú podporované súčasnými webovými prehliadačmi  aj  servermi, 

preto nasledujúca analýza bude založená na bezpečnosti jednotlivých spôsobov, a hlavne na to 

aké bezpečnostné riziká nesie ich použitie.

Použitie URL nie je vhodné, pretože okrem obmedzenia URL adresy, má aj ďalšiu nevýhodu. 

A  tou  je  položka  HTTP  hlavičky  Referrer,  ktorá  obsahuje  informácie,  z  ktorej  stránky 

pochádza daná požiadavka.  Táto informácia obsahuje celý obsah URL adresy,  čo v tomto 

prípade znamená, že by obsahovala aj autentifikačný token. Niektoré webové servery zvyknú 

túto položku analyzovať (napr. kvôli štatistikám), a taktiež sa táto informácia zapisuje do log 

súborov. To môže byť následne zneužité napr. administrátormi daných serveroch. 

Ešte  horší  prípad  nastane  keď  sa  predpokladá,  že  bezpečnosť  tokenu  je  založená  na 

zabezpečenej SSL komunikácii medzi klientom a webovým serverom. To znamená, že token 

je  pri  prenose chránený proti  ukradnutiu  či  zmene  dát  útočníkom.  Ak si  predstavíme,  že 
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užívateľ  je  úspešne  autentifikovaný  na  serveri,  potom  sa  jeho  token  odosiela  v  každej 

požiadavke na server v URL adrese. Ak by sa užívateľ pri prezeraní stránok rozhodol použiť 

nejaký HTTP odkaz (napr. podhodený útočníkom), ktorý ho presmeruje na inú nezabezpečenú 

stránku (aj na inom serveri), tým pádom dôjde k prenosu požiadavky a aj tokenu v položke 

Referrer nezabezpečeným  kanálom.  V  prípade  viacerých  takýchto  presmerovaní  môže 

útočník  získať dostatočný počet  tokenov na to,  aby mohol  použiť  hrubú silu  pre  zistenie 

kľúčov,  ktoré  boli  použité  pri  šifrovaní.  V  prípade  ak  token  nie  je  šifrovaný,  dôjde  pri 

získaniu tokenu automaticky aj k prelomeniu systému.

Problém popísaný v mechanizme URL je možné odstrániť použitím cookies, ktorým je možné 

nastaviť  príznak,  aby cookies  bolo  možné  odosielať  iba zabezpečeným kanálom SSL.  To 

znamená,  že  ak  bude  užívateľ  presmerovaný  na  nezabezpečenú  stránku,  cookies  nebudú 

automaticky  odoslané.  Viac  o  vlastnostiach  HTTP Cookie  je  možné  nájsť  v  nasledujúcej 

kapitole. A taktiež cookies nie sú prenášané v položke Referrer.

Mechanizmus Výhody Nevýhody
URL - jednoduchosť - obmedzená dĺžka URL adresy

-  položka HTTP hlavičky Referrer

- prenos aj nezabezpečeným kanálom
Skryté pole - jednoduchosť - nutnosť pridania skrytého poľa do 

každej HTML stránky

- prenos aj nezabezpečeným kanálom
HTTP Cookie - jednoduchosť

- možnosť nastaviť použitie 

iba pre zabezpečený kanál

- zákaz použitia vo webovom prehliadači

Tabuľka 3: Analýza možnosti pre prenos tokenu

Zhrnutím výsledkov predošlej  analýzy,  je najlepší  mechanizmus  pre prenos tokenu HTTP 

Cookie. Ten je na rozdiel od ostatných popísaných mechanizmov oveľa bezpečnejší.

3.6 HTTP Cookie

HTTP  cookie  je  jednoduchý  objekt,  ktorý  má  textovú  štruktúru  a  obsahuje  nasledujúce 

položky:
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Doména Dátum Cesta Názov Hodnota SSL
 

● doména - je názov domény, pre ktorú boli cookies vytvorené a kre ktorú sú platné.

● dátum - dátum, ktorý definuje časovú platnosť cookies. Ak časová platnosť pominie, 

cookies sú zmazané. Dátum musí byť vo formáte

Wdy, DD-Mon-YYYY HH:MM:SS GMT

Ak je táto položka pre cookies definovaná, jedná sa o perzistentné cookies, v inom 

prípade session cookies. 

● cesta -  zužuje  platnosť  cookies  v  rámci  domény  na  konkrétnu  cestu  (dokument, 

stránku alebo adresár), ktorá je uvedená v tejto položke.

● názov - názov cookies.

● hodnota - obsahuje dáta cookies.

● SSL - príznak, ktorý určuje či má byť cookies odoslaná iba cez SSL spojenie.

Cookies môžu byť vytvorené iba na strane webového servera, ktorý nastaví všetky potrebné 

položky. Na klienta sú odoslané v HTTP odpovedi na danú požiadavku. Webový prehliadač si 

ich, po obdržaní takejto odpovede, uloží. Cookies sú potom priložené ku každej nasledujúcej 

požiadavke na server, pre ktorý boli vytvorené (samozrejme, ak požadovaná stránka spĺňa 

podmienku cesty).

Nasledujúci príklad zobrazuje spôsob vytvorenia cookies:

GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.w3.org

Webový prehliadač odošle požiadavku na server

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Set-Cookie: name=value

(content of page) 

Server vytvorí cookies a odošle ich na stranu klienta v HTTP odpovedi v položke Set-Cookie.
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GET /spec.html HTTP/1.1
Host: www.w3.org
Cookie: name=value
Accept: */* 

Cookies sú potom automaticky priložené do každej ďalšej požiadavky na server v položke 

Cookie.

Samotné  cookies  neboli  pôvodne  vytvorené  na  prenos  autentifikačného  tokenu,  ale  k 

udržovaniu informácii v bezstavovom protokole HTTP. Vyplýva to hlavne z ich vlastností 

ako sú prenášané a ako sú uložené na strane užívateľa. Taktiež existuje niekoľko útokov, na 

základe ktorých je útočník schopný získať (tajné) informácie, ktoré sú uložené v cookies. 

● Ukradnutie  platných  cookies  (cookies  thef) -  útočník  je  schopný  ukradnúť  platné 

cookies a použiť ich za vlastné, čím získa prístup do systému. Ukradnutie je možné 

napríklad odpočúvaním komunikácie  medzi užívateľom a serverom alebo pomocou 

XSS útoku [23].

● Modifikovanie  platných cookies  (cookies  poisoning) -  keďže cookies  je uložená na 

strane užívateľa  (útočníka),  môže  užívateľ  pozmeniť  hodnoty cookies  a  tak  získať 

prístup, na ktorý nemá právo.

● Cross-site cooking - jedna stránka, dokáže vytvoriť platné cookies pre inú stránku.

Všetky tieto útoky vychádzajú z toho, že cookies nie sú šifrované a sú prenášane aj pomocou 

spojenie,  ktoré  nie  je  chránené  pomocou  SSL.  Existuje  už  niekoľko  riešení  ako  zvýšiť 

bezpečnosť  cookies,  ktoré  tieto  útoky  eliminujú  [3][24].  Preto  navrhovaný  bezpečnostný 

model predpokladá, že cookies budú prenášané iba pomocou SSL spojenia a taktiež ich dáta 

budú zabezpečené proti strate integrity a utajenosti pomocou šifrovania. To znamená, že na 

každej vytvorenej cookies, bude nastavený príznak SSL, ktorý zabezpečí, aby cookies neboli 

prenesené nezabezpečeným kanálom. 

Použitie  HTTP  Cookie  pre  prenos  autentifikačného  tokenu  navrhovanom  modeli  má 

nasledujúce výhody:

● jednoduchosť – tento mechanizmus je jednoduchý na použitie. Na strane užívateľa je 
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jeho použitie transparentné.

● rozšírenosť -  HTTP  Cookie  sú  podporované  vo  všetkých  súčasných  najviac 

používaných webových prehliadačoch.

● bezpečnosť – HTTP Cookie dokážu zaistiť prenos iba cez zabezpečenú komunikáciu 

SSL.

Okrem spomínaných výhod obsahuje tento mechanizmus aj nasledujúce nevýhody, na ktoré 

sa musí brať ohľad:

● vypnutie cookies - niektorý užívatelia cookies vo svojich prehliadačoch vypínajú.

● cross-domain cookie problem - cookies sú vytvorené vždy iba pre jednu doménu. Čo v 

prípade navrhovaného modelu môže byť problém v prípade, ak sa pôvodný server a 

cache  sever  budú  nachádzať  v  rôznych  doménach.  Riešenie  tohto  problému  je 

navrhnuté v nasledujúcej kapitole.

Taktiež  dostávame  ďalšie  podmienky,  ktoré  musia  platiť  pre  navrhovaný  bezpečnostný 

model:

i. Pre prenos tokenu bude použitý mechanizmus HTTP Cookie.

ii. Z hľadiska bezpečnosti bude použitý iba session typ cookies, nikdy perzistentné.

iii. Cookies budú mať vždy nastavený príznak SSL. 

Z implementačného hľadiska majú podľa  [25] webové prehliadače nasledujúce obmedzenia 

pre cookies:

● maximálne je možné uložiť 300 cookies

● maximálne 20 cookies pre jednu doménu

● maximálna veľkosť cookies je 4096 bytov

3.6.1 Cross-domain problém

HTTP Cookie sú vytvorené a platné iba pre jednu doménu. V prípade navrhovaného modelu 

to môže byť problém, pretože sa nepredpokladá, že všetky cache servere a pôvodný server 

budú v jednej doméne. Ale práve naopak, je viac pravdepodobné, že sa budú nachádzať v 

rôznych doménach.
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To znamená, že ak pôvodný server sa nachádza v doméne  A a cache server sa nachádza v 

doméne B, nebude môcť pôvodný server vytvoriť cookies, ktoré by bolo platné v doméne B 

(Obrázok  6). A tým pádom nebude môcť byť užívateľ autentifikovaný na cache serveri, aj 

napriek  tomu,  že  bol  úspešne  autentifikovaný  na  pôvodnom serveri.  Nasledujúci  obrázok 

zobrazuje popísaný problém.

1. Klient sa autentifikuje na pôvodnom serveri.

2. Autentifikácia je úspešná a pre klienta je vytvorený token.

3. Server vytvorí cookies a uloží do nich token a odošle ich klientovi.

4. V požiadavke klienta na cache server, cookies nie sú odoslané, pretože cache server a 

pôvodný server sa nachádzajú v rôznych doménach.

Tento problém je preto nutné riešiť iným spôsobom, ako napr. uložením tokenu do cookies na 

strane pôvodného servera. Keďže musí platiť podmienka (iii) z kapitoly 2.2.3, ktorá hovorí o 

tom, že platný token môže byť vytvorený iba na pôvodnom serveri, je nutné zmeniť spôsob 

ako bude token uložený do cookies.

Keďže cookies  sú špecifické  vždy iba pre jednú doménu,  najlepším riešením bude uložiť 

token do cookies na cache serveri, na ktorý sa klient so svojimi požiadavkami obracia. Teda, 

narozdiel od tokenu, cookies nebudú vytvorené na pôvodnom serveri, ale na danom cache 

serveri. Tým bude možné vytvoriť cookies pre doménu, v ktorej sa nachádza cache server. 
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Nakoniec  ostáva  vyriešiť  iba  spôsob akým bude  token  bezpečne  prenesený z  pôvodného 

servera na požadovaný cache server. 

Je možné napríklad použiť spoločnú databázu, ku ktorej má prístup nielen pôvodný server, ale 

aj  cache  servere  (Obrázok  7).  To znamená,  že  pôvodný server  po úspešnej  autentifikácii 

vytvorí  token,  ktorý  uloží  do  databázy  pod unikátnym identifikačným číslom.  Toto  číslo 

odošle na cache server ako parameter URL adresy v presmerovanej požiadavke užívateľa. 

Cache server potom na základe identifikačného čísla získa token z databázy, vytvorí cookies 

pre doménu, v ktorej sa nachádza a uloží token do vytvorenej cookies.

1. Klient sa autentifikuje na pôvodnom serveri.

2. Po úspešnej autentifikácii server vytvorí token.

3. Server uloží token do databázy pod unikátnym identifikačným číslom.

4. Server  presmeruje  požiadavku  užívateľa  na  cache  server,  ku  ktorej  pripojí 

identifikačné číslo ako ďalší parameter URL adresy. Požiadavka je presmerovaná na 

špeciálnu  stránku,  ktorá  ma za úloha získať token a uložiť  ho do cookies.  Adresa 

presmerovania môže vyzerať následovne:

www.cache.domenaB.com/registerToken.html?id={id_number}

5. Požiadavka je presmerovaná na cache server.

6. Cache server získa token z databázy na základe identifikačného čísla, ktoré získa z 
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URL adresy.

7. Cache server vytvorí cookies pre doménu, v ktorej sa nachádza, a uloží do nich token.

Týmto spôsobom je možné vytvoriť token na pôvodnom serveri, ktorý sa nachádza v doméne 

A a uložiť ho do cookies, ktoré sú vytvorené pre doménu  B (doména, v ktorej sa nachádza 

cache server). Toto riešenie má výkonnostný problém, pretože cache server musí  vytvoriť 

spojenie na databázový server.

Lepším riešením bude namiesto identifikačného čísla odoslať priamo vytvorený token, čím 

nebude potrebné použiť spoločnú databázu. Cache server príjme token v URL adrese, vytvorí 

cookies a uloží do nich prijatý token. Prenos tokenu v URL adrese má problém, ktorý bol 

popísaný v kapitole  3.4.1,  a  tým je  obmedzenie  dĺžky URL adresy a  Referrer.  Preto  pre 

odoslanie tokenu použijeme HTTP metódu POST, ktorá narozdiel od GET odosiela parametre 

ako položky hlavičky HTTP a teda nemá dané obmedzenie na dĺžku parametrov. Nasledujúci 

obrázok zobrazuje popísaný mechanizmus:

1. Klient sa autentifikuje na pôvodnom serveri.

2. Po úspešnej autentifikácii server vytvorí token.

3. Server  presmeruje  požiadavku  užívateľa  na  cache  server,  vygenerovaným stránky, 

ktorá  token  uloží  do  objektu  na  formulári,  ktorý  potom  po  prijatí  aj  odošle. 

Požiadavka je presmerovaná na špeciálnu stránku, ktorá ma za úloha získať token a 
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uložiť ho do cookies. Vygenerovaná stránka presmerovania môže vyzerať následovne:

<html>
<head>
<script language=“JavaScript“>
function redirect() {

document.forms[0].submit();
}
</script>
</head>

<body onload=“redirect();“>
<form name=“main“ method=“post“ 

action=“cache.domenaB.com/reg.html“>
<intput type=“hidden“ name=“token“/>

</form>
</body>

</html>
4. Požiadavka je presmerovaná na cache server.

5. Cache server vytvorí cookies pre doménu, v ktorej sa nachádza a uloží do nich prijatý 

token.

Tento spôsob je narozdiel od prvého hlavne jednoduchší, pretože nevyžaduje databázu,  ku 

ktorej  majú  prístup  pôvodný  server  a  aj  cache  servere.  Token  sa  odošle  ako  parameter 

pomocou  metódy  HTTP  POST.  Metóda  POST  odosiela  parametre  ako  položky  HTTP 

požiadavky, preto nie je problém s veľkosťou tokenu. 

Riešenie pomocou metódy POST je z hľadiska bezpečnosti a jednoduchosti najvhodnejšie, 

pre prenos tokenu ak pôvodný server a cache server sa nachádzajú v rôznych doménach.

3.7 Konštrukcia autentifikačného tokenu

Autentifikačný token je nutné skonštruovať tak, aby obsahoval informácie, na základe ktorých 

bude  možné  identifikovať  užívateľa,  ktorý  tento  token  predloží  a  tak,  aby  bol  čo 

najbezpečnejší (aby nedošlo k úniku informácii z tokenu).

Token bude preto vyzerať následovne:
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ID užívateľa
čas vytvorenia tokenu

timeout
dáta tokenu

kde jednotlivé atribúty sú

● ID užívateľa (User_ID) – pre identifikáciu užívateľa. Je možné použiť napr. IP adresu. 

Lepším  riešením  je  však  použiť  užívateľské  meno  (login  name),  ktorý  užívateľ 

používa pri autentifikácii do systému.

● čas vytvorenia tokenu (Creation_Time) – dátum a čas kedy bol token vytvorený.

● timeout  (Timeout) -  čas  v  sekundách od času vytvorenia  tokenu,  počas  ktorých je 

token platný.

● dáta  tokenu  (Token_data) -  obsahuje  dáta  užívateľa,  pre  ktorého  bol  tento  token 

vytvorený, ako napr. niektoré informácie z HTTP požiadavky,  aby ich bolo možné 

neskôr porovnať s parametrami HTTP požiadavky, s ktorom bol daný token odoslaný 

a tým zabrániť útokom typu Replay token.

Dáta tokenu obsahujú nasledujúce informácie:

○ domain  name –  názov  domény,  pre  ktorú  bol  token  vytvorený,  tzn.  je  to 

doména cache servera (môže byť aj pôvodného servera), v ktorej bude token 

používaný.

○ HTTP request header information - obsahuje dáta z požiadavky, na základe 

ktorej bol token vytvorený. Tieto informácie môžu potom slúžiť pri validácii 

tokenu tak, aby bolo možné zabrániť útokom typu Replay token.

○ access control list - obsahuje zoznam prístupových pravidiel, ktoré je možné 

použiť pri autorizácii. Tento atribút nie je povinný. Väčšinou má tvar bitovej 

mapy, kde 1 znamená, že užívateľ má oprávnenie pre danú funkčnosť a 0, že 

nemá.

○ verzia – verzia modulu, ktorým bol token vytvorený.

Takto vytvorený token nie je bezpečný. Pretože nie je zaručená utajenosť ani integrita dát v 

tokene. Aj keď je token prenášaný zabezpečeným spojením SSL a cookies majú nastavený 

príznak  SSL,  atribúty  tokenu  nie  sú  zabezpečené,  pretože  na  strane  klienta  je  teoreticky 
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možné tieto dáta zmeniť. 

Utajenosť

Pre zaručenie utajenosti dát, je potrebné atribúty tokenu zašifrovať tak, aby boli utajené a aby 

nebolo možné neoprávneným postupom meniť atribúty tokenu, ale tak, aby ich bolo možné 

dešifrovať  na  pôvodnom serveri  aj  v  cache.  Takže  pre  šifrovanie  sa  použije  symetrický 

kryptograficky algoritmus a šifrovací kľúč sa rozdistribuuje z pôvodného servera na všetky 

cache servere. Narozdiel od riešenia Fu [24], ktorý nezaručoval utajenosť dát v tokene, tento 

návrh rieši tento problém pomocou šifrovania.

Integrita

Pre  zaručenie  integrity  dát,  je  potrebné  pridať  do  tokenu  kontrolný  súčet  nad  všetkými 

atribútmi tokenu. Ten je možné realizovať pridaným nového atribútu Token hash. Zvyčajne sa 

k vytvoreniu kontrolného súčtu používajú kryptografické hašovacie algoritmy ako MD5 alebo 

SHA-1.  V  tomto  prípade  je  lepšie  použiť  kryptografickú  HMAC  funkciu  s  konkrétnou 

implementáciou SHA-256, ktorá pre vytvorenie kontrolného súčtu používa aj kľúč. Ako kľúč 

je možné opäť použiť šifrovací kľúč, ktorý sa používa pri šifrovaní atribútov tokenu. Táto 

funkcia zaručí integritu a tiež aj autenticitu tokenu.

Token bude potom vyzerať následovne:

ID užívateľa
čas vytvorenia tokenu

timeout
dáta tokenu

HMAC SHA-1 Hash

User_ID||Creation_Time||(Timeout||Token_Data)key||

HMAC(User_ID||Creation_Time||(Timeout||Token_Data)key, key)

Pre šifrovanie atribútov tokenu sa použije symetrický kryptografický algoritmus  AES, ktorý 

používa šifrovací kľúč o dĺžke 128, 192 alebo 256 bitov. V súčasnosti nie je známa akákoľvek 

slabina  tohto  algoritmu  a  taktiež  sa  stal  novým  štandardom  Vlády  Spojených  štátov 
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amerických  a  nahradil  tak  predchádzajúci  štandard,  algoritmus  Data  Encryption  Standard 

(DES). Algoritmus AES je oproti DES podstatne rýchlejší a bezpečnejší.

Toto  riešenie  však  obsahuje  bezpečnostnú  slabinu,  a  to,  že  kľúč,  ktorý  sa  používa  pre 

vytvorenie  kontrolného súčtu a  pre  šifrovanie  dát  tokenu,  je  nemenný.  Čo môže  mať  za 

následok odhalenie kľúča útočníkom hrubou silou, ak útočník získa dostatočný počet tokenov. 

Tie  môže  získať  ak  sa  legálnym  spôsobom zaregistruje  do  systému  a  niekoľkokrát  bude 

opakovať  proces  autentifikácie.  Preto  je  vhodné  pre  šifrovanie  použiť  kľúč,  ktorý  bude 

dynamicky generovaný, ako napr.:

User_ID||Creation_Time||AES(Timeout||Token_Data)k||

HMAC(User_ID||Creation_Time||AES(Timeout||Token_Data)k, k)

kde 

k = HMAC(User_ID||Creation_Time, key)

Kľúč  key je súkromný šifrovací kľúč, ktorý je zdieľaný medzi cache servermi a pôvodným 

serverom. Kľúč k, ktorý sa použije pre šifrovanie dát tokenu a ktorý sa použije k vytvoreniu 

kontrolného súčtu pomocou funkcie HMAC je vytvorený dynamicky a je výsledkom funkcie 

HMAC nad  textovým  reťazcom,  ktorý  vznikne  spojením  atribútov  tokenu  User_ID a 

Creation_Time, použitím zdieľaného súkromného kľúča  key. Každý token je teda šifrovaný 

iným kľúčom. Výsledný kľúč k má dĺžku 256 bitov. Ten sa použije pre algoritmus AES, ktorý 

prijíma kľúč o veľkosti 256 bitov. 

Pre zvýšenie bezpečnosti tokenu je možné pridať medzi atribúty tokenu aj digitálny podpis 

pôvodného servera, realizovaný pomocou asymetrického šifrovania. Tým sa zaručí, že token 

bol  vytvorený  iba  pôvodným  webovým  serverom.  Použitím  asymetrického  šifrovania, 

získame väčšiu bezpečnosť na úkor rýchlosti a komplexnosti riešenia.

Takto  skonštruovaný token zabezpečuje  utajenosť  a  integritu  dát,  ktoré  obsahuje  a  je  ho 

možné použiť ako regulárny autentifikačný token. Utajenosť je realizovaná šifrovaných dát, 

ktoré musia byť utajené. Integrita dát je realizovaná kontrolným súčtom, ktorý je pridaný k 

tokenu.
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Následné dostávame ďalšie vlastnosti navrhovaného bezpečnostného modelu:

i. Dáta  tokenu,  ktoré  sú  senzitívne,  budú  šifrované  symetrickým  kryptografickým 

algoritmom AES s dynamicky generovaným kľúčom o veľkosti 256 bitov.

ii. Pre zaistenie integrity a autenticity tokenu, bude k tokenu pripojený kontrolný súčet 

realizovaný  kryptografickou  hašovacou  funkciou  HMAC-SHA256 s  dynamicky 

generovaným kľúčom, ktorej výstupom je kontrolný súčet o veľkosti 256 bitov.

iii. Kľúč,  ktorý  sa  používa  k  šifrovaniu  dát  a  k  vytvoreniu  kontrolného  súčtu,  bude 

dynamicky  generovaný  funkciou  HMAC-SHA256 s  kľúčom,  ktorý  bude  zdielaný 

medzi pôvodným serverom a cache servermi. Jej vstup tvoria dáta tokenu: User_ID||

Creation_Time.

 

Použitie dynamického kľúča je zavedené pre zvýšenie bezpečnosti zdieľaného súkromného 

kľúča tak, aby  „statický“ zdieľaný kľúč nebol použitý pre šifrovanie všetkých tokenov, ale 

aby každý token bol šifrovaný pomocou iného kľúča.  Nejedná sa o proces výmenný tzv. 

„session“ kľúčov medzi  jednotlivými  účastníkmi  ako je Encryption Key Exchange (EKE) 

[26], kedy sa účastníci dohodnú na kľúči, ktorý bude použitý pre šifrovanie správ, ktoré si 

medzi  sebou budú posielať a ktorý bude pre každé nové spojenie iný.  Tento proces by v 

prípade modelu znamenal  len ďalšiu komunikáciu medzi  uzlami,  čo by malo za následok 

predĺženie autentifikácie užívateľa a tiež by si musel cache server uchovávať session kľúč pre 

každý token.

3.7.1 Analýza vlastností tokenu

Atribúty tokenu, ktoré nevyžadujú utajenosť nie sú šifrované a tiež sa používajú k vytvoreniu 

dynamického kľúča. Tieto atribúty sú User_ID a Creation_Time. 

Atribút User_ID má slúžiť pre jednoznačnú identifikáciu užívateľa. Z toho dôvodu bolo ako 

identifikátor  použité  prihlasovacie  meno,  ktoré  užívateľ  zadáva  pri  autentifikácii.  Toto 

prihlasovacie  meno  je  v  rámci  autentifikácie  jednoznačné,  preto  je  ho  možné  požiť  aj 

bezpečnostnom modeli ako jednoznačný identifikátor užívateľa. 

IP adresu by nebolo možné použiť, pretože identifikácia užívateľa na základe IP adresy zlyhá, 

ak je užívateľ za proxy serverom alebo ak je adresa prideľovaná dynamicky. V prípade proxy 

servera, budú mať všetci užívatelia za rovnakým proxy serverom rovnakú IP adresu, a to IP 
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adresu proxy servera.  Je  to  potencionálne  nebezpečie  pre  útoky typu  Replay  attack,  kedy 

útočník, ukradne platný token užívateľovi, ktorý je za rovnakým proxy serverom, a použije ho 

ako vlastný, čím získa prístup do systému. To znamená, že pri validácii tokenu by bolo nutné 

okrem validácie  IP  adresy,  validovať  aj  niektoré  položky HTTP požiadavky.  Použitie  IP 

adresy je taktiež nebezpečné kvôli útokom typu IP Spoofing [27]. 

Ostatné atribúty tokenu obsahujú senzitívne dáta,  alebo dáta,  na základe ktorých prebieha 

validácia tokenu na cache serveroch, preto je potrebné ich šifrovanie.

3.8 Validácia tokenu

Token musí  byť  možné validovať  buď na pôvodnom serveri  alebo na niektorom z cache 

serverov. Je skonštruovaný tak, aby na základe dát,  ktoré obsahuje, bolo možné užívateľa 

autentifikovať na cache serveri, kde nie je k dispozícii databáza autentifikačných údajov. Tá 

je dostupná z bezpečnostného hľadiska iba z pôvodného servera. Preto validácia musí byť 

založená iba na dátach, ktoré sú uložené v tokene.

Validácia bude mať niekoľko procesov, overenie kontrolného súčtu atribútu, dešifrovanie dát 

tokenu a nakoniec overenie časovej platnosti. 
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1. Spočíta sa kľúč k = HMAC(User_ID||Creation_Time, key)

2. Spočíta  sa  kontrolný  súčet  HMAC(User_ID||Creation_Time||Token_Data,  k),  nad 

prijatým token.

3. Skontroluje sa vypočítaný kontrolný súčet s kontrolným súčtom, ktorý je v tokene.

4. Ak nie je rovnaký, token nie je platný a užívateľ je presmerovaný na prihlasovaciu 

stránku.

5. Ak je rovnaký pokračuje sa bodom 6.

6. Dešifrujú sa dáta tokenu pomocou spočítaného kľúča k a kryptografického algoritmu 

AES.

7. Ak dešifrovanie neprebehlo v poriadku, token nie je platný a užívateľ je presmerovaný 

na prihlasovaciu stránku.

8. V opačnom prípade sa pokračuje bodom 9.

9. Skontroluje sa časová platnosť tokenu. 

10. Ak je token časovo platný, užívateľ je autentifikovaný.

11. V opačnom prípade nie je token platný a užívateľ je presmerovaný na prihlasovaciu 

stránku.

Celý  proces  validácie  pozostáva  z  piatich  hlavných  procesov,  z  ktorých  dva  počítajú  s 

funkciou HMAC, jeden dešifruje dáta pomocou algoritmu AES a ostatné sú len porovnávania.

Pre  urýchlenie  procesu  validácie,  bude  použitá  „lokálna  cache“  na  cache  serveroch  aj 

pôvodnom serveri,  v ktorej  budú uložené tokeny,  ktoré  sa pre nejaký krátky čas,  nebudú 

musieť validovať všetkými procesmi. Keďže sa predpokladá, že užívateľ navštívi stránky v 

krátkom čase  v  rámci  toho  istého  SSL spojenia  (kedy  sa  nemení  ani  užívateľ  ani  cache 

server), je možné použiť identifikátor SSL spojenia ako identifikátor v lokálnej cache.

Po úspešnej validácii tokenu, je token uložený do cache pamäte pod SSL identifikátorom a 

identifikátorom užívateľa.  Pri  následnej požiadavke,  sa na základe SSL identifikátora zistí 

prítomnosť tokenu v lokálnej cache a ak sa v nej nachádza, tak je užívateľ autentifikovaný 

(Obrázok 10). V lokálnej cache bude token uložený iba pre krátky čas t. Po uplynutí toho času 

je nutné token validovať opäť celým procesom.
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Proces validácie je potom upravený nasledujúcim spôsobom:

0.   Nájdi token v lokálnej cache pod identifikátorom SSL spojenia. 

0.1   Ak je token nájdený, užívateľ je autentifikovaný.

0.2    V opačnom prípade, sa pokračuje bodom 1.

Bod 5.1 v pôvodnom procese je upravený tak, že po úspešnej validácii je token vložený do 

lokálnej cache pod identifikátorom SSL spojenia.

Zviazaním tokenu s identifikátorom SSL spojenia získame token, ktorý je závislý na spojení a 

teda  je  chránený  pred  útokom  typu  Replay  token.  Pretože  ak  by  útočník  chcel  použiť 

podchytený token,  musel  by sfalšovať aj  identifikátor  spojenia  SSL.  To však platí  iba po 

krátky čas t, kedy je token uložený v lokálnej cache.

3.9 Správa šifrovacích kľúčov

Správa  kľúčov  (Key  management)  tvorí  významnú  súčasť  bezpečnostnej  stratégie 

navrhovaného  bezpečnostného  modelu.  Jej  hlavnou  úlohou  je  zabezpečiť  kľúče  tak,  aby 

nedošlo k ich neautorizovanému odhaleniu, modifikácii a nesprávnemu použitiu. Nebezpečie 

prezradenia kľúča rastie úmerne s dobou jeho používania, preto je potrebné šifrovacie kľúče 
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periodicky  meniť  (tzv.  rekeying).  Časté  zmeny  kľúča  sú  zase  neúnosné.  Preto  je  veľmi 

dôležité zvoliť vhodný interval pre zmenu kľúča. 

Ďalšou úlohou správy kľúčov je aj ich bezpečná distribúcia na všetky uzly, ktoré majú k tomu 

oprávnenie. Keďže navrhovaný bezpečnostný model predpokladá šifrovanie tokenu pomocou 

symetrického algoritmu AES, ktorý používa pre šifrovanie aj dešifrovanie jeden kľúč, je nutné 

tento kľúč bezpečne distribuovať z pôvodného servera na všetky cache servere. 

Okrem  periodickej  zmeny  súkromného  kľúča  je  nutné  v  prípade  navrhovaného 

bezpečnostného modelu, zahrnúť aj zmenu tohto kľúča po napadnutí jedného z cache serverov 

útočníkom, kedy je nutné tento cache server vylúčiť z akejkoľvek ďalšej komunikácie.  Po 

následnej  zmene  kľúča  už  nebude  možné  na  napadnutom  cache  serveri  validovať  novo 

vytvorené tokeny.

3.9.1 Distribúcia šifrovacieho kľúča

K  výmene  kľúčov  je  možné  použiť  manuálnu  alebo  automatickú  distribúciu.  Manuálna 

distribúcia je vhodná v systémoch, kde nedochádza k zmene šifrovacích kľúčov často. Je to 

najjednoduchšia metóda výmeny kľúčov, ktorá spočíva v tom, že kľúče sú manuálne (napr. 

osobne)  nainštalované  na  koncových  uzloch.  Tam  kde  nie  je  možné  použiť  manuálnu 

distribúciu, pretože k výmene kľúčov dochádza často alebo interval výmeny sa dynamicky 

mení, je nutné použiť automatickú distribúciu. 

V navrhovanom bezpečnostnom modeli nie je možné použiť manuálnu distribúciu hlavne z 

geografického rozloženia jednotlivých uzlov. Preto je nutné použiť distribúciu automatickú.

Pre distribúciu kľúča sa použije šifrovaná komunikácia  SSL medzi  pôvodným serverom a 

cache serverom. Táto komunikácia je bezpečná pretože pri vytvorení spojenia je možne overiť 

platnosť certifikátu cache servera a jeho väzbu k jeho vlastníkovi pomocou CA, ktorá tento 

certifikát vydala. A taktiež je komunikácia šifrovaná a teda prenášané dáta (kľúče) sú utajené 

a je zaručená ich integrita a autenticita.

3.9.2 Interval pre distribúciu súkromného kľúča

Kľúč bude distribuovaný v pravidelnom časovom intervale, pre zvýšenie bezpečnosti. Časový 

interval pre výmennú, je nutné voliť rozvážne, tak aby sme získali určitú bezpečnosť, ale tak, 
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aby sa častá distribúcia kľúča nestala neúnosná. 

V prípade navrhovaného modelu nie je potrebné súkromný kľúč meniť často,  pretože pre 

šifrovanie  dát  tokenu  a  pre  vytvorenie  kontrolného  súčtu  je  použitý  dynamický  kľúč, 

vytvorený na základe špecifických dát tokenu a súkromného kľúča.

Kľúč bude distribuovaný v pravidelnom 24 hodinovom intervale. V prípade ak dôjde k útoku 

na  niektorý  cache  server,  kľúč  bude  jednorázovo  distribuovaný  (nie  na  napadnutý  cache 

server). Od tohto momentu bude nasledujúci kľúč distribuovaný opäť o 24 hodín.

Následne dostávame ďalšie vlastnosti navrhovaného modelu:

i. Distribúcia  súkromného  kľúča  bude  medzi  pôvodným serverom  a  cache  servermi 

prebiehať iba zabezpečenou SSL komunikáciou. 

ii. Pri nadviazaní komunikácie si pôvodný a cache server navzájom overia certifikáty. V 

inom prípade nebude súkromný kľúč distribuovaný.

iii. Súkromný kľúč bude distribuovaný pravidelne v 24 hodinovom intervale.

iv. Súkromný kľúč môže byť distribuovaný jednorázovo pri prelomení bezpečnostných 

opatrení (napr. po napadnutí cache servera útočníkom).

Pri distribúcii súkromného kľúča je nutné spomenúť jednu základnú vlasnosť, ktorá má vplyv 

na platnosť vytvorených tokenov. Ak dôjde k výmene kľúča v čase t a pôvodný server vytvorí 

token v čase  t1: t1 < t s časovou platnosťou  tout potom bude token v intervale  (t,  t  + tout) 

neplatný, pretože bol šifrovaný kľúčom, ktorý v danom čase už nie je platný.
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Kapitola 4 

Popis prototypovej implementácie
Táto  kapitola  obsahuje  popis  prototypovej  implementácie  bezpečnostného  modelu 

navrhnutého v kapitole 3 Návrh bezpečnostného modelu.

4.1 Špecifikácia

Výsledkom prototypovej  implementácie  bude modul  do webového servera HTTP Apache. 

Tento  modul  sa  potom  nasadí  na  pôvodný  server  a  na  všetkých  cache  servere,  kde  sa 

nakonfiguruje inak na pôvodnom serveri a inak na cache serveroch. Konfigurácia prebieha 

pomocou konfiguračných direktív a konfiguračného súboru servera Apache. 

Prototypová  implementácia  nebude  obsahovať  celú  funkcionalitu,  ktorá  bola  popísaná  v 

kapitole  3 Návrh bezpečnostného modulu.  Obsahuje autentifikáciu užívateľa na pôvodnom 

serveri  a  princíp  SSO  na  všetkých  cache  serveroch  pôvodného  servera,  vrátane  cache 

serverov, ktoré  sa nachádzajú v inej  doméne ako pôvodný server.  Autentifikácia  prebieha 

pomocou  tokenu,  ktorý  je  prenášaný  v  cookies,  a  ktorého  senzitívne  dáta  sú  šifrované 

symetrickým algoritmom  AES. Pre zabezpečenie integrity dát tokenu, je k nemu pripojený 

kontrolný  súčet  pomocou  HMAC.  Neobsahuje  funkčnosť  popísanú v  kapitole  3.8  Správa 

šifrovacích kľúčov. V implementácii je použitý iba jeden kľúč, ktorý musí byť rovnaký na 

pôvodnom serveri  aj  na  cache  serveroch.  Tiež  nie  je  implementovaná  lokálna  cache  pre 

urýchlenie validácie tokenu.
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4.2 Použité technológie

Prototypová implementácia vychádza zo všetkých dostupných webových prehliadačov, ktorí 

podporujú mechanizmus cookie (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera atď.) na 

operačných systémoch Windows/Unix. Ako webový server a cache server je použitý HTTP 

Apache  Web  Server,  do  ktorého  je  pridaný  modul  s  prototypovou  implementáciu  pre 

navrhnutý model autentifikácie. Module je implementovaný v jazyku C.

Pre  komunikáciu  nad  SSL  je  použitý  modul  Apache-SSL.  Pre  základné  šifrovacie 

mechanizmy  je  použitá  knižnica  OpenSSL,  ktorá  obsahuje  implementáciu  symetrického 

šifrovacieho algoritmu AES a tiež autentifikačného kódu správy, HMAC.

4.3 Architektúra modulu

Bezpečnostný model je implementovaný v jazyku C ako modul do webového servera HTTP 

Apache. Tento server bol zvolený kvôli jeho rýchlosti, výkonnosti, spoľahlivosti, portability 

(beží na operačnom systéme Microsoft Windows, UNIX a OS/2) a jednoduchej rozšíriteľnosti 

pomocou modulov. 

Apache  je  HTTP server,  ktorý  beží  na  pozadí  ako  deamon,  prijíma  TCP/IP  spojenia  od 

webových  prehliadačov,  spracováva  prijaté  HTTP  požiadavky  a  vracia  HTTP  odpovede 

čakajúcim  prehliadačom  (Obrázok  11).  Spracovanie  požiadaviek  a  generovanie  odpovedí 

prebieha v niekoľkých fázach.

Moduly sú používané pre rozširujúce spracovanie požiadaviek alebo generovania odpovedí v 

akejkoľvek fáze spracovania (Obrázok 12).
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Moduly sú konfigurované pomocou konfiguračných súborov a konfiguračných direktív, ktoré 

sú načítané pri štarte servere. Následne prebieha ich inicializácia pomocou rutín, ktorým sú 

predané  základné  informácie  o  serveri  v  štruktúre  server_rec.  Volanie  modulov  sa 

registruje pomocou handlerov, ktoré server zavolá v správnu dobu v niektorej z fáz. V jednej 

fáze môže byť registrovaných viac modulov. Tie sú volané serverom v poradí opačnom ich 

registrácii.

4.4 Základné štruktúry

Interakcia medzi serverom a modulmi je založená na štruktúrach, pomocou ktorých server 

predáva jednotlivé informácie modulom, ktoré volá pomocou rutín. Tieto štruktúry obsahujú 

informácie o serveri, danej požiadavke či spojení medzi webovým prehliadačom a serverom.

Medzi základné štruktúry patria:

● server_rec –  štruktúra  typu  Apache::Server,  ktorá  obsahuje  informácie  o 
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konfigurácii  servera,  ako  emailová  adresa  administrátora,  zoznam  virtuálnych 

serverov, ktoré server podporuje a port, na ktorom server prijíma požiadavky.

● request_rec –  najdôležitejšia  štruktúra,  ktorá  slúži  pre  prenos  informácii  medzi 

serverom a modulmi, obsahuje informácie a dáta HTTP požiadavky. Pomocou tejto 

štruktúre je možné:

○ získať hlavičku HTTP požiadavky

○ získať a meniť hlavičku HTTP odpovede

○ získať dáta HTTP požiadavky

○ vytvoriť a meniť dáta HTTP odpovede

○ zapisovať správy do log súborov

○ kontrolovať spracovanie HTTP požiadavky

● conn_rec –  štruktúra  typu  Apache::Connection,  ktorá  obsahuje  informácie  o 

spojení  medzi  serverom a  webovým prehliadačom (napr.  IP  adresu  klienta,  typ  a 

verziu webového prehliadača a atď).

Apache obsahuje okrem týchto aj iné štruktúry, ktoré slúžia napr. pre prácu s URL adresami, 

súbormi, logmy či dátum a časom. Dôležitou štruktúrou je tiež  Apache::Resource, ktorá 

slúži pre alokáciu pamäte pre dynamicky vytvárané štruktúry.

4.5 Implementácia

Modul je implementovaný pre verziu HTTP Apache servera 2.0 a vyššie.

Definícia  modulu  s  názvom  auth_cookie_module,  je  realizovaná  pomocou  štruktúry 

module_struct nasledujúcim spôsobom:

module AP_MODULE_DECLARE_DATA auth_token_module =
{

STANDARD20_MODULE_STUFF,
create_auth_token_dir_config, // directory config
merge_auth_token_config, // directory config merge
create_auth_token_server_config,
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merge_auth_token_server_config,      
auth_token_cmds,
mod_auth_token_register_hooks,//callback for registering hooks

};
Prvý  parameter  definuje  typ  modulu,  druhý  definuje  callback  metódu  pre  initializáciu 

konfiguračných direktív jednotlivých adresárov. Tretí parameter definuje callback metódu pre 

upravenie  konfiguračných  direktív  adresárov,  pri  prechode  z  adresára  do  podadresára  v 

adresárovej štruktúre. Slúži to pre prenos či úpravu direktív podadresárov, aby nebolo nutné 

definovať rovnaké hodnoty direktív pre každý podadresár. Štvrtý a piaty parameter slúži pre 

callback  metódy  pre  konfiguračné  direktívy  servera.  Šiesty  parameter  slúži  pre  callback 

metódu, v ktorej sú načítané hodnoty jednotlivých direktív. Posledný parameter je callback 

metóda, v ktorej sa registrujú metódy, ktoré sa zavolajú s každou požiadavkou.

Pre uloženie serverovej konfigurácie modulu slúži štruktúra auth_token_server_config, 

ktorá obsahuje dáta, ktoré sa vzťahjú pre celý server. 

typedef struct {
char *server_type;
char *server_key;
char *domain;
char *token_timeout;
char *login_page;
char *logout_page;
char *set_cookies_page;
char *auth_failed_page;
char *index_page;

} auth_token_server_config;

Kde význam jednotlivých položiek je:

● server_type – definuje  typ  servera.  Môže  nadobúdať  hodnotu  „Origin“  alebo 

„Cache“.

● server_key - definuje tajny kľúč servera. Ten musí byť rovnaký aj na pôvodnom 

serveri aj na cache serveri.

● domain – definuje  doménu  pôvodného servera.  Ten  sa  zadáva  iba  v  konfigurácii 
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pôvodného servera, na cache serveri nemá význam.

● token_timeout –  definuje  čas  v  sekundách,  počas  ktorých  je  vytvorený  token 

platný.

● login_page – obsahuje odkaz na prihlasovaciu stránku.

● logout_page – obsahuje odkaz na odhlasovaciu stránku.

● set_cookies_page – obsahuje odkaz na HTML stránku, ktorá je na cache serveri a 

ktorá je volaná ak pôvodný server odosiela token na cache server, kde sa uloží do 

cookies. Je to prípad, kedy sa cache server nachádza v inej doméne.

● auth_failed_page –  obsahuje  odkaz  na  stránku,  ktorá  obsahuje  informáciu  o 

neplatnej autentifikácii užívateľa.

● index_page – obsahuje odkaz na stránku, ktorá sa ako prvá zobrazí užívateľovi po 

úspešnej autentifikácii.

Pre  uloženie  adresárovej  konfigurácie  slúži  štruktúra  auth_token_dir_config,  ktorá 

obsahuje  dáta,  ktoré  sa  vzťahujú  k  jednotlivým  adresárom.  V  implementácii  obsahuje 

informácie o tom, či je konkrétny adresár chránený autentifikáciou.

typedef struct {
int activated;
int auth_routines;

} auth_token_dir_config;

Kde význam jednotlivých položiek je

● activated –  definuje  či  pre  prístup  k  tomuto  adresáru  vyžaduje  autentifikáciu 

užívateľa.

● auth_routines –  definuje,  či  adresár  obsahuje  rutiny  (HTML  stránky),  ktoré 

obsahujú funkcionalitu pre prihlásenie a odhlásenie užívateľa.

Hlavná  metóda,  ktorá  je  volaná  pri  každej  HTTP  požiadavke,  je 

mod_auth_token_method_handler, ktorá má nasledujúcu signatúru:
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static int mod_auth_token_method_handler (request_rec *r)

Má jediný parameter, ktorý obsahuje informácie o spracovávanej HTTP požiadavke. K tejto 

metóde dochádza k autentifikácii  užívateľa (ak  auth_routines = 1),  alebo k validácii 

tokenu,  alebo  presmerovaní  na  prihlasovaciu  stránku  (ak  activated = 1).  V  týchto 

prípadoch  metóda  vracia  niektorý  zo  statusov  HTTP  odpovede.  V  iných  prípadoch  vráti 

hodnotu DECLINED, ktorá znamená, že daná požiadavka nie je relevantná pre tento modul a 

môže byť spracovaná iným modulom.

4.5.1 Autentifikácia

Samotná  autentifikácia  prebieha  v  metóde  authenticate_user,  ktorá  má  nasledujúcu 

signatúru:

static int authenticate_user(request_rec *r)

Obsahuje jediný parameter, a to informácie o práve spracovávanej HTTP požiadavke. Modul 

pre  autentifikáciu  nevyužíva  ani  jeden  z  dvoch  existujúcich  mechanizmov  HTTP 

autentifikácie.  Tieto  mechanizmy a  ich  nevýhody pre  použitie  v  module  boli  popísane  v 

kapitole 3.3. Autentifikačné metódy sú preto pri autentifikácii prenesené v HTTP požiadavke 

typu POST. A sú prenesené iba raz a to pri tejto požiadavke.

Autentifikácia  prebieha  pomocou  štandartného  file  providera  servera  Apache,  ktorý  je 

založený  na  súbore  .htpasswd,  ktorý  obsahuje  položky  typu  <meno:odtlačok  hesla>. 

Položka meno je prihlasovacie meno užívateľa a odtlačok je MD5 odtlačok jeho hesla. Daný 

provider je možné získať nasledujúcim spôsobom:

// create default file provider
const authn_provider *provider;
provider = ap_lookup_provider(AUTHN_PROVIDER_GROUP,

                                   AUTHN_DEFAULT_PROVIDER, "0");
Samotná validácia mena a hesla prebieha pomocou metódy:

provider->check_password(r, user_name, pw);

Na základe  výsledku tejto  metódy je  užívateľ  buď úspešne  autentifikovaný  a  je  pre  ňho 

vytvorený  autentifikačný  token,  ktorý  je  uložený  do  cookies,  alebo  je  presmerovaný  na 
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stránku, ktorá zobrazuje výsledok neúspešnej autentifikácie.  

Metódu authenticate_user je možné popísať nasledujúcim pseudokódom:

authenticate_user(HTTP požiadavka):

získaj autentifikačné informácie z HTTP požiadavky

autentifikuj užívateľa pomocou štandardného file providera

if(autentifikácia neúspešná alebo užívateľ neexistuje alebo 
heslo je nesprávne)

presmeruj užívateľa na prihlasovaciu stránku

else if (autentifikácia je úspešná)

vytvor autententifikačný token

presmeruj užívateľ na stránku, z ktorej prišiel

nastav kód HTTP odpovede na HTTP_MOVED_PERMANENTLY

else 

nastav kód http odpovede na HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR

V prvom prípade je z metódy authenticate_user vrátená hodnota OK, ktorá definuje, že 

spracovanie  požiadavky modulom je  ukončené  a  je  vrátená  HTTP odpoveď.  Odpoveď v 

tomto prípade obsahuje presmerovanie užívateľa, ktoré je realizované HTML tagom.

<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=/pub/login/login.html">

4.5.2 Vytvorenie tokenu a cookies

Po úspešnej  autentifikácii  je  pre  užívateľa  vytvorený  token,  ktorý je  uložený do cookies. 

Token obsahuje dáta, na základe ktorých bude možné užívateľa autentifikovať bez znalosti 

jeho prihlasovacie mena a hesla. Tieto dáta sú senzitívne a preto musia byť šifrované.

Token je  potom uložený  do  cookies,  ktoré  sú  odoslané  v  HTTP odpovedi  do  webového 

prehliadača.  Cookies  majú  jednoduchú  textovú  štruktúru,  preto  nebolo  potrebné  vytvoriť 

žiadnu  špeciálnu  štruktúru,  ktorá  by  obsahovala  dáta  štruktúry.  Cookies  sú  udržované 

jednoducho v premennej typu
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unsigned char * cookies

Vytvorenie cookies je implementované metódou create_token_and_set_cookies, ktorá 

má nasledujúcu signatúru:

static int create_token_and_set_cookies(request_rec *r, 
const char *user_name)

Túto metódu je možné popísať nasledujúcim pseudokódom.

create_token_and_set_cookies(  HTTP požiadavka, prihlasovacie meno  ):  

získaj aktuálny čas v sekundách

získaj timeout tokenu z konfigurácie modulu

vygeneruj dynamický kľúč na základe aktuálneho času, 
prihlasovacieho mena a súkromného kľúča

vytvor dáta tokenu spojením timeout tokenu + IP adresy + verzie 
modulu

zašifruj dáta tokenu pomocou dynamického kľúča

pridaj k dátam tokenu na začiatok prihlasovacie meno + čas 
vytvorenia tokenu (=aktuálny čas)

spočítaj kontrolny súčet nad dátami tokenu

pridaj kontrolný súčet na koniec dát tokenu

enkóduj dáta tokenu algoritmom BASE64

ulož dáta tokenu do cookies

ulož cookies do HTTP odpovede

Uloženie  cookies  do  HTTP odpovede  je  prevedené  pomocou  metódy  apr_table_setn, 

nasledujúcim spôsobom:

apr_table_setn(r->err_headers_out, "Set-Cookie", cookie_data);

Prvý parameter obsahuje ukazateľ na hlavičku  HTTP odpovede, do ktorej sa pod názvom 

Set-Cookie (druhý parameter, ktorý určuje názov položky) uloží hodnota dát vytvorených 

cookies.

Dáta tokenu sú pre uložením do cookies transformované algoritmom BASE64. Je to preto, 

lebo po zašifrovaní môžu dáta tokenu obsahovať riadiace znaky mechanizmu HTTP Cookie, 
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ako  je  ; alebo  =.  To  by  malo  za  následok  nesprávne  rozpoznanie  cookies  webovým 

prehliadačom alebo serverom. 

Algoritmus BASE64 transformuje vstupný text  na výstupný,  ktorý pozostáva 64 znakovej 

abecedy,  ktorá  obsahuje  [a-z],  [A-Z],  [0-9],  +,  /  a  špeciálnu  príponu  =.  Dĺžka 

transformovaného výstupu je 4/3 pôvodnej dĺžky.

V  tomto  prípade  je  najdôležitejšie  odstránenie  znaku  ;,  ktorý  sa  používa  pre  oddelenie 

kľúčových slov cookies. Znak = nie je prekážkou, pretože v algoritme BASE64 sa používa 

ako špeciálna prípona,  ktorá v tomto prípade bude vždy nasledovaná riadiacim znakom  ;. 

Preto je použitie tohoto algoritmu vhodné pre tento proces.

4.5.3 Validácia tokenu

Token je vytvorený pre užívateľa po úspešnej autentifikácii. Na základe validácie tokenu je 

možné  užívateľa  autentifikovať  aj  na  cache  serveroch,  ktoré  neobsahujú  databázu 

prístupových pravidiel. Užívateľ je preto autentifikovaný iba na základe dát, ktoré sú uložené 

v tokene.

Validácia tokenu prebieha v niekoľkých krokoch. Kontroluje sa kontrolný súčet tokenu, aby 

sa zistilo, že nebola porušená integrita dát pri prenose, validujú sa dešifrované dáta, a časová 

platnosť a porovnávajú sa hodnoty atribútov tokenu s hodnotami, ktoré sú v aktuálnej HTTP 

požiadavke.

Validácia tokenu je implementovaná metódou  validate_cookies, ktorá má nasledujúcu 

signatúru:

static int validate_cookies(request_rec *r, char *cookies)

 Metódu je možné popísať nasledujúcim pseudokódom:

validate_cookies(  HTTP požiadavka, cookies):  
získaj aktuálny čas v sekundách

dekóduj dáta tokenu pomocou algoritmu BASE64

rozparsuj cookies a získaj prihlasovacie meno a čas vytvorenia 
tokenu
vygeneruj dynamický kľúč na základe času vytvorenia tokenu,  
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prihlasovacieho mena a súkromného kľúča
spočítaj kontrolný súčet tokenu
if(spočítaný kontrolný súčet <> prijatý kontrolný súčet)

goto validácia neúspešná
dešifruj dáta tokenu pomocou dynamického kľúča
if(dešifrácia dát tokenu je neúspešná)

goto validácia neúspešná
získaj token timeout z dešifrovaných dát tokenu
if(čas vytvorenia tokenu+token timeout >= aktuálny čas)

goto validácia neúspešná
získaj IP adresu z dešifrovaných dát 
získaj IP adresu z HTTP požiadavky
if (získané adresy sú rôzne)

goto validácia neúspešná
povoľ prístup užívateľa
validácia neúspešná:

vymaž cookies
presmeruj užívateľa na prihlasovaciu stránku

Po úspešnom vykonaní všetkých krokov validácie je užívateľovi povolený prístup k stránke, 

ktorú požaduje.  V opačnom prípade sú cookies  vymazané  a  užívateľ  je  presmerovaný na 

prihlasovaciu  stránku.  Vymazanie  cookies  je  realizované  vytvorením  nových  cookies  s 

rovnakým názvom a rovnakým atribútom path, pričom dátum expirácie sa nastaví na čas do 

minulosti. Tieto cookies sa potom uložia do HTTP odpovede. Webový prehliadač po prijatí 

takejto odpovede nahradí staré cookies novými. Kedže čas ich expirácie už nastal, prehliadač 

ich aj automaticky zmaže.

4.5.4 Šifrovanie a dešifrovanie tokenu

Dáta tokenu, ktoré sú senzitívne, vyžadujú aby boli šifrované počas existencie tokenu tak, aby 

ich bolo možné dešifrovať buď na pôvodnom serveri  alebo na cache serveri.  Šifrovanie a 

dešifrovanie  je  realizované  funkciami  knižnice  OpenSSL.  Ako  šifrovací  algoritmus  bol 

zvolený symetrický šifrovací algoritmus  AES v móde Cipher Block Chaining (CBC)  [28] o 

veľkosti kľúča 256 bitov.
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AES EBC 128 192 256
AES CBC 128 192 256

Tabuľka 4: OpenSSL implementácie algoritmu AES

Tabuľka 4 zobrazuje variácie algoritmu, ktoré sú implementované v  OpenSSL. Prvý stĺpec 

zobrazuje  mód algoritmu,  Electronic  Book Code (ECB) a (CBC), ďalšie  stĺpce  zobrazujú 

veľkosť kľúča, ktorý je možné použiť. 

Šifrovanie  tokenu  je  implementované  metódou  encrypt_token,  ktorá  obsahuje  volanie 

metód z OpenSSL. Táto metóda má nasledujúcu signatúru:

unsigned char *encrypt_token( 
const unsigned char *key, 
const unsigned char *iv,
unsigned char *token, 
int length, int *ln);

Kde parameter key je kľúč použitý pre šifrovanie, iv je inicializačný vektor, token je ukazateľ 

na dáta tokenu,  length je dĺžka dát a  ln je dĺžka zašifrovaného výstupu. Návratová hodnota 

metódy obsahuje ukazateľ na zašifrovaný výstup.

Dešifrovanie tokenu je implementované metódou decrypt_token, ktorá obsahuje volanie 

metód z OpenSSL. Táto metóda má nasledujúcu signatúru:

unsigned char *decrypt_token( 
const unsigned char *key, 
const unsigned char *iv,
unsigned char *token,
int *ln);

Kde  parameter  key je  kľúč  použitý  pre  dešifrovanie,  iv je  inicializačný  vektor,  token je 

ukazateľ  na dáta  tokenu a  ln je  dĺžka  dešifrovaného výstupu.  Návratová  hodnota metódy 

obsahuje ukazateľ na dešifrovaný výstup.

Keďže pre šifrovanie bol použitý CBC mód algoritmu, ako inicializačný vektor sa používa 

čas  vytvorenia  tokenu.  V  prípade  šifrovanie  tokenu,  je  čas  vytvorenia  tokenu  získaný 

pomocou funkcie, ktorú ponúka API server Apache apr_time_now. V prípade dešifrovania 
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je čas  vytvorenia  tokenu získaný z prijatého tokenu v cookies.  Tento inicializačný vektor 

nemusí byť tajný a môže sa teda posielať v otvorenej forme.

4.5.5 Kontrolný súčet

Pre zaručenie integrity dát tokenu bol použitý kontrolný súčet spočítaný nad týmito dátami 

pomocou funkcie HMAC-SHA256 s dĺžkou výstupu 256 bitov. Vytvorenie kontrolného súčtu 

je realizované funkciami knižnice OpenSSL.

Pre vytvorenie  kontrolného súčtu je implementovaná  metóda  compute_hash_from_str, 

ktorá má nasledujúcu signatúru:

static int compute_hash_from_str(request_rec *r,
 const char *str, const char *key, 
 char *hash, int *hash_length)

kde parameter  r je  ukazateľ  na  štruktúra  aktuálnej  HTTP požiadavky,  str je  ukazateľ  na 

reťazec, nad ktorým bude súčet spočítaný, key je kľúč pre funkciu, hash je výstupný kontrolný 

súčet a hash_length je dĺžka výstupného súčtu.

Táto  metóda  obsahuje  volanie  funkcií  z  knižnice  OpenSSL,  pomocou  ktorých  je  súčet 

spočítaný.

4.5.6 Generovanie dynamického kľúča

Dynamický  kľúč  je  použitý  pre  šifrovanie,  dešifrovanie  a  tiež  pre  spočítanie  kontrolného 

súčtu tokenu pre zaručenie jeho integrity. Tento kľúč sa spočíta ako výsledok funkcie HMAC-

SHA256 nad spojeným reťazcom prihlasovacieho mena a času vytvorenia tokenu. Ako kľúč 

sa použije tajný kľúč, ktorý je zdieľaný medzi pôvodným serverom a každým cache serverom. 

Tento kľúč je možné získať z konfigurácie server (pôvodného aj cache).

Generovanie dynamického kľúča je implementované metódou get_dynamic_key, ktorá má 

nasledujúcu signatúru:

static int get_dynamic_key(request_rec *r, 
  const char *user_name,
  const char *creation_time, 
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  unsigned char *dynamic_key, int *dlen)

Kde parameter r je ukazateľ na štruktúru aktuálnej  HTTP požiadavky, user_name je ukazateľ 

na  prihlasovacie  meno,  creation_time ukazateľ  na  čas  vytvorenia  tokenu  v  sekundách, 

dynamic_key obsahuje ukazateľ na vygenerovaný dynamický kľúč a  dlen ukazateľ na jeho 

veľkosť.

Obsah tejto metódy je možné popísať nasledujúcim pseudokódom:

get_dynamic_key(HTTP požiadavka, prihlasovacie meno, čas):

spoj prihlasovacie meno a čas

získaj súkromný kľúč servera z jeho konfigurácie

spočítaj  odtlačok  pomocou  fukcie  HMAC-SHA256  nad  spojeným  
vstupom pomocou získaného súkromného klúča

vráť výsledný odtlačok ako dynamický kľúč

Keďže  výsledný  odtlačok  funkcie  HMAC-SHA256 má  dĺžku  256  bitov,  môže  sa  použiť 

priamo ako vstupný kľúč pre šifrovací algoritmus  AES,  ktorý prijíma kľúč o veľkosti 192 

bitov.

4.5.7 Prihlásenie a odhlásenie

Prihlásenie a odhlásenie je realizované pomocou HTML stránok. Tieto stránky neobsahujú 

žiadnu logiku ani skripty na strane servera (PHP či CGI). Ich jedinou úlohou je odoslať POST 

požiadavku na  server,  spolu  s  informáciami,  na  základe  ktorých server  pomocou  modulu 

správne spracuje danú požiadavku.

V prípade prihlásenia do systému POST požiadavka musí obsahovať nasledujúce parametre:

● login – prihlasovacie meno (jeho veľkosť môže byť maximálne 50 znakov).

● password – heslo (jeho veľkosť môže byť maximálne 50 znakov).

● _phase_ - pre prihlásenie jeho hodnota musí byť vždy „LOGIN“. 

Pre odhlásenie musí požiadavka obsahovať:

● _phase_ - pre odhlásenie jeho hodnota musí byť vždy „LOGOUT“. 
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Najdôležitejší parameter v oboch požiadavkách je _phase_. Tento parameter určuje, o ktorý 

typ  autentifikačných  procesov  sa  jedná.  Môže  nadobúdať  jednu  z  nasledujúcich  hodnôt: 

LOGIN,  LOGOUT,  SET_COOKIES.  Posledná  hodnota  ma  význam  iba  v  špeciálnych 

prípadoch,  ako je vytvorenie  cookies pre server,  ktorý sa nachádza v inej  doméne.  Tento 

problém  je  popísaný  v  kapitole  3.5.1  Cross-domain  problem.  Implementácia  riešenia  je 

popísaná v nasledujúcej kapitole.

Implementácia  prihlásenia  a  odhlásenia  je  možná  tiež  pomocou  webových  stránok,  ktoré 

obsahujú  klientské  skripty,  napr.  Javascript,  alebo  serverové  skripty  napr.  PHP.  Pre 

efektívnosť a bezpečnosť riešenia bola zvolená implementácia pomocou modulu.

4.5.8 Implementácia riešenia Cross-domain problému

Tento problém a návrh jeho riešenia bol popísaný v kapitole 3.5.1 Cross-domain problem. Pre 

implementáciu bolo zvolené posledné riešenie pomocou špeciálnej webovej stránky a metódy 

POST, ktoré je najefektívnejším. 

Riešenie je implementované metódou  set_cookies_for_different_domain, ktorá má 

nasledujúcu signatúru:

static int set_cookies_for_different_domain(
request_rec *r, const unsigned char *cookies,
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const char *scheme, const char *hostinfo)

Kde parameter r je ukazateľ na štruktúru aktuálnej  HTTP požiadavky, cookies je ukazateľ na 

cookies s tokenom,  scheme ukazateľ na schému (http alebo https) a  hostinfo je ukazateľ na 

reťazec, ktorý obsahuje názov servera (prípadne s číslom portu).

Táto metóda vygeneruje do HTTP odpovede HTML zdroj špeciálnej stránky, ktorá po prijatí 

webovým prehliadačom, zaistí vytvorenie HTTP požiadavky typu POST na cache server v 

inej doméne, z ktorého pôvodne prišla požiadavka na prihlásenie. Na tomto cache serveri, 

dôjde  po  jej  spracovaní  k  vytvoreniu  cookies  s  tokenom  pre  danú  doménu.  Token  je 

prenesený ako jeden z parametrov POST požiadavky. Druhým parametrom je _phase_, ktorý 

definuje typ požiadavky pre spracovanie modulom. V tomto prípade jej hodnota musí byť 

“SET_COOKIES”. Obrázok 13 zobrazuje celý proces vytvorenia cookies na cache serveri v 

inej doméne.

4.6 Efektívnosť implementácie

Kvôli  výkonnosti  riešenia  bola  zvolená  implementácia  modelu  ako  modul  servera  HTTP 

Apache v jazyku C.

Operácia Názov atribútu Veľkosť v 

bytoch
Šifrovanie/Dešifrovanie timeout 4

doména 255
prístupové práva 4
IP adresa 4
Informácie o klientskom 

prostredí 255
verzia 1

523

Tabuľka 5: Veľkosť vstupu pre operácie šifrovania a dešifrovania

Operácie,  ktoré majú najväčší vplyv  na efektívnosť celého riešenia sú zrejme šifrovanie a 

dešifrovanie tokenu a výpočet kontrolného súčtu. 

71



Popis prototypovej implementácie

Tieto  operácie  sú  prevádzané  nad  dátami  tokenu.  Token  bude  mať  vždy veľkosť  rádovo 

niekoľkých  100  bytov.  Teda  veľkosť  vstupných  dát  nie  je  nejak  veľká,  preto  ani 

implementácia relevantných metód nemusela byť optimalizovaná. 

Ako vidieť z tabuľky  5 šifrovanie a dešifrovanie bude prebiehať nad vstupom maximálnej 

veľkosti  ≈ 523 bytov. Pre algoritmus AES v móde CBC bude mať zašifrovaný text veľkosť 

maximálne  523+32  bytov,  kde  32  bytov  je  veľkosť  bloku  s  ktorým  algoritmus  pracuje. 

Dešifrovanie bude preto prebiehať nad vstupom o veľkosti maximálne 555 bytov.

Operácia Názov atribútu Veľkosť v 

bytoch
Výpočet kontrolného 

súčtu

prihlasovacie meno 50
čas vytvorenia tokenu 4
šifrované dáta 555

609

Tabuľka 6: Veľkosť vstupu pre operáciu výpočet kontrolného súčtu

A tiež ako je vidieť z tabuľky 6, veľkosť vstupu pre výpočet kontrolného súčtu je maximálne 

609 bytov. 

Nasledujúca  tabuľka  potom zobrazuje  výsledok  merania  jednotlivých  operácii  nad  danou 

veľkosťou vstupu. K meraniu bol použitý počítač s konfiguráciou AMD 1,8 Ghz a 1,5 GB 

operačnej pamäte.

Operácia MB/s Čas
Šifrovanie (AES-256-CBC) 29,84 MB/s 26,87 μs
Dešifrovanie (AES-256-CBC) 29,84 MB/s 28,89 μs
Výpočet kontrolného súčtu (HMAC-SHA-256) 67,43 MB/s 8,61 μs

Tabuľka 7: Časová efektívnosť operácii

Z tabuľky 6 je tiež zrejmé, že cookies nikdy nepresiahnu maximálnu povolenú veľkosť 4096 

bytov (kapitola  3.5 HTTP Cookie). Pretože maximálna veľkosť bude vždy 609 + 32 = 641 

bytov, kde 609 bytov je hodnota získaná z tabuľky 6 a 32 bytov je veľkosť kontrolného súčtu, 

ktorý je pripojený k tokenu.

Ostatné popísané obmedzenia nemajú pre implementáciu modulu žiaden vplyv, ale skôr sú 

záležitosťou webových prehliadačov.
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Kapitola 5 

Bezpečnostná analýza
Obsahom tejto kapitoly je bezpečnostná analýza navrhnutého modelu. Je zložená z troch častí. 

Prvá  časť  je  zameraná  na  bezpečnosť  celej  infraštruktúry,  druhá  na  bezpečnosť 

autentifikačného tokenu a tretia na riziká, ktoré môžu nastať pri prelomení bezpečnostných 

opatrení. V prvej aj v druhej časti bude analýza založená na analýze známych útokov.

Analýza sa nezaoberá prípadmi, keď dôjde k vyzradeniu autentifikačných údajov užívateľa 

iným  spôsobom  ako  vo  vzťahu  k  navrhnutého  modelu.  Napr.  ak  užívateľ  napíše  svoje 

prihlasovacie meno a heslo na miesto, ku ktorému má prístup ktokoľvek.

5.1 Bezpečnosť infraštruktúry

Analýza  bezpečnosti  infraštruktúry  bude  zložená  hlavne  na  základe  analýzy  útoku  typu 

MITM, na všetky prípady. MITM útok spočíva v tom, že útočník sa vydáva za regulárny uzol 

infraštruktúry (bez toho aby to ostatné uzly zaznamenali), pričom môže podchytené správy 

buď iba ďalej preposlať alebo ich predtým aj upraviť. 

Keďže  komunikácia  prebieha  medzi  klientom  (všeobecne  webovým  prehliadačom), 

pôvodným serverom a cache serverom, tak ako je to zobrazené na obrázku 2, útočník sa môže 

vydávať za akýkoľvek z týchto uzlov. V nasledujúcich kapitolách je rozbor týchto prípadov.

5.1.1 MITM Klient

Útočník  sa  môže  vydávať  za  klienta  tak,  že  získa  autentifikačný  token.  Môže  ho  získať 

nasledujúcimi spôsobmi:

● vytvorí si nový token.
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● odchytí token pri komunikácii klienta s pôvodným či cache serverom a upraví si jeho 

dáta podľa vlastnej potreby.

Tým, že útočník použije takto získaný token na pôvodný alebo cache server (výsledok je 

rovnaký), získa prístup k dátam, ku ktorým nemá oprávnenie. 

Jedinú možnosť,  ktorú má server pre overenie toho, že token patrí  naozaj tomu klientovi, 

ktorý ho používa, je na základe údajov, ktoré sú uložené v token. Obrana proti tomuto útoku 

je plne závislá na bezpečnosti tokenu. A to je obsahom kapitoly 5.2 Bezpečnosť tokenu.

5.1.2 MITM Cache server

V tomto  prípade  sa  útočník  vydáva  za  legitímny  cache  server.  Je  to  veľmi  nebezpečné, 

pretože cache server má oprávnenie získavať dáta priamo z pôvodného servera. Tým pádom 

môže útočník vyslať v mene cache servera požiadavku na pôvodný server na akékoľvek tajné 

dáta, čím dôjde k ich odkrytiu.

Obrana proti  tomuto útoku je založená na použití  SSL komunikácie a overení certifikátov 

medzi cache serverom a pôvodným serverom. Pred vytvorením SSL spojenia si cache server a 

pôvodný server navzájom overia platnosť certifikátov, čím bude zaručená ich identita. Táto 

obrana je tak bezpečná ako je bezpečná SSL komunikácia a PKI.

Ak by chcel útočník sfalšovať certifikát cache servera a nahradiť jeho verejný kľúč za svoj, 

musel  by získať  súkromný  kľúč niektorej  z  dôveryhodných  certifikačných  autorít  (CA) a 

podpísať ním sfalšovaný certifikát, aby bol platný. Ak by ho podpísal súkromným kľúčom 

nedôveryhodnej CA alebo svojím, pôvodný server by ho pri overovaní platnosti  odmietol. 

Získanie súkromného kľúča nie je jednoduché, viacmenej aj nemožné, pretože CA sú veľké 

organizácie, ktoré svojím súkromným kľúčom podpisujú certifikáty ostatných organizácií a 

preto ten svoj súkromný kľúč musia veľmi bezpečne chrániť.

Iný  prípad  môže  nastať  ak  užívateľ  odošle  svoju  požiadavku  na  cache  server,  ktorý  v 

skutočnosti  je  útočník,  ktorý  ho  presmeruje  na  falošný  pôvodný  server  pre  získanie 

autentifikačných údajov. Užívateľ potom na tento falošný server odošle svoje údaje, bez toho 

aby o tom vedel a útočník tak získa prístup k jeho chráneným dátam. Proti tomuto útoku sa je 

možné  opäť  brániť  overením  certifikátu  (cache  servera  a  tiež  pôvodného  servera).  Na 

overenie certifikátu môžu pre užívateľa poslúžiť informácie webového prehliadača, ktorý pre 
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každý certifikát zobrazuje informáciu o jeho dôveryhodnosti.

5.1.3 MITM Pôvodný server

V prípade ak sa bude útočník vydávať za pôvodný server, môže nastať rovnaký prípad aký je 

popísaný v predchádzajúcej kapitole. To znamená, že užívateľ v domnení, že komunikuje s 

pôvodným  serverom,  ktorý  je  v  skutočnosti  útočník,  odošle  svoje  autentifikačné  údaje 

útočníkovi. Ten tak získa prístup k jeho chráneným dátam. 

Obrana  proti  tomuto  útoku  je  opäť  založená  na  overení  certifikátu  pôvodného  servera. 

Predtým ako užívateľ odošle svoje autentifikačné údaje, mal by overiť jeho dôveryhodnosť.

5.1.4 MITM Pri distribúcii kľúča

K distribúcii kľúča dochádza pravidelne každých 24 hodín, alebo jednorázovo pri prelomení 

bezpečnostných pravidiel (napr. pri napadnutí niektorého z cache serverov). Ak by útočník 

počúval na sieti  v tú dobu a získal  by práve distribuovaný kľúč,  získal by tak prístup do 

systému, pretože by bol schopný vytvoriť  platný token a tiež by mohol dešifrovať všetky 

tokeny šifrované týmto kľúčom. 

K tomu aby mohol na sieti zachytiť tento kľúč, musel by dešifrovať SSL komunikáciu. Preto 

obrana proti tomuto útoku je tak dobrá ako dobrá je  komunikácia pomocou SSL.

5.1.5 DOS útok

Denial of Service (DOS) je technika útoku na servere a služby verejne dostupné na internete, 

pri  ktorom  dochádza  k  prehusteniu  požiadaviek  za  účelom  nefunkčnosti  a  nedostupnosti 

služieb pre ostatných užívateľov. Ak by došlo k DOS útoku na hlavné uzly infraštruktúry, ako 

je pôvodný server alebo cache server, došlo by k ich výpadku a tým pádom aj k nefunkčnosti 

celej infraštruktúry.

Obrana  proti  tomuto  útoku je  založená  na  použití  firewallu,  pomocou  ktorého  sa  nastaví 

blokovanie určitých IP adries prípadne protokolov. Toto riešenie však nie je absolútne účinne, 

pretože  nie  je  možné  zablokovať  porty,  z  ktorých prichádzajú  aj  legitímni  užívatelia.  Vo 

všeobecnosti sa je proti tomuto útoku ťažké úspešne brániť.
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5.2 Bezpečnosť tokenu

Autentifikačný  token  je  vytvorený  pre  užívateľa  po  úspešnej  autentifikácii  na  pôvodnom 

serveri tak, aby ho bolo možné autentifikovať aj na cache serveroch. Cache server, na rozdiel 

od pôvodného servera,  nemá prístup  k databáze  prístupových pravidiel,  preto token musí 

obsahovať  dáta,  na  základe  ktorých  bude  možné  užívateľa  autentifikovať.  Teda  obsahuje 

senzitívne dáta o užívateľovi, ktoré musí zabezpečiť proti neoprávnenému zásahu. 

Nasledujúce  kapitoly  obsahujú  analýzu  navrhnutého  tokenu  z  rôznych  bezpečnostných 

hľadísk.

5.2.1 Vytvorenie tokenu

Tento  prípad  zahrňuje  možnosť  kedy by si  útočník  vytvoril  token od základu so svojimi 

dátami a potom ho použil k autentifikácii na cache server (alebo pôvodný server). K tomu by 

mu stačilo vedieť prihlasovacie meno konkrétneho užívateľa a mohol by vytvoriť token, na 

základe ktorého by ho server úspešne autentifikoval. Avšak pre platné skonštruovanie tokenu 

by  musel  získať  zdieľaný  súkromný  kľúč  pôvodného  servera,  pomocou  ktorého  by  bol 

schopný vygenerovať dynamický kľúč a týmto kľúčom by musel zašifrovať dáta tokenu a 

pripojiť k ním kontrolný súčet. Pokiaľ nebude mať k dispozícii  platný zdieľaný súkromný 

kľúč, nebude schopný vytvoriť platný token, ktorý by cache alebo pôvodný server úspešne 

validoval. 

5.2.2 Ukradnutie tokenu

Existujú dve možnosti, kedy by mohol útočník ukradnúť token z cookies, a to buď pri prenose 

alebo pri uložení na strane užívateľa. Ak by chcel útočník odchytiť token pri prenose cookies 

(nezáleží  medzi  ktorými  uzlami  infraštruktúry),  musel  by  rozšifrovať  SSL  komunikáciu. 

Nešifrovanou komunikáciou  cookies  nebudú nikdy odoslané.  Taktiež  nie  je možné získať 

cookies zo strany užívateľa, pretože tie sú uložené iba v pamäti počítača, a to len pokiaľ nie je 

okno webového prehliadača zatvorené.

5.2.3 Zabezpečenie integrity tokenu

Integrita atribútov tokenu je zabezpečená pomocou kontrolného súčtu, ktorý je pripojený na 
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koniec tokenu ako jeho ďalší atribút. Tento súčet je realizovaný funkciou HMAC-SHA256 s 

dynamickým kľúčom, ktorý je generovaný pre každý token zvlášť a mal by byť pre každý 

token rôzny. Tento dynamický kľúč je generovaný na základe znalosti súkromného kľúča, 

ktorý je zdieľaný medzi cache servermi a pôvodným server.

Ak by chcel útočník zmeniť dáta tokenu, musel by tiež zmeniť jeho kontrolný súčet, inak by 

bol token automatický neplatný. K tomu aby mohol zmeniť kontrolný súčet, by musel získať 

zdieľaný súkromný kľúč.

5.2.4 Zabezpečenie dôveryhodnosti tokenu

Niektoré  atribúty  tokenu  musia  byť  šifrované,  pretože  obsahujú  senzitívne  dáta  a 

potencionálny útočník k ním nesmie mať prístup,  aby ich nemohol  kompromitovať.  Tieto 

atribúty sú preto šifrované symetrickým algoritmom AES. Aby ich mohol prečítať v otvorenej 

forme, musel by ich najskôr dešifrovať, ale k tomu by musel získať zdieľaný súkromný kľúč. 

Ten je uložený a chránený na cache serveri alebo na pôvodnom serveri.

5.2.5 Token replay attack

Tento  útok  je  založený  na  tom,  že  útočník  získa  token  od  užívateľa,  ktorý  sa  legitímne 

autentifikoval,  a  použije  ho  ako  vlastný.  Ak  takýto  token  podvrhne  cache  serveru  alebo 

pôvodnému serveru, ho príjme, získa tak prístup do systému a k všetkých chráneným dátam 

pôvodného užívateľa. 

Obrana proti tomuto útoku je založená na obmedzenej časovej platnosti tokenu a porovnaní 

informácii z užívateľského prostredia (napr. IP adresa, typ a verzia webového prehliadača). V 

prvom prípade, ak by chcel útočník použiť ukradnutý token, musel by sa zmestiť do jeho 

časového intervalu  platnosti.  Čím je  interval  menší,  tým väčšia  je  odolnosť  proti  tomuto 

útoku, ale na druhej strane to vyžaduje častejšiu autentifikáciu užívateľa. 

V  prípade,  že  sa  útočník  zmestí  do  časového  intervalu,  je  možne  prienik  ešte  zamedziť 

pomocou porovnania informácii z prostredia užívateľa. Napr. porovnaním IP adresy, typu a 

verzie webového prehliadača z hlavičky HTTP požiadavky s tými, ktoré sú uložené v tokene. 

Ak by mal byť útok úspešný, musel by útočník uhádnuť a simulovať prostredie pôvodného 

užívateľa  (to  je  možné,  pretože  položky  HTTP požiadavky  sa  dajú  rôznymi  dostupnými 
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nástrojmi zmeniť). Tieto informácie sa z tokenu prečítať nedajú, pretože sú šifrované, preto 

úspešnosť  tohto  útoku  záleží  na  tom  ako  dobre  dokáže  útočník  nasimulovať  prostredie 

pôvodného užívateľa.

5.2.6 Volume attack

Tento útok spočíva v tom, že útočník môže na základe získaných tokenov, zistiť hrubou silou 

šifrovací kľúč, ktorý bol použitý pre šifrovanie dát tokenu a vytvorenie kontrolného súčtu. 

Tokeny môže získať napr. vytvorením niekoľkých vlastných účtov. 

V prípade navrhnutého modelu,  by mohol  útočník tento útok zamerať na funkciu  HMAC, 

pomocou ktorej je vytvorený kontrolný súčet. Pretože v rámci jedného tokenu má k dispozícii 

aj kontrolný súčet, aj dáta, nad ktorými bol spočítaný. 

Účinnou obrannou proti tomuto útoku je použivanie tzv. session  keys,  ktorých platnosť je 

časovo obmedzená (napr. jeden kľúč platí iba počas jedného spojenia). V navrhnutom modeli 

je každý token šifrovaný kľúčom, ktorý je vygenerovaný na základe špecifických dát tokenu a 

zdieľaného súkromného kľúča. Čo znamená, že útočník by na získané tokeny nemohol použiť 

hrubú silu, pretože každý z nich je šifrovaný iným kľúčom. A taktiež dochádza každých 24 

hodín k zmene zdieľaného súkromného kľúča.

5.3 Riziká pri prelomení bezpečnostných opatrení

Táto kapitola popisuje možné riziká, ktoré vzniknú pri prelomení niektorých bezpečnostných 

opatrení. Hlavné riziká pri prelomení sú v strate utajenosti senzitívnych dát.

5.3.1 Ovládnutie cache servera útočníkom

Ak by útočník získal kontrolu nad niektorým cache serverom, získal by prístup k zdieľanému 

súkromnému kľúči, pomocou ktorého sú šifrované všetky vytvorené tokeny. Taktiež by získal 

prístup k všetkým chráneným dátam, ktoré sa nachádzajú na danom cache serveri. S pomocou 

súkromného by si mohol vytvoriť token pre akéhokoľvek užívateľa. Toto predstavuje veľké 

bezpečnostné riziko, preto aj obrana proti tomuto útoku musí byť venované adekvátne úsilie.

Pre detekciu  napadnutia  cache  servera,  navrhovaný model  používa IDS, ktorý na základe 
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získaných informácii dokáže prekonfigurovať určité časti systému v reálnom čase. Čo v tomto 

prípade znamená vylúčenie napadnutého cache servera z komunikácie s pôvodným serverom, 

aby neboli odkryté  aj ďalšie chránené dáta a vygenerovanie nového súkromného kľúča na 

pôvodnom serveri a jeho distribúciu na ostatné cache servere. Zavedenie nového kľúča zaručí, 

že všetky predchádzajúce vytvorené tokeny budú neplatné a taktiež útočník nebude schopný 

vytvoriť nový platný token.

Preto je obrana proti tomuto útoku tak dobrá ako je dobrý nasadený systém IDS.

5.3.2 Ovládnutie pôvodného servera útočníkom

Keďže  pôvodný  server  obsahuje  všetky  chránené  dáta,  predpokladá  sa  jeho  úroveň 

zabezpečenia  za  najvyššiu.  Napr.  nasadenie  IDS,  firewallu,  filtrovanie  TCP  paketov  a 

otvorenie iba tých portov, na ktorých server poskytuje svoje služby (napr. 80 pre HTTP resp. 

443 pre HTTPS). 

Ak by útočník  získal  kontrolu  nad pôvodným serverom,  došlo by k úplnému prelomeniu 

bezpečnosti,  pretože  by  mal  prístup  k  všetkým  chráneným  dátam.  Nezískal  by  však 

autentifikačné dáta užívateľa, pretože sa predpokladá, že nebudú uložené v čitateľnej forme.
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Záver
Cieľom  tejto  diplomovej  práce  bolo  navrhnúť  bezpečnostný  model  pre  autentifikáciu  v 

prostredí  distribuovaných  cache  pamätí  webových serverov.  Jednou z  ďalších  podmienok 

bolo aj to, aby vytvorené riešenie bolo pre užívateľa jednoduché na použitie, a aby využívalo 

už existujúcu infraštruktúru. 

Kapitola  3  obsahuje  popis  návrhu  bezpečnostného  modelu  založeného  na  autentifikácii 

užívateľa pomocou prihlasovacieho mena a hesla, pre ktorého je po úspešnej autentifikácii 

vytvorený  token.  Tento  token  je  prenášaný mechanizmom HTTP Cookie  a  pre  užívateľa 

zaručí automatickú autentifikáciu aj na korešpondenčných cache serveroch pôvodného servera 

princípom SSO,  bez  ďalšej  potrebnej  autentifikácie.  Použitie  HTTP Cookie  vychádzalo  z 

práce od Fu [24]. Problém jeho riešenia spočíva v prenose dát v otvorenej forme, kedy nie je 

zaručená ich utajenosť a teda nie je možné prenášať senzitívne informácie. V navrhovanom 

modeli je tento problém vyriešený šifrovaním dát symetrickým algoritmom AES s veľkosťou 

kľúča 256 bitov a pridaním kontrolného súčtu MAC funkciou HMAC-SHA256, ktorý zaručí 

ich integritu a autentičnosť. 

Použitie tokenu má výhodu v nastavení úrovne bezpečnosti systému. Ak sa vyžaduje vysoká 

úroveň,  je  možné  použiť  silnejšie  kryptografické  mechanizmy,  ktoré  sú  ale  výpočtovo 

náročnejšie a naopak ak sa vyžaduje nižšiu úroveň, je možné použiť slabšie mechanizmy, 

ktoré sú zase výpočtovo jednoduchšie.

Keďže  navrhnutý  model  predpokladá  zabezpečenie  dát  prenášaných  v  tokene  pomocou 

kryptografie, je v ňom možné prenášať aj senzitívne dáta a tým znížiť réžiu cache servera, 

ktorý si nemusí uchovávať stavové informácie pre jednotlivých užívateľov a ich tokeny. Platí, 

že čím menej senzitívnych informácii je uložených na cache serveroch a tokene, tým menej 

informácii je odkrytých pri útokoch na nich.
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V žiadnom prípade neobsahuje cache server a ani token autentifikačné údaje užívateľa. Tie sú 

dostupné vždy iba z pôvodného servera. Preto sa užívateľ môže autentifikovať iba na ňom a 

nikdy nie na cache serveri. Tieto údaje sú veľmi citlivé a ich vyzradenie by malo negatívny 

dopad.

Silnou  vlastnosťou  navrhnutého  modelu  je  podpora  pre  rôzne  domény,  kedy sa  pôvodný 

webový  server  a  cache  server  môžu  nachádzať  v  rôznych  doménach,  tzv.  Cross-domain 

problém. Narozdiel  od riešenia  [3], v ktorom je tento problém vyriešený pomocou LDAP 

alebo spoločnej databázy, obsahuje navrhnutý model elegantnejšie riešenie pomocou prenosu 

tokenu  do  druhej  domény  v  POST požiadavke.  Toto  riešenie  vyžaduje  iba  jednu  HTTP 

požiadavku navyše,  čo je  oveľa efektívnejšie  ako použitie  databázy,  ktoré  by vyžadovalo 

väčšiu réžiu cache servera.

Bezpečnostný model je navrhnutý tak, aby jeho integrácia nevyžadovala žiadne zmeny do už 

existujúcej infraštruktúry na strane užívateľa. Preto pre jeho použitie nie je potrebné zmeniť 

implementáciu  webových  prehliadačov  a  je  ho  možné  použiť  so  všetkými  v  súčasnosti 

dostupnými prehliadačmi, narozdiel od protokolu Kerberos, ktorý je podporovaný len v málo 

prehliadačoch.  Jeho  použitie  je  tiež  jednoduché,  pretože  od  užívateľa  nevyžaduje  k 

autentifikácii žiadne ďalšie zdroje (napr. certifikáty v prípade PKI). 

Pre  navrhnutý  bezpečnostný  model  bola  vytvorená  prototypová  implementácia,  čím  bolo 

dokázané, že model je možné aj realizovať. Popis implementácie je v kapitole 4 a prílohe č. 4 

sú zobrazené výsledky jej výkonnosti merané v priemerných dobách HTTP odpovede servera.

Prevedená bezpečnostná analýza dokázala, že navrhnutý model je bezpečný proti útokom na 

autentifikačný token a na celú infraštruktúru. Token je chránený pomocou kryptografie, kde je 

symetrickým algoritmom AES s 256 bitovým kľúčom zaručená utajenosť jeho dát a pridaním 

kontrolného súčtu pomocou funkcie  HMAC-SHA256 aj ich integrita a autentičnosť. Útočník 

nie je schopný vytvoriť či zmeniť dáta tokenu pokiaľ nemá šifrovací kľúč, preto je obrana 

založená na bezpečnosti šifrovacieho kľúča. Z toho dôvodu dochádza v navrhnutom modeli k 

pravidelnej  zmene  tohoto  kľúča  a  taktiež  je  každý  token  šifrovaný  iným,  dynamicky 

generovaným kľúčom,  aby ho  útočník  nebol  schopný odhaliť  hrubou silou.  Obrana  proti 

ukradnutiu tokenu je založená na obmedzenej časovej platnosti tokenu, ktorá je ešte doplnená 

validáciou  informácii  z  užívateľského  prostredia  (ako  napr.  typ  a  verzia  webového 

prehliadača).  Obrana  proti  útokom na infraštruktúru,  hlavne  útoku MITM, je  založená  na 
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komunikácii SSL a overením certifikátov medzi pôvodným serverom a cache serverom. Na 

detekciu útokov na jednotlivé uzly je použitý systém IDS. V prípade útoku na cache server, je 

tento cache server vylúčený z komunikácie s pôvodným serverom, aby nedošlo k odkrytiu 

ďalších  chránených  dát  z  pôvodného  servera  a  následne  je  na  ostatné  cache  servere 

distribuovaný nový šifrovací kľúč.

Navrhnutý model by bolo možné vylepšiť napríklad o dynamickú časovú platnosť tokenu, 

ktorá by závisela od intenzity jeho používania. Pri každej požiadavke užívateľa by sa časová 

platnosť predĺžila o nejakú krátku časovú dobu. To znamená, že čím častejšie by užívateľ 

token používal,  tým dlhšia  by  bola  jeho  platnosť.  Dlhšia  časová  platnosť  tokenu je  zase 

náchylná na útoky typu  Token  replay attack, preto by bolo vhodné pridať do tokenu ďalší 

atribút, ktorý by udával napr. jeho maximálnu časovú platnosť.
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Príloha č. 1 Faktorizácia RSA čísel

Príloha č. 1 Faktorizácia RSA čísel
Tabuľka zobrazuje postup faktorizácie RSA čísiel v čase (Zdroj [29]).

RSA číslo Počet číslic Dátum faktorizácie
RSA-100 100 apríl 1991
RSA-110 110 apríl 1992
RSA-120 120 jún 1993
RSA-129 129 apríl 1994
RSA-130 130 10. apríl 1996
RSA-140 140 2. február 1999
RSA-150 150 16. apríl 2004
RSA-155 155 22. august 1999
RSA-160 160 1. apríl 2003
RSA-200 200 9. máj 2005
RSA-576 174 3. december 2003
RSA-640 193 4. november 2005
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Príloha č. 2 HTTP odpoveď
Príklad HTTP odpovede po úspešnej  autentifikácii  užívateľa,  ktorá  obsahuje položku Set-

Cookies, na základe ktorej si webový prehliadač uloží cookies.

HTTP/1.1 301 OK
Date:  Wed, 28 Nov 2007 19:38:58 GMT
Server: Apache/2.2.6 (Win32)
Last-Modified: Wed, 08 Aug 2007 03:41:09 GMT
Set-Cookie: 
MODCOOKIES=ZHJ1cGl8MTE5NjI3ODczOHxLbOxVqUKk6vokjmCYSmWzmuGp
d/DmoZBfsyH/DzcvR3xkRigotIpDJnIdz1MsMSsyduQq/A==; path=/; 
expires=Wed, 28-Nov-07 19:43:58 GMT;

Location: http://localhost:8080/test/
Content-Length: 235
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
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Príloha č. 3 HTTP požiadavka
Príklad HTTP požiadavky, ktorá obsahuje cookies s platným token, na základe ktorého bude 

užívateľ úspešne autentifikovaný aj na cache serveri aj na pôvodnom serveri.

Host: localhost:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; 
rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml
+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: sk,en-us;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer: http://localhost:8080/test/login/login.html?
dXJsPWh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC90ZXN0Lw==
Cookie: 
MODCOOKIES=ZHJ1cGl8MTE5NjI3OTE1NnwNeMJypZOeiPdXiAlZHByYvK99
Bsc9qw/4M1CmPCYamnw05tyNzYN6vziuBY/3tXnFziQpdg==
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Príloha č. 4 Výkonnostné testy
Nasledujúce  grafy  zobrazujú  výsledky  výkonnostných  testov  modulu  mod_auth_token  a 

HTTP autentifikácie. Sú založené na porovnaní priemerných časov HTTP odpovede.
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Príloha č. 5 Užívateľský manuál

Príloha č. 5 Užívateľský manuál
Táto  príloha  stručne  popisuje  návod  pre  kompiláciu,  inštaláciu  a  testovanie  prototypovej 

implementácie modulu mod_auth_token. Podrobnejší postup všetkých krokov je možné nájsť 

v dokumente  Uzivatelska_dokumentacia.doc, ktorý sa nachádza na priloženom CD v 

adreári mod_auth_token/doc.

Kompilácia

Zdrojové  súbory  modulu  spolu  s  konfiguračnými  súbormi  projektu  pre  MSVS2005  sa 

nachádzajú na CD v adresári  mod_auth_token/src. Pre úspešnú kompiláciu je potrební 

nastaviť  závislosť  pre  kompilátor  na  hlavičkových  súboroch  servera  HTTP  Apache  a 

kryptografickej  knižnice  OpenSSL.  Taktiež  je  potrebné  nastaviť  závislosť  pre  linker  na 

knižnici OpenSSL.

Inštalácia

Modul sa inštaluje skopírovaním skompilovaného modulu (súbor mod_auth_token.so) do 

inštalačného  adresára  HTTP  Apache,  modules.  Následne  je  potrebné  modul  správne 

nakonfigurovať,  pričom  konfigurácia  sa  pre  pôvodný  server  a  cache  server  líši.  Príklad 

konfigurácie je možné nájsť v priloženom CD v adresári mod_auth_token/conf.

Testovanie

Pre testovanie je možné použiť vytvorené HTML stránky, ktoré sa nachádzajú na priloženom 

CD v adresári  test. Tieto stránky obsahujú stránky pre prihlásenie a odhlásenie užívateľa 

(adresár  test/pub/login), stránku s odkazmi pre otestovanie predávania tokenu (adresár 

test/secret) a stránky s chybovými hláseniami (adresár test/pub/error).
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