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Abstrakt:
Problém inspekce šifrovaného provozu SSL/TLS („důvěryhodné proxy v SSL/
TLS spojení“) je známý již dlouho a existuje nemálo nezávislých implementací.
Všechny však sdílejí jediné technologické řešení, které je založeno čistě na autentizačním prostředku PKI a vykazuje se mnoha nevýhodami. Především není
kompatibilní s některými aspekty či trendy budoucího vývoje SSL/TLS a PKI,
téměř ho nelze zdokonalovat a jeho užití bývá právně riskantní. Po analýze
technického zázemí a současného způsobu řešení navrhneme jiné, založené nejen na PKI, ale i SSL/TLS. Obě řešení srovnáme a ukážeme všestranně lepší
vlastnosti toho nového. Nové řešení dále podrobíme základní implementaci i
analýze. Popíšeme nároky na jeho nasazení a dáme podněty pro jeho budoucí
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The problem of SSL/TLS interception („trusted proxy in SSL/TLS connection“) has been known for years and many implementations exist. However, all
of them share a single technical solution which is based solely on the PKI
authentication mechanism and suffers from multiple serious disadvantages.
Most importantly, it is not compatible with several aspects or future trends of
SSL/TLS and PKI, there's almost no space for improvement and its real use
may spawn legal issues. After we analyze technical background and the current
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Poděkování
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vědění a časem i moudrosti.
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přát, a moje velké díky přísluší Martinu Beranovi a jeho kolegovi, za projevenou
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I přes obecný vhled do oboru a problému byla problematika až nečekaně obsáhlá a náročná, a při studiu bych se nedokázal obejít bez obrovité kvantity
výzkumu, již přede mnou provedl Ivan Ristić a zveřejnil ji ve své knížce Bulletproof SSL and TLS: Understanding and deploying SSL/TLS and PKI to secure
servers and web applications. Přestože jsem ji stihl přečíst jen zčásti, poměrně
rychle mi poskytla hluboký přehled o protokolu TLS i systému PKI a iniciovala
averzi vůči špatně navrženému systému PKI, resp. chaosu, který se v něm
vzmáhá. Krátce nato jsem byl nucen přejít do příslušných technologických
standardů, ale to byla nevyhnutelná povinnost, na niž může kniha pouze
připravit a co nejvíce ji oddálit. Přestože se na pana Ristića hojně odkazuji, nakonec jsem tedy musel spoustu detailů zanalyzovat sám.
Význačnou váhu přisuzuji otcovým všeobecným radám, upozorněním a podnětům souvisejícím s řešeným problémem. Velmi si vážím pana Berana, za věnovaný čas a kritiku - některé jeho argumenty či implikace byly zahrnuty do závěru. Pakliže bych Kernunu způsobil rozvinutím původního nápadu do
obecného řešení (resp. nezávislého standardu) nějakou újmu, musím se naopak
hluboce omluvit. Ze společného sezení jsem ovšem nijak nevyrozuměl, že bych
měl s Kernunem spolupracovat na vylepšení jejich softwaru.
Největší ze všech poděkování si nechávám nakonec, a to rodině, za veškerou
hmotnou či nehmotnou podporu, bez níž bych tuto práci nikdy nedokázal včas
dovést do její současné podoby.
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1. Úvodem
Internet. Slovo, jehož význam široce přesahuje technologii, na níž stojí a dotýká se nás všech. A přitom si jen málo lidí skutečně uvědomuje jak internet
funguje, co v některých případech umožňuje, co bychom na něm mohli či měli
vylepšit, a co primárně určuje jeho vývoj. Jeden takový, široké veřejnosti neznámý, aspekt internetu bude předmětem tohoto textu - problém, který jsme pracovně pojmenovali „důvěryhodná proxy v SSL/TLS spojení“ a vsadili ho do titulu práce. Skrze něj se dotkneme pojmů jako SSL/TLS, Internet PKI,
certifikační autorita nebo certifikát. Od čtenáře je požadována jen základní znalost oboru IT, tedy pojmů jako internet, server, klient, firewall, malware, webový
prohlížeč, počítačová bezpečnost, soukromí, ochrana osobních údajů, autentizace,
autorizace, a základní povědomí o kryptografii - např. o symetrickém či asymetrickém šifrování, digitálním podpisu, kryptografické hašovací funkci.
První kapitola práce má čistě seznamovací charakter a slouží jako rychlý
úvod do problematiky. Jejím výsledkem by měl být vhled do kontextu, resp. zakotvená vize tématu práce. Přesné vymezení a klíčové pojmy podá až konec
kapitoly.
Ve druhé kapitole nalezneme vysvětlení návrhu protokolu Transport Layer
Security a systému Public Key Infrastructure, které vyvrcholí bezpečnostní analýzou protokolu. Čtenáři by měla být předána znalost potřebná k samostatnému
přemýšlení nad problémem, resp. technologiemi na pozadí.
Třetí kapitola nás přivede do světa současných řešení problému a stručně
zhodnotí principy, na nichž staví. Tím by měl být čtenář vybaven nejen informacemi, ale částečně i tzv. security mindsetem, který při hledání vlastního řešení bezpochyby využije.
Ve čtvrté kapitole se pokusíme aplikovat získané atributy a zamyslet se nad
tím, jak bychom stávajícím řešením dopomohli k lepšímu naplnění jejich cílů a
větší spokojenosti zúčastněných stran. Přesnější omezení jsou kladena v kapitole 1.3.2 (Cíl a cesta práce).
Podobně jako všechny dobré úvahy bude i ta naše končit silnou sebereflexí v
závěrečné diskusi.
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1.1 Inspekce šifrovaného provozu
Problematika inspekce šifrovaného provozu je velice obsáhlá a náročná, protože se v ní střetává mnoho sil. Těmi hlavními jsou:
• Původní filozofie svobodného internetu.
• Právo uživatelů internetu na své soukromí (resp. od soukromí se odvíjející
svobodné užití ničím nenarušené kryptografie a technologie).
• Zájmy státu (výzvědných služeb, policie, apod.) pronikat do soukromí uživatelů internetu.
• Zájmy fyzických či právnických osob chránit své neveřejné sítě či důležitá
data.
Ideově tento střet shrnul již v roce 2002 „otec“ internetu Vint Cerf (RFC
3271 [WS47]):
„Internet is for everyone - but it won't be if its users cannot protect their privacy and the confidentiality of transactions conducted on the network. Let us dedicate ourselves to the proposition that cryptographic technology sufficient to protect privacy from unauthorized disclosure should be freely available, applicable
and exportable. Moreover, as authenticity lies at the heart of trust in networked
environments, let us dedicate ourselves to work towards the development of
authentication methods and systems capable of supporting electronic commerce
through the Internet.“
Nadčasová úvaha Vinta Cerfa ohledně soukromí a autentizace (automatické
ověření nějaké identity) bude proznívat i na pozadí této práce. Zatímco v roce
2002 byly svoboda a soukromí dominantními hodnotami (alespoň oficiálně),
dnes už to nutně platit nemusí. Stále častěji jsou lidé nuceni či vedeni k tomu,
aby část jedné či obou těchto hodnot obětovali pro příslib budoucí bezpečnosti.
Inspekci šifrovaného provozu musíme v dnešní době chápat ve dvou oddělených kontextech - veřejného internetu a privátních sítí - pro které platí rozdílná měřítka, a jsou tak do jisté míry ve vzájemném sporu.
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1.1.1 Kontext veřejného internetu
Veliká část internetové komunikace je šifrovaná a často v sobě skrývá
soukromí uživatelů, resp. obyčejných lidí. Drtivá většina z nich nedisponuje
technickým vzděláním či povědomím, nezná možnosti dnešní technologie a
zdánlivě si tedy necení svého soukromí (potažmo svobody). Skrze technické
detaily totiž na jejich soukromí útočí mnoho více či méně skrytých vlivů.
Namátkou upozorněme na rozsáhlou síť reklamních agentur v internetu,
které se mnohdy pokoušejí sbírat informace o tom, co nás zajímá1, a podle toho
nám nabízet relevantní reklamu. Podobným a bohužel mnohem horším
příkladem jsou služby jako Google či Facebook: giganti, kteří své služby
poskytují zdarma a vesměs bezpečně. Jakmile je začnou používat všichni naši
známí a vytvoří si na nich závislost, vytvářejí tím potenciálně závislost i nám.
Závislost pak způsobuje kompromis nad soukromím, což je skutečná cena za
používání většiny takových služeb. Dojde-li za takové situace navíc i k inspekci
šifrovaného provozu, internet se může rychle stát nepoužitelným. Absurdní
roviny pak zřejmě dosahuje inspekce, pokud je skrytá nebo když o ní uživatelé
nebyli řádně poučeni.
Mimo komerční svět popisovaný výše jeví čím dál větší zájem o soukromí
také vládní organizace a policie. Tvrdí, že jsou to opatření proti jednotlivcům
(teroristům, kriminálníkům, atd.), ale typicky už nemluví o zneužití a nehledají
spolehlivé možnosti prevence. Kromě toho lze teoreticky argumentovat, že v
zájmu opravdových výsledků při potírání těchto „nežádoucích živlů“ je
zapotřebí jejich automatického (strojového) vyhledávání a identifikace, což
znamená volný přístup do našeho soukromí a jeho aktivní zpracovávání. Jinými
slovy, jestliže to společnost dovolí, nakonec by mělo být soukromí všech vydáno
napospas, aby společnost mohla lépe bojovat proti několika málo jednotlivcům.
Je značně ironické, že se o podobnou věc zasazují vlády a policie, které se hlásí
k demokratickým principům.
Krátce pohovořme i o legislativě. Poskytovatelé služeb v USA jsou např.

1.

Viz např. studie Cookie sweep combined analysis - report [PS5].
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povinni na požádání vydávat dešifrovaný provoz. Subjekt v jurisdikci USA,
jemuž je podán soudní příkaz vydat soukromý šifrovací klíč „v zájmu národní
bezpečnosti“ pozbývá práva se o této skutečnosti s kýmkoli podělit [V2].
Občanům Velké Británie může dokonce být nařízeno vydání soukromého
šifrovacího klíče s jedinou alternativou: vězením. Trpět tím mohou např. IT
pracovníci, smluvně zavázaní, aby nevyzrazovali obchodní, technologická či
další tajemství související s výkonem jejich povolání, pod hrozbou hrazení
škod, které se mohou vyšplhat velmi vysoko. Několik technicky zdatných lidí v
minulosti dokonce ze strany vlády či policie čelilo nezáviděníhodnému nátlaku,
přecházejícímu až v cílenou šikanu. Z průkopníků volně dostupné kryptografie
se jednalo např. o Whitfielda Diffieho nebo Phila Zimmermanna. Jako nedávný
příklad si vezměme Jacoba Appelbauma, který po vlastní zkušenosti uvedl, že
pro National Security Agency (NSA) zákony v podstatě neplatí. Právě americká
NSA, a britská GCHQ, jsou nechvalně proslulé v ohledu špionáže a některých s
nimi spojených kauz se v minulosti silně chopila i média. Asi nejznámější
kauzou je jméno Edwarda Snowdena, který se snažil upozornit jak na
nebývalou a neadekvátně plošnou špionáž (inspekci šifrované komunikace), tak
i na její zneužití. Zde máme na mysli např. spolupráci NSA s populárními
službami a poskytovateli internetu. K plošnému sledování bohužel směřují i
jiné ukazatele z praxe, včetně námi zkoumaného protokolu Transport Layer
Security a autentizačního systému Public Key Infrastructure, které mají
zabezpečovat většinu naší internetové aktivity.
Plošnou inspekci šifrovaného provozu mohou také zneužívat diktátorské a
autoritářské režimy a potírat tak politickou, občanskou, názorovou či jinou
opozici - viz např. důvody pro udělení anti-ceny The Enemies of Internet
společnosti Blue Coat za technologii Deep Packet Inspection (DPI) [W38].
Navzdory tomu všemu jsme se nedávno konečně dočkali DNSSEC [W22]:
první vážné iniciativy o zabudování bezpečnostních mechanismů přímo do
infrastruktury internetu. Právě to je obecněji odpověď 21. století - mnohé
aspekty internetu jsou staré a nedostatečné, a každé další zlepšení má svou
váhu. Poznamenejme však, že i přes velmi úzký vztah nejsou bezpečnost a
soukromí totožné pojmy.
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1.1.2 Kontext privátních sítí
Jedná se především o ochranu neveřejných sítí či obchodně důležitých dat,
příp. patentovaných či jinak chráněných tajemství. Např. úniky dat pak
povětšinou vznikají porušením pravidel ze strany správců či uživatelů sítě, nebo
působením nebezpečného kódu (malwaru), jenž šifrování zneužívá, aby
nedošlo k jeho odhalení. Pro inspekci šifrovaného provozu tak vzniká nejen
praktická potřeba, ale i problém s kontextem internetu: neveřejné sítě totiž
většinou užívají i obyčejní lidé.
Technologie není dokonalá a těžko si představit, že by někdy byla - riziko
zneužití je pravděpodobně věčné. Přesto by možná bylo chybou inspekci
lehkomyslně zavrhnout, resp. ji kvalifikovat pouze jako pokus o vniknutí do
soukromí uživatelů či vytváření okolností pro takové vniknutí. Namísto toho
bychom ji měli zkoumat a rozvíjet tak, aby co nejvíce zabraňovala zneužití a
přitom co nejvíce respektovala uživatele, proti nimž by mohla být zneužita.
Současná technologická řešení jsou typicky černobílá: buďto inspektují
veškerý provoz, anebo žádný. Takový přístup může být oprávněný, když spolu
komunikují „jen“ stroje. Dnešní technologie je však užívána hlavně lidmi, a tak
by měla respektovat jejich práva či soukromí. To nám dovoluje se odpoutat od
obecných či etických problémů a začít se zabývat tím, jak bychom
technologicky ztížili situaci inherentní inspekci, resp. nahradili ji za dynamickou
inspekci, ke které musí dát všechny komunikující strany svolení. Nedá-li
některá ze stran svolení, komunikaci můžeme jednoduše přerušit či zablokovat
a v drtivé většině případů tak nemůže dojít k újmě (někdy by však mohly
značně negativně působit tzv. denial of service útoky). Selektivní technologie
inspektování šifrovaného provozu na bázi konsensu by určitě mnohem lépe
aplikovala bezpečnostní politiky, aniž by přitom porušovala platné zákonné
normy pro ochranu soukromí.
Naší ambicí je konkrétně pro protokol Transport Layer Security a související
autentizační systém Public Key Infrastructure navrhnout řešení, které by
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ideálně umožnilo z provozně-technologického, právního i lidského hlediska
lépe rozhodovat o inspekci šifrovaného provozu.

1.2 Lehký úvod do SSL/TLS a PKI
Secure Socket Layer (SSL) je starší název a verze pro Transport Layer Security (TLS). Jedná se o protokoly zaměřené na poskytování (kromě jiného) šifrované, příp. i autentizované, komunikace mezi dvěma účastníky (stroji, uzly,
klientem a serverem, atp.). V terminologii referenčního ISO/OSI modelu leží
tyto protokoly na transportní či relační vrstvě, fungují nad rodinou protokolů
TCP/IP a jsou běžně užívány ve vyšších (aplikačních) protokolech jako jsou
HTTP (webové stránky a služby) nebo SMTP (transport emailů). Rovněž existuje adaptace protokolu TLS pro UDP (namísto TCP): Datagram Transport
Layer Security (DTLS). DTLS je ovšem specifickou a nepříliš užívanou variantou, kterou se v této práci zabývat nebudeme.
Uvedené názvosloví je v praxi poněkud ošidné. Zkratka SSL je užívána k
označení TLS (někdy i naopak), přičemž někteří ji užívají k označení všech verzí protokolu (zde se ovšem typicky užívá SSL/TLS). Aby čtenář nemusel hádat
z kontextu, v této práci budeme názvy řádně rozlišovat: SSL, TLS a SSL/TLS
(sem budeme řadit také DTLS).
Principiálním účelem SSL/TLS je zabezpečit komunikaci dvou účastníků
proti záškodníkům, kteří by ji chtěli číst, měnit či rovnou vytvářet (falsifikovat).
Jestliže účastníci úspěšně naváží SSL/TLS spojení, jejich vzájemná komunikace je zabezpečena ve smyslu klasických bezpečnostních vlastností: důvěrnosti,
autentičnosti a integrity. Není to ovšem zcela definitivní tvrzení, protože ve skutečnosti si mohou záškodníci v některých případech najít pootevřená okénka.
Protokoly SSL/TLS se je snaží co nejvíce zavírat a zakrývat, a od jisté doby se
jim to poměrně dobře daří. Jejich pole působnosti je nicméně hlavně systematické a kryptografické, přičemž největší nebezpečí lze spatřit v autentizaci, spadající mimo jejich kontrolu. Tato černá skříňka sestává z několika šuplíků, přičemž v jednom z nich se nachází koncept Internet Public Key Infrastructure
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(Internet PKI). Internet PKI vytváří speciální okolnosti, které umožňují automaticky autentizovat do té doby navzájem neznámé účastníky - v podstatě
vytváří nezávislého a důvěryhodného garanta identity. Přestože SSL/TLS a Internet PKI byly navrženy, aby fungovaly nezávisle na sobě, žijí ve vzájemné
symbióze a právě společně vytvářejí pro širokou veřejnost tu největší hodnotu.
SSL/TLS přijímá a posílá speciálně konstruované zprávy a jeho základní stavební jednotkou je konexe, která se dále dělí na dvě fáze: handshake a spojení.
Spojení je zabezpečené a může ho vytvořit jedině úspěšný handshake. V handshaku si účastníci ověřují vzájemnou identitu (záleží, jak to která strana požaduje) a vyjednávají způsob šifrování, kterým pak zabezpečí svou další komunikaci. Povšimněme si tedy, že zabezpečení je přímo závislé na spolehlivé
autentizaci. Za ideálních okolností dosáhneme zabezpečení, když si alespoň jeden z účastníků ověří toho druhého (typicky žadatel o spojení ověřuje poskytovatele). Ideální okolnosti však nenastávají vždy a vůči TLS/PKI (potažmo vyšším aplikačním protokolům) existuje mnoho různých druhů útoků. Některé
přiblíží kapitola 2.1.7 (Útočíme na handshake).
Internet PKI vytvořila skupina Public-Key Infrastructure (X.509) (zkráceně
PKIX) Working Group [WS35], která se snažila přizpůsobit obecnější a starší
koncept PKI pro účely internetu. Internet PKI a PKI nejsou totožné pojmy, leč
v praxi se často pojem PKI používá pro označení Internet PKI a pro jednoduchost se budeme touto praxí řídit i my.
Wikipedia definuje PKI [W10] jako množinu hardwaru, softwaru, lidí, zásad
a procedur potřebných k vytváření, správě, distribuci, použití, ukládání a revokaci digitálních certifikátů, a správě šifrování s veřejným klíčem. Kromě jiného
sestává z certifikačních autorit (CA) a registračních autorit (RA), jejichž role
jsou na teoretické úrovni jasně vymezeny, avšak v praxi se může jednat o jeden
konkrétní subjekt:
• CA vydávají a ověřují digitální certifikáty ( jsou garanty identit).
• RA ověřují žadatele o digitální certifikát, příp. oprávnění jejich žádosti ve
vztahu k určitým „doménám“ (např. webové doméně).
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Digitální certifikáty (ve zbytku práce už jen „certifikáty“) jsou veřejné datové
struktury (resp. soubory) reprezentující pouto mezi veřejnými šifrovacími klíči a
jejich majiteli (subjektem). Ke všem veřejným šifrovacím klíčům existují
příslušné soukromé šifrovací klíče (asymetrické šifrování). Soukromý šifrovací
klíč musí znát právě subjekt certifikátu a stroje, na nichž subjekt klíč využívá.
Certifikáty jsou vydávány certifikačními autoritami, konkrétnímu subjektu (fyzická či právnická osoba), ke kontrétnímu datu (typicky 1 až 3 roky), ke konkrétnímu účelu (autentizace, digitální podpis, atd.), případně pouze ve vztahu
ke konkrétní doméně. CA certifikát vydá po zaplacení poplatku a jakmile pověřená RA úspěšně ověří identitu subjektu či náležitosti související s jeho žádostí
(nejlépe na několika odlišných úrovních). Certifikát je před vydáním digitálně
podepsán soukromým šifrovacím klíčem příslušné CA. Úplně stejně mohou být
podepsány certifikáty certifikačních autorit, a to jinou certifikační autoritou.
Certifikátu podepisující entity budeme říkat nadřazený certifikát, a vydanému certifikátu podřízený certifikát. Vzniká uspořádaná a omezená sekvence certifikátů - certifikační cesta (certification path). První certifikát v cestě označujeme jako koncový (end-entity, zkráceně EE) a poslední jako kořenový (root).
Kořenové certifikáty dále dělíme na dva druhy: self-issued (subjekt se shoduje s
vydavatelem) a self-signed (self-issued certifikát, který je navíc podepsán „vlastním“ soukromým klíčem). Všechny certifikáty kromě prvního označujeme jako
CA certifikáty (Certification Authority certificates). Hierarchii shrnuje následující obrázek:

Obrázek 1: certifkační cesta.
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Jakmile je koncový certifikát vydán, může ho subjekt nasadit na svůj server,
společně s ostatními, které k němu tvoří certifikační cestu. Před navázáním
SSL/TLS spojení jsou certifikáty zasílány k ověření klientům, kteří se tak mají
sami přesvědčit, že skutečně komunikují s cílovým serverem. Server by však
neměl posílat celou cestu, nýbrž „pouze“ její určitý prefix - řetěz certifikátů
(certification chain). První nezaslaný certifikát se nazývá důvěryhodná kotva
(trust anchor) a lze ji identifikovat z posledního certifikátu v řetězu. Důvěryhodná kotva nemusí být kořenová a klient ji musí mít vždy k dispozici předem,
ve svém lokálním trust storu. Lokální trust store je, zjednodušeně řečeno, chráněná množina CA certifikátů, podle nichž jsou ověřovány (validovány) přijaté
řetězy certifikátů. Z vysokého úhlu pohledu tedy vypadá autentizace serveru v
SSL/TLS takto:

Obrázek 2: obecný náhled na autentizaci v SSL/TLS.
Bez lokálního trust storu by server musel posílat celou cestu a klient by ji
následně musel celou ověřit. Jakmile by ovšem při vyhodnocování došel ke kořenovému certifikátu, zjistil by, že ho již nemá jak ověřit a musel by hledat pomoc u nějaké online služby, což nás přivádí na začátek stejného problému se
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záškodníky. Ověřování zkrátka musí být založeno na něčem implicitně známém
a důvěryhodném - v tomto případě na důvěryhodných kotvách v lokálním trust
storu.

1.3 Důvěryhodný prostředník v TLS
1.3.1 Definice problému
Následující definice a zkratky jsou založeny pouze na TLS, neboť v současnosti se SSL používá již pouze ve verzi 3.0, proti níž byly demonstrovány praktické útoky. Následkem bylo oficiální zapovězení SSL 3.0 [WS22] a lze očekávat,
že během příštího roku až dvou z internetu téměř úplně vymizí. Práce se proto
bude od tohoto okamžiku implicitně zabývat jen protokolem TLS a jeho
verzemi.
Definice 1 (TLS konexe). Základní jednotka celého protokolu sestávající ze
dvou fází: handshake a spojení. Pro jednoduchost nebudeme dále v textu u obou
fází explicitně uvádět jejich vztah k TLS.
Definice 2 (TCP konexe). Sestává z jedné až mnoha TLS konexí, z nichž
může být v jednu chvíli aktivní pouze jedna. Přechod na novou TLS konexi
značí úspěšný handshake.
Definice 3 (TLS relace). Logický a časově omezený stav, nezávislý na TCP
nebo TLS konexích. TLS relaci lze označit za přetrvávající důsledek nedávné
TLS konexe mezi danými dvěma účastníky.
Definice 4 (Man-in-the-middle, resp. MitM, útok). Situace, kdy do komunikace dvou koncových účastníků vstoupí někdo další (útočník), schopný ji číst,
měnit či generovat, aniž by byl cíleným účastníkem ( jedním, druhým či oběma)
detekován.
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Definice 5 (TLS-P). TLS komunikace dvou koncových účastníků, na niž byl
úspěšně proveden MitM útok.
Definice 6 (TLS-TP). TLS-P komunikace, kdy daný útočník před útokem
(třeba ještě před handshakem) vystoupí z anonymity a prokáže se identitou, na
jejímž základě dostane od alespoň jednoho z účastníků povolení k útoku (důvěru). Takový privilegovaný útočník bude od této chvíle znám jako „důvěryhodný
prostředník“, pro jednoduchost zkráceně „prostředník“.
Definice 7 (TLS-TP1). TLS-TP komunikace, kdy daný prostředník dostane
důvěru od právě jednoho z účastníků, zcela nezávisle na druhém účastníkovi. V
tomto případě budeme hovořit o „jednostranném prostředníkovi“.
Definice 8 (TLS-TP2). TLS-TP komunikace, kdy daný prostředník dostane
nezávislou důvěru od obou účastníků. V tomto případě budeme hovořit o
„oboustranném prostředníkovi“.
Definice 8 (TLS-TP1S). TLS-TP1 komunikace, kdy daný prostředník dostane
důvěru od serveru (poskytovatele).
Definice 9 (TLS-TP1C). TLS-TP1 komunikace, kdy daný prostředník dostane důvěru od klienta (žadatele).
Definice 10 (TLS-TP1CS). TLS-TP1S komunikace, která je zároveň TLSTP1C komunikací.
Všimněme si, že hovoříme o „komunikaci“, nikoli o „relacích“ či „spojeních“,
a že TLS-TP1CS se jako jediná vyznačuje dvěma prostředníky.
Definice nekladou žádné požadavky ohledně fyzického umístění či kvantity
zařízení žádného z prostředníků. Prostředníci se mohou prokázat jakoukoli
identitou, kterou bude daný účastník považovat za dostatečnou. Definice jsou
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záměrně zcela obecné, abychom je mohli používat v odlišných kontextech a
řešeních.
Pro dané dva účastníky lze odvodit následující vztahy:
•
• I s prostředníkem se nezbavíme hypotetického skrytého útočníka.
•
• Neplatnost tohoto triviálního vztahu je predikována vyšším počtem
účastníků.
•
• Definice nic neříkají o počtu prostředníků v rámci dané komunikace.
•
• Jednoduché pozorování; jeho neplatnost je opět predikována vyšším
počtem účastníků.
•
• Množinové vyjádření slovního popisu TLS-TP1CS.
• Kdybychom v TLS-TP1 relaxovali podmínku „právě jednoho“ účastníka
na „alespoň jednoho“, mohli bychom TLS-TP2 chápat jako podmnožinu
TLS-TP1. Taková definice nicméně není vhodná do praxe.
Přiřadíme-li bílé pozadí (oproti barevnému) prázdným množinám a množinám sestávajícím čistě ze svých podmnožin, vypadalo by grafické znázornění
typů komunikace pro dva dané účastníky jako tento Vennův diagram:
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Obrázek 3: hierarchie typů TLS komunikací s prostředníky.
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Dodatečné poznámky:
• Definice MitM útoku není vztažena k TLS a ani nemusí být, neboť TLS
spadá pod pojem „komunikace dvou koncových účastníků“.
• Zkratky jsou vytvořeny tak, abychom je mohli skládat (např. k popisu komunikace typu TLS-TP2-TP1S). Podobně můžeme vypozorovat, že TLSTP1CS není nic jiného než TLS-TP1C-TP1S.
• Písmeno „P“ ve zkratce „TLS-P“ znamená „proxy“.
• Písmena „TP“ ve zkratce „TLS-TP“ znamenají „trusted proxy“.
• Cítili jsme potřebu jednotlivé situace řádně pojmenovat a odlišit, neboť v
angličtině dosud neexistuje vhodné názvosloví. To existující není zcela
jednotné či specifické - kupříkladu TLS-P spojení a útočníci spadají pod
obecný pojem MitM, zatímco TLS-TP spojení spadá pod obecný pojem
SSL/TLS Interception, který dále vytváří pojem SSL/TLS Interception Proxy (prostředník).

1.3.2 Vymezení problému
V souladu s kapitolou 1.1 (Inspekce šifrovaného provozu) bude náplní této
práce analýza a zlepšení podmínek pro vytváření TLS-TP komunikace, přičemž
si vystačíme s povrchní znalostí firewallů, malwaru a jejich vzájemného působení. Vynecháme obsáhlé popisy TLS a především se budeme věnovat vysvětlení jeho „průřezu“, úzce souvisejícího s řešeným problémem. Vyhneme se tedy
všem ISO/OSI vrstvám, které jsou z pohledu TLS „nižší“. Nebudeme se zabývat
způsobem přenosu zpráv, známými útoky, plně vypisovat kryptografické, bezpečnostní či konfigurační možnosti TLS, nebo jak implementaci správně nasadit do konkrétní platformy či aplikace. Naše pozornost se bude soustředit na
protokol samotný, jeho systematické a bezpečnostní aspekty, a částečně praktické užití. Ihned poté budeme analyzovat autentizaci v TLS, se speciálním zaměřením na systém PKI, a to opět na obecné, systematické a bezpečnostní úrovni.
Čtenářům se širším zájmem o TLS či PKI je vřele doporučována kniha Ivana
Ristića [PK1].
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Jako kontext pro zkoumanou TLS-TP komunikaci je (opět v souladu s kapitolou 1.1) určen internet, tedy prostředí, v němž je v této době lépe předpokládat spíše „nepřátelské“ úmysly, a v němž nemá žádný z účastníků povědomí o
interní síti toho druhého. Internet je jak pro firewally tak i uživatele největším
zdrojem nejistoty, a proto by měl tvořit primární rámec práce.
Pro prostředníky v internetu se extrémně špatně hledá vhodné uplatnění,
takže je můžeme z tématu práce vyloučit a od této chvíle předpokládat, že se
nacházejí v privátní síti jednoho z účastníků. Bez mimořádných okolností nemůže dále v prostředí internetu žádný z účastníků dát nezávislou důvěru
prostředníkovi, nacházejícímu se v interní síti protistrany. TLS-TP2 komunikaci tedy z tématu práce vylučujeme taktéž, a případně je ponecháváme budoucímu bádání.
Naopak by nebylo moudré vylučovat z tématu práce TLS-TP1C, TLS-TP1S a
TLS-TP1CS, protože je žádoucí, aby každý z účastníků dostal možnost zavést
do spojení „svého“ prostředníka. Přestože hypoteticky mohou oba účastníci do
spojení zavést větší počet prostředníků (identit), nemáme o takové praxi žádné
zprávy a její přínosy jsou už jen v porovnání s velkým zpomalením provozu poněkud diskutabilní. Úvahy o větším počtu prostředníků jsou tedy prozatím
bezpředmětné.
Jakékoli řešení nalezené v této práci by mělo být dopředně kompatibilní
(stabilní), přenosné (nezávislé na platformě) a hlavně bezpečné. Musí rovněž
zachovávat stávající klíčové funkce a bezpečnost TLS, resp. PKI. Přenosnost
nám říká, že bychom měli dosáhnout co nejširší podpory verzí TLS, jejich implementací či konfigurací. Ohledně verzí TLS ovšem musíme vyčlenit výjimku a
do specifické verze zasadit nejen výklad práce, ale i hledání řešení. Náš výběr
spadá na nejnovější verzi protokolu (TLS 1.2, standardizována v RFC 5246
[WS1]; zastoupení v internetu 75% [W13]). Přestože je validním protiargumentem poukázat spíše na TLS 1.0, jejíž zastoupení momentálně čítá téměř celých
100% [W13], výběr TLS 1.2 má své důvody: zavádí nový a skvělý mechanismus
TLS extenzí (podrobnosti v kapitole 2.1) a jeho podpora nebude na rozdíl od
TLS 1.0 v příštích několika letech klesat. Zatímco záměrem této práce je nalézt
nové a lepší řešení problému, konečným záměrem autora je případné nalezené
18

řešení standardizovat. Vzhledem k časové náročnosti procesu standardizace po
řešení nepožadujeme možnost okamžitého nasazení, a ve shora uvedeném výběru verze TLS tedy nehraje čas velkou roli. Přestože budeme směřovat k minimálním změnám souvisejících technologií či standardů, na jejich aktuální podobu se nelze striktně omezovat. Na závěr upozorněme na aktuálně
připravovanou verzi 1.3 [WS3] (internetový draft), která bude až součástí naší
závěrečné diskuse.
Nakonec se v práci neobjeví ani anonymní šifrovaná TLS spojení, která se
vyznačují absencí autentizace. Jejich kompromitace je až příliš snadná a na drtivé většině zařízení nejsou podporována či povolena. Rovněž můžeme opomenout autentizaci pomocí Secure Remote Password (SRP) a protokolu Kerberos důvody uvádí dodatky 6.1.2 a 6.1.3. Analýza i řešení se budou vztahovat na zbývající prostředky autentizace: Pre-Shared Key (PSK) a Public Key Infrastructure
(PKI).
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2. Analýza zázemí
2.1 TLS: Protokol
Na vývoji TLS se účastní mnoho odborníků ve spolupráci s TLS Working
Group [WS19], což je skupina Internet Engineering Task Force (IETF) zaměřená
na standardizaci, vývoj a údržbu TLS. Za zmínku stojí také ověřená implementace miTLS [D2], která jednak naprosto přesně reflektuje standardy a jednak se
snaží kód TLS doplnit o jakousi formální specifikaci. Volba specializovaného jazyka (F#, resp. F*) ji tedy posouvá spíše do teoretické či akademické oblasti,
avšak právě proto je také nejvhodnější k „oficiálnímu“ vývoji TLS.
V dalším textu budeme užívat pojmů relace a konexe ve vztahu k TLS.
Jak již víme, konexe se dělí na handshake a spojení. Spojení je šifrované a
může být navázáno jedině skrze handshake, během nějž si účastníci vyjednají
mj. způsob šifrování a vzájemného ověření identity. Komunikace probíhá na
základě zpráv, které rozdělujeme do podprotokolů:
• Handshake - zprávy užívané pouze během handshake.
• ChangeCipherSpec - specializovaný podprotokol sestávající pouze z jedné
signalizační zprávy, užívané během handshaku.
• Alert - podprotokol varovných a chybových zpráv.
• Application data - podprotokol specializovaný pro výměnu již šifrovaných
(aplikačních) zpráv mezi účastníky.
Jejich společným základem je tzv. Record Layer Protocol (RLP), který má za
úkol dopravovat všechny zprávy od jednoho účastníka k druhému. Mezitím
rovněž řeší některé problémy spojené s transportní vrstvou ISO/OSI modelu,
příp. aplikuje šifrování a podepisuje zprávy - kryptografii však lze užít až těsně
před koncem handshaku (viz následující kapitoly). Zprávy se dělí na fragmenty,
z nichž každému je unikátně přiřazeno tzv. sekvenční číslo. Oba účastníci si
vydržují vlastní sekvenční čísla - jedno pro odchozí fragmenty a druhé pro příchozí - začínající od nuly. Sekvenční číslo fragmentu je použito ke konstrukci
autentizačního kódu (MAC), který je sdílen druhé straně. Ta si MAC ověří ne20

závislým výpočtem, při aplikaci svého vlastního sekvenčního čísla. Znovu nicméně podotýkáme, že tento mechanismus je závislý na fázi handshaku. Nic dalšího nás ohledně RLP již nemusí zajímat.
Ničím pro nás nejsou zajímavé ani varovné a chybové zprávy. Jejich hlavní
účel spočívá v jednorázovém informování protistrany o nějaké potenciálně závažné skutečnosti. Měli bychom ovšem zmínit, že po přijetí chybové zprávy je
standardem diktováno uzavřít relaci a danou selhavší konexi (nikoli už ostatní
fungující konexe).
Rovněž pro nás nemají žádnou hodnotu aplikační zprávy účastníků a přesný
způsob jejich přenosu. V tomto momentu je prostředník buďto již součástí komunikace a netřeba dalších úvah, anebo není a pokusíme se to ještě změnit.
TLS umožňuje účastníkům kdykoli provést tzv. renegociaci (akt znovunavázání
spojení). Tím bychom prostředníky do spojení mohli teoreticky zavádět v podstatě kdykoli, za předpokladu, že to dokážeme už ve fázi handshaku. Užití renegociace je v tomto případě navíc analogické autentizaci klienta (viz kapitola
2.1.2).
Analyzovat tedy budeme pouze handshake, a ten nás také bude provázet i
zbytkem práce - jeho úpravami budeme zkoumat možnosti zavádění prostředníků do spojení. Obsah zpráv handshaku je z velké části striktně definován protokolem, avšak trocha prostoru je ponechána i pro zásahy ze strany klienta či
serveru. Při každém handshaku vytváříme novou TLS konexi a buďto vytváříme
novou TLS relaci, anebo navazujeme na nějakou existující. Handshake můžeme
rozdělit do čtyř typů a všechny popíšeme v samostatných kapitolách:
1. Handshake s autentizací serveru.
2. Handshake s oboustrannou autentizací.
3. Zkrácený handshake.
4. Zkrácený handshake s ticketem.
Pokračovat budeme popisem systematických funkcí TLS, které by nám mohly být k užitku (např. extenze) a nakonec se budeme věnovat útokům na
protokol.
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2.1.1 Handshake s autentizací serveru
Patří do kategorie úplného handshaku ( full handshake) a zkráceně mu budeme říkat jednostranný. Schéma výměny zpráv vypadá takto:

Obrázek 4: handshake s autentizací serveru.
Jedná se o implicitní typ handshaku, kterého užíváme vždy, když ve webovém prohlížeči poprvé navštívíme nějakou HTTPS stránku. Úplný handshake
vždy vytváří novou relaci.
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Schéma definuje tři fáze:
1. Inicializace. Deklarace a vyjednání funkcí protokolu.
2. Autentizace a vyjednání kryptografických klíčů.
3. Finalizace. Kontrola integrity handshaku.
V první fázi klient iniciuje spojení pomocí zprávy ClientHello, která obsahuje
(kromě jiného):
• Nejvyšší podporovanou verzi TLS.
• Náhodně vygenerovanou sekvenci 28 oktetů, kterou zakončují 4 byty s jiným účelem.
• Podporované (resp. povolené) šifrovací sady [WS8]. Šifrovací sada je množina reprezentující vybraná kryptografická primitiva a nastavení, která
mají zajistit bezpečnost spojení. Výjimkou není ani algoritmus komprese.
• Blok dat pro extenze (kapitola 2.1.6).
Server si zprávu prohlédne a porovná šifrovací sady s vlastními. Pro nadcházející spojení je zvolena nejsilnější společná verze TLS, šifrovací sada a extenze. Jestliže se nepodaří najít společné parametry, server přesto nabízí alternativu podle svých preferencí a odpověď zasílá ve zprávě ServerHello, která
obsahuje (kromě jiného):
• Vyjednanou verzi TLS protokolu.
• Vyjednanou šifrovací sadu [WS8].
• Náhodně vygenerovanou sekvenci 28 oktetů, kterou zakončují 4 oktety s
jiným účelem.
• Přidělený identifikátor relace.
• Seznam příchozích extenzí, které podporuje a povoluje i server.
Klient si parametry prohlédne a buďto je přijme nebo se mu alternativa serveru nebude líbit, a pak svoji nespokojenost projeví chybovou hláškou.
Server nicméně nečeká a plynule přechází do další fáze. Ihned poté posílá i
svůj řetěz certifikátů (Certificate), příp. veřejný klíč (ServerKeyExchange) pro
vyjednání sdíleného tajemství, a po odeslání zprávy (ServerHelloDone) čeká na
reakci klienta. Klient mezitím přijme a ověří řetěz certifikátů serveru (viz kapi23

tola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty) a následně podle koncového certifikátu ověří
podpis přijatého veřejného klíče (obdrží-li nějaký). Poté si klient buďto připraví
tzv. premaster secret (náhodně generovanou hodnotu bez statické velikosti
reprezentující sdílené tajemství) nebo vlastní pár klíčů, a vystaví veřejný klíč
(ClientKeyExchange). Jednou formou veřejného klíče je premaster secret, zašifrovaný veřejným klíčem přijatého certifikátu (RSA výměna klíčů), a druhou
soukromý klíč klienta, zašifrovaný pomocí parametrů z přijaté zprávy ServerKeyExchange (DHE/ECDHE výměna klíčů) nebo z certifikátu (DH/ECDH výměna klíčů). Je to až podivně složité: ClientKeyExchange a ServerKeyExchange
mají ve třech různých kontextech dva různé typy obsahu. Jedna skupina příčin
se řadí pod historii a kompatiblitu, druhá pod efektivitu.
Jakmile mají obě strany veřejný klíč té druhé, mají také sdílené tajemství.
Tím je buďto přímo premaster secret (viz výše) nebo speciální hodnota, kterou
lze vypočíst z vlastního soukromého klíče a veřejného klíče protistrany (DiffieHellman [W1]). Sdílené tajemství je v terminologii TLS nazýváno právě premaster secret a ve dvou fázích se z něj počítá nejprve tzv. master secret (48 oktetů),
a z master secret pak až dva kryptografické klíče ( jeden k šifrování a druhý k
podpisu zpráv). Výpočet definuje tzv. Pseudo-Random Function (PRF), která je
standardizována a staví na vyjednané kryptografické hašovací funkci.
Nyní jsou účastníci připraveni začít šifrovat a oba pošlou prázdnou zprávu
ChangeCipherSpec, která značí, že všechny další zprávy už budou šifrované. Ze
systematického hlediska zbývá jediné: vyloučit možnost kompromitace některé
z předchozích zpráv. Každá strana tedy spočítá kontrolní součet (PRF, master
secret a jistý textový řetězec závislý na roli účastníka) ze všech přijatých a
odeslaných zpráv kromě ChangeCipherSpec (proto je zpráva považována za samostatný podprotokol), výsledek zašifruje a odešle protistraně ke kontrole
(resp. prvních 12 oktetů) ve zprávě Finished. Spojení je navázáno ve chvíli, kdy
obě strany úspěšně porovnají přijaté kontrolní součty s vlastními, a výměna aplikačních zpráv může začít.
Protokol je navržen, aby poskytoval požadovanou úroveň bezpečnosti, kompatibility a co největší efektivitu. Ověřování certifikátů je náročná operace a
provádí se tedy pouze jednou. Podobně se pouze jednou provádí i výměna klíčů
24

(asymetrické šifrování), neboť je mnohem náročnější na výkon než šifrování symetrické. Přestože lze oba typy šifrování chápat jako stejně bezpečné, asymetrické šifrování je nutné pro vyjednání společných kryptografických klíčů a efektivní řešení tedy zní: ověřme certifikát a použijme ho k vyjednání sdíleného
tajemství (výměna klíčů), ze kterého si nakonec spočítáme klíče pro symetrické
šifrování a podpisy. Tím bude další komunikace zabezpečena a zbude ověřit integritu předchozích nezabezpečených zpráv, které nás ke stavu vyjednání sdíleného tajemství přivedly.
Na první pohled se může schéma jevit jako naprosto bezpečné, nicméně téměř nic není tak dokonalé, jak se může zdá. V kapitole 2.2 se podrobněji seznámíme s procesem autentizace a v kapitole 2.1.7 se na schéma podíváme očima
útočníka.
Dodatečné poznámky:
• Celkové zpomalení protokolu zřejmě tvoří dvě síťové obrátky (roundtrips).
• Problémy vzniklé selháním dílčích kroků procesu by měly řešit chybové
hlášky.
• Server musí disponovat kompatibilním certifikátem. DH (ECDH) výměna
klíčů si žádá, aby certifikát serveru obsahoval DH (ECDH) veřejný klíč2.
RSA výměna klíčů si žádá, aby certifikát serveru obsahoval RSA veřejný
klíč. DHE a ECDHE výměna klíčů si žádá, aby certifikát serveru obsahoval veřejný klíč s vyjednaným algoritmem podpisu (RSA, DSA nebo
ECDSA).
• Zpráva ServerKeyExchange není při RSA, DH nebo ECDH výměně klíčů
vůbec odesílána a při implicitní výměně klíčů je vlastně sémanticky ekvivalentní zprávě Certificate. Nezávislé a doplňující požadavky mohou být
kladeny vyjednanými extenzemi.
• Do zprávy Certificate můžeme začlenit naše vlastní data, protože jsou kódována v ASN.1 DER. V praxi se toho využívá k autentizaci pomocí Open-

2. Pak mluvíme o statické (implicitní) výměně klíčů.
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GPG či GnuPG klíče [W23] (například knihovna GnuTLS). Klíč zabalíme
do certifikátu a protistranu informujeme pomocí speciální extenze
[W14][WS9].
• Zprávám ClientHello a ServerHello budeme od této chvíle říkat „úvodní
zprávy“.

2.1.2 Handshake se vzájemnou autentizací
Patří do kategorie úplného handshaku ( full handshake) a zkráceně mu budeme říkat oboustranný. Je téměř identický s tím předchozím, přebírá jeho možnosti a cíle, a přidává mechanismus autentizace klienta v podobě tří nových
zpráv.
První je CertificateRequest, jejímž prostřednictvím server signalizuje tento
typ handshaku, a to ještě před odesláním ServerHelloDone. Klient pak odpovídá
zbylými nově přidanými zprávami: Certificate a CertificateVerify, mezi něž ještě
vtěsná ClientKeyExchange.
CertificateRequest definuje přípustnost certifikátu klienta, a to skrze:
• Typ certifikátu, resp. obsažené typy klíčů.
• Algoritmy nutné k ověření podpisu certifikátu.
• Omezení pro jména nadřazených certifikačních autorit. Těmto jménům se
říká distinguished names a definuje je standard PKI (kapitola 2.2.2).
Dodatečná zpráva Certificate obsahuje vyhovující řetězec certifikátů klienta
a CertificateVerify pak už jen dokazuje vlastnictví koncového certifikátu, ve formě digitálního podpisu všech dosavadních zpráv handshaku.
Oboustranný handshake se alespoň v případě protokolu HTTPS a index stránek (např. „https://www.google.com“) nikdy nepoužívá jako první. Kdyby tomu
tak bylo:
• Uživatel bez certifikátu by nenavázal spojení.
• Uživatel s certifikátem by musel souhlasit s užitím svého certifikátu k
přihlášení na stránku, která se mu v prohlížeči ještě ani nezobrazila.
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• Poskytovatelé by se potýkali s celou řadou stížností.
První relace se typicky navazuje jednostranným handshakem, a v případě
potřeby se provádí renegociace tím oboustranným. Renegociace bývá svázána s
tlačítky na stránce (iniciace ze strany klienta) či požadavkem na přístup ke konkrétní subdoméně (iniciace ze strany serveru).
Jak vidíme, celkem spotřebuje handshake s oboustrannou autentizací 2 až 4
síťové obrátky.

2.1.3 Zkrácený handshake
Patří do kategorie zkráceného handshaku (abbreviated handshake), které
vytvářejí nové konexe podle již existujících relací a říká se jim tedy obnovení relace (session resumption).
Tato varianta vznikla v TLS 1.0 jako pokus o snížení zátěže pro servery a v
dnešní době z toho těží také embedded web servery. Idea je poměrně jednoduchá: vytvoří-li účastníci relaci úplným handshakem, vyjednaný master secret a
identifikátor relace mohou posloužit jako zkratka pro vytvoření nové konexe ubude celá druhá fáze (náročné operace autentizace a výměny klíčů). Schéma
vypadá takto:
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Obrázek 5: zkrácený handshake.
Jak to přesně probíhá? Klient nyní do zprávy ClientHello vkládá i identifikátor relace, který mu server přidělil v původním úplném handshaku (ServerHello). Pokud je server ochoten relaci obnovit, obratem vrací v ServerHello stejný identifikátor relace (resp. nulu v opačném případě) a tím je určena kategorie
handshaku (úplný či zkrácený). Vzápětí si obě strany vyzvednou uložený master
secret a vypočítají si z něj nové šifrovací a autentizační klíče (ty uložené nejsou). Zbytek probíhá identicky jako u úplného handshaku, až na speciální pravidla, která mohou zavést extenze (viz kapitola 2.1.6).
Podobně jako u jednostranného handshaku vypadá schéma přijatelně a praktické důsledky nejsou na první pohled patrné. Užitečnost zkráceného handshake je totiž limitována životností relací. Dlouhá životnost však rozporuje principy PKI, neboť certifikáty mohou být svými majiteli kdykoli revokovány, a za
jistých okolností dokonce i certifikačními autoritami (podrobnosti v kapitole
2.2.2). Každá další hodina tedy snižuje hodnotu zkráceného handshaku víc a
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víc. Standard doporučuje horní limit 24 hodin, ale nijak na něm netrvá. Reálná
životnost relací je dána tím striktnějším z účastníků.
Další potíže způsobují cloudy či gridy a jejich sdílená cache. Úspěšné obnovení relace s jiným než původním uzlem implikuje synchronizaci relačních parametrů (včetně master secret) přes více či méně „veřejnou“ infrastrukturu, která
musí být především rychlá a o to méně bude bezpečná.
Potenciálně nejhorší je však autentizace klientů: standard o tom kupodivu
mlčí, ale relační parametry zahrnují také certifikáty účastníků. Tím jsou implementace protokolu nebo nadřazené aplikace postaveny při obnově relace před
volbu: provést či neprovést opětovnou autentizaci klienta? Bezpečnější je samozřejmě nic nepředpokládat a vytvořit novou relaci. Opak je poměrně zásadní
chybou (uvažme např. malware či fyzický přístup k zařízení klienta), která
může být ironicky také žádoucí. Jako příklad uveďme smart karty s integrovanými certifikáty a omezením na počet přístupů k soukromému klíči. Nezávislá
autentizace pro každou konexi zvlášť by tento limit určitě vyčerpala podstatně
rychleji. Smart karty s nízkými limity tedy nejsou vhodné pro užití v TLS - musely by majitele omezovat na základě času, nikoli počtu přístupů. Pak by ale
také musely být podstatně složitější.
Správné chování ohledně obnovy relace a autentizace klienta je tedy jaksi
„tiše“ delegováno na koncové aplikace. Podle jednoho z výzkumů zveřejněných
na konferenci Black Hat 2014 [PS2] došla situace v cloudech dokonce tak daleko, že aplikace nebyly schopné odhalit pokusy o obnovení zcela cizích relací.
Recept na zneužití byl jednoduchý: vytvoříme si obyčejnou relaci s nějakým uzlem a necháme infrastrukturu cloudu, ať relaci vysdílí na všechna zařízení ve
stejné skupině. Jestliže se ve skupině vyskytuje zařízení s aplikací, která vyžaduje autentizaci klienta, jednoduše s ní relaci obnovíme a můžeme si začít hrát.
Shrnutí zní: zkrácený handshake je při správné a rozumné konfiguraci použitelný pro většinu aplikací, přestože bude vždy mít bezpečnostní dopady, v
nejlepším případě teoretické. Přínosem zkráceného handshaku je rychlost - dvě
obrátky úplného handshaku redukuje na jednu a půl. Hlavně však ubývá zátěž
na CPU, právě díky absenci autentizace a drahého asymetrického šifrování. Jak
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ukazují testy firmy Cloudflare [W21], zátěž na jejich CPU se snížila přibližně
dvacetkrát.

2.1.4 Zkrácený handshake s ticketem
Zanedlouho došlo k pokusu o vylepšení zkráceného handshaku v podobě
RFC 4507 [WS13] a později RFC 5077 [WS14] - říká se mu Session Tickets (relační tickety). Jedná se „pouze“ o specifickou úpravu úplného i zkráceného
handshaku.
Idea ticketů je opět poměrně jednoduchá: jestliže server zašifruje relační parametry a pošle je klientovi do úschovy (ticket), nemusí si je pamatovat. Z bezpečnostních důvodů jsou tickety šifrovány tak, aby nebyly přístupné ani klientovi. Zatímco klient tedy ukládá relační informace vlastně dvakrát ( jednou za
sebe a jednou za server), server si uchovává pouze klíče symetrického šifrování
(AES-128) a kontroly integrity (HMAC-SHA-256). Klíče mohou být jak statické
(společné pro všechny tickety), tak dynamické ( jedinečné pro každý ticket). Volitelný identifikátor dynamického klíče je v ticketu obsažen v nezašifrované podobě. Standard není ohledně klíčů striktní a jeho jediným požadavkem je, aby
byly generovány náhodně, například při startu serveru.
Funkcionalita ticketů spoléhá v rámci TLS 1.2 a RFC 5077 na speciálně zavedenou extenzi SessionTicket, jejímž prostřednictvím se účastníci na této funkci
dohodnou. Tickety jsou vystavovány ve formě nového typu zprávy (NewSessionTicket), kterou server odesílá ihned po ověření Finished zprávy klienta
(úplný handshake). Proces obnovy relace probíhá zkráceným handshakem, kde
klient využije řečené extenze, aby serveru jeho ticket navrátil. Jestliže ho server přijme, najde v něm vše potřebné, včetně master secret, načež může vystavit nový ticket a odeslat ho po zprávě ServerHello (nebo znovu až po přijetí Finished zprávy klienta) - pak ticket spadá pod kontrolu integrity handshaku. V
opačném případě by měli oba účastníci nejdříve provést kontrolu integrity a
ticket do ní nespadá.
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Identifikátory klíčů jsou volitelné, takže zodpovědnost za jejich generování
přísluší koncovým aplikacím, které tím také jednoznačně poznají „své“ relace
od cizích. Ve zkráceném handshaku mají stejnou úlohu identifikátory relací,
avšak pokud aplikace nespecifikují své vlastní, implementace protokolu je generuje automaticky - zde pramení příčina problémů, které jsme v minulé kapitole popsali.
Dodatečné poznámky ke standardu:
• Identifikátory klíčů se doporučují generovat náhodně.
• V případě oboustranného handshaku musíme ticket odeslat nesmíme ticket odeslat před ověřením Finished zprávy klienta. Příčiny tohoto opatření
se potácí na pomezí bezpečnosti a logiky, nejedná se o zcela zásadní
rozhodnutí.
Velkou výhodou ticketů je podstatně menší množství informací, které si server musí v souvislosti s relacemi pamatovat (rozumné implementaci stačí 48-64
oktetů), což dále vede na výrazně vyšší výkon sdílené paměti cloudu. Rovněž
ubývá zátěž při vyhledávání relací v hašovacích tabulkách a přibývají operace
šifrování a dešifrování. Symetrické šifrování je však poměrně levné a nedonutí
nás uvažovat o nebezpečí Denial of Service (DoS) útoků [D2].
Nyní také něco z druhého soudku. Tickety silně vybočují z modelu TLS, poněvadž relační informace (hlavně master secret) nejsou za žádných jiných okolností posílány přímo do komunikačního kanálu a ani šifrování není všespasitelné (obzvláště pak v tomto případě). Zatímco standard nijak nesvazuje
konstrukci klíčů, algoritmus je striktně dán na AES-128, ačkoli nemusí být a neměl by být. Nevíme, jak bychom tuto zvláštnost vysvětlili.
Dále, identifikátory klíčů jsou volitelné, takže implementace budou typicky
všechny tickety šifrovat jedním jediným klíčem, jehož expirace není nikterak
vymezena. Chytří útočníci si se serverem vyjednají mnoho nezávislých relací a
jakmile odhalí či odhadnou, kterou implementaci server využívá, known-plaintext útoky představují naprosto přirozený a nebezpečný způsob odvozování a
hádání šifrovacího klíče serveru. To je jediná bariéra, která útočníky dělí od odhalování master secret cizích relací.
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Nakonec mohou tickety porušovat kryptografické vlastnosti původně vyjednaného spojení (degradovat ho) a zlaté pravidlo bezpečnosti říká: systém je pouze tak bezpečný, jako jeho nejslabší komponenta.
Podle uvedených argumentů bývají tickety vnímány negativně z teoretického
hlediska, a spíše příznivě z toho praktického. Přestože se některé části zdají být
jaksi „nedotažené“, oproti původnímu zkrácenému handshaku výrazně snižují
zátěž na sdílenou paměť výpočetních uzlů poskytovatele, za cenu menšího počítání navíc a jistých bezpečnostních rizik. Komerční svět však mívá jiná pravidla než ten akademický či standardizační a je možné, že bez jeho síly by podobný koncept nikdy nebyl schválen.

2.1.5 Renegociace
Renegociaci lze iniciovat kdykoli po úspěšném navázání spojení a oběma
účastníky. Server o ni žádá prázdnou zprávou HelloRequest, zatímco klient rovnou posílá novou zprávu ClientHello. Zde musíme rozlišovat mezi zkráceným
(ClientHello obsahuje identifikátor relace) a úplným (ClientHello neobsahuje
identifikátor relace) handshakem. Jak již víme, cílem úplného handshaku bude
vytvořit novou relaci, kdežto zkráceným handshakem vytváříme nová spojení s
identickými vlastnostmi jako původní relace. Rozdílné jsou „pouze“ šifrovací a
autentizační klíče, resp. funkcionalita související s extenzemi. Viz také kapitola
2.3 (TLS: Stavy a parametry).
Renegociace má v TLS nezaměnitelný význam: řízená autentizace klientů
není její jediné užití a úspěšné vyřešení problému TLS-TP by jí mohlo ihned
přidat další. Mimo to přináší i větší anonymitu a soukromí, protože navazující
handshake je šifrován v rámci předchozího spojení. Například autentizace
klienta pak nebude nic prozrazovat o jeho identitě, alespoň v souvislosti s certifikátem. Nižší síťové vrstvy a kupříkladu IP adresy se tomuto tvrzení již
vymykají.
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2.1.6 Extenze
Skvělá novinka TLS 1.2. Má podobu standardizovaného mechanismu výměny dat prostřednictvím úvodních zpráv. Jeho konkrétní aplikace se nazývají extenze. Hlavní užití extenzí spočívá v signalizaci podpory dodatečných funkcí
TLS a jejich následné vyjednávání. Význam extenzí se pojí s možností rozšíření
či rychlé opravy TLS, bez nutnosti vydání nové verze protokolu.
Všechny extenze musí být standardizovány [WS7], neboť účastníci budou typicky disponovat odlišnými implementacemi protokolu. Ne všechny extenze
jsou úspěšné - kupříkladu Next Protocol Negotiation (NPN) společnosti Google.
NPN posílala nový typ zprávy mezi ChangeCipherSpec a Finished a tak invazivní
zásah se TLS Working Group vůbec nelíbil (nakonec standardizaci odmítla).
Navzdory původní široké podpoře NPN v prohlížečích dnes ke stejnému účelu
užíváme Application Layer Protocol Negotiation (ALPN).
Doposud vzniklo poměrně velké množství extenzí a ty úspěšné se mohou
dočkat asimilace do příští verze protokolu.
V této chvíli je předčasné se s konkrétními extenzemi seznamovat.

2.1.7 Útočíme na handshake
Útoky na TLS bychom mohli řadit do následujících kategorií3, seřazených
podle teoretické závažnosti víceméně sestupně:
1. Kompromitace garantů identit.
2. Kompromitace průkazu o identitě alespoň jednoho z účastníků.
3. Zneužívání slabin v návrhu TLS/PKI.
4. Zneužívání slabin kryptografie, kterou TLS/PKI podporují.
5. Zneužívání implementačních chyb či slabin TLS/PKI.
Poslední dvě kategorie představují nebezpečné útoky, které jsou na druhou
stranu nestálé, vesměs závisí na okolnostech a většinou jich lze zneužít jen pro3. Nikoli v poměru 1:1.
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ti omezené skupině poskytovatelů či uživatelů, v omezeném časovém intervalu.
Výzkumníci v oboru IT bezpečnosti je také často relativně brzy objeví, načež
dojde k jejich nápravě. Prevence tedy spočívá hlavně ve správné konfiguraci a
průběžné aktualizaci knihovny.
Třetí kategorie už mívá podstatně vyšší dopady a řešení bývají o mnoho náročnější. Vesměs se tyto problémy řeší nějakou dočasnou záplatou, a pak po několika letech vydáním nové verze protokolu. Přesto budou starší verze v internetu podporovány i nadále. První dvě kategorie jsou již zcela zásadního
charakteru a budou jedním z předmětů kapitoly 2.2.2.
Naším cíle v nadcházejícím textu nebude handshake přerušit, nýbrž ho zmanipulovat tak, abychom získali přístup k aplikačním zprávám účastníků. Nejsme
omezeni ničím než předpokladem, že nemáme přístup k zařízením účastníků a
nemůžeme na nich spouštět vlastní kód. Taková kompromitace nabízí příliš
mnoho hypotetických způsobů, jak komunikaci sledovat či upravovat, potenciálně i mimo protokol či implementující knihovnu. Zdůrazňujeme stručný
charakter následujících podkapitol. Jejich účelem není podat vyčerpávající
výčet slabin, zranitelností či útoků - to by samo o sobě vydalo na ještě větší práci než je tato. Místo toho na příkladech vysvětlíme překážky, které protokol při
pokusech o kompromitaci spojení klade. Jinými slovy budeme systematicky
analyzovat hlavní aspekty protokolu, v některých případech doplněných o
praktické poznámky, a tím také vytyčíme hlavní útočné vektory, společné pro
většinu doposud známých útoků na TLS. Detailní algoritmy útoků pro nás nejsou zajímavé, protože jsou povětšinou velmi složité a zasahují do kryptografie
či kryptoanalýzy, které by nás vyvedly mimo rámec práce. Výjimka je však pravidlem, a nedovolíme si nerozvést geniální, čistě systematický útok zvaný Triple
Handshake (kapitola 2.1.7.5).

2.1.7.1 Odhalujeme sdílené tajemství
Nejprve vypozorujme, že bezpečnost TLS spojení je přímo závislá na bezpečnosti master secret, potažmo sdíleného tajemství. Jakmile má útočník k dis34

pozici alespoň jednu z těchto hodnot, má přístup k celé relaci, nezávisle na typu
handshaku. Se znalostí aktuálního sekvenčního čísla v daném směru je schopen
do spojení i kdykoli zasáhnout.
Master secret si musí oba účastníci vypočítat ze sdíleného tajemství, které
nikdy neposíláme do komunikačního kanálu (ani v ticketech). Přestože by mohl
být útočník schopen master secret odhalit kryptoanalýzou (z aplikačních
zpráv), velmi záleží na síle vyjednaného symetrického šifrování, schopnostech
a výpočetní síle útočníka a na alespoň částečné znalosti původního plain-textu
(known-plaintext útoky). Bude-li odhalení master secret pro útočníka příliš těžké (prakticky vždy - viz později), představuje pro něj další nejvyšší naději sdílené tajemství. Zde pro změnu velmi záleží na vyjednané výměně klíčů a ještě
větší citlivostí trpí algoritmy asymetrického šifrování (resp. klíčů) na jejím pozadí. Soukromé klíče vychází buďto z certifikátů (statické) nebo pseudo-náhodných generátorů čísel (Pseudo-random Number Generator, zkráceně PRNG). Veřejné vychází buďto z těch soukromých a několika parametrů, nebo z certifikátů
(statické).
PRNG je velmi důležitou a občas opomíjenou komponentou. V TLS nám generuje náhodné oktety do úvodních zpráv a soukromé klíče asymetrického
šifrování nebo premaster secret - dohromady přibližně 80 oktetů na jednu jedinou relaci. Při velké zátěži je tedy na PRNG běžícím na serveru (resp. na jeho
zdroj entropie) vyvíjen poměrně velký tlak, jenž může vyústit v odvozování stavu PRNG. To by útočníkovi mohlo podstatně zvýšit šanci na prolomení
kryptografie.
Dolování sdíleného tajemství je široký problém, takže útočník by měl nejprve správně vyhodnotit, které okolnosti pracují v jeho prospěch a jak by je
mohl jednotlivým účastníkům vnutit, čímž se záběr ještě zvyšuje. Všechny okolnosti ovšem mají také jednoho společného jmenovatele, a to autentizaci. Jestliže se ji útočníkovi podaří nějak prolomit, má vyhráno.
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2.1.7.2 Degradujeme spojení
Jsou-li sdílené tajemství a master secret v bezpečí, musí útočník hledat příležitost jinde.
Na přelomu století (po standardizaci SSL 3.0) se poprvé objevily problémy
interoperability mezi verzemi protokolu. Implementace starších verzí
například nepodporovaly vyjednávaný název nové verze protokolu (součástí
zprávy ClientHello), a tak servery vracely chybovou hlášku. Od té doby se standardy TLS zcela správně snaží o dopředně kompatibilní vymezení jak obsahu
zpráv, tak i chování implementací.
Zatímco se TLS Working Group potýkala se svojí agendou, přední výrobci
prohlížečů se rozhodli řešit vzniklé problémy interoperability po svém a přišli
na tzv. Voluntary Protocol Downgrade (VPD) mechanismus. VPD klient se nejprve pokusí s daným serverem spojit prostřednictvím nejsilnější verze protokolu a šifrovací sady, a dostane-li jako odpověď chybovou hlášku, zkouší to znovu
se slabšími verzemi a šifrovacími sadami. Jednoduché a přímočaré řešení, ale
skrývá se v něm ďábelský zádrhel - co kdyby si útočník zahrál na vtipálka a
schválně posílal klientovi chybové hlášky? Takový vtipálek získá magickou
schopnost donutit prohlížeč klienta, aby se se serverem spojil prostřednictvím
nejnižší povolené verze protokolu a konkrétní šifrovací sady, je-li podporována,
povolena a prohlížeč se ji pokusí použít. Nechť čtenář sám uváží, jaké moci se
tím útočníkovi dostává.
Velice oblíbená byla degradace na SSL 2.0, jejíž základní slabinou je, že nemá
kontrolu integrity handshaku a lze na ni útočit až příliš snadno. Jedná se o relikvii minulosti, na niž můžeme bohužel ještě narazit u necelých 10% serverů
pracujících s TLS [W13] a útok DROWN (2016) [W18] dokázal, že by díky tomu
mohla být zranitelná až třetina serverů v internetu. Znovu připomeňme zlaté
pravidlo bezpečnosti: systém je pouze tak bezpečný jako jeho nejslabší komponenta. Snad žádné klientské zařízení z tohoto století již SSL 2.0 nepodporuje či
nepovoluje. Není však vyloučeno, že nechvalnou proslulost SSL 2.0 časem převezme o mnoho pokročilejší SSL 3.0 nebo TLS 1.0.
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Obecně vzato bylo pomocí degradace verze protokolu možné efektivně obejít přídavné funkce extenzí v TLS 1.2 nebo útočit na slabá místa TLS 1.1 či TLS
1.0. Dalším příkladem zneužití je degradace spojení na slabší šifrovací sadu.
Vůbec nejhorší byla degradace na americké exportní šifrovací sady [W15] (dodatek 6.2.1), s jejichž pomocí bylo vůči TLS demonstrováno mnoho praktických
útoků. V zásadě jsou to staré šifrovací sady z minulého století (relikvie doznívající studené války), se silou šifrovacích klíčů záměrně degradovanou natolik, že
dnešním útočníkům umožňují bezbolestné odhalení premaster secret či soukromého klíče z posílané zprávy ClientKeyExchange (výjimkou není ani klíč symetrického šifrování). Exportní sady jsou oficiálně plně podporovány až do
TLS 1.0 (včetně). Od TLS 1.1 je lze vyjednat jen ve zpětně kompatibilním módu
(má-li protistrana k dispozici pouze starší verze), a i tehdy je můžeme snadno
zakázat. A konečně, TLS 1.2 již žádné exportní sady nezahrnuje.
Útok FREAK (2015) [W20] ukázal, že ještě před rokem jsme byli schopni exportní sady nalézt na každém čtvrtém HTTPS serveru v internetu. Nyní se zdá,
že průměr svorně dohnal SSL 2.0 (klesl pod 10% [W13]). Moderní klient mladší
6-8 let by exportní sady rozhodně neměl povolit (natož vyjednat), a tak se útoky
zaměřují hlavně na servery.
Po zdánlivě nekonečné době průběžného odstraňování problémů interoperability přišla TLS 1.2 (2008), která by měla plně specifikovat chování při navazování spojení. A konečně, po čtyřech letech diskusí bylo v roce 2015 standardizováno protiopatření vůči zneužití starého konceptu VPD (RFC 7507 [WS10]).
Ironicky, několik měsíců poté došlo k oficiálnímu zapovězení SSL 3.0 (RFC
7568 [WS22]) a protiopatření tak vlastně krátce po svém vydání začalo pozbývat významu. Protiakce sice byly dočasné, ale rozhodně ne zbytečné, neboť se v
internetu stále nacházelo poměrně dost SSL 3.0 serverů a celá záležitost již byla
veřejně známá. Reakcí knihoven byla rychlá implementace: buďto s předstihem
anebo krátce po zveřejnění protiopatření. Podle všeho se však dvě důležité knihovny rozhodly protiopatření vůbec neimplementovat: Secure Transport (společnost Apple) a Secure Channel (společnost Microsoft). Přesto lze na internetu
najít zdroje, podle nichž lze od určitých verzí implikovat protiopatření u webových prohlížečů Microsoft Internet Explorer a Edge. Jedno více či méně oficiální
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stanovisko společnosti Microsoft přiráželo problém na vrub chybným implementacím (po zásluze), a proto ze své strany nepovažovalo protiopatření za
vhodné či nutné k implementaci [W16][W17]. Nejpravděpodobněji by protiopatření způsobilo v Secure Channel problémy s některými produkty (ačkoli
bez hlubšího vhledu lze předjímat i konspirační teorii), jejichž náprava by spustila řetězec dalších změn, a tak bylo protiopatření pod příhodnou záminkou dočasně „smeteno ze stolu“.
Po vydání řešení trvalo jistou dobu jeho nasazení a minulý odstavec lehce
naznačuje, že volně přešlo v nepřehledný chaos. Nyní se nasazení pohybuje u
nadpoloviční většiny serverů v internetu [W13]. S mizejícím výskytem SSL 3.0
se také ukazuje, že po odstranění VPD se prohlížeče potýkají s překvapivě malým počtem nekompatibilních stránek (pod 1%) [W26] a nedávno jsme pozorovali trend postupného opouštění VPD, opět kromě Microsoft Internet Explorer a
Microsoft Edge. S trochou nadsázky lze tedy předpovědět, že přibližně 15 let
starého problému se internet nakonec zbaví za necelé dva až tři roky různých
zmatků, a navzdory vynalezenému řešení bude hlavní příčinou zapovězení SSL
3.0, o nějž se zasloužila celá řada výzkumníků a jejich útoky proti SSL.
Kombinace VPD a exportních sad zjevně dlouhodobě představovala černou
díru v bezpečnosti TLS a zdá se, že o ní téměř nikdo nemluvil. Po dlouhou dobu
byla vůči VPD jedinou reálnou ochranou RSA výměna klíčů v TLS 1.0 (později i
TLS 1.1 a 1.2), kde klient serveru posílá svou nejvyšší podporovanou verzi protokolu. Kdyby útočník-vtipálek prohlížeči klienta opakovaně posílal chybové
hlášky (simuloval server), server by nakonec přijal zprávu ClientKeyExchange, v
níž by se nacházela zašifrovaná maximální podporovaná verze protokolu klienta, která by byla ve sporu s ClientHello. I to však byla tváří v tvář degradaci na
SSL 2.0 či 3.0 bezcenná ochrana.
Tento příběh je mnohoznačný a do analýzy problému rozhodně patří. V prvé
řadě upozorňuje na nesmírnou zodpovědnost nejen lidí z TLS Working Group,
nýbrž i lidí, kteří jim podávají své návrhy. Dále je zjevné, jak důležitou roli hraje
při dalším vývoji protokolu čas a obecný konsensus. Nakonec je na příkladu
ukázáno, kterak může zdánlivá maličkost přerůst do velikých rozměrů - v tom-
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to případě kvůli svévolné úpravě TLS a špatným či nedostatečně rychlým reakcím ze strany standardizačních orgánů.

2.1.7.3 Pozorujeme a ukládáme zprávy
Statická výměna klíčů (DH, ECDH a RSA). Účastníci si vyjednávají sdílené
tajemství, které v konečném důsledku závisí jen a pouze na soukromém klíči k
certifikátu serveru. Ten se po dlouhou dobu nemění a s jeho znalostí můžeme
komunikaci zpětně dešifrovat. To nás může přivést k myšlence ukládání šifrované komunikace za účelem pozdějšího dešifrování (se znalostí klíče). Tato
otázka není ani v nejmenším triviální.
Za odhalení soukromého klíče hrubou silou budeme platit nesmírným
množstvím zdrojů, jmenovitě času a výpočetního výkonu. Když budeme mít
štěstí, mohli bychom ho odhalit poměrně brzy a další komunikaci dešifrovat online, než expiruje certifikát, k němuž daný soukromý klíč patří. Reálné užití
zpětného dešifrování závisí především na poměru předpokládaného zisku a
obětovaných zdrojů, na algoritmu a síle soukromého klíče, jimž budeme čelit. V
moderní kryptografii by měla kombinace těchto faktorů omezit možnost využití
na naprosté minimum případů. Stačí ovšem jen o třídu (faktor dvojky) slabší
klíče než jsou ty doporučované (viz dodatek 7.1.1 a tabulka 1) a už se teoreticky
můžeme ocitnout ve sféře vlivu např. americké NSA.
U vytížených serverů by se nám mohlo podařit nasbírat poměrně velké
množství vzorků, z nichž bychom poté mohli něco usuzovat o soukromých klíčích či vnitřním stavu PRNG. Podobně lze uvažovat o ticketech a odvozování
šifrovacího klíče, avšak musíme si uvědomit, že platnost tohoto klíče je omezená a v porovnání se soukromým klíčem k certifikátu útočníkovi dává nuzné
množství času. Jakékoli drobnější úvahy nás zavádějí do kryptografie a kryptoanalýzy, tedy mimo rámec práce.
Jestliže se nad problematikou pozastavíme, všimneme si, že je v zájmu
účastníků nepoužívat statickou výměnu klíčů, je-li to aspoň trochu možné. V
rámci PKI máme dvě alternativy: DHE a ECDHE (Ephemeral Diffie-Hellman,
resp. Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). Namísto statického veřejného
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klíče z certifikátu si oba účastníci vytvoří dočasné veřejné klíče, které potom
zašlou protistraně. Soukromý klíč generujeme náhodně pomocí PRNG a veřejný generujeme ze soukromého, po zvolení několika parametrů. Parametry bývají standardizovány v tzv. sadách [WS17][WS18], protože jsou pro bezpečnost
výsledného veřejného klíče velmi důležité, jejich určení není snadné a chvíli
trvá. Sady parametrů pro útočníka představují problém, protože se výrazně
zvyšuje prostor veřejných klíčů, a všechny mají navíc být relativně bezpečné.
Na druhou stranu, i DHE má své slabiny:
• Standard sice doporučuje generovat soukromé klíče pro každé spojení
zvlášť, ale některé implementace se rozhodly pro jeho dlouhodobější využití. Kromě zvýšení výkonu tím může být sledováno i snížení zátěže na
PRNG.
• Parametry pro DHE výměnu klíčů vždy vybírá server a klientovi je sdílí v
ServerKeyExchange. Klient však má jen omezené možnosti při kontrole jejich správnosti a síly (např. si nebude ověřovat, že jedno z čísel je skutečně
prvočíslo). Tato slabina neexistuje u TLS 1.2 a ECDHE, kdy může server
posílat klientovi pouze identifikátor konkrétní eliptické křivky, resp. sady
parametrů (named_curves).
Z obou slabin by měl být ihned patrný scénář zneužití. Počíná nalákáním
klienta na nevinně vypadající stránku útočníka, která si s klientem zcela cíleně
vyjedná DHE výměnu klíčů a podstrčí mu parametry konstruované tak, aby
mohla z veřejného klíče klienta poměrně rychle odhalit ten soukromý. V této
souvislosti známe např. precomputation útoky, kdy útočník akceleruje odvození
klíče za pomoci jistých předpočítaných hodnot. Minulý rok jsme tu měli útoky
FREAK a LOGJAM, které nám ukázaly, že precomputation útoky jsou za správných okolností proveditelné a nebezpečné, především když se je podaří spojit s
jinými neduhy protokolu. TLS 1.3 útokům na DHE výměnu klíčů zabraňuje,
protože standardizuje sady parametrů a serveru odnímá možnost dodání
vlastních.
Po kompromitaci soukromého klíče klienta má útočník vše, co potřebuje ke
klasickému MitM útoku, ale musí nabyté znalosti využít poměrně rychle, jinak
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hrozí riziko, že soukromý klíč expiruje. Ostatně, výpočet soukromého klíče
klienta může také nějakou dobu trvat.
Dočasné klíče protokolu každopádně propůjčují forward secrecy (FS), což je
speciální vlastnost kryptografických systémů, která garantuje, že ani sami
účastníci nemohou šifrovanou komunikaci po jejím ukončení dešifrovat. V souvislosti s praxí je třeba takové tvrzení brát s rezervou, ale i kdyby byl klíč platný
po několik hodin, zkoumaný problém ukládání zpráv pro pozdější dešifrování
je vyřešen dostatečně dobře. Jakmile je klíč smazán a „přestane existovat“, nemohou uzurpátorům našich tajemství napomoci už ani soudní příkazy.

2.1.7.4 Hrajeme si se zprávami
Prvním nápadem by mohlo být uložení některých zpráv za účelem jejich
pozdějšího znovuvyužití (replay útoky). Aplikační zprávy nelze napříč spojeními opakovat, protože se budou lišit šifrovací a autentizační klíče. V rámci jednoho spojení je opakování vyloučeno, protože neznáme autentizační klíč a neumíme spočítat MAC pro jiné sekvenční číslo. Kdybychom se přesto pokusili o
zopakování, příjemce by zprávu zahodil, případně poslal varovné či chybové
hlášení a uzavřel spojení. Zprávy handshaku jsou chráněny až finální kontrolou
integrity, a to útočníkům dává prostor ke kompromitaci.
Z pohledu útočníka jsou nejzajímavější „řídící“ zprávy, zavádějící důvěru
účastníků: Certificate, ServerKeyExchange, ClientKeyExchange, CertificateVerify, Finished a NewSessionTicket. Jaké jsou možnosti pro jejich replay?
Certifikáty jsou veřejné, statické a lze je opakovat až do doby expirace. Stejné
tvrzení platí i pro tickety, ovšem zneužití již závisí na znalosti master secret.
Představa opakování Finished je velice líbivá, ale díky vlastnostem výpočetního
algoritmu (resp. závislosti na náhodných oktetech) bude její obsah unikátní pro
každou konexi a nepredikovatelný. Zbylé druhy zpráv jsou naprosto esenciální,
neboť vedou na vznik master secret, a jejich replay by měl být vysoce obtížný.
Úspěšný replay je každopádně podmíněn překonáním finální kontroly integrity
handshaku.
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ServerKeyExchange. Během PKI autentizace je tato zpráva neprázdná jen při
DHE či ECDHE výměně klíčů. Při DHE obsahuje parametry, veřejný klíč a jejich digitální podpis. V TLS 1.2 mezi položky přibývají také náhodné oktety
obou účastníků (unikátní pro každý handshake) a zacelují slabinu SSL 3.0 až
TLS 1.1 - digitální podpis byl zranitelný vůči replay útokům. Stačilo „pouze“ odhalit příslušný soukromý klíč, například server donutit k připojení na stránku
útočníka (viz předchozí kapitola). Náhodné oktety kryptograficky propojí digitální podpis zprávy s danou konexí, a útok překazí. Stejné opatření se již netýká
veřejného klíče klienta, protože ten podepisován není. Je-li tedy klíč klienta ponecháme platný po příliš dlouhou dobu, existuje poměrně velké riziko kompromitace. Starší verze protokolu buďto nepočítaly s praxí ukládání klíčů, anebo
nebyly zcela domyšlené. ECDHE výměna klíčů je identická, až na danou zranitelnost. Místo parametrů je totiž sdílen identifikátor, který se odkazuje na standardizovanou sadu parametrů.
ClientKeyExchange. DHE a ECDHE výměny klíčů pokrývá předchozí text,
načež zbývá RSA. Kdybychom jako útočníci podstrčili starší nebo dokonce
vlastní premaster secret, klient by nespočetl stejný a dále se můžeme ubírat jen
dvěma cestami:
• Odhalit premaster secret klienta.
• Předstírat identitu serveru prostřednictvím jiného certifikátu.
V prvním případě musíme znát soukromý klíč k certifikátu serveru (resp.
příslušnému RSA veřejnému klíči) nebo prolomit algoritmus. Druhý případ si
ponecháme až do kapitoly 3.
Autentizace klienta (CertificateVerify) je navržena podstatně bezpečněji: důkaz o identitě klienta sestává z digitálně podepsaného kontrolního součtu všech
dosavadních zpráv handshaku. Znalost soukromého klíče k certifikátu klienta
nelze ani v nejmenším předpokládat a pokusy o opakování důkazu skončí neúspěchem kvůli jeho jedinečnosti (náhodné oktety, kromě jiného).
Soukromé klíče k certifikátům jsou zřejmě vstupní branou do protokolu, jehož bezpečnost se neobejde bez náhodných oktetů (resp. PRNG), které jsou pro
útočníky obzvláště nepříjemné, protože si je každý z účastníků volí zcela nezá-
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visle a „unikátně“. Podrobněji problematiku zkoumat nebudeme, aby nás nezavedla pod pokličku kryptografie či kryptoanalýzy, které nejsou předmětem této
práce. Zájemcům ohledně častých implementačních chyb v kryptografii je vřele
doporučován záznam Black Hat USA 2014 - Crypto: 48 Dirty Little Secrets Cryptographers Don’t Want You To Know [V1].
Nakonec si v rychlosti přibližíme, proč nemůžeme zprávy blokovat, resp.
upravovat. Aplikační zprávy jsou chráněny nejen šifrováním, nýbrž i kontrolou
integrity (MAC) a sekvenčními čísly. Kompromitaci není na systematické úrovni ponechán žádný prostor. Ze zpráv handshaku jsou pro nás zajímavé všechny
kromě ServerHelloDone a ChangeCipherSpec, jejichž charakter je čistě oznamovací. Před vlastním zamyšlením však znovu zdůrazněme, že jakákoli úprava
způsobí od SSL 3.0 selhání finální kontroly integrity (Finished) či ještě předtím
selhání kontroly důkazu o identitě klienta (CertificateVerify), ledaže bychom
před inkriminovaným okamžikem odhalili patřičný soukromý klíč, vyjednané
sdílené tajemství nebo jeden z pozdějších kryptografických produktů. Úpravy
zpráv tedy musí dojít naplnění už ve fázi výměny klíčů.
Obecné pořadí zpráv definuje standard a jakékoli odchylky jsou vyjednávány
přes zprávy úvodní (ClientHello a ServerHello). Vypouštění není možné, aniž
bychom vhodně upravili ClientHello či ServerHello. Jestliže si účastník chybějící zprávy všimne, skončí s chybou unexpected_message. Přestože jsou téměř
všechny zprávy povinné a mají svou pevnou pozici, našli bychom i výjimky.
Reálný přínos jejich vypuštění je však poněkud mizivý.

2.1.7.5 Kombinované navazování
Přestože jsme se dosud nezabývali autentizací (až v kapitole 2.2), minulé kapitoly nás měly přesvědčit, že s příznivými okolnostmi je naše komunikace poměrně bezpečná. Umění však nespočívá ani tak v pokusech o přemalování již
existujícího obrazu jako spíše v namalování vlastního. Útok Triple Handshake
(3SHAKE) vznikl roku 2014, je čistě systematický a nepřesahuje do kryptografie. Kombinuje několik návrhových slabin protokolu a útočníka z velké části staví do vedoucí pozice.
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Krok první.
Útočník navede klienta, aby se připojil k jeho serveru s nevinně vypadající
webovou stránkou. Relaci spolu naváží takovým způsobem, který útočníkovi
umožní navázat „shodnou“ relaci také s jiným (cílovým) serverem. Schéma vypadá takto:
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Obrázek 6: první fáze útoku 3SHAKE.
Pozměněné zprávy jsou vyznačeny červeně. Změnou ClientHello útočník vynucuje RSA výměnu klíčů a nemění náhodné oktety či identifikátor relace. Po
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přeposlání ServerHello klientovi předloží vlastní certifikát, aby byl schopen dešifrovat jeho premaster secret a založit s ním relaci. Stejný premaster secret potom transparentně posílá i cílovému serveru. Celý postup vede k jediné věci:
aby účastníci i útočník vypočítali identický master secret. Se znalostí master
secret útočník velmi snadno překoná finální kontrolu integrity, navzdory odlišnosti kontrolních součtů klienta i serveru.
Dosažený výsledek shodného master secret mezi účastníky a útočníkem se
vyplatí až později - prozatím není nutný a první krok by fungoval i bez něj.
Útočník by vůbec nemusel ClientHello upravovat, kdyby věděl, že účastníci vyjednají RSA výměnu klíčů.
Slabina, která umožňuje první krok se nazývá unknown key-share (UKS). V
podstatě jde o to, že veřejný klíč některého z účastníků není autentizován (podepsán) a útočník tedy může dodat vlastní. Útok lze přizpůsobit i pro DHE výměnu klíčů, kdy útočník klientovi podstrčí slabé parametry (viz kapitola 2.1.7.3).
Výjimkou nejsou ani PSK a SRP protokoly, jejichž prolomení již ale vyžaduje
vysokou míru výpočetního výkonu.
První krok útočníkovi sám o sobě prakticky nic nepřináší, protože klient si
myslí, že komunikuje se stránkou útočníka, nikoli s cílovým serverem. I kdyby
byl uživatel na straně klienta přihlášen do aplikace cílového serveru v jiné záložce webového prohlížeče, jednalo by se o zcela oddělený kontext. Sice existují
způsoby, jak se pokoušet o prolomení hranic obou kontextů, ale nacházejí se
mimo rámec práce a předpokládají existenci relace mezi klientem a cílovým
serverem. Možné využití aktuálního stavu spočívá v tzv. phishing útocích, kdy se
útočníkova stránka dočasně tváří jako stránka cílového serveru, typicky za účelem vymámení autentizačních údajů. Pak ovšem nemusí být nutné, aby útočník
vytvářel relaci se serverem. V zájmu reálné kompromitace musí útočník jednoho z účastníků přimět, aby skutečně věřil, že komunikuje s tím druhým (tvrzení
vztahujeme i na koncového uživatele).
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Krok druhý.
Rekapitulace: máme dvě nezávislé a velice podobné relace se shodným master secret, přičemž vypočtené kontrolní součty zpráv se mezi klientem a serverem liší.
Kontext klienta silně chrání webový prohlížeč, a tak je lépe se zaměřit na
server. Co se stane, kdyby útočník vyvolal serverem iniciovanou renegociaci a
byla vyžadována autentizace klienta (stačí vhodný HTTPS požadavek)?
Jestliže si účastníci vyjednají extenzi Renegotiation Info (RI; [WS23]), do parametrů spojení (viz kapitola 2.3) si uloží vypočítané kontrolní součty a při renegociaci je sdílejí druhé straně. Tím vytvářejí kryptografické pouto mezi původním a novým spojením a zacelují problém4, jehož prostřednictvím bylo
možné renegociaci využít k ovlivňování zpráv účastníků bez znalosti master
secret. Výsledné praktické útoky byly účinné proti HTTPS a FTPS, ostatní vyšší
protokoly shodou okolností příliš zranitelné nebyly.
Výsledek renegociace by nebyl o nic lepší než v prvním kroku. Příčina tkví v
těchto bodech:
• RI útočníka nutí, aby přepsal sdílené kontrolní součty.
• Vyjednání RI může být zablokováno, nicméně pro renegociaci definice extenze stanovuje, aby účastníci tuto extenzi vyjednali právě tehdy, když ji
vyjednali i v předchozím spojení. Operace tedy skončí chybou, když do ní
útočník nezasáhne.
• RI je pro bezpečnost protokolu důležitá a snad všechny implementace ji
podporují (resp. implicitně vyjednávají).
Po zamyšlení bychom si mohli všimnout, že chybí obnovení relace. Jeho vyvolání je snadné: útočník klientovi zašle zprávu HelloRequest. Obnovení je přitom standardní součástí protokolu a na klientech bude zakázáno jen ve zcela
ojedinělých případech, takže útočník může očekávat užití zkráceného handshaku. Tentokrát útočník zprávy volně propouští, nezasahuje do nich a plně přitom
zužitkovává předchozího přeposílání náhodných oktetů i identifikátoru relace.
Operace nespoléhá na nic jiného než master secret a aniž by útočník přišel o
4. Vzniká o úroveň níže, v transportní vrstvě.
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jeho znalost, získá shodu kontrolních součtů (viz extenze RI) u obou účastníků
(ty staré budou přepsány).
Krok třetí.
Nyní už nic nebrání renegociaci s autentizací klienta. Na jednu stranu tím
útočník ztrácí znalost master secret, ale na stranu druhou dostává příležitost
odeslat vlastní HTTP požadavek s identitou klienta.
Útok má ale také svá úskalí. Například záleží, jestli aplikace klienta (resp.
webový prohlížeč) povolí užití přístupového certifikátu bez svolení operátora,
resp. zda-li detekuje náhlou změnu certifikátu při renegociaci. Demonstrované
útoky ukázaly, že takové kontroly byly poněkud ojedinělé.
Technické detaily, výčet možností zneužití či jednotlivé varianty útoku se
nacházejí mimo rámec této práce. Existují i možnosti přizpůsobení na navazující technologie, namátkou:
• Protokol Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP)
• Framework Simple Authentication and Security Layer (SASL).
Hlavním poznatkem je pro nás genialita a lehkost, s jakou si útok pohrává s
léty vyvíjeným a „prověřeným“ protokolem. Nejkritičtější dopady představuje
až třetí krok, nicméně nejširší možnosti zneužití nabízí ten druhý.
Útoku zamezíme, když eliminujeme některou z vytyčených slabin. UKS je
obecnou slabinou, kterou se nám eliminovat nepodaří - veřejný klíč klienta
nelze autentizovat bez certifikátu. Aplikační vrstva sice může zabránit tomu
nejhoršímu (kromě PEAP a SASL), avšak není v moci TLS Working Group, aby
takové opravy prosadila globálně. Zbývá už jen kryptografické propojení master
secret a kontrolního součtu zpráv a velmi záhy po útoku vznikl v tomto směru
internetový draft, jenž byl nakonec (přibližně po roce) standardizován ve formě
extenze s názvem Extended Master Secret (EMS; RFC 7627 [WS20]). EMS efektivně eliminuje již druhou fázi útoku a ještě se s ní v této práci mnohokrát
potkáme.
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2.2 TLS: Autentizace
Z již provedené analýzy jednoznačně vyplývá, že autentizace hraje v protokolu naprosto stěžejní roli. Závisí na ní takřka vše ostatní.

2.2.1 Pre-Shared Key (PSK)
Jedná se o autentizaci prostřednictvím předem dohodnutého tajemství (RFC
4279 [WS15]), které musí znát oba účastníci. Dohodnuté tajemství má formu
sekvence alespoň 64 oktetů, na niž se účastníci odkazují pomocí nějakého aplikací definovaného UTF-8 identifikátoru (PSK identity) délky minimálně 128 oktetů. Standard sice neklade na obsah klíče striktní požadavky (může to být i
heslo), ale doporučuje do něj zabudovat prvek nahodilosti.
PSK nachází využití hlavně u více či méně uzavřených skupin zařízení, které
spolu chtějí komunikovat přes TLS, ale trpí přitom jistou averzí vůči PKI skvělým příkladem je protokol OpenVPN [W39]. Preference PSK může vycházet z:
• Větší rychlosti. Základní PSK šifrovací sady totiž vůbec nezahrnují asymetrické šifrování, což může být velmi užitečné pro zařízení s omezeným
výkonem CPU, jmenovitě tedy např. embedded zařízení, resp. embeddovaných webových serverů.
• Potenciálně většího bezpečí. V kapitole 2.2.2 (Public Key Infrastructure) se
seznámíme s neduhy PKI.
• Zjednodušení práce. PKI je poměrně robustní systém s jistými provozními náklady a obtížemi.
Související šifrovací sady podporují různé symetrické šifry (AES, ARIA, CAMELLIA) a jejich módy (CBC, CCM, GCM), 128 a 256 bitové šifrovací klíče i
SHA-1 či SHA-2 kryptografické hašovací funkce. Nás ale zajímá výhradně výměna klíčů a autentizace. Celkem jsou podporovány tři algoritmy a každý popíšeme v samostatné podkapitole: PSK, DHE_PSK (resp. ECDHE_PSK) a
RSA_PSK. Všechny se vykazují svými klady a zápory a ve všech jsou zachovány
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mechanismy relací, zkrácených handshaků, ticketů a renegociací. Teoreticky
chybí jen kombinace DH výměna klíčů a PSK autentizace, jejíž vlastnosti by
byly identické variantě RSA_PSK.

2.2.1.1 PSK autentizace
Je vhodná pro prostředí s omezeným výkonem, neboť v ní neprobíhá žádná
výměna klíčů (asymetrické šifrování) a autentizace je implicitní, skrze znalost
PSK klíče. Oproti úplnému handshaku jsou tedy vynechány zprávy Certificate,
CertificateRequest a CertificateVerify. ServerKeyExchange pak obsahuje pouze
jakousi aplikačně definovanou „nápovědu“ k identifikátoru klíče, a je tedy nepovinná. V ClientKeyExchange se už posílá jen cílový identifikátor, takže konečný
premaster secret není náhodný a nepočítá se ani ze soukromých klíčů. Je to jednoduchá konkatenace PSK klíče a několika z něj odvozených čísel, tedy statická
hodnota. Výpočet master secret již probíhá obvyklým způsobem a lze tak těžit
například z dodatečné bezpečnosti extenze Extended Master Secret (RFC 7627
[WS20]; viz kapitola 2.1.7.5).
Dodatečného snížení nároků na výpočetní výkon bychom dosáhli s PSK
šifrovacími sadami bez symetrického šifrování. V takových kanálech není
účastníkům dopřáno soukromí, ale je garantována alespoň autentizace a integrita přenášených zpráv.
Všimněme si stejného problému jako v PKI a RSA výměně klíčů. Znalost
soukromého klíče certifikátu (v tomto případě PSK klíče) umožňuje zpětně dešifrovat minulé komunikace. Další slabinou PSK je i možnost hádání klíče,
uplatní-li útočník svůj výpočetní výkon (brute-force či slovníkové útoky).

2.2.1.2 PSK autentizace s (EC)DHE
V těchto šifrovacích sadách se už znovu potkáváme s asymetrickým šifrováním, a jsou tedy pomalejší než v sady z předchozí kapitoly. Pomalejší výkon
DHE však plně vynahrazuje garance forward secrecy (FS), resp. perfect forward
secrecy (PFS) - viz kapitola 2.1.7.3 (Pozorujeme a ukládáme zprávy). Přestože ne50

bude pro DHE a ECDHE obsah zpráv ServerKeyExchange a ClientKeyExchange
identický, principiálně jde o to samé.
Proud zpráv se shoduje s předchozí kapitolou, až na výměnu klíčů. Jak
ServerKeyExchange tak i ClientKeyExchange nyní obsahují také standardní položky DHE výměny klíčů, a jsou tedy povinné. Podpis ve zprávě ServerKeyExchange nicméně chybí, protože po serveru nepožadujeme certifikát. Z bezpečnostního hlediska to ale není závadné, neboť je premaster secret opět
jednoduchou konkatenací sdíleného tajemství (DHE výměny klíčů) a PSK klíče,
resp. několika z něj odvozených čísel. I kdyby útočník klientovi podstrčil vlastní
veřejný klíč, nedokáže spočítat premaster či master secret relace, protože PSK
klíč je tajný.
Vzhledem k absenci důkazu o autenticitě DHE klíčů (v PKI zajištěno certifikáty) může aktivní útočník poskytnout vlastní, a i nadále provádět brute-force či
slovníkové útoky. Pro pasivního útočníka, který komunikaci pouze pozoruje
nebo ukládá pro pozdější užití, však útoky nemají smysl.

2.2.1.3 PSK a RSA autentizace
Právě zkoumané šifrovací sady bychom mohli popsat jako zvláštní kombinaci čistých PSK šifrovacích sad (kapitola 2.2.1.1) a RSA výměny klíčů. Po serveru
nyní vyžadujeme certifikát (zpráva Certificate), a to s veřejným RSA klíčem.
Zpráva ServerKeyExchange je identická jako v kapitole 2.2.1.1. Do ClientKeyExchange nyní zahrnujeme nejen identifikátor, ale i náhodně vygenerované a zašifrované sdílené tajemství. Ve standardní RSA výměně klíčů bychom sdílené
tajemství nazývali jako „premaster secret“, avšak v tomto kontextu je skutečný
premaster secret vytvářen až dodatečně: znovu se jedná o prostou konkatenaci
sdíleného tajemství a PSK klíče, resp. několika z něj odvozených čísel.
Zajímavostí tohoto přístupu je, že certifikát serveru nemusí být nutně validován (viz kapitola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty), načež by si server mohl vystačit i
se self-signed certifikátem. Potom by aktivní útočník mohl poskytnout vlastní
certifikát, a byť i nadále nedokáže vypočítat premaster či master secret relace
(PSK klíč je tajný), mohl by alespoň provádět brute-force či slovníkové útoky.
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Vynechání validace tedy rozhodně není doporučeno, neboť degraduje bezpečnostní úroveň těchto šifrovacích sad na čisté PSK sady (kapitola 2.2.1.1). Pro pasivního útočníka nejsou útoky reálné.
Další zajímavostí oproti PKI je podstatné snížení rizika zpětného dešifrování
komunikace - bylo by zapotřebí nejen soukromého klíče k certifikátu serveru,
ale i PSK klíče.

2.2.2 Public Key Infrastructure (PKI)
Základní vhled do problematiky podává kapitola 1.2 (Lehký úvod do TLS a
PKI). Zde si představíme standardizaci PKI, na systém se podíváme podrobněji
a zanalyzujeme ho především ve spojitosti s důvěrou k certifikačním autoritám
a algoritmem pro automatické ověřování certifikátů.
Čelními standardy PKI jsou RFC 5280 [WS2] (obecně známý jako X.509) a
další, z něj odkazované. Jsou poněkud zastaralé - až 17 let, přičemž nejnovější
verze (X.509v3) přibližně 8 let - a definují obecné pojmy a technologickou
stránku věci. Existují také Web PKI [WS4] a CA/Browser Forum (CAB Forum)
[WS5], které pokrývají obsáhlé praktické aspekty spojené s PKI a kladou si za
cíl sjednotit v důležitých oblastech celkovou praxi. Nejednotná praxe původně
vznikla také kvůli přílišné obecnosti čelního standardu. Celková standardizace
je tedy trochu zmatečná a vstupuje do ní mnoho entit a vlivů.
Web PKI je skupina spadající pod IETF, se zaměřením na dodefinování a
standardizaci některých praktických aspektů PKI.
CAB Forum je volně zformované uskupení zainteresovaných stran bez viditelné hierarchie, jehož hlavním zájmem je zavést jednotná pravidla pro certifikační autority. V roce 2012 vydala tzv. Základní požadavky (Baseline Requirements), které musí splnit každá autorita, než jí může být přiznána důvěra
veřejnosti (pak si autorita zaslouží přízvisko veřejná). Splnění Základních požadavků verifikuje specializovaný a nezávislý audit. Přestože svět komerčních
(veřejných) certifikačních autorit existuje již poměrně dlouho (viz datování původního standardu), teprve až v posledních letech jsou na ně kladeny reálné
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požadavky, které nám umožňují pociťovat zvýšenou míru bezpečí. Autority
však mohou být i soukromé - pak nejsou kontrolovány auditem, a do trust storů
se dostanou jen na zařízeních v určitém prostředí (např. v lokální síti), zcela bez
poplatků.
Důvěra veřejnosti není vlastně ničím jiným než sadou podmínek, v nichž
často patří výlučné místo Základním požadavkům, a případným zaplacením
poplatku za inkluzi certifikátu autority do trust storů (viz následující kapitola)
koncových zařízení - teprve pak mohou certifikáty autorit sloužit při ověřování
certifikátů jejich zákazníků. Z pohledu uživatele (resp. koncové aplikace) je důvěra k autoritě vlastně outsourcována na správce trust storů, převážně platforem jako jsou operační systémy a webové prohlížeče (z nichž mnoho jsou členy
CAB Fora). Platformy autoritám za tuto privilegovanou pozici obvykle účtují
velké částky peněz a často své trust story uzavírají vůči změnám od uživatelů
(alespoň v souvislosti s vybranými autoritami). Do jisté míry je tedy uživatelům
důvěra vlastně diktována komerční silou, a obsahy trust storů se pro jednotlivé
platformy mohou docela výrazně lišit.
Uzavírání trust storů velice zvyšuje šanci a zlepšuje podmínky pro plošné
monitorování či upravování TLS komunikace. Může k němu dojít, když záškodník dokáže získat soukromý klíč určité veřejné autority anebo svou vlastní delegovanou autoritu (subCA), která je dané autoritě podřízená. V reálném světě si
někdy záškodníci mohou jednu z těchto variant dokonce vynutit, někdy i pomocí legislativy. Donedávna si dokonce mohl záškodník takovou delegovanou autoritu koupit, a to od jedné z největších veřejných autorit: GeoTrust [V3]. Trust
story jsou tedy na jednu stranu zdrojem jistého komfortu, ale také zdrojem potenciálně velkého nebezpečí. Na problém s delegovanými autoritami reagoval
např. webový prohlížeč Mozilla Firefox - vytyčil směr, aby jistá třída v něm obsažených mezilehlých autorit vždy obsahovala omezení na jmenné prostory
subjektů, čímž by se výrazně snížilo riziko plošných útoků.
Pro uživatele internetu lze poznatky z předchozích dvou odstavců zjednodušeně, ale trefně, charakterizovat slovy „don’t worry, be happy“. Při hlubším zamyšlení by měl být patrný i stále naléhavěji se vynořující vztah mezi šifrováním,
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autentizací, internetem, ochranou osobních údajů, a konec konců i svobodou či
demokracií.

2.2.2.1 X.509v3 certifikáty
Mohli bychom je rozdělit do mnoha kategorií a typů. Ze strukturálního
pohledu jsou nejdůležitější certifikáty koncové a certifikáty autorit - koncové
certifikáty nemohou ověřovat (resp. podepisovat) sebe navzájem. Jemnější kategorii představuje obecný typ certifikátu: OpenPGP či PKI. A nakonec tu
máme specifické typy PKI certifikátů: DV (Domain-validated), EV (Extended
Validation) a kvalifikované.
DV certifikáty musí reprezentovat nějakou cílovou doménu, a používají se
tedy například v HTTPS (webová doména) nebo SMTP či IMAP (emailová doména). Jsou levné a jejich akvizice není náročná. EV certifikáty jsou naproti
tomu specializované DV certifikáty, vydáváné teprve až po přímém ověření
identity žadatele [W32], která by měla korespondovat s existující komerčně zaměřenou právnickou osobou. Jsou to dražší a privilegované certifikáty, které si
většinou objednávají kritické služby a systémy, na nichž potom závisí jiné. Pojí
se s nimi i zvýšená úroveň bezpečnosti, neboť všechny webové prohlížeče si interně udržují seznam vystavených EV certifikátů (případně jen jejich otisků)
pro každou autoritu. EV certifikáty jsou přímou součástí webových prohlížečů
a zneužití jejich falsifikátů není příliš reálné. CAB Forum pro vydávání tohoto
druhu certifikátů stanovuje dodatečné EV požadavky (Extended Validation requirements). Kvalifikované certifikáty jsou nejspecifičtější. Byť se podobně jako
EV certifikáty váží na existující fyzickou či právnickou osobu (subjekt), mají
mnohem „oficiálnější“ status ve smyslu úzkého vztahu s právními předpisy (až
na evropské úrovni). Digitální podpis kvalifikovaným certifikátem totiž přejímá
právní účinnost podpisu subjektu. Kvalifikované certifikáty mohou vydávat jen
kvalifikované certifikační autority. Více informací ke kvalifikovaným certifikátům v ČR, viz zdroje [W45] a [W46].
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Struktura X.509v3 certifikátu vypadá takto [W33]:
Data:
|- - Version Number (např. X.509v3)
|- - Serial Number (určuje autorita)
|- - Signature Algorithm ID (zdvojená položka Certificate Signature Algorithm - v zájmu vyšší bezpečnosti)
|- - Issuer Name (jmenná identifikace nadřazené autority)
|- - Validity period (časově vymezená platnost certifikátu)
|- - | - - Not Before
|- - | - - Not After
|- - Subject name (jmenná identifikace subjektu, resp. žadatele o
certifikát)
|- - Subject Public Key Info (veřejný klíč subjektu)
|- - | - - Public Key Algorithm
|- - | - - Subject Public Key
|- - Issuer Unique Identifier (nepovinný údaj určující konkrétní autoritu,
pokud identifikace nestačí)
|- - Subject Unique Identifier (nepovinný údaj určující konkrétní subjekt,
pokud identifikace nestačí)
|- - Extensions (nepovinná, ale velmi častá a důležitá položka)
|- - | - - (sekvence extenzí)
Certificate Signature Algorithm (algoritmus pro podpis nadřazené autority)
Certificate Signature (podpis nadřazené autority)

Certifikáty mohou obsahovat jen jeden veřejný klíč, ale subjekt může bez
zábran vlastnit větší počet certifikátů. Při každé komunikaci se pak prokáže
jedním certifikátem a např. v TLS by jeho výběr mohl záležet na vyjednané
šifrovací sadě.
Extenze slouží k rozšiřování certifikátů o dodatečné informace a mechanismy. Nejprve musí být standardizovány a až poté mohou být zaváděny do koncových aplikací. Každá extenze je v certifikátu uvedena buďto jako kritická či nekritická, v souladu se standardizací extenze, která může připouštět obě varianty. Aplikace nesmí pracovat s certifikáty, které obsahují neznámé kritické extenze nebo známé kritické extenze s hodnotami, které jsou buďto neznámé anebo
je nelze úspěšně zpracovat. Ne-kritické extenze či jejich hodnoty mohou být
naopak ignorovány, pokud je aplikace nezná. Vidíme, že ne-kritické extenze
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jsou na rozdíl od kritických zpětně kompatibilní. Uveďme nejdůležitější extenze (z hlediska struktury).
Subject Alternative Name (SAN) a Issuer Alternative Name (IAN) poskytují
mnohem širší možnosti než Subject name a Issuer Name, takže je postupně v
praxi nahrazují. Basic Constraints (BC) jednoznačně určuje, jestli je certifikát
koncový nebo přísluší nějaké autoritě. Name Constraints (NC) udává omezení
na jmenné prostory subjektů u podřízených certifikátů, a má tedy smysl jen pro
certifikáty autorit. Omezení se týkají jak původních položek certifikátu, tak i
extenzí SAN a IAN. CRL Distribution Points či Authority Information Access
uvádí zdroje (CRL endpoint či OCSP responder), na nichž můžeme automaticky
zjistit aktuální status certifikátů - autority je totiž mohou kdykoli revokovat
(předčasně ukončit platnost), např. po kompromitaci soukromých klíčů. Key
Usage (KU) a Extended Key Usage (EKU) definují účel každého certifikátu.
Hodnoty KU jsou obecné a jaksi nesrozumitelné (víceméně je lze zúžit na použití klíče pro digitální podpis či šifrování). EKU již specifikuje konkrétní využití certifikátu (resp. veřejného klíče), např. pro podepisování časových razítek,
aplikačního kódu či OCSP informací, nebo v kontextu TLS či emailů. Hodnoty
EKU musí být samozřejmě v souladu s hodnotami KU.
Z uvedených extenzí musí každá koncová aplikace, schopná ověřování certifikátů, podporovat alespoň: BC, NC, SAN, KU a EKU.
Proces ověřování certifikačních cest [W6] vůči splnění tranzitivní důvěry je
neméně zajímavý - rekurzivně ověřujeme jednotlivé certifikáty v řetězci, od důvěryhodné kotvy až po koncový certifikát. Procedura končí, když pro aktuálně
zkoumaný certifikát selže některá z kontrol nebo když vyčerpáme všechny certifikáty. Kompletní specifikace algoritmu by byla pro účely této práce zbytečně
dlouhá a náročná, take se spokojíme „pouze“ s její určitou podmnožinou přehledem strukturálních a systematických omezení, které jsou pro nás relevantní. U každého certifikátu kontrolujeme:
1. jeho podpis (kontrola integrity certifikátu vůči nadřazené autoritě),
2. jeho typ (certifikát autority či koncový) a účel (např. časová razítka),
3. jeho subjekt (musí spadat do omezení nadřazených certifikátů),
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4. jeho aktuální status (kontrola revokace).
5. platnost k aktuálnímu datu (kontrola expirace),
6. náležitosti související se specifickými typy (např. EV či DV) certifikátů.
Bez digitálních podpisů se certifikáty neobejdou. Kdokoliv by pak mohl vygenerovat identický certifikát podle nějakého vzoru (až na veřejný klíč) a
úspěšně se jím prokázat. Podpisy poskytují výbornou úroveň bezpečnosti, protože se jedná o přímou aplikaci standardizované kryptografie, kterou snad nikdo nezpochybňuje. Bez soukromého klíče by nemělo být falšování certifikátů
praktické a není překvapivé, že autority si své soukromé klíče velmi pečlivě
střeží. Podpisy tedy zajišťují autenticitu a integritu certifikátu.
Účel certifikátu (extenze KU a EKU) nám pak poskytuje strukturální bezpečnost, především ve smyslu rozdělení certifikátů na certifikáty koncové a certifikáty autorit. Pouze certifikáty autorit mohou mít skrze speciální hodnotu extenze KU pravomoc podepisovat ostatní - v opačném případě by celý systém
nedával smysl. Každý certifikát by měl jasně vymezovat možnosti svého využití,
včetně pravomoci podepisovat jiné certifikáty. Strukturální bezpečnost je
naprosto fundamentální složkou celého systému, a je chráněna digitálními
podpisy.
Některým mezilehlým či delegovaným autoritám je vymezeno pole působnosti (extenze NC) a subjekty podřízených certifikátů se musí řadit pod stanovená jmenná omezení, která jsou opět chráněna digitálními podpisy. Tato kontrola je patrně důvodem, proč v algoritmu začínáme od důvěryhodné kotvy - ve
druhém směru by nás zastihly zbytečné implementační obtíže a ztráty na výkonu. Jak již bylo řečeno, jedná se o strukturálně velice důležité omezení, které je
však v praxi možná až trestuhodně zanedbáváno (viz následující kapitola).
Dále tu máme kontrolu revokace certifikátu. Standardy definují dva způsoby
publikování stavu certifikátu: certificate revocation list (CRL), případně authority revocation list (ARL), a online certificate status protocol (OCSP). Ve všech případech autorita publikuje informace o revokaci na zdroji, jemuž se souhrnně
říká distribution point (DP). Každý certifikát by měl obsahovat odkaz na alespoň
jeden DP: CRL endpoint či OCSP responder. Seznam revokovaných certifikátů
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není zcela vhodný, protože ho pak koncové aplikace musí celý stahovat znovu a
znovu po každé změně - je jednorázově a periodicky vydávaný ke konkrétnímu
datu a jeho velikost může dosahovat jednotek megabytů. Přestože byl před
mnoha lety pro oboustranné ulehčení standardizován tzv. delta CRL (CRL ve
formě přírůstků), doposud ho podporuje jen minimum aplikací a v praxi se
neujal.
Výhodou OCSP je naopak online kontrola revokace jednoho konkrétního certifikátu - na rozdíl od CRL nepředpokládá lokální uložení starších informací o
revokaci (např. v miniaturní databázi) a dokonce pro něj existuje výborná TLS
extenze (OCSP stapling; podrobněji v kapitole 4.1.6.2). I OCSP ovšem trpí nízkou adopcí, z velké části proto, že jeho správná implementace je obtížná a autoritám (potažmo jejich zákazníkům) výrazně zvyšuje náklady. Zajímavé příspěvky k diskusi nabízí také Bug 110161 - (ocspdefault) enable OCSP by default [W36].
Kontrola revokace je ihned po účelu certifikátu nejdůležitější kontrolou,
protože nás chrání mimo jiné před chybně vydanými certifikáty a krádežemi
soukromých klíčů. Není ale příliš rozšířená, protože není spolehlivá - útočník
může zablokovat online komunikaci spojenou s revokací a koncovou aplikaci
donutit k užití staršího CRL. Záleží také na implementaci revokace. Podle zveřejněného záznamu debat společnosti Mozilla z roku 2013 [W8] je poměrně
patrné, že její webový prohlížeč spouštěl kontrolu revokace na základě poměrně složitých pravidel: někdy probíhala, někdy ne, přičemž nejvýznamnějším
faktorem byl výkon webového prohlížeče a typ koncového certifikátu. Na druhou stranu je nutné podotknout, že koncové aplikace nemívají s autoritami lehkou práci [PS1].
Kontrola expirace je komplementární vůči kontrole revokace. Při užití silné
kryptografie a zodpovědném střežení soukromého klíče není teoreticky nutná,
ale i přesto přispívá k celkové bezpečnosti. Stimuluje majitele k občasné výměně jejich certifikátu, aby případně kompromitovaný soukromý klíč nezůstal
kompromitovaný po příliš dlouhou dobu (DV certifikáty jsou většinou vydávány
na jeden až tři roky). Pro certifikáty obyčejných webových služeb, vydávané v
dané době se standardně silným klíčem, lze tři roky vnímat jako rozumnou
dobu platnosti (možná ještě s rezervou). Certifikáty s kratší platností jsou vhod58

nější pro kritické služby, poněvadž by se mohly stát cílem organizací vlastnících
super-výkonné počítače s potenciálem prolomit jistou třídu klíčů silou, ještě
před vypršením platnosti certifikátu. O něčem podobném hovoří i FREAK či
LOGJAM - nedávno zveřejněné útoky na TLS.
Doba expirace je opět chráněna podpisem autority, takže útočník by se mohl
nanejvýš snažit zpozdit strojový čas svého cíle a tím ho donutit k ověření platnosti certifikátu, který ve skutečnosti již expiroval. Online kontrola revokace
certifikátu útok odhalí, ale jak již víme, útočník ji může zablokovat (resp.
obejít).
V neposlední řadě jsou tu specifické kontroly pro jednotlivé typy certifikátů
a kontexty - např. pro kontexty s doménou ( jako třeba HTTPS) musíme doménu porovnat s tou uvedenou v DV certifikátu protistrany. Robustní implementace se však mohou u každého certifikátu zabývat kupříkladu i silou veřejných
klíčů, kontrolních součtů certifikátů či jejich algoritmů. Ohledně implementací
je také třeba upozornit na kapitolu 6.1 (Certificate Validation Flaws) v knize Ivana Ristića [PK1] a studii The Most Dangerous Code in the World [PS3]. Obě pojednávají o velkých chybách, kterých se široce užívané implementace v souvislosti s validací certifikátů v minulosti dopouštěly, a kterými méně užívané
implementace pravděpodobně trpí ještě dnes. Mnohé ze zaznamenaných chyb
popírají i základní logiku algoritmu popsanou v této kapitole. Někdy bychom
validaci dokonce vůbec nenalezli, anebo bychom zjistili, že je vypnutá.

2.2.2.2 Lokální trust story
Základními činiteli pro praktické užití PKI jsou:
• Standardizace celé problematiky a kompatibilní aplikace.
• Certifikační a registrační autority, a jednotlivé certifikáty.
• Koncoví uživatelé a entity formující důvěru v certifikační autority.
• Lokální trust story uživatelů.
O prvních třech již víme vše podstatné a zbývá zanalyzovat doposud několikrát zmiňované trust story.
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Přesná podoba trust storů se liší napříč aplikacemi (resp. systémy či platformami), ale máme k dispozici i RFC 6024 [WS34], které uvádí definice základních pojmů, požadavky na trust story a protokoly pro jejich správu, a další související standardy. Budeme tedy pokračovat výtahem z RFC 6024 a několika
postřehy z praxe.
Trust Anchor (TA; důvěryhodná kotva) reprezentuje autoritativní (resp. důvěryhodnou) entitu ve formě veřejného šifrovacího klíče a příbuzných dat. Klíč
užíváme k ověřování digitálních podpisů a příbuzná data omezují autoritu
(resp. důvěru) klíče na konkrétní podpisy či kontext. Přestože je definice dost
obecná na to, aby zahrnovala veřejné klíče ve všech doprovodných formátech,
primárně je zamýšlena pro PKI, resp. certifikáty ve formátu X.509. Od tohoto
bodu dále tedy budeme o TA mluvit výslovně v souvislosti s X.509v3 certifikáty,
které mohou vzhledem ke kontextu omezovat či vymezovat jak samy sebe, tak i
podřízené certifikáty, a to prostřednictvím extenzí, z nichž v této chvíli vzbuzují náš zájem převážně Key Usage (KU) a Extended Key Usage (EKU), poněvadž
omezují autoritu klíčů na konkrétní podpisy či kontext. Vztah mezi TAS, zařízeními a aplikacemi je dán těmito výroky:
• Každé zařízení může obsahovat libovolný počet nezávislých TAS.
• Každý TAS může být využíván libovolným počtem aplikací.
• Každá aplikace může využívat libovolný počet TAS.
Trust Anchor Store (TAS; zkráceně trust store) je množina TA, která je na zařízení uložena odděleně od ostatních. Obecně lze TAS dělit na systémové a aplikační, a v korporátním prostředí bývají spravovány vnějším mechanismem.
Teoreticky lze vnější správu zajistit pouze tak, že správce reprezentuje jistý TA,
který se nachází ve spravovaném TAS, a má k souvisejícím operacím dostatečná
oprávnění. Vzhledem k odlišnostem mezi typy, nároky a implementacemi jednotlivých trust storů je někdy k inspekci či změnám potřeba speciálních nástrojů (neexistuje obecná standardizace). Zajímavé také je, že TAS bývají někdy
uzavřené nejen vůči změnám od RP, ale i pouhé inspekci od RP.
Relying Party (RP; ověřující strana) je souhrnné označení zainteresovaných
stran (zařízení, aplikací a uživatelů), které mají nějaký digitální podpis a chtějí
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ho ověřit pomocí jistého TAS. Základem takové operace je standardně definované (viz předchozí kapitola) ověření tranzitivní důvěry u koncového certifikátu souvisejícího s daným podpisem, a to vůči nějaké kotvě z TAS. Koncový certifikát se tedy sám v TAS nacházet nemusí.
Trust Anchor Manager (TAM; správce TAS) je entita zodpovědná za správu
obsahu daného TAS. Každý TAS může být spravován jedním až libovolným
počtem správců. Každou kotvu musí do TAS zavést buďto některý ze správců,
anebo užívající RP, pokud jí to daný TAS povolí. Správci totiž většinou operují
vzdáleně z aplikační vrstvy, a tak TAS do jisté míry uzavírají vůči změnám od
RP. V jistém smyslu se tedy pak jedná o diktování důvěry.
Reálných implementací trust storů bychom v praxi našli mnoho a nemá
smysl se zabývat jejich detailní analýzou. Místo toho si přibližíme alespoň několik hlavních zástupců.
Z programovacích jazyků uveďme například KeyStore (KS) a TrustStore (TS)
v Javě [W31]. Pro oba je základem zdrojový soubor na disku, přičemž se v obou
případech může jednat o jeden a ten samý soubor. Instalace Javy jedno takové
úložiště vygeneruje a poskytne i binární nástroj k jeho inspekci či úpravě (alternativně je k dispozici i grafické rozhraní [D6]). Každá aplikace může užívat libovolného počtu vlastních KS i TS, jež je z praktického hlediska vhodné oddělovat - v KS by se měly nacházet soukromé kryptografické klíče a související
certifikáty, kdežto TS by měl sestávat z důvěryhodných certifikátů a autorit. Pro
obě úložiště existuje jednotná objektová reprezentace [W30].
Systémy Windows se řídí podobnými principy, ale přistupují k problému s
mnohem větší robustností a rozšiřitelností, a tak jejich řešení nesrovnatelně
komplikovanější [W29]. Systémová úložiště kategorizují do čtyř až pěti typů
(MY, Root, Trust, CA, UserDS) a pak ještě rozdělují do osmi skupin podle RP, z
nichž tři jsou spravovány vzdáleně. V korporátních prostředích se systémy
Windows je tedy snadné utvořit skupiny zařízení (tzv. domény), jejichž úložiště
pak budou spravována centralizovaně. Do všech typů úložišť mohou RP registrovat vlastní soubory s daty, a dokonce definovat vlastní typy úložišť. Z
programátorského hlediska vystupuje pro všechny typy úložišť jediné rozhraní.
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Unix či Linux systémy jdou většinou jednodušší cestou: poskytují globální
úložiště ve formě chráněného adresáře, v nichž figurují kryptografické klíče či
certifikáty jako samostatné soubory (případně i společně v jednom souboru).
Na systémech společnosti Red Hat stačí od jisté verze umístit certifikát do speciální složky /etc/pki/ca-trust/source/ (resp. /usr/pki/ca-trust/source/), příp. do
některého z podadresářů (např. anchors) a obnovit seznam registrovaných certifikátů spuštěním tohoto příkazu v příkazové řádce:
$ sudo update-ca-trust

Analogicky pak i pro jiné systémy. Systém Mac OS X od Apple raději sází na
Klíčenku (Keychain) - grafické rozhraní chráněné heslem, které uživatelům dokonce umožňuje dynamicky přiřazovat certifikátům důvěru, a to nejen v rámci
jednotlivých protokolů (SSL/TLS, S/MIME, EAP, IPsec, Kerberos), ale i pro podepisování kódu či časové značky. To je ovšem tak trochu ve sporu s extenzemi
KU a EKU, které určují stejnou věc.
Pro každou významnější distribuci Unix či Linux systémů existuje také oficiální package manager, s jehož pomocí lze pro danou platformu snadno instalovat volitelný software. Skvělým příkladem je curl, na němž závisí mnoho dalších nástrojů, a který naopak závisí na velice rozšířené TLS implementaci
OpenSSL. Podobně je pro úspěšné užití curl obvykle nutné instalovat speciální
balík, který ho rozšíří o seznam důvěryhodných certifikátů (trust store).
Už tento malý úvod do světa existujících úložišť kryptografických tajemství a
důvěryhodných certifikátů ukazuje rozličnost a přesto jistou podobnost jednotlivých implementací. Je také patrné, že se na zařízeních můžeme setkat s větším počtem navzájem nezávislých trust storů. Vesměs by se však jejich počet na
daném zařízení měl pohybovat v řádu jednotek (aplikací s vlastními trust story
není mnoho).

2.2.2.3 Temné stránky PKI
Současnou podobu systému PKI můžeme popsat jako „komerční bezpečnost“. Je dosažena za poměrně malého finančního vkladu pro spotřebitele,
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neklade přílišné nároky na rychlost, z pohledu uživatele funguje vesměs out-ofthe-box, ale bohužel dovoluje mnohé nepřístojnosti. Primární motivací certifikačních autorit jsou peníze, kdežto webové prohlížeče se na oplátku zajímají
hlavně o svůj podíl na trhu (procentuální zastoupení mezi uživateli) - ani jeden
z opěrných bodů systému tedy nemá bezpečnost na prvním místě. I přesto je ve
většině ohledů PKI funkční, případně dobře navržen - když nic jiného, je flexibilní a dobře splnil očekávání protokolu TLS. Na jejich kombinaci však nyní
spoléhají nejen mnohé světové technologie (především protokoly HTTPS a
SMTP či IMAP), ale čím dál tím více i samotní lidé. Šifrování je v internetu stále častější, a společně s tím se zvětšuje i sám systém, resp. jeho úloha. Snaží se
zachovat funkční stav, ale přitom jsou na něj kladeny čím dál vyšší nároky, především z kategorie bezpečnosti, čímž se ukazuje, že systém vlastně nikdy nebyl
zcela dostačující či vyhovující. Temné stránky PKI vyplývají na povrch již od
roku 2010 [PK1][PS1], kdy se začaly rodit iniciativy veřejného scanování internetu. Přestože nedostatky TLS se daří potírat, temné stránky PKI z různých důvodů trendově stagnují a v následujícím textu se pokusíme shrnout většinu z
nich.
Růst systému PKI znamená mimo jiné zvyšování množství certifikačních autorit. Aktuálně bychom se mohli setkat přibližně se stovkou kořenových autorit
a s více než tisíci mezilehlými autoritami, roztroušenými napříč světovými trust
story. Jejich certifikáty typicky neobsahují extenzi Name Constraints (NC), a
pokud ano, nemusí být správně formována. Takové autority mohou vystavovat
či ověřovat certifikáty pro libovolné domény. Dává například smysl, aby mohla
čínská komerční a veřejná autorita vystavit certifikát pro web Ministerstva financí ČR? Nejvíce to působí na spotřebitele PKI, protože mají nulové záruky, že
certifikát k jejich doméně nevydá také jiná autorita - konec konců jich existují
stovky a nemají žádný přehled o vzájemných aktivitách. Analogicky problém
působí i na obyčejné (laické) uživatele, kteří mají jen velmi omezené záruky, že
je ověřovaný certifikát skutečně autentický. Úzce s tím souvisí i celková úroveň
nezávislého auditu - v minulosti byly kompromitovány i prověřené autority
[PK1]. Systém automatické autentizace, který systematicky nepotírá lidskou
chybu zkrátka nemůže být bezpečný.
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Různé organizace se potýkají s velkými provozními nároky svých služeb a
jsou ochotny zaplatit velkou částku za vlastní autoritu, delegovanou od nějaké
autority veřejné. Veřejné autority samozřejmě vycházejí vstříc, jednak kvůli vysoké ceně delegovaných autorit a jednak kvůli snížení vlastních provozních nároků, z čehož vyplývá, že delegované autority jsou pro obě strany velice výhodné. Na druhou stranu pak bývají vydávány bez extenze NC (omezení na jména
subjektů), resp. s ne-kritickou NC. Údajně je to z důvodů zpětné kompatibility
vůči aplikacím [PK1] - řečeno jinak, nekompatibilní aplikace mají svobodu omezení jednoduše ignorovat. Jedním z diskutovaných případů byla již zmiňovaná
světová autorita GeoTrust, která delegované autority bez omezení naštěstí již
přestala nabízet, alespoň oficiálně.
Dále tu v obecné rovině figuruje pevná hierarchie důvěry. Jeden certifikát
vede k druhému a kořenové či (resp. důležité mezilehlé) autority jsou buďto důvěryhodné anebo nejsou. Důvěru vůči nim však typicky určují správci trust storů, uživatelům znemožnují nějak zasahovat a kdyby došlo ke kompromitaci některé z autorit, její okamžité odstranění z trust storů by mohlo u několika
služeb vést k dočasnému vyřazení z provozu (dočasně se k ní žádný klient
nepřipojí).
Kontrola revokace certifikátů je sice nezbytnou součástí bezpečnosti PKI,
nicméně obecně je také vnímána jako nefungující, protože útočníkům stačí
zablokovat komunikaci, v níž se aplikace ptá na aktuální status certifikátu (CRL
či OCSP). Pro aplikační vrstvu je to pak záminka k absenci podpory revokace
certifikátů či ignorování případných chyb ve spojitosti s konektivitou. Údajně se
revokace postupně vzdávají i webové prolížeče, ve prospěch vlastních řešení
jednotlivých autorit [PK1].
Pak je tu ještě plejáda specifičtějších problémů, ať už menších či větších:
1. Autority nejsou odpovědné za poskytované služby a kromě vyřazení z
trust storů pro ně neexistují žádné závažné postihy - především pak pro
ty, které jsou chráněny kvantitou i kvalitou svých zákazníků (viz
hierarchie důvěry výše). Sice budou na chvíli čelit útokům zákazníků a
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nátlaku IT veřejnosti, nicméně pokud neztratí příliš mnoho zákazníků, z
případných incidentů pravděpodobně vyjdou prakticky bez úhony.
2. Autority mohou spadat pod vliv legislativy, jejímž prostřednictvím lze
přikázat vydání soukromého klíče, delegované autority či speciálního
certifikátu, a výsledek zneužít pro špionáž. Kniha Ivana Ristića [PK1]
dokonce říká, že se v trust storech nachází několik kořenových autorit, k
nimž nejsou známy žádné koncové certifikáty a vyjadřuje obavu, že se
jedná právě o autority se silným vládním vlivem na pozadí.
3. Přestože se X.509v3 certifikáty užívají již dlouho, stále bychom našli
několik kořenových autorit s certifikáty starších verzí. Nehrají zde však
roli ani tak peníze - veřejný (resp. soukromý) klíč můžeme při výměně
certifikátu zachovat - jako spíše zpětná kompatibilita. Mnoho trust storů
totiž přišlo o své správce a již není aktualizováno. Přestože je výměna či
revokace těchto autorit jen otázkou času (stará zařízení a systémy
nakonec vymizí), principiálně problém přetrvá: certifikáty autorit na
vysoké úrovni se zkrátka nemohou měnit tak často, jak bychom si možná
přáli.
4. Mezi standardy a praxí certifikačních autorit a existujícími aplikacemi
panuje v některých ohledech rozkol - jako příklad nám může posloužit
již konec kapitoly 2.2.2.1, resp. různé verze či implementace algoritmu
validace certifikátů. Do jisté míry je to pochopitelné, poněvadž CAB
Forum a Web PKI vznikly relativně nedávno a původní standard není pro
praktické potřeby PKI dostatečně přesný. Bohužel není jisté, že budou
tyto problémy společně s vývojem technologií postupně mizet.
5. Jednotlivé platformy kladou na autority silně nejednotné podmínky pro
přiznání důvěry - někdy netrvají ani na Základních požadavcích a ještě
častěji bychom se setkali s dočasným prominutím při jejich nesplnění.
6. Základní požadavky zakazují automatickou práci pouze s kořenovými
autoritami, nikoli mezilehlými. Autority pak mají svobodu své business
operace rozdělovat do více autorit mezilehlých, s nimiž lze pracovat
automaticky. Na každou z nich jsou však kladeny jisté bezpečnostní a jiné
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nároky, které dramaticky zvyšují náklady, a ty bývají v komerční sféře
obvykle minimalizovány. Je však třeba podotknout, že zákazem
automatického zpracování mezilehlých autorit se nic nevyřeší. Takto
nastavený systém by jen zvýšil počet existujících autorit.
7. Technická dovednost a znalost administrátorů služeb či serverů, resp.
uživatelů. V současnosti např. průměrně 1 z 30 TLS serverů deklaruje
neúplnou certifikační cestu [W13].
Nebezpečí představované reálnými útoky proti PKI, kterých šlo zneužít k vydání podvodných (a standardně ověřitelných) certifikátů, inspirovaly CAB Forum k začlenění nové podmínky do Základních požadavků: před vydáním certifikátu jsou vyžadovány dodatečné kontroly, pokud je certifikát vydáván na
„kritickou“ službu jako Google. Je to však pouze ukázka snížení dopadů kompromitace pro několik málo subjektů, neboť autority nemají zájem na opravě
celého systému, resp. omezení svých pravomocí a zvýšení nákladů. Obecně jsou
tedy podvodné certifikáty dlouhodobý problém, jenž v posledních letech podnítil vznik několika rozdílných a nezávislých konceptů, z nichž čelní místo zaujímají: Certificate Transparency (CT) [W12], DNS-based Authentication of Named
Entities (DANE) a Certificate Pinning (CP). V kapitole 3.3 si je představíme
podrobněji.
Zdaleka největší nebezpečí však spočívá v akvizici (kompromitaci) soukromého klíče k certifikátu. Umožňuje snadné a velmi špatně detekovatelné MitM
útoky, kterým můžeme zabránit jedině výměnou certifikátu (revokací toho stávajícího). PKI nás může chránit jen krátkou platností certifikátů, takže jedinou
účinnou prevencí je buďto vynakládat úsilí na ochranu soukromého klíče anebo
certifikáty často měnit. Ochrana je kritická hlavně pro kvalifikované a kořenové
certifikáty. Kompromitace soukromého klíče autority navíc potenciálně
umožňuje plošné útoky vůči celému internetu a její náprava může být velice náročná na čas a prostředky - kompromitovaný certifikát bychom museli vyměnit
na milionech až miliardách zařízení po celém světě.
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2.3 TLS: Stavy a parametry
Následující seznamy byly převzaty z RFC 5246 [WS1]. Obě skupiny parametrů mohou být vhodně rozšiřovány, jak extenzemi na standardizační úrovni, tak i
implementacemi na té aplikační. Jejich úplná analýza přesahuje rámec této
práce.
Parametry relace
Podáváme výčet parametrů, které si implementace musí pamatovat pro
každou relaci.
1. Identifikátor (session identifier). V podstatě libovolná sekvence oktetů
jednoznačně identifikující danou relaci.
2. Certifikát protistrany (peer certificate). X509v3 certifikát protistrany z
posledního spojení relace.
3. Šifrování (cipher spec). Souhrnný parametr pro tři parametry posledního
spojení relace: PRF, MAC a symetrické šifrování.
4. Komprese (compression algorithm). Algoritmus pro kompresi zpráv
posledního spojení relace.
5. Master secret (master secret). Výsledné kryptografické tajemství
posledního spojení relace.
6. Otevřenost (is resumable). Příznak, zda-li je relace otevřená či uzavřená.
Uzavřenou relaci nelze použít k vytváření nových spojení.
Parametry spojení
Podáváme výčet parametrů, které si implementace musí pamatovat pro každé spojení.
1. Role (connection end). Popisuje roli endpointu v daném spojení: „client“
nebo „server“.
2. PRF (PRF algorithm). Identifikuje funkci, pomocí které byla vypočtena
kryptografická tajemství spojení.
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3. Symetrické šifrování (bulk encryption algorithm). Kompletní popis
symetrického šifrování v rámci daného spojení.
4. MAC (MAC algorithm). Algoritmus autentizace zpráv, jehož má užít RLP
(Record Layer Protocol).
5. Komprese (compression algorithm). Algoritmus pro kompresi zpráv,
jehož má užít RLP (Record Layer Protocol).
6. Master secret (master secret). Výsledné kryptografické tajemství spojení,
z něhož jsou generovány klíče.
7. Náhodné oktety (client random a server random). Náhodné oktety z
úvodních zpráv.
Všechny uvedené příznaky i parametry jsou od okamžiku vytvoření relace
uzavřené na změny, až na is resumable - právě ten je změněn, když je relace
uzavírána.

2.4 TLS: Bezpečnostní závislosti
Výsledkem této kapitoly je grafické znázornění bezpečnostních závislostí
mezi prvky TLS 1.2 (viz kapitola 2.1). Pomůže nám při hledání řešení TLS-TP a
ukáže, co musíme zachovat. Mohla by rovněž odhalit jinak nepříliš zřejmé
skutečnosti. Z analýzy vynecháme pouze:
• Útroby kryptografie a příbuzné procesy.
• Nižší síťové vrstvy (počínaje RLP - viz kapitola 2.1).
• Detaily autentizace, které na TLS nezávisí (např. validace certifikátů).
Nejprve tedy čistá analýza úplného handshaku:
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Obrázek 7: analýza bezpečnostních závislostí úplného handshaku.
Analýza není v zájmu vyšší srozumitelnosti zcela vyčerpávající, a to alespoň
v těchto ohledech:
• Byly vynechány závislosti, které jsou implicitní ve smyslu tranzitivity.
Například tedy z „Handshake integrity“ do „Master secret“.
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• Soukromé a veřejné klíče klienta a serveru byly sjednoceny, po jednom
prvku od každého „typu“. Chybí např. znázornění sdíleného tajemství
nebo závislosti soukromého DHE klíče klienta na veřejném klíči serveru
(resp. v něm uvedených parametrech).
• Není vyznačeno, které prvky musí být identické na obou stranách, a které
naopak nesmí.
• Nejsou zachyceny PSK_DHE a PSK_RSA šifrovací sady, které jsou triviální
kombinací PSK a DHE, resp. PSK a RSA závislostí.
Na první pohled může být schéma matoucí a složité, ale opravdu vyjadřuje
jen část toho, co bylo uvedeno v kapitole 2.1. Čtenářům je doporučeno se nad
schématem pozastavit a rozmyslet si jednotlivé závislosti, i kdyby to bylo za
cenu konzultace s předchozím textem. Pochopení bezpečnosti TLS alespoň na
této úrovni je pro řešení cílového problému nezbytné.
Co nám analýza říká?
1. Pro kompromitaci jednoho spojení je nejlákavějším cílem premaster,
resp. master secret.
2. Pro kompromitaci mnoha spojení je nejlákavějším cílem soukromý klíč k
certifikátu, resp. PSK klíč.
3. Autentizace je základním stavebním kamenem bezpečnosti, a přitom je
na protokolu nezávislá.
4. Dalším, v praxi obvykle opomíjeným, základním stavebním kamenem je
PRNG, na němž stojí snad všechny části protokolu kromě PSK
šifrovacích sad.
5. Nejsložitější logika protokolu spočívá ve výměně klíčů.
„Pouhá“ analýza úplného handshaku však nestačí. Musíme rovněž analyzovat mechanismy renegociace a obnovení relace:
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Obrázek 8: analýza bezpečnostních závislostí handshaku.
Zde je potřeba dodatečný komentář.
Zelené ovály značí mechanismy TLS, přičemž renegociace a obnovení relace
jsou v tomto schématu vstupním bodem a úplný handshake se odkazuje na obrázek 7.
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Předchozí handshake je explicitně vyznačen čárkovanou skupinou prvků
vpravo, kdežto navazující zkrácený handshake najdeme v čárkované skupině
vlevo.
Dvojitá šipka značí dědičnost (přebírání) prvků i závislostí mezi kontexty.
Neúplná šipka u HMAC-SHA-256 klíče není nic jiného než „bonus“ ve smyslu podružné závislosti. Tento klíč totiž zabraňuje „jen“ podvrhu relace a po
kompromitaci šifrovacího klíče už nic nezachrání, neboť útočník je schopen ticket dešifrovat a odhalit master secret relace.
Přestože se v analýze tentokráte nevyskytují žádné skryté či tranzitivní závislosti, je náročnější než ta minulá, neboť jsme doposud o renegociaci a obnovení relace příliš nemluvili. Jakmile si ale uvědomíme, že zkrácený handshake
je v podstatě jen podmnožinou úplného handshaku, mělo by porozumění této
části analýzy přijít poměrně rychle. Opět se ve schématu nenachází nic, co bychom nezmínili dříve, byť okrajově. I zde je čtenářům vřele doporučeno se s
analýzou seznámit podrobně.
Co nám říká tato analýza?
1. Zkrácený handshake nepočítá vlastní master secret, a tudíž se zcela
spoléhá na master secret předchozí konexe a extenzi Renegotiation Info.
Další implikací je absence dodatečné bezpečnosti, kterou přináší extenze
Extended master secret (master secret se nemění). Uvedená dědičnost má
vlastně jen syntaktický charakter a značí „ekvivalenci“: v navazujícím
zkráceném handshaku je extenze použita právě tehdy, když byla použita
v původním úplném handshaku.
2. Ve zkráceném handshaku nehraje autentizace žádnou roli a implicitně se
předpokládá ze znalosti master secret předchozí konexe.
3. PRNG si zachovává status základního stavebního prvku bezpečnosti.
Důsledky analýzy pro problém důvěryhodného prostředníka si necháme až
do další kapitoly, kdy si budeme rozmýšlet, kudy přesně se při řešení problému
vydat.
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3. Analýza stávajících řešení
Než se znovu ponoříme do technologických pasáží, krátce se zadívejme do
výkladní skříně s produkty zaměřenými na inspekci TLS. Existuje jich možná
až překvapivě mnoho, od softwaru po hardware. Některé jsou součástí širších
produktů či služeb a jiné naopak zcela samostatné. Některé se zaměřují hlavně
na dešifrování, výkon a inspekci (kontrolu) přenechávají jiným produktům či
aplikacím, zatímco ostatní se naopak snaží nabízet i škálu doprovodné funkcionality. Proto pro ně také není ani trochu jednoduché hledat jasné a úplné dělení
do kategorií. Základní a pravděpodobně nejlepší dělení lze odvodit z účelu
inspekce, například:
• Anti-Malware Solutions (AMS).
• Intrusion Detection Software (IDS).
• Intrusion Prevention Software (IPS).
• Data Loss Prevention (DLP).
• Web Content Filters (WCF).
Mezi přední výrobce můžeme jednoznačně zařadit nejrůznější firmy působící v oblasti informační bezpečnosti (např. BlueCoat), a výrobce síťových zařízení (např. Cisco). Jako ukázku konkrétních produktů můžeme uvést:
• Cisco SSL Appliance (Cisco).
• SSL Visibility Appliance (BlueCoat).
• Thunder SSL Insight (A10 Networks).
• Kernun UTM (Kernun).
• MatrixSSL™ Interceptor (INSIDE Secure).
Konkrétní produkty pro nás ale nejsou příliš zajímavé, neboť se tato práce
zabývá převážně technologickou stránkou věci, která by měla být pro všechny
produkty víceméně společná. Od této chvíle budeme libovolný produkt pro
inspekci TLS nazývat jednoduše jako inspektor.
Otázka od nepřítele zní: jak vytvářet TLS-TP systematicky a jen podle toho,
co už známe (bez úprav protokolu)? V zásadě jsou k dispozici tři hlavní cesty:
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1. Hack autentizace.
2. Hack kryptografie alespoň jednoho z účastníků, např. využitím nějaké
slabiny protokolu.
3. Hack prostředí alespoň jednoho z účastníků.
Kdybychom při našem současném povědomí o protokolu nemuseli v aktuálně zkoumaném kontextu použít slova „hack“, museli bychom začít uvažovat o
tom, jestli je protokol správně navržen. Prostředníci totiž nejsou nic jiného než
privilegovaní MitM útočníci, proti nimž je TLS za pomoci důvěryhodné a nezávislé autentizace v prvé řadě navržen. Proveďme krátké zhodnocení právě vytyčených přístupů.
Jakékoli kryptografické řešení téměř jistě nebude fungovat univerzálně (na
všech platformách a ve všech konfiguracích) a v horším případě si vyžádá i velké množství výpočetního výkonu. Především ale nebude spolehlivé, protože
jedna aktualizace protokolu mu může vzít korektnost.
Skvělým příkladem úpravy prostředí by bylo vyzvedávání master secret z nasazení TLS a jeho následné přeposílání přes jiný zabezpečený kanál, vše ve skutečném čase a se zanedbatelnou prodlevou. Taková řešení jsou ale krajně neuniverzální a nebudou ani spolehlivá (uvažme jednoduché zablokování
sekundárního kanálu). Navíc nemusí plně zachovávat bezpečnost TLS.
Autentizace se už od pohledu vykazuje lepšími podmínkami. Všude by měla
probíhat stejně a obsahují ji všechny implementace, takže případné řešení
rozhodně nebude trpět nedostatkem univerzálnosti (možná až na zvláštnosti té
či oné implementace či nasazení). Autentizace je navíc na protokolu nezávislá a
riziko ztráty kompatibility při aktualizaci je minimální. Jak vidíme, v tuto chvíli
je autentizace nejlepším způsobem vytváření TLS-TP komunikace, a stejný
poznatek je poměrně patrný už z bezpečnostní analýzy protokolu (viz kapitola
2.4).
Máme-li prostředníka do spojení zavést právě skrze autentizaci, musíme ho
nejdříve rozdělit na dvě samostatná „podspojení“, protože prostředník se musí
prokázat vlastní identitou. Účastníci by zároveň měli komunikaci odmítnout,
pokud nebudou dostatečně přesvědčeni, že komunikují s cílenou protistranou,
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takže prostředník musí být schopen simulovat jejich identitu. Úplný handshake
vyžaduje autentizaci serveru vždy, takže simulace serveru je povinná. K autentizaci klienta nicméně dochází na vyžádání serveru, takže simulace klienta je
volitelná.
Pasivní simulaci označíme jako případy, kdy:
• Prostředník zná soukromý PKI klíč daného účastníka.
• Prostředník zná PSK klíč účastníků. V kontextu internetu jsou však případy užití PSK naprosto zanedbatelné a jejich implementace v inspektorech
je tedy spíše okrajová.
Ke sdílení klíčů by mělo navíc docházet pouze lokálně (ne napříč internetem). Například je nemyslitelné, aby administrátoři nějaké webové služby na
požádání vydali svá tajemství někomu, o kom dosud nikdy ani neslyšeli (v podstatě tedy komukoli). Podobně nebude rozumný a alespoň trochu technicky
uvažující člověk nahrávat soukromý klíč ke svému bankovnímu certifikátu „někam do internetu“, i kdyby se jednalo o službu dané banky.
Shrnutí zní: přestože je pasivní simulace teoreticky možná, z praktického
hlediska ji lze aplikovat pouze lokálně, a i tak s vypětím vší tolerance. U firewallů na straně serveru je pasivní simulace serveru dokonce běžnou a užívanou praxí. Vyžaduje-li server autentizaci klienta, firewall se buďto musí chovat
jako termination proxy (proměnit status prostředníka ve status serveru), anebo
předstírat identitu klienta pomocí vhodné napodobeniny jeho certifikátu (aktivní simulace) - pasivní simulace vzdáleného klienta není prakticky možná.
Aplikace na serveru však budou typicky certifikáty klientů důvěrně znát (každý
je jednoznačně přiřazen určité identitě), a napodobeniny proto na základě jednoduchého porovnání snadno rozpoznají. Pro TLS-TP1S je tedy pravidlem
oboustranná pasivní simulace. Pasivní simulace klienta nepřipadá v úvahu,
takže za stávajících okolností musíme zasáhnout do aplikační vrsty.
Pro prostředníky ze strany klienta je situace podobná, ale přesto odlišná.
Zaprvé, soukromý klíč vzdáleného serveru leží mimo jejich dosah, takže se
musí uchýlit k aktivní simulaci serveru pomocí tzv. fake certifikátu5 (vygenero5. Řešení lze označit za „podvod“ a „fake“ certifikáty jsou vlastně mírnějším označe-
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vané napodobeniny certifikátu původního). Nikdy si nemůžeme dopředu
připravit napodobeniny pro všechny servery v internetu, takže budou mnohdy
generovány ve skutečném čase a podepsány certifikační autoritou, kterou má
prostředník k dispozici. Je-li řečená autorita delegována od nějaké jiné autority
s globální důvěrou a bez omezení (označme DWA), klient typicky nedokáže napodobeninu od originálu rozpoznat. DWA umožňuje vytvářet libovolné certifikáty s globální důvěrou a monitorovat téměř všechna TLS spojení na světě bez
autentizace klienta, takže představuje kritické zanedbání povinností certifikačních autorit a oprávněně budí defenestrační reakce. Správně by měla být autorita prostředníka bez omezení, avšak zcela nezávislá, aby jí klient musel nejprve
dát důvěru, než ji manuálně nainstaluje do svého trust storu. Budou-li napodobeniny správně vygenerovány, jejich akceptace pro dané spojení už závisí hlavně na době trvání důvěry klienta vůči autoritě prostředníka, a na době její
platnosti.
Zadruhé, na straně klienta je prakticky možná jeho pasivní simulace. Aktivní
simulaci znovu brání aplikace na straně serveru a nic nezmůže ani DWA. S nezávislou autoritou se navíc prostředník nikam nedostane, protože dostanou-li
administrátoři serverů požadavek na instalaci autority „nějakého někoho, co si
přeje monitorovat komunikaci v nějaké neznámé, vzdálené a naprosto nezajímavé síti“, přinejlepším si pomyslí, že se žadatel zbláznil.
Pro TLS-TP1C je tedy momentálně pravidlem aktivní simulace serveru a
pasivní simulace klienta.
Než se přesuneme k detailnější analýze řešení, měli bychom se v rychlosti
ujistit, že vyhovuje definicím TLS-TP1. Pasivní simulace vyhovuje: akt vyjádření důvěry není vztažen až na dobu vytváření spojení, a aby prostředník obdržel
soukromý klíč lokálního účastníka, musel od něj nejprve obdržet důvěru ( jedině na základě vhodné identity). Aktivní simulace je vyhovující pouze, když se
prostředník prokazuje nezávislou autoritou (účastník jí musí před vlastní
inspekcí dát důvěru). DWA se už nachází mimo naše benevolentní definice, po-

ním pro „podvodné“ certfikáty.
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něvadž jí klient projevil důvěru již v minulosti a téměř jistě ne v souvislosti s
inspekcí.

3.1 V čem stávající řešení selhávají
V rámci kapitoly 3.1 předpokládejme mainstreamové (a vlastně i ideální, jak
jen je to možné) okolnosti:
1. Prostředníci obdrží tajemství svých lokálních účastníků pro pasivní
simulaci.
2. Prostředníci na straně klienta disponují nezávislými autoritami bez
omezení, jejichž instalace do trust storů klientů není těžké6.
Jakými obtížemi se takové řešení problému důvěryhodného prostředníka
vyznačuje?

3.1.1 Jednostranné povědomí o inspekci (TLS-TP1)
Popsané řešení ponechává vzdáleného účastníka v nevědomosti ohledně lokální inspekce. Přestože je nutné, aby si každý z účastníků mohl do spojení
přizvat „svého“ prostředníka, nemusí být žádoucí, aby o tom protistrana nic nevěděla (nevědomost) nebo s tím nemohla nic udělat (bezmocnost). Uvádíme
pouze povědomí o inspekci, nikoli o identitě prostředníků. To je velice důležité
rozlišení, které lépe vysvětlí až další kapitoly (především závěr). Podobně i bezmocnost: jestliže je naším úkolem vylepšit pozici pro firewally, účastníkům
nesmí být dovoleno je obcházet na základě konsensu (to nemohou ani teď).
Povšimněme si také benevolence našich definic vůči zkoumaným okolnostem. Stanovují pouze, že prostředník obdrží důvěru od právě jednoho účastníka
na základě nějaké identity. Jinými slovy, prostředník se může prokázat oběma
účastníkům a byť důvěru dostane jen od jednoho z nich, obě strany o něm mo-

6. Předpoklad je velice silný, neboť zahrnuje osobní zařízení pracovníků či návštěvníků dané společnosti, včetně tabletů a mobilních telefonů.
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hou mít povědomí. V souvislosti s bezmocností se na definice vůbec ohlížet nemusíme, protože jde o návrhovou, resp. implementační záležitost.

3.1.2 Jednostranná simulace (TLS-TP1S)
Prostředníci na straně serveru jsou limitováni na pasivní simulaci serveru.
Takový prostředník pak zároveň dostane autentizaci klienta zcela zdarma. Na
druhou stranu pak musí serveru potvrdit autentizaci klienta nějakým jiným
způsobem.

3.1.3 Křehká aktivní simulace (TLS-TP1C)
Vůbec největší ze všech problémů a primární motivace této práce. Aplikace
na straně klienta mohou totiž aktivní simulaci serveru na straně klienta snadno
překazit specificky upraveným postupem validování certifikátů, například
prostřednictvím konceptů DANE, Certificate Transparency nebo jedné z variant
Pinningu. Přestože se s reálným použitím těchto konceptů doposud setkáme
spíše výjimečně, nesmíme si dovolit je přehlížet, protože mají obrovský význam
a trendově lze očekávat širokou adopci alespoň jednoho z nich. Obzvláště poté,
co se prosadí lepší řešení problému důvěryhodného prostředníka - ta aktuální
se s koncepty neslučují a do jisté míry tak brání jejich adopci. Podrobnější
seznámení s řečenými koncepty lze nalézt v kapitole 3.3.
Význam uvedených konceptů spočívá, kromě jiného, v eliminaci rizika velmi
obtížně detekovatelné špionáže. Hlavně organizacím jako NSA se totiž může
podařit kompromitovat nějakou certifikační autoritu s globální důvěrou nebo si
od ní koupit či vynutit speciální delegovanou autoritu bez omezení, s níž by k
masivní špionáži chyběl už jen přístup k podstatné části internetové infrastruktury, kudy komunikace proudí. Veřejnost ví, že konkrétně NSA v tomto směru
uzavřela tiché smlouvy s několika americkými poskytovateli internetu (ISP), a
jsou tu i další příklady. Výskytu zpráv jako Attacking Tor: How the NSA Targets
Users' Online Anonymity [W8] od Bruce Schneiera, věhlasného kryptologa a od78

borníka na počítačovou bezpečnost, se nelze divit. Dokonce uvádí, že NSA má
své stroje přímo v páteři internetu a může tak velmi snadno podnikat cílené
útoky. Zájemcům vřele doporučujeme si tuto zprávu přečíst. V podstatě implikuje, že jsou vlády a vládní organizace odpovědné za velké množství existujícího malwaru a exploitů.

3.1.4 Implementace aktivní simulace (TLS-TP1C)
Navázání spojení se serverem předchází validace jeho certifikátu a k tomu
prostředník potřebuje seznam certifikátů důvěryhodných autorit (trust store).
Svým způsobem je to velice ošidný problém, protože takový seznam by měl být
udržován manuálně a sestávat z několika jiných, stejně zaměřených, seznamů.
V praxi si každý výrobce operačních systémů či webových prohlížečů udržuje
vlastní seznam ( jedná se o lukrativní business), někdy dokonce závislý na světovém regionu. Zastoupení platforem může být mezi klienty velmi různorodé a
kdyby je prostředník měl věrně zastupovat, měl by také brát v potaz co největší
počet relevantních seznamů. Jestliže se omezí na příliš malou množinu autorit,
některé služby nebudou pro klienty přístupné. Naopak, příliš benevolentní důvěra může mít za následek ohrožení.
V souvislosti s implementací aktivní simulace lze největší potíž spatřit v samotném jádru:
• Fake certifikáty musí být podepsány autoritou prostředníka, která dostala
od klienta důvěru, zatímco certifikát serveru může být podepsán autoritou, která naopak důvěru klienta nemá. Takové případy jsou v přímém
rozporu se standardem X.509 (PKI), poněvadž představují závažné porušení tranzitivní důvěry (viz kapitola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty).
• Není obtížné generovat Extended Validation (EV) fake certifikáty, nicméně
alespoň webové prohlížeče je nebudou přijímat, poněvadž si pro každou
autoritu interně udržují seznam vydaných EV certifikátů (resp. jejich
identifikátorů). Jestliže se tedy server vykáže EV certifikátem, prostředníkovi nezbývá než vygenerovat obyčejný a snadno akceptovatelný fake cer79

tifikát. Dáme-li stranou mizivé bezpečnostní dopady způsobené „degradací“ certifikátu, mohou tím přestat fungovat některé aplikace nebo si
uživatel může všimnout něčeho zvláštního a zamýšlenou transakci
neuskutečnit.
• Standardy PKI někdy nejsou zcela jednotné či jednoznačné a související
praxe je na tom ještě hůře. V reálně užívaných certifikátech lze tedy nalézt poměrně velké množství odchylek až úchylek a nezbývá než popřát
prostředníkům hodně štěstí při generování validních fake certifikátů. Dalším důsledkem by mohlo být, že se procesy validace certifikátů klienta a
prostředníka budou odlišovat, speciálně když bude validace prostředníka
nějak neúplná. Rovněž by se měl prostředník zabývat kontrolami, které
klient kvůli fake certifikátům provádět nemůže: především plně ověřovat
platnost certifikátů a validovat EV certifikáty. Fake certifikáty navíc nemohou využívat CRL endpointů či OCSP responderů původních certifikátů a
prostředník by měl implementovat vlastní - s tím se zase pojí bezpečné
úložiště pro fake certifikáty (nesmí umožňovat cache-poisoning útoky).
Nakonec všeho dobrého nesmíme zapomenout na bezpečnostní mechanismy vyšších protokolů a vrstev, například HPKP a HSTS (viz kapitola
3.3.1 - Pinning).
Pak musíme řešit případy, kdy validace certifikátu serveru selže. Co uděláme? V podstatě jsou tři možnosti:
• Využijeme generické chybové hlášky TLS (handshake_failure), aniž by
klientovi byl sdělen důvod selhání.
• Výsledek validace budeme dočasně ignorovat, navážeme spojení s klientem a pak mu pošleme naší chybovou stránku (nutno chápat, že se zobrazí
v kontextu původní stránky). Přídavným experimentem by moho být pobídnutí k temporálnímu vypnutí validace, ale pak je třeba se obávat zneužití. To samé platí pro chybové hlášky s kusy původního certifikátu - teoreticky bychom tím umožnili cross-site scripting (XSS) nebo cross-site
request forgery (CSRF) útoky.
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• Výsledek validace budeme trvale ignorovat. Jednoduše fake certifikát vygenerujeme co nejvěrněji podle vzoru, čímž bude proces validace delegován přímo na klienta. Sice díky tomu zachováme většinu původního chování, ale kromě jiných nedostatků tím zároveň u prostředníka budíme
jakousi „lenost“ a klientovi dáváme příležitost udělat chybu (například validaci vypnout, aby se na stránku dostal).
Jak vidíme, všechny přístupy mají své klady a zápory a volba není vůbec triviální. V neposlední řadě tu máme vedlejší důsledky aktivní simulace:
• Dvě nezávislá vyjednání šifrovacích sad - jedno spojení tedy může být silnější a druhé slabší. Prostředník rovněž nemusí podporovat moderní
kryptografii a může tak násilně snižovat bezpečnost komunikace.
• Tři nezávislé a potenciálně nekompatibilní konfigurace TLS.
• Výrazně vzrůstající časová režie při vytváření spojení a renegociaci, a trochu také při obnovení relace.
Jakmile prostředník úspěšně vyřeší většinu z již vytyčených problémů, měl
by se vrátit ke kořenům a zajistit, aby soukromý klíč k jeho autoritě nikdy nepadl do nesprávných rukou. Nevědomí o takové události znamená katastrofu
nejen pro danou infrastrukturu, ale i její uživatele. Jestli toho prostředníci ještě
nemají na talíři dost, položme si otázku: co když se v jedné infrastruktuře takových prostředníků setká více najednou?
Na závěr malá ukázka, jak stylově lze implementaci aktivní simulace zredukovat a výsledný produkt posunout do kategorie by-design nebezpečných. Představujeme inspektor Cisco IronPort Web Security Appliance a zklamání, kterých
se před několika málo lety dopouštěl [V5]:
• Přijímal self-signed certifikáty.
• Přijímal certifikáty podepsané neznámými autoritami.
• Nekontroloval revokaci certifikátů serverů.
• Nevalidoval základní strukturální omezení X.509.
• Nechal si kompromitovat cache fake certifikátů.
• Neumožňoval správu root certifikátů (trust storu).
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3.1.5 S pasivní simulací nejsou žerty
Znalost autentizačních tajemství prostředníkovi přidělává vrásky, protože by
se měl starat o jejich bezpečí a změnu, a chránit je před zneužitím či neoprávněným vyzvednutím z inspektoru. S některými z nich je navíc lépe nemít nic
společného, kupříkladu s bankovními či kvalifikovanými certifikáty. Nabízí se
řečnická otázka: jak může prostředník takové identity či průkazy spolehlivě
rozpoznat? V zásadě může prostředník pasivní simulaci pro určité služby buďto
explicitně povolit (whitelist), anebo explicitně zakázat (blacklist). Poznamenejme, že blacklisty budou závislé na geografickém umístění konkrétního uživatele
či zařízení.

3.2 Standard PCI DSS
Minulá kapitola (3.1) předkládá pouze problémy, které se principiálně týkají
aktuálního technologického řešení. Nezabývá se obtížemi, které jsou na technologickém řešení nezávislé a spíše spadají pod obecnou problematiku důvěryhodných prostředníků. V některých případech se totiž prostředníci mohou potýkat i se specifickými požadavky ze strany účastníků, hlavně v oblasti
zpracování soukromých dat uživatelů, kde můžeme jako příklad uvést Payment
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) [WS11]. PCI DSS je mezinárodně platný standard popisující požadavky na entity, které se dostanou do
kontaktu s tzv. cardholder daty - daty souvisejícími se „značkovými“ bankovními kartami (především Visa, MasterCard, American Express, Discover a JCB).
Splnění standardu bývá ověřováno buďto nezávislým auditem (služby s velkým
počtem transakcí) nebo vyplněním dotazníku (služby s malým počtem transakcí). Většinou je striktně nařizováno jen některým entitám, ale doporučuje se
všem, neboť je zde nenápadná klauzule, že nesplňující entity mohou být v případě úniku a následného zneužití cardholder dat penalizovány, potenciálně vy-
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soce. Na internetu se lze dokonce dopátrat incidentů, kdy k tomu došlo bez
prokázání viny.
Jestliže TLS inspektor přijímá, posílá nebo nějak zpracovává cardholder
data v plaintextu (originální, čisté či úplné podobě), automaticky spadá pod
scope standardu PCI DSS a jsou na něj kladeny následující (trochu zobecněné)
požadavky:
• Data nesmí být ukládána v nezašifrované podobě a pokud jsou, pak šifrovaně, pouze v nutných případech a po nutnou dobu trvání. Persistence některých položek je zakázána přímo kategoricky. Ke všem úloženým položkám musí být monitorován přístup. Zkrátka je třeba se všemi prostředky
snažit, aby nedošlo ke kompromitaci.
• Data nesmí být patrná například ani z logů a pokud jsou, musí být šifrovaná, hašovaná, zkrácená nebo maskovaná.
• Data nesmí být posílána do nezabezpečeného (otevřeného či veřejného)
kanálu a pokud jsou, musí být šifrována, ledaže by daný kanál a koncoví
účastníci také spadali pod PCI DSS.
Skutečné zpracovávání cardholder dat by měli mít na starosti účastníci komunikace (resp. koncové aplikace), čímž by prostředníkovi mělo obyčejně stačit
bdít nad svými logy. Do problematiky může být zatažen i mimo pravidla standardu - konkrétně firewally mohou sloužit jako poslední záchranná brzda při
pokusech o exfiltraci cardholder dat z infrastruktury lokálního účastníka. Nutno podotknout, že sebelepší firewall nebude v tomto smyslu sto-procentně spolehlivý a s obyčejnými firewally (či proxy) si daný účastník, lidově řečeno, ani
neškrtne.

3.3 Dodatečná kontrola certifikátu
Do konce kapitoly užijeme pojmu autentizační překážky k souhrnnému
označení všech známých systémů, konceptů či nápadů s potenciálem rozbít aktivní simulaci. Mezi autentizační překážky patří v prvé řadě již známé pojmy
DANE, Certificate Transparency a Pinning, které jsou snad nejstarší, nejznáměj83

ší a nejobecnější, a alespoň dva z nich již také vystrkují růžky do reálného světa.
Podle slibu si o nich něco povíme v následujících kapitolách, ale dotkneme se
jich spíše jen povrchně, aby bylo především patrné, že se aktivní simulace skutečně nachází ve velkém ohrožení - jinými slovy, že součásná řešení bezohledně
narušují autentizaci v TLS, resp. její vývoj k větší bezpečnosti. Předmětem práce není obšírně analyzovat jejich výhody či nevýhody nebo je navzájem srovnávat. Ve stejném duchu bychom marně hledali i úplnou analýzu všech autentizačních překážek: příčina bude patrná v kapitole 4, jakmile se řešení podíváme
jinýma očima a zjistíme, že žádná autentizační překážka nám již nebude působit problémy.
Podobně spadají mimo rámec práce i alternativní autentizační mechanismy,
které by za jistých okolností mohly konkurovat PKI.
Zvídavým čtenářům se zájmem o širší přehled autentizačních překážek a
mechanismů vřele doporučujeme krátkou a hezkou studii Trevora Perrina
[W28].

3.3.1 Pinning
Pinning lze obecně popsat jako situaci, kdy nemáme dostatečnou důvěru k
automatické autentizaci nějakého komunikačního kanálu (v našem případě ke
kombinaci TLS a PKI), a tak protistranu ještě manuálně zkontrolujeme podle
nějakých předem známých očekávání (pinů). Piny se ukládají buďto automaticky nebo manuálně do tzv. pinsetu, který přísluší identitě protistrany. Kontrola
se zdaří, jakmile protistranu ověříme podle alespoň jednoho pinu z pinsetu.
Pro certifikáty existují dva druhy pinů:
1. Určitý veřejný klíč. Pak hovoříme o public-key pinning (PKP).
2. Určitý certifikát. Pak hovoříme o certificate pinning (CP).
Jejich srovnání vypadá přibližně takto:
• PKP je obecnější, neboť se týká nejen certifikátů, ale i jiných průkazů
identit.
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• PKP je trvanlivější a flexibilnější řešení, neboť veřejný klíč může být přenositelný mezi certifikáty. Výhoda se ale projeví jen u naprosté hrstky služeb či stránek - např. Google své certifikáty mění přibližně jednou za měsíc a přitom zachovává veřejný klíč [W35], pravděpodobně právě kvůli
pinningu. V obvyklém případě budou PKP a CP ekvivalentní ve smyslu, že
změna certifikátu znamená změnu pinu. Ostatně, certifikáty mají omezenou platnost a mění se především proto, aby se změnily soukromé (potažmo i veřejné) klíče.
• PKP je pro uživatele složitější, neboť před manuálním přidáním do pinsetu je třeba daný veřejný klíč z certifikátu extrahovat. Na druhou stranu,
dostane-li aplikace daný certifikát, může veřejný klíč extrahovat sama, načež by byly CP a PKP v tomto ohledu vlastně ekvivalentní.
• PKP i CP mají jeden společný problém: jak poznat piny, které pozbyly
platnosti? Certifikáty lze validovat a k veřejným klíčům si můžeme rovněž
ukládat informace potřebné k validaci. Skutečná otázka však zní: validovat nebo nevalidovat? Na jednu stranu by pinset neměl obsahovat položky,
které pozbyly platnosti a na stranu druhou není pro uživatele nikterak
příjemné validovat spoustu pinů jednou za několik hodin. Řešením není
ani pin jednoduše vyměnit, jakmile narazíme na nějaký nový - tím by celý
pinning ztratil smysl.
Jak vidíme, bilance svědčí spíše pro PKP, ovšem pouze díky jedné nenápadné
skutečnosti - pro všechny šifrovací algoritmy musí být prakticky nemožné odhalit soukromý klíč z toho veřejného, anebo z veřejného klíče vygenerovat duplikátní, ale přesto ekvivalentní, klíč soukromý. Vše ostatní stranou, pokus o
oklamání skrze identický veřejný klíč implikuje znalost příslušného soukromého klíče a díky tomu jsou PKP a CP přibližně stejně bezpečné.
V podstatě mohou být piny do pinsetů přidávány třemi způsoby:
• Při vývoji či údržbě aplikace (vývojářem).
• Manuálně za běhu aplikace (uživatelem).
• Automaticky za běhu aplikace (aplikací), například při prvním setkání s
danou protistranou.
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Nejbezpečnější jsou samozřejmě první dva způsoby - ničím nechráněné první setkání umožňuje mechanismus pinningu na potenciálně dlouhou dobu obejít. Pro aktivní simulaci je neslučitelný pouze první případ - ostatní dva neslučitelné být mohou, ale také nemusí (záleží na uživateli a okolnostech). Jak
vidíme, neslučitelnost aktivní simulace s pinningem není předem dána a bude
se lišit případ od případu. Žádný pinning však nemůže být zcela automatický a
alespoň je potřeba nechat uživatele rozhodnout konflikty pinů ( jinak pinning
postrádá smysl). Snad každá aplikace implementující pinning tedy bude muset
nabízet vyprázdnění jednotlivých pinsetů, čímž je aktivní simulaci poskytnuta
záchranná brzda. Na druhou stranu se vůbec nejedná o ideální řešení - lze
snadno pomyslet, že by například pracovník nějaké firmy využíval notebook jak
doma tak i v práci. Další záchrannou brzdou by mohla bezesporu být automatická detekce inspektorů a následné ignorování pinningu.
Piny můžeme ukládat v původním binárním formátu ASN.1 (DER) anebo
například jen jejich kontrolní součty. Původní formát lze snadno prohlížet a
kontrolovat, kdežto kontrolní součty mají výraznější výhody. Zaprvé, anonymizace pinů: jedním užitím je ochrana historie komunikace klienta, a druhým
ochrana záložního pinu serveru, kdyby došlo ke kompromitaci toho aktuálního.
Zadruhé, kontrolní součet je v podstatě jen textový řetězec, takže ho může
zpracovávat libovolný program.
Máme-li funkční pinset a daná protistrana se prokáže neznámým certifikátem (resp. veřejným klíčem), buďto se nás někdo snaží oklamat anebo protistrana nedávno certifikát změnila. Hlavním cílem pinningu jsou většinové případy,
kdy se uživatel tímto dilematem nebude muset zabývat. Případy, kdy bude mít
díky jednorázovému ověření pinu v minulosti mnohem větší jistotu, že skutečně komunikuje s cílenou protistranou.
Reálným příkladem pinningu je RFC 7469 [WS24] - Public Key Pinning Extension for HTTP (HPKP). Jedná se o extenzi HTTP protokolu v podobě HTTP
hlavičky, ve které jsou uvedeny PKP piny certifikátů v certifikační cestě serveru
(několika či rovnou všech). Po navázání prvotního HTTPS spojení si klient piny
uloží a před či po navázání dalších si už jen zkontroluje jejich shodu s certifikační cestou serveru. Zatímco původním záměrem bylo užívat HPKP v rámci
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HTTP Strict Transport Security (HSTS) [WS25], lze ho užívat i nezávisle. HPKP
se již těší podpoře prohlížečů Mozilla Firefox (verze 35 a novější) a Chrome
(verze 46 a novější). V Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari a Opera zatím podporován není. Nachází se již ovšem v agendě Microsoft Edge [W27],
takže do roka nebo dvou může rodina kompatibilních prohlížečů očekávat další
přírůstek.
HPKP aktivní simulaci nevylučuje, poněvadž proces pinningu automatizuje.
Prostředníkovi stačí původní hlavičku přepsat, aby vyhovovala fake certifikátu a
autoritě inspektoru, načež musí být fake certifikát bezpečně uložen ke znovuvyužití. Alternativně může prohlížeč za pomoci trust storu zjistit, že fake certifikát vede na soukromou autoritu, a vyhodnocení pinů přeskočit z důvodu
předpokládaného selhání. Pro aktivní simulaci tedy představuje jediný problém
prvotní návštěva dané stránky - jestliže k ní dojde mimo působnost inspektoru
a klient si uloží původní piny serveru. Jak již bylo řečeno, tehdy bychom mohli
využít záchranné brzdy.
Doposud méně reálným (a o to více univerzálním) příkladem pinningu je
draft TLS extenze zvané TACK [WS26]. Podobně jako HPKP, i TACK jeví snahu
o vložení kontroly nad piny přímo do rukou serverů, aby mohl být pinning z
pohledu klientů co nejvíce automatický. na rozdíl od HPKP není ovšem TACK
omezena na certifikáty a lze ji adaptovat pro všechny aplikační protokoly využívající služeb TLS. Z blíže neurčených a nám neznámých důvodů však nebyla
doposud schválena (už více než tři roky) a čím dál tím více se zdá, že bude nakonec zapomenuta v propadlišti dějin.

3.3.2 Certificate Transparency
Certificate Transparency (CT; RFC 6962 [WS27][W12]) je technologie vyvinutá a prosazovaná společností Google, která si pokládá za cíl ustavit dozor nad
certifikačními autoritami, a prostřednictvím otevřených log serverů jim pomoci
jednat ve vzájemném souladu. Každý nový certifikát by měl být v okamžiku vy-
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dání nahrán do nějakého veřejného logu, čímž by došlo ke zmírnění alespoň
dvou velice závažných problémů:
• Autority mohou vydávat certifikáty na libovolné domény bez vědomí jejich majitelů. Například čínská autorita by tedy mohla vydat certifikát pro
nějakou americkou doménu, bez ohledu na to, jestli takový certifikát už
vydala jiná autorita.
• Výzkumníci jsou v současnosti nuceni vyhledávat problémy s autoritami
či certifikáty plošným scanováním internetu se zbytečně vysokými náklady. Takových iniciativ již existuje poměrně mnoho.
Technologické řešení logů je konstruováno tak, aby nebylo možné bez vědomí veřejnosti z logu odstranit nějaký certifikát nebo do něj naopak nahrát certifikát se starším datem. Nad logy by dále operovaly tzv. monitory a auditory. Monitory jsou servery, které periodicky kontrolují certifikáty a činnost autorit, a
provozovaly by je zainteresované strany - například vlastníci domén, výzkumníci nebo nadšenci. Podle oficiálního návrhu by spolu monitory měly komunikovat ohledně změn v zájmu nižší reakční doby, nicméně to by podle našeho
názoru přidávalo další úroveň složitosti do celého systému a možná také omezovalo jeho otevřenost. Auditory jsou jednoduché komponenty, které by ověřovaly funkci logů a kontrolovaly, jestli z něj náhodou nebyl odstraněn nějaký certifikát. Takové auditory by mohly být součástí monitorů nebo by je mohly
provozovat neziskové či veřejné organizace jako ICANN. Další funkcí auditorů
by bylo dotazování na konkrétní certifikáty, a jejich využití se tedy týká převážně uživatelů nebo aplikací. Jinými slovy, aby byly přínosy CT úplné, musely by
se auditory stát součástí procesu validace certifikátů. Konkrétně takto: certifikační autorita obdrží jako odměnu za nahrání certifikátu do logu tzv. Signed
Certificate Timestamp (SCT), který dále přepošle zákazníkovi, společně s novým certifikátem. Zákazník pak oba artefakty nasadí na svůj server a TLS je
dále předá klientům, kteří se následně připojí k původnímu logu, aby SCT
zkontrolovali.
V prvé řadě tedy mohou logy operovat pouze za předpokladu, že jejich odpovědi budou digitálně podepsány (pak musí být veřejný klíč uveden v certifikátu
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či SCT) anebo že s nimi klient dokáže navázat spojení, které musí poskytovat
alespoň integritu a autenticitu a fungovat out-of-the-box (nejlépe tedy TLS a
PKI). Ať tak či tak, pro systém tím vznikají zajímavé implikace a problémy, o
nichž však oficiální prameny možná až s podivem mlčí. Otázka kompatibility
CT s aktivní simulací se jeví jako ještě více neurčitá, poněvadž CT doposud
existuje spíše jako koncept a nedefinuje přesné, finální řešení. Pro většinu možných finálních podob by prostředníkovi mělo stačit provozovat v lokální síti
vlastní log server a s jeho pomocí generovat k fake certifikátům také SCT. Pokud nebude tento lokální log server součástí veřejného ekosystému CT, s aktivní simulací by neměl být problém. Bohužel, stejný nápad lze aplikovat I do kontextu internetu: útočníkovi se podaří od autority vyloudit platný certifikát,
který bude místo veřejného logu nahrán do tajného logu útočníka. Výsledné
artefakty může útočník použít k oklamání uživatelů a nemusí ho zastavit ani
CRL či OCSP, protože je lze blokovat nebo na ně zaútočit (nejsou to dokonalé
technologie).
Největším lákadlem a předností CT je otevřený, veřejný a možná až příliš flexibilní dozor nad ekosystémem PKI. Rovněž CT deklaruje, že se do ekosystému
může zapojit jakýkoli vydavatel certifikátů, i když se nebude jednat o certifikační autoritu. Teoreticky snad ano, ale prakticky by to nebylo jednoduché. Celkově se vyplatí aktuální podobu CT chápat skutečně jako koncept či nápad, spíše
než jako hotové řešení připravené k implementaci a nasazení. Přestože bychom
mohli několik jeho aspektů označit jako nedotažené či nedomyšlené, jádro je
opravdu zajímavé a vzrušující. Rozhodně disponuje potenciálem velikého zmírnění mnoha problémů aktuálně nastaveného systému PKI (viz kapitola 2.2.2.3 Temné stránky PKI). Na druhou stranu také v mnoha ohledech pouze přesouvá
zátěž jinam a nabízí se otázka, jestli stojí za to obrovské úsilí nutné k jeho prosazení v praxi.
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3.3.3 DANE (DNSSEC)
S Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) [W22] jsme se setkali
již v úvodu. Označili jsme ho za první vážnou iniciativu snažící se o zabudování
bezpečnostních mechanismů přímo do infrastruktury internetu a vysvětlili
význam takového počinu. DNSSEC je vlastně sadou standardů, jejichž cílem je
zabezpečit řídící jednotku celého internetu: informace, které poskytuje systém
DNS. Konkrétněji definují postupy pro:
• Autentizaci dotazovaných informací digitálním podpisem.
• Autentizaci prázdných odpovědí (žádné informace dotazovaného druhu
nemá DNS k dispozici), opět digitálním podpisem.
• Zajištění integrity odpovědí DNS, aby nemohlo během transportu dojít k
jejich neoprávněné změně.
Postupy odpovídají na některé dlouhodobě přetrvávající problémy s routováním v internetu, mimo jiné například na DNS cache-poisoning útoky. Nabízí ale
také některé nové a zajímavé praktické aplikace, neboť součástí odpovědí DNS
mohou být i záznamy TLS Trust Anchor (TLSA), které jsou standardizovány
pod souhrnným názvem DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE)
[WS29]. Nastavíme-li do TLSA záznamu nějaké domény nějaký certifikát, musíme také specifikovat, o kterou z následujících situací jde:
• Daný certifikát patří jedné z certifikačních autorit s globální důverou, které vydaly certifikát vlastníka dané domény (případně tranzitivně).
• Daný certifikát patří jedné z certifikačních autorit, které vydaly certifikát
vlastníka dané domény (případně tranzitivně). Daná autorita může zřejmě patřit přímo vlastníkovi domény a jeho certifikát tedy může být selfissued.
• Daný certifikát je přímo certifikátem vlastníka dané domény, a může tedy
být i self-signed. Při nasazení může také záležet na jiných okolnostech.
TLSA záznam byl zjevně zamýšlen pro TLS, ale lze ho využít i v jiných protokolech či aplikacích, které staví na PKI. Praktické užití DANE spočívá v malé
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úpravě validace certifikátů v koncových aplikacích, podle typu záznamu (viz
výše). Ať tak či tak, DANE je ze všech doposud uváděných konceptů hatících
aktivní simulaci ten vůbec nejhorší. Poskytuje klientům dodatečný out-of-band
zdroj certifikátu serveru, který je díky digitálnímu podpisu DNS záznamů
(DNSSEC) mnohem důvěryhodnější než certifikát přijímaný v TLS handshaku
a s fake certifikátem prostředníka se nikdy shodovat nebude. Bystří čtenáři si
jistě povšimnou, že DANE není nic jiného než speciální případ automatického
certificate pinningu. Zkrátka DANE aktivní simulaci vůbec nepřipouští.
Bohužel či naštěstí, doposud situaci určuje nikterak příliš rozšířená podpora
DNSSEC v infrastruktuře internetu, ještě méně rozšířená podpora DANE v
koncových aplikacích a fakt, že téměř žádný vlastník domény zatím DANE nepoužívá. Není ovšem ani trochu moudré si myslet, že to tak bude navěky. Kryptografické klíče k podepisování DNS záznamů již byly vydány registrátorům v
mnoha zemích (vydává je ICANN) a tento seznam se bude jen rozšiřovat. Přestože DNSSEC je mladá technologie teprve se probouzející k životu, již nyní můžeme najít nemálo emailových služeb (často německých), které DANE používají. S přibývající nabídkou bude určitě růst i poptávka, poněvadž je nebezpečí
(riziko) podvodných certifikátů podstatně vyšší, než bychom si přáli. Jakmile
dostatečně velký počet vlastníků domén začne DANE užívat, je otázkou času,
než se podvolí i webové prohlížeče7. Ostatním aplikacím by se to dokonce mohlo stát mnohem dříve, protože typicky nebudou omezovány tak obrovitou a rozmanitou základnou uživatelů. Pak už budou poslední zábranou pouze poskytovatelé internetu (ISP) a lokální vlády.

7.

Zájemci však již nyní mohou používat speciální doplňky, které DANE podporují.
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4. Honba za lepším řešením
Nejprve pro nové řešení nadefinujme směr a připomeňme, co v souvislosti s
ním říká kapitola 1.3.2 (Vymezení problému):
• Omezení: pro TLS-TP komunikaci byl zvolen kontext internetu.
• Omezení: rámcem je protokol TLS 1.2 a komunikace typu TLS-TP1.
• Omezení: relevantní je pro nás „pouze“ autentizace skrze PKI či PSK.
• Předpoklad: prostředníci se nacházejí v lokálních sítích účastníků.
• Předsevzetí: při hledání nového řešení je nutné dbát na co největší zachování stávající podoby protokolu.
• Předsevzetí: nové řešení nebude nijak narušovat stávající bezpečnost protokolu a bude samo o sobě bezpečné.
Minulou kapitolu pak lze shrnout takto: pasivní simulaci klienta nelze s čistým svědomím podporovat, přičemž aktivní simulace je naprosto nevhodná a
její eliminace je smyslem této práce. Termín simulace tedy budeme v této kapitole chápat jako nepřátelský a pokusíme se ho nahradit za transparenci.
Prostředník bude transparentní ze strany daného účastníka právě tehdy, když
nebude znát jeho soukromý klíč nebo se za něj snažit nějak jinak vydávat, a naopak mu vždy jednorázově dopomůže k úspěšné autentizaci u protistrany.
Všimněme si, že transparence rozvíjí obecné definice z kapitoly 1.3.2 (Vymezení
problému), a na typu komunikace (TLS-TP1C, TLS-TP1S, resp. TLS-TP1CS)
není nijak závislá.
na rozdíl od minulé kapitoly máme nyní svobodu měnit protokol jako takový.
Chceme-li vymýšlet něco lepšího, musíme si nejdříve položit kardinální otázku:
rozdělí prostředník relaci účastníků na dvě části, jako to dělají řešení stávající?

4.1 Když relaci zdvojíme
4.1.1 Transparence ze strany serveru
Primární část řešení, neboť autentizace serveru je povinná. Navážeme na
handshake s autentizací serveru (kapitola 2.1.1) a trochu ho pozměníme.
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Kapitola 3 nás naučila, že jeden certifikát zkrátka nestačí - prostředník musí
klientovi předat nejen vlastní certifikát, ale i certifikát serveru, aby se mohl
vyhnout aktivní simulaci serveru. Předně je tedy třeba buďto upravit zprávu
Certificate, aby obsahovala obě certifikační cesty, anebo jí neměnit a cestu
prostředníka předat ve zprávě jiné. Klient o takové skutečnosti ale musí být
každopádně informován dopředu, nejlépe ve zprávě ServerHello a novém typu
extenze (nazvěme ji Trustworthy proxy extension, zkráceně TPE). Ještě předtím
však musí klient pomocí TPE signalizovat v ClientHello podporu pro inspekci.
Jinak by klient musel podle standardu handshake ukončit, protože by v ServerHello našel nevyžádanou extenzi. Klient tedy inspekci nepovolí, pokud do
ClientHello nezačlení extenzi TPE, a potom je neoblomný prostředník (trvá na
inspekci) nucen vyhlásit nový typ chyby (inspection_required) a uzavřít spojení.
ClientHello je první zpráva handshaku, takže chyba inspection_required se serveru vůbec netýká.
Při zpracování ClientHello vzniká pro prostředníka netriviální dilema:
• Odstraní z ClientHello extenzi TPE (soukromý mód)?
• Ponechá v ClientHello extenzi TPE (veřejný mód)?
V soukromém módu nebude mít server o inspekci povědomí a nemůže na ni
reagovat, a ve veřejném módu naopak ano. Server nicméně nemusí TPE podporovat, a pak pokračuje buďto standardně (vynechá TPE ze ServerHello), anebo
skončí kvůli defektu implementace (s chybou). Standardní chování je zcela zotavitelné, pokud si server nevyžádá autentizaci klienta (o tom až v kapitole
4.1.2), a proti defektům nám stále ještě může pomoci soukromý mód (viz později). Pokud server inspekci neschválí, vyhlásí nový typ chyby (inspection_denied) a uzavře spojení. Prostředník chybu přepošle a rovněž uzavře spojení s
klientem. Takové případy skutečně nastanou, protože některé služby budou
inspekci kategoricky odmítat (např. Datové schránky). Analogicky se mohou
prostředníci rozhodnout, že nebudou přání služeb respektovat, neboť se může
jednat o neznámé a potenciálně nebezpečné služby (např. CnC servery pro
malware - viz kapitola 1.3.2).
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Jestliže bude prostředník na inspekci trvat, vytvoří se serverem po přijetí
inspection_denied novou relaci, tentokráte v soukromém módu. Klient bude od
chyby odstíněn a nic nepozná, poněvadž od prostředníka ještě neobdržel ServerHello. Server sice pozná, že nový požadavek přichází z „jakéhosi identického
zdroje“, ale obecně nemůže mít jistotu, že přichází ze stejné lokální sítě či zařízení, resp. od stejné aplikace či uživatele. Každopádně mohou poskytovatelé
služeb získat do jisté míry navrch, když přístup umožní výhradně svým vlastním či smluvně zavázaným klientským aplikacím, které inspekci nikdy
nepovolí.
Z uvedených obtíží - a také faktu, že je veřejný mód z pohledu bezpečnosti
protokolu ekvivalentní tomu soukromému - vyplývá, že prostředníkům nelze
diktovat specifické chování. Soukromý mód vylučuje transparenci ze strany
klienta (viz kapitola 4.1.2), kdežto veřejný mód může mít za následek nežádoucí
chybu inspection_denied, resp. působit potíže alespoň v souvislosti s firewally
( jistou třídou prostředníků). Rozhodnutí ohledně každého spojení musí náležet
nadřazeným aplikacím prostředníků, a to včetně implicitního módu, čímž aplikace dostávají svobodu dynamického přístupu, resp. jednání na základě předchozí zkušenosti. Každopádně se musí snažit být vůči serverům tolerantní a aplikovat veřejný mód, kdykoli to nebude ve sporu s jejich funkcionalitou či
konfigurací. Důležité je také poznamenat, že selekce módu má význam pouze,
když prostředník na inspekci trvá - jinak by do spojení vůbec neměl zasahovat.
Nyní se vraťme k prvotní otázce: kdy a jak poskytne prostředník klientovi
svůj certifikát?
1. Ve zprávě ServerHello (TPE). Tento přístup je specifický pro TLS 1.2 a
není tedy zpětně kompatibilní.
2. Ve zprávě Certificate, společně s certifikátem serveru. Přestože tento
přístup není specifický pro TLS 1.2, není ani zpětně kompatibilní a
působil by problémy ve spojitosti s jinými extenzemi (viz kapitola 4.1.5),
které mění obsah zprávy Certificate.
3. V separované zprávě Certificate, nejlépe bezprostředně před či po
certifikátu serveru. Tento přístup lze označit za zpětně kompatibilní.
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S vědomím, že zpětnou kompatibilitu zdůvodníme až později (v kapitole
4.1.5), jednoznačně vybereme třetí možnost. Shodou okolností je rovněž škálovatelná a podporuje větší počet prostředníků, kdyby si je někdy žádala praxe - v
jistém smyslu se jedná o dopřednou kompatibilitu. Podle obecného úzu extenzí
bude certifikát prostředníka podléhat finální kontrole integrity handshaku, a
musíme ho začlenit i do vlivu extenze Extended Master Secret (EMS; RFC 7627
[WS20]), protože její standard si činí nároky na všechny zprávy, které mění parametry či stav relace. Ke konci kapitoly uvidíme, že certifikát prostředníka je
toho skvělým příkladem. Bez zdvojení relace bychom certifikátu prostředníka
do EMS začlenit nemohli, neboť ho prostředník posílá jen klientovi, nikoli serveru. Při zdvojení relace se však vliv EMS dotýká pouze relace mezi klientem a
prostředníkem.
V této chvíli záleží, jestli bude prostředník v ServerHello signalizovat svou
přítomnost. Pokud ne, handshake bude probíhat standardně a klient bude zdvojenou zprávu Certificate chápat jako chybu: vyhlásí unexpected_message a terminuje spojení. Prostředník chybu přepíše na handshake_failure a přepošle.
Jestliže klient signál přijme, bude očekávat speciální průběh handshaku. Pokud
následně neobdrží právě dvě zprávy Certificate, znovu vyhlásí unexpected_message, kterou prostředník opět přepíše a přepošle.
Než skončíme s první částí návrhu (úvodní zprávy a sdílení certifikátů), musíme ještě vyřešit následující nedorozumění: klient může přítomnost TPE v
ServerHello interpretovat buďto jako přítomnost prostředníka, anebo jako podporu či schválení inspekce na serveru. Jednotlivé situace řádně odlišíme, když
budeme obsah TPE definovat jako jednu z hodnot: client, proxy a server. Klient
hodnotu vždy nastaví na client (ClientHello) a server na server (ServerHello).
Prostředník hodnotu nastavuje na proxy - v ServerHello vždy a v ClientHello
pouze při veřejném módu (v soukromém přeposílá hodnotu client). Stavy, které
z výčtu vybočují, musí vyvolat generickou chybu handshake_failure. Pro klienta
znamená hodnota proxy v ServerHello speciální handshake definovaný v této
práci, a hodnota server naopak standardní průběh. Pro server se doposud nemění vůbec nic, jen je potřeba inspekci buďto přijmout anebo odmítnout. Tímto
způsobem se spolu všichni zúčastnění domluví snadno a jednoznačně.
95

Klient certifikační cestu serveru ověří podle standardního algoritmu popsaného v kapitole 2.2.2.1 (X.509v3 certifikáty), stejně jako kdyby inspekce neprobíhala. Setká-li se s problémem, vrátí příslušnou standardně definovanou chybu,
kterou pak prostředník věrně přepošle serveru: bad_certificate, unsupported_certificate, certificate_expired, certificate_revoked, certificate_unknown nebo
unknown_ca. Ihned nato klient stejným způsobem ověří i certifikační cestu
prostředníka a v případě potřeby vyvolává nový typ chyby vzniklý z té standardní přidáním prefixu „proxy“. Prostředník ji přepíše na generickou handshake_failure, přepošle serveru a uzavře spojení. Nakonec musíme pro certifikát
prostředníka vyhodnotit důvěru k inspekci, a to podle pravidel uvedených ve
zvláštní kapitole 4.1.1.1 (Důvěra k inspekci). Všimněme si, že prostředník cíleně
ponechává validaci certifikátu serveru přímo klientovi.
Kapitola 4.1.1.1 udává důvody, proč by certifikát prostředníka neměl nikdy
být tranzitivně vydán nějakou veřejnou autoritou. Certifikát serveru by měl naopak být tranzitivně vydán nějakou veřejnou autoritou téměř vždy. Nabízí se
volitelná bezpečnostní funkce: zakázat, aby mohly mít certifikační cesty serveru a prostředníka nějaký společný prvek (certifikát). Sice bychom tím předešli
případnému podvržení certifikátu serveru od prostředníka, ale v horším případě bychom například také zablokovali přístup k HTTPS konzole síťového zařízení. Účinek opatření je tedy poněkud diskutabilní a jeho případnou implementaci ponecháváme aplikační vrstvě. Implicitně však musí být tato funkce
konfigurována jako vypnutá.
Dále tu máme zprávu ServerKeyExchange. Při DHE výměně klíčů musí server svůj veřejný klíč dodatečně podepsat společně s náhodnými oktety z úvodních zpráv. Při shodě algoritmu výměny klíčů ve spojení prostředníka a klienta
musí prostředník postupovat zcela analogicky, poté co ověří podpis serveru.
Klient bude očekávat veřejný klíč prostředníka a podpis ověří jeho certifikátem,
nikoli certifikátem serveru. S ostatními šifrovacími sadami pro PKI již není
problém, neboť zpráva ServerKeyExchange není vůbec posílána a veřejný klíč je
extrahován přímo z certifikátu - potom ověřujeme veřejný klíč již při ověřování
příslušné certifikační cesty.
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Na veřejný klíč serveru navazuje veřejný klíč klienta (ClientKeyExchange).
RSA klíč obsahuje premaster secret zašifrovaný certifikátem příjemce - klient
použije certifikát prostředníka a prostředník certifikát serveru. Přestože to není
vysloveně nutné, prostředník by měl generovat vlastní premaster secret. DH
klíče prostředník naopak přeposílat nemůže a musí generovat vlastní. Následně
už účastníci jen ověří integritu handshaku. Zde hraje stěžejní roli fakt, že je původní relace zdvojována - účastníci si tak ověřují integritu handshaku s prostředníkem, nikoli mezi sebou.
Aplikační vrstva si dále žádá, abychom do parametrů relace (viz kapitola 2.3
- TLS: Stavy a parametry) doplnili:
• Příznak „s prostředníkem“ (is intercepted).
• Parametr „certifikát prostředníka“ (proxy certificate).
Klient (resp. server) příznak nastavují ihned po přijetí zprávy ServerHello
(resp. ClientHello), bude-li se v ní nacházet extenze TPE s hodnotou proxy.
Prostředník pokaždé nastaví příznak do relace s klientem, přičemž do relace se
serverem výhradně ve veřejném módu. Daný parametr nastaví výhradně klient,
a to ihned po přijetí certifikátu prostředníka. Stejně jako drtivá většina ostatních, i nově definované položky budou uzavřeny vůči změnám (viz kapitola 2.3)
a nikdy je tedy neresetujeme (v případě potřeby vytváříme nové relace). Poznamenejme, že prostředník zdvojuje relaci, přičemž v jedné má roli serveru a ve
druhé roli klienta, takže specializovaná role „prostředník“ by byla nelogická,
resp. konfliktní. Rovněž prostředník nemusí do relace se serverem ukládat aplikovaný mód, poněvadž ho může snadno vypozorovat z nově definovaného
příznaku a parametru obou relací.
Nakonec definujme postup pro přerušení stávající ne-inspektované komunikace účastníků, a následné vytvoření nové, tentokráte inspektované. Jedním řešením je zablokování komunikace až do doby, než se automaticky uzavře kvůli
vypršení nějaké související časové platnosti (timeout) - typicky v řádu minut.
Čekání ale není pro nikoho žádoucí, takže lépe „zaútočit“ na Record Layer Protocol (RLP; viz kapitola 2.1 - TLS: Protokol) a jednomu z účastníků odeslat zprávu zkonstruovanou tak, aby vyvolala některou z nezotavitelných chyb: unexpec-
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ted_message, bad_record_mac nebo decode_error (RFC 5246 [WS1], sekce 7.2.2. Error Alerts). RLP pak automaticky uzavře spojení a zneplatní relaci, takže
účastníci budou muset navázat novou.
Nalezli jsme nový a funkční způsob zavádění prostředníků do komunikace
účastníků, zatím bez autentizace klienta. Kompromitace klienta spočívá v projevu důvěry (viz kapitola 4.1.1.1), a kompromitace prostředníka na oplátku v
jeho certifikátu či autoritě. Systematicky už zbývá jen možnost zneužití skrze
nahrazení certifikátu serveru za nějaký falešný. Pro prostředníka nemá taková
akce smysl, protože je důvěryhodný a stačí mu pouze donutit klienta k navázání
komunikace s cílovou službou či serverem (to je obecně mnohem jednodušší).
Kdyby útočník nahradil certifikát za svůj vlastní, klient by měl jeho počínání
odhalit pomocí více-fázové kontroly certifikátu serveru (viz kapitola 3.3) - v
opačném případě existuje jistá možnost zneužití. S kontrolou certifikátu potenciálně souvisí i neprázdný průnik certifikačních cest prostředníka a serveru.
Klient sice může prostředníkovi věřit s jeho spojeními, ale už nemusí věřit jeho
falešným certifikátům.
Z grafického znázornění navrženého řešení by mělo být viditelné, jak jednoduché vlastně je. Pro větší srozumitelnost jsme z něj vynechali volitelné zprávy
NewSessionTicket, CertificateStatus a SupplementalData, které jsou s řešením
plně kompatibilní. Pro úplnost uveďme, že právě obousměrná a rozšiřitelná
zpráva SupplementalData je k přenosu certifikátu prostředníka vhodnou alternativou. Je definována v RFC 4680 [WS33] a dokonce je přímo věnována extenzím - server ji odesílá ihned po ServerHello a klient ihned po přijetí ServerHelloDone. Jejímu užití nám však zabraňuje sám standard:
„Information provided in a supplemental data object MUST be intended to be
used exclusively by applications and protocols above the TLS protocol layer. Any
such data MUST NOT need to be processed by the protocol.“
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Obrázek 9: grafické znázornění transparence ze strany serveru.

4.1.1.1 Důvěra k inspekci
Na otázku, jak od sebe odlišit obyčejné certifikáty a certifikáty prostředníků s
důvěrou k inspekci, lze odpovědět dvěma způsoby. Jednou možností je pozmě99

nit návrh a implementaci světových trust storů tak, aby si ke každému certifikátu mohly uložit i příznak určující důvěru k inspekci (v současnosti je kompatibilní jen hrstka). Tím bychom si kladli velké nároky na prosazení řešení v praxi,
nehledě na obrovskou obtížnost při navrhování trust storu, který by mohl
správně a dobře fungovat na všech zařízeních a platformách, resp. za všech
okolností. Nejedná se o okamžitě prosaditelné řešení, avšak zainteresované
strany mohou touto cestou dojít k vlastnímu, kdyby jim to naše nevyhovovalo.
Druhou, a poslední, možností je stavět na funkcionalitě všech stávajících
trust storů: bude-li inspekce přímou součástí certifikátu prostředníka, důvěra
vůči ní se může projevit prostou inkluzí certifikátu do trust storu. Nejprve tedy
musíme nalézt způsob, jak inspekci zabudovat do X.509v3 certifikátů (viz kapitola 2.2.2.1 a RFC 5280 [WS2]). S přihlédnutím k jejich struktuře je patrné, že
bychom měli využít extenzí, a můžeme tak učinit bez jakékoli újmy na případech užití. Vytvoření naší vlastní extenze je zcela validní řešení, ale byla by
prázdná (vystačili bychom si s její pouhou přítomností v certifikátu). Rozšíření
nějaké existující extenze je lepší řešení, i v zájmu zpětné kompatibility. Okamžitě se nabízejí extenze Key Usage (KU) a Extended Key Usage (EKU), neboť určují účel každého certifikátu. KU je příliš obecná a uzavřená na změny. EKU
naopak specifikuje možné využití certifikátu (resp. veřejného klíče) pro konkrétní situace a uzavřená na změny není (může být v souladu s IANA nebo
ITUT rozšiřována [WS2]). To je velice příhodné, protože výsledek této práce
bude nakonec podán jako návrh ke standardizaci TLS Working Group (IETF),
úzce spolupracující s IANA. RFC 5280 navíc jasně uvádí jednak, že aplikace
mohou bez skrupulí vyžadovat EKU či její specifické hodnoty a jednak, že nadřazená autorita může extenzi dle libosti nastavit jako kritickou či ne-kritickou.
Doposud je pro nás tedy EKU přímo dokonalá a nyní pro ni zavádíme novou
hodnotu (id-kp-proxyAuth), jejíž kompatibilitu s KU převezmeme od hodnoty
id-kp-serverAuth, poněvadž certifikát prostředníka používáme a kontrolujeme
stejně jako certifikát serveru (viz kapitola 4.1.1 - Transparence ze strany serveru). Má-li prostředník podporovat také transparenci ze strany klienta (kapitola
4.1.2), jeho certifikát musí kvůli podepisování kontrolního součtu handshaku se
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serverem obsahovat v sekci pro KU hodnotu digitalSignature. Stejný požadavek
je nutný i pro podporu DHE šifrovacích sad, takže se nejedná o nic zásadního.
Narážíme však i na dvě lehké komplikace a jeden problém.
První komplikací je existence jakési „wildcard“ hodnoty EKU, reprezentující
všechny ostatní: anyExtendedKeyUsage. Aplikace mohou certifikáty s touto
hodnotou svobodně přijímat či odmítat, nezávisle na výskytu konkrétních hodnot, které jsou v dané situaci relevantní. Pro autorizaci inspekce anyExtendedKeyUsage rozhodně nestačí, a tak budeme striktně požadovat, aby certifikát
prostředníka obsahoval hodnotu id-kp-proxyAuth.
Druhou komplikací je výrok ze standardu, který říká, že vzhledem k významu EKU by nebylo logické, aby se tato extenze nacházela v certifikátech autorit
(výslovně to však nezakazuje). Uvedené tvrzení naštěstí nemusíme brát vážně,
už jen díky komentáři Ivana Ristića [PK1]:
„Although RFC 5280 indicates that EKU should only be used on EE certificates,
in practice EKU is also used on intermediate CAs to constrain the usage of the
certificates issued from them. Basic Requirements, in particular, require the use of
EKU constraints for an intermediate certificate to be considered technically constrained.“
A konečně předznamenaný problém: certifikáty prostředníků s větším
počtem určení (obsahuje-li EKU např. také hodnotu id-kp-serverAuth či id-kpOCSPSigning) představují doslova a do písmene šedou zónu. Na jednu stranu
jsou zcela reálné a užitečné, a na stranu druhou mohou být zneužívány, poněvadž jim může být důvěra projevována v souvislosti s něčím jiným než inspekcí.
Například nemusí mít uživatel (resp. aplikace) při projevu důvěry o inspekci
povědomí, když bude EKU nastavena jako ne-kritická, a stejná situace se může
přihodit, i když bude certifikát prostředníka obsahovat pouze id-kp-proxyAuth.
Podle standardu by totiž měly být neznámé hodnoty ne-kritických extenzí
ignorovány, kdežto neznámé hodnoty kritických extenzí by měly buďto vyvolávat chyby anebo způsobovat odmítnutí zpracování certifikátu - odtud také plyne zpětná kompatibilita (resp. nekompatibilita) s existujícími aplikacemi.
Nacházíme zde mnoho faktorů, nicméně důvěra k inspekci by rozhodně neměla být úspěšně vyhodnocena, když nebyla v minulosti právem přisouzena.
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Následující ustanovení nám to bude až na velice individuální a krajní případy
garantovat: EKU musí být v certifikátu prostředníka nastavena jako kritická pokud není, důvěru se nepodaří vyhodnotit. Za větší bezpečnost a celistvost řešení tedy potenciálně platíme zpětnou kompatibilitou s existujícími aplikacemi,
do nichž na druhou stranu stačí jen triviálně zavést podporu pro novou hodnotu EKU.
Do jisté míry mluví pro ustanovení z předchozího odstavce také sama praxe.
Při konzultaci s českou certifikační autoritou PostSignum [D7] jsme si ověřili
několik zajímavých skutečností:
• Pokud vydává koncový certifikát s extenzí EKU, pak ji převážně nastavuje
jako kritickou.
• Pokud její vlastní certifikáty obsahují extenzi EKU, je vždy nastavená jako
kritická.
• Dokud jí to nenařídí zákon, nikdy by takový certifikát s hodnotou id-kpproxyAuth nevydala.
Poslední bod je zdaleka nejdůležitější: veřejné autority by neměly vydávat
certifikáty určené k nijak nevymezené inspekci TLS komunikace, i když bude
nakonec podmíněna jejich přítomností v lokálním trust storu uživatele (resp.
aplikace). Bylo by to nemorální, zneužitelné, potenciálně ve sporu se zájmy zákazníků a nakonec by zodpovědnost za případné škody nesli správci trust storů
či uživatelé. Na teoretické úrovni tedy můžeme zcela bezpečně předpokládat,
že certifikát prostředníka bude buďto kořenový (self-signed či self-issued), anebo vysledovatelný k nějaké soukromé autoritě. Na praktické úrovni vzneseme
bez újmy na případech užití a v zájmu ještě vyšší bezpečnosti či jednoduchosti
explicitní nárok na certifikát prostředníka: musí být koncový (nesmí se jednat o
certifikát autority).
Shrneme-li dosavadní poznatky, certifikát prostředníka musí být za všech
okolností koncový a musí obsahovat kritickou extenzi EKU s hodnotou id-kpproxyAuth, kterou vhodně doplňuje extenze KU. Jinak klient ve shodě s kapitolou 4.1.1 vyvolá chybu proxy_bad_certificate, kterou prostředník přepíše na chybu handshake_failure a přepošle. Pro spolehlivé rozpoznání soukromé autority
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od veřejné bychom potřebovali externí garanci této podmínky (např. speciální
návrh a implementaci trust storu), a podmínku soukromé autority si tedy klást
nemůžeme.
Pravidla z předchozího odstavce je však třeba ještě zobecnit, aby byl důkladně vymezen nejen vzájemný vztah certifikátu prostředníka s nadřazenými autoritami, ale i jejich přítomnost v trust storu uživatele (resp. aplikace). Zobecnění
formulujeme jako iterativní algoritmus, který postupně vyhodnocuje certifikáty
z certifikační cesty prostředníka, počínaje důvěryhodnou kotvou (příp. kořenovou autoritou). Algoritmus vrátí výsledek čtvrté klauzule (viz níže), anebo
nezdar, když se k jejímu vyhodnocení nedostane a vyčerpá při tom všechny certifikáty v cestě. Jestliže se vyhodnocení nezdaří, klient vyvolá chybu inspection_identity_not_trusted, prostředník ji přepíše na handshake_failure a přepošle
serveru. Každá iterace „svůj“ certifikát vyhodnocuje právě jednou z těchto
klauzulí:
1. Není-li koncový certifikát prostředníka kořenový a aktuálně zkoumaná
nadřazená autorita se nachází v trust storu ( je důvěryhodnou kotvou),
přičemž sama obsahuje kritickou EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth, pak
se žádný jí podřízený certifikát nacházet v trust storu nemusí, ale musí v
něm být uvedena kritická EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth.
2. Není-li koncový certifikát prostředníka kořenový a aktuálně zkoumaná
nadřazená autorita se nachází v trust storu ( je důvěryhodnou kotvou),
přičemž sama neobsahuje kritickou EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth,
kontrolujeme soulad s podmínkou číslo jedna a podle výsledku buďto
pokračujeme ve vyhodnocování, anebo končíme nezdarem.
3. Není-li koncový certifikát prostředníka kořenový a aktuálně zkoumaná
nadřazená autorita se nenachází v trust storu, kontrolujeme soulad s
podmínkou číslo jedna a podle výsledku buďto pokračujeme ve vyhodnocování, anebo končíme nezdarem.
4. Koncový certifikát prostředníka (ať už kořenový či ne) musí obsahovat
kritickou EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth. Musí se rovněž nacházet v
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trust storu, pokud nebyla v žádné z předchozích iterací vyhodnocena
první podmínka.
Klauzule jsou logické, bezpečné, vyhovují definicím TLS-TP1 i všem regulérním případům užití. Dodatečný komentář zasluhuje snad jen první klauzule:
zkoumaná nadřazená autorita v ní reprezentuje důvěru k inspekci, která se pak
tranzitivně přenáší na každý další podřízený certifikát, obsahuje-li kritickou
EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth. Jestliže jeden z podřízených certifikátů neobsahuje kritickou EKI s hodnotou id-kp-proxyAuth, dochází k záměrnému
přerušení přenosu pro veškeré podřízené certifikáty (i tranzitivně) a vyhodnocení důvěry musí vyústit v selhání. Všimněme si, že algoritmus cíleně podporuje obecnější a přípustné situace, kdy má důvěru k inspekci teprve až nějaká mezilehlá autorita (nikoli už autorita kořenová). Chceme jen zabránit podřízeným
autoritám, aby získaly pravomoc nadřízených autorit, kterou jim však explicitně nepředaly. Uvedené řešení se rovněž snaží o co největší, avšak nikoli vyčerpávající, důslednost.
Řešení tiše spoléhá na správce trust storů, že nikdy nepřiznají důvěru veřejné autoritě s kritickou EKU obsahující hodnotu id-kp-proxyAuth. Kdybychom
na okamžik pohlédli zpět na současná řešení problému důvěryhodných
prostředníků, analogicky na správce trust storů spoléháme, že nikdy nepřiznají
důvěru autoritě, která by ji zneužila proti nám, anebo by zneužití umožnila jiné
autoritě. Ač to není snadné postřehnout, v těchto očekáváních je jeden extrémně důležitý rozdíl:
Striktní požadavek na přítomnost kritické EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth v našem trust storu, ve vztahu k právě vyhodnocované důvěře k
inspekci, totiž může znamenat, že přestane záležet na tom, jestli trust story
obsahují nějakou „nepřátelskou“ autoritu (budeme mít prostředek k jejich
identifikaci).
Aby mohl právě uvedený výrok skutečně nabýt svého významu, mělo by být
souběžně standardizováno řešení podobné nedávno podanému internetovému
draftu TLS Server Identity Pinning with Tickets [WS41] a následně implementováno do všech knihoven TLS. Tato varianta pinningu dokáže časem za cenu minimálního úsilí zabránit nepovolené inspekci, kterou je v současnosti možné
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provádět, nalezne-li útočník oporu v příslušném trust storu. O poznání více úsilí by si vyžádala alternativa, kdy by populární aplikace integrovaly alespoň jeden koncept podobný těm z kapitoly 3.3, a za všech okolností ho při navazování
TLS komunikace využívaly.
Sice není technologicky vyloučeno, aby byl certifikát prostředníka vydán nějakou veřejnou autoritou, avšak reálně takový jev nenastane. Částečně to implikuje naše konzultace s českou autoritou PostSignum (viz výše) a částečně to garantuje náš požadavek, aby certifikát autority obsahoval kritickou EKU s
hodnotou id-kp-proxyAuth. Ostatně, proč by také měla mít nějaká veřejná autorita pravomoc rozhodovat o inspekci našich komunikací? Taková autorita nevzbudí velikou důvěru snad u nikoho. Složením těchto argumentů je tedy také
tvrzení, že užití certifikátu prostředníka tranzitivně vydaného nějakou veřejnou autoritou technologicky zabraňovat nemusíme. Kdyby to po nás někdo i
přesto vyžadoval, stačilo by vhodně přizpůsobit algoritmus, aby striktně vyhledával kritickou EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth u každého ze zkoumaných
certifikátů. Vedlejším efektem by mohla být ztráta podpory pro obecnější a přípustné případy, kdy má důvěru k inspekci teprve až nějaká mezilehlá autorita,
nikoli už autorita kořenová (viz také dále). Pro kořenové autority bychom však
mohli učinit výjimku, neboť Základní požadavky stanovují, že nesmí být užívány
automaticky, resp. pro automatické vydávání (viz kapitola 2.2.2 - Public Key
Infrastructure).
Při návrhu nás vedla také snaha podporovat například následující modelovou situaci. Uvažme velké organizace s mnoha pobočkami, z nichž některé užívají firewally a poskytují připojení k internetu pouze pod podmínkou, že bude
komunikace inspektována. Každá z poboček pak bude pravděpodobně disponovat vlastní mezilehlou autoritou, kterou bude zastřešovat společná autorita kořenová. Pokud v ní bude uvedena kritická EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth a
zároveň budou od takové kořenové autority odvozeny certifikáty firewallů na
všech pobočkách, mohla by kořenová autorita sama zajistit okamžité připojení
k internetu pracovníkům, kteří mezi pobočkami cestují anebo se na ně připojují
specializovaným VPN tunelem.
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Finální poznámky k této oblasti:
• Kapitola doposud pojednává výlučně o důvěře ze strany klienta. Kvůli definicím z kapitoly 1.3.1 (Definice problému), vymezení práce z kapitoly 1.3.2
(Vymezení problému) a praktickým důvodům z kapitoly 6.3.4 (Více
prostředníků) se v našem řešení nemůže důvěra serveru odvíjet od identity prostředníka. Pokud tedy prostředník aplikuje na relaci se serverem veřejný mód, důvěra serveru se musí odvíjet od důvěry klienta. Jedná se
však o zcela validní kritérium důvěry, i protože server má stejně jako
všichni zúčastnění svobodu inspektovanou komunikaci odmítnout, ať už z
jakéhokoli důvodu.
• Důvěra k inspekci nemusí být na daném zařízení vnucována všem uživatelům - stačí užívat trust story, které příslušejí jen danému uživateli.

4.1.2 Transparence ze strany klienta
Oproti povinné transparenci ze strany serveru (kapitola 4.1.1) se jedná o podružnou část řešení, neboť autentizace klienta je volitelná. Oboustranný handshake (kapitola 2.1.2) navazuje na ten jednostranný (kapitola 2.1.1), takže transparence ze strany klienta naváže na transparenci ze strany serveru. V této
kapitole budeme implicitně předpokládat důvěryhodnost prostředníka, neboť
klient vyhodnocuje důvěru ihned po přijetí jeho certifikátu, tzn. ještě před operacemi definovanými v této kapitole.
Vyžaduje-li server autentizaci klienta, posílá ještě před ServerHelloDone
zprávu CertificateRequest, kterou je prostředník v zájmu úspěšné autentizace
povinen přeposlat (obsahuje nutné podmínky pro certifikát klienta), včetně samotného certifikátu či jeho umístění (zpráva CertificateURL, definovaná v extenzi Client certificate URL; RFC 6066 [WS30]). Principiálně spočívá pro transparenci ze strany klienta jediný problém ve zprávě CertificateVerify. Její obsah
je totiž definován jako digitální podpis všech dosavadních zpráv handshaku a
prostředník nemůže podpis klienta použít, protože se relace klienta a serveru
odlišují (hlavně extenzemi, certifikátem prostředníka a veřejnými klíči). Něco
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bychom na mechanismu autentizace klienta měli změnit, a pravděpodobně se
to bude týkat i serveru - potom musíme navázat na extenzi Trustworthy Proxy
Extension (TPE) z kapitoly 4.1.1. Jestliže prostředník vystoupí ze stínů a aplikuje na relaci se serverem veřejný mód, server bude mít o inspekci povědomí a
může se přizpůsobit odlišnému postupu ověření autentizace klienta. Pokud
prostředník naopak aplikuje soukromý mód, jen aby vzápětí zjistil, že server
žádá autentizaci klienta (CertificateRequest), přeruší handshake se serverem
chybou (handshake_failure) a iniciuje nový, tentokráte ve veřejném módu.
Pozdrží-li zároveň handshake s klientem až do přijetí zprávy ServerHelloDone,
klient nic nepozná.
Prvně by nás mohlo napadnout, že by prostředník přeposlal klientovi svůj
handshake se serverem v novém typu zprávy (ProxyClientAuth). Teoreticky by
klient mohl přijatý handshake „víceméně“ ověřit, avšak taková operace je poněkud netriviální a silně nepraktická. Nejprve bychom museli zprávy interpretovat, a poté jejich jednotlivé položky speciálními pravidly ověřovat. Podporovaná
či povolená funkcionalita klienta se navíc nemusí shodovat s prostředníkem
(resp. serverem). Implementace nové extenze by rovněž znamenala specifikaci
nových kontrolních pravidel. Nakonec také existuje jisté riziko, že by záškodníci touto cestou mámili od klientů podpisy k libovolným datům.
ProxyClientAuth by měla dojít změn, a to bez narušení bezpečnosti. Bezpečnostní závislosti bychom rozhodně zachovali při použití kryptografických hašovacích funkcí, které jednosměrně a bezpečně párují neomezené sekvence oktetů (handshake se serverem) na krátké hodnoty se specifickou velikostí
(kontrolní součty). Na jednu stranu je bezpečné omezení velikosti vstupní
sekvence oktetů při zachování bezpečnostních závislostí velice přínosné, ale
má až katastrofální cenu: klient již nemůže vstupní sekvence nijak ověřovat.
Hlubší zamyšlení by mělo odhalit jistou třídu útoků z lokální sítě:
1. Útočník zahájí skrze prostředníka handshake s cílovým serverem,
předstírá identitu klienta, a po přijetí zprávy ProxyClientAuth čeká.
2. Klient zahájí skrze prostředníka handshake s cílovým serverem. Útočník
nahradí autentickou ProxyClientAuth za svou vlastní.
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3. Klient přijatý kontrolní součet podepíše a odešle.
4. Komunikace klienta selže a útočník získá přístup na cílový server (resp.
službu).
I kdyby byla ProxyClientAuth digitálně podepsaná certifikátem prostředníka,
útokům nezabráníme. Prevence útoku spočívá ve správné konfiguraci:
prostředník nesmí povolit současné přihlášení stejným certifikátem z více než
jednoho zařízení. Na druhou stranu, útoky by potom mohl provádět např. i
malware, aniž by potřeboval přístup k soukromému klíči. Kdyby navíc kontrolní
součet odesílal sám server, máme tu i útoky z internetu:
1. Útočník komunikaci prostředníka a serveru přeposílá, až na to, že pošle
vlastní ClientKeyExchange (musí mít přístup ke sdílenému tajemství).
2. Prostředník obdrží správný certifikát a blíže nespecifikovaný kontrolní
součet, který přepošle klientovi.
3. Klient součet podepíše a pošle zpět.
4. Útočník další komunikaci prostředníka zablokuje a získá přístup na
cílový server (resp. službu).
Útok lze aplikovat i křížem na jiné servery (resp. služby či aplikace), ke kterým se klient bude moci přihlásit stejným certifikátem. Identifikace přičiny je
poměrně jednoduchá: klient si nemůže ověřit, co podepisuje. Především pak
není schopen ověřit kryptografické spojení (bezpečnostní závislost) mezi kontrolním součtem a veřejnými klíči relace prostředníka se serverem. Nápad se
zprávou ProxyClientAuth zřejmě nikam nevede, ale na druhou stranu již víme,
čeho se máme vyvarovat.
Předchozí snažení si kladlo za cíl bezpečně upravit mechanismus autentizace klienta tak, aby prostředníkovi umožnil přístup. Tranzitivně směřoval ke
změně problematické zprávy CertificateVerify. Stejným směrem se musíme ubírat i nadále, ale už jinou cestu. Ještě předtím se však pokusme analyzovat, proč
je daná zpráva tak velkou překážkou. Výsledkem je kryptografické spojení (bezpečnostní závislost) s následujícími prvky:
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1. ClientHello a ServerHello. Útočník sice může zrcadlit náhodné oktety
klienta, ale už se mu nepodaří serveru vnutit vlastní náhodné oktety či
identifikátor relace.
2. Certificate. Útočník nemůže certifikát serveru nahradit vlastním, protože
by to server poznal.
3. Certificate. Útočník nemůže certifikát klienta nahradit vlastním, protože
pak by nemělo smysl na klienta útočit.
4. ClientKeyExchange. Je-li veřejný klíč klienta podepsán, útočník serveru
nemůže podstrčit vlastní. Nemůže si ani přisvojit klíč klienta, protože z
něj nedokáže zjistit sdílené tajemství, resp. master secret, bez nějž se
útok nikdy nezdaří.
Tyto prvky mají jednoznačně identifikovat každou relaci, pro všechny účastníky a čas - zbylé jsou buďto jejich důsledkem, anebo se mohou pro různé relace shodovat. Všimněme si také analogie s výše uvedenými útoky. Veřejný klíč
serveru jsme z výčtu vynechali, protože je vždy podepsán příslušným certifikátem a platí pro něj stejný argument jako pro veřejný klíč klienta. Jeho příspěvek
do jednoznačné identifikace relace je navíc zanedbatelný, neboť v praxi jsou dokonce i DHE veřejné klíče jednorázové jen velice zřídka. Analýzu prvků a
doprovodné argumenty souhrnně označme jako Necessary Dependencies (zkráceně ND).
Digitální podpis prvků z ND představuje za stávajících okolností pro server
ten nejlepší možný důvod k tvrzení, že relaci skutečně navazuje s daným klientem. Pro klienta, prostředníka a inspekci je přitom problematický jen první a
poslední prvek. V rámci toho prvního figurují ještě extenze, které by prostředník měl být schopen korigovat. Obtížím s extenzemi vévodí ta naše (TPE):
• Klient odešle v ClientHello TPE s hodnotou client, kdežto server přijme
hodnotu proxy.
• Server odešle v ServerHello TPE s hodnotou server, kdežto klient přijme
hodnotu proxy.
Jak již víme, přeposílání zpráv z prostředníka na klienta není dobré řešení.
Zároveň je nepraktické a nesprávné, aby klient upravoval své zprávy tak, aby se
109

shodovaly s prostředníkem. Extenze se nám zkrátka nehodí a díky jejich absenci v ND je můžeme naštěstí ignorovat. Obecně lze totiž extenze z relace klienta
a prostředníka (resp. prostředníka a serveru) snadno duplikovat, a proto není
jejich inkluze do podpisu klienta nutná.
Úvodní zprávy nebudou působit žádné obtíže, když bude prostředník náhodné oktety a identifikátor relace přeposílat mezi klientem a serverem. Spíše by
pro něj bylo obtěžující, kdyby měl generovat vlastní. Tím jsme úspěšně vyřešili
první bod z ND a můžeme se přesunout k fundamentální části aktuálně zkoumaného typu transparence: klient musí podepsat veřejný klíč prostředníka v relaci se serverem, a serveru předat podpis k ověření. Nejprve musí prostředník
klientovi sdělit, jaký klíč hodlá použít - tím se zabývají navazující kapitoly
4.1.2.1 až 4.1.2.2, podle vyjednaného typu výměny klíčů. Samotný akt podpisu a
jeho distribuci si klient obstará sám, pomocí zprávy CertificateVerify.
Předpokládáme-li tedy, že klient má k dispozici veřejný klíč prostředníka,
jak změníme obsah zprávy CertificateVerify, abychom návrh transparence ze
strany klienta dokončili? Nově definovanému obsahu budeme říkat podepisovaný artefakt (signed artifact), a například by se mohlo jednat o binární reprezentaci lidsky čitelné zprávy s touto šablonou:
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If you sign this message with your certificate, the signature will be used
in the TLS protocol to authenticate you as a client with the service identified by the following distinguished name:
{{Distinguished name fields}}
You should always verify the above name. If you haven’t made a request to
the service in the last few moments, don’t sign the message.
For more security, you should verify the service’s certificate’s Base16-encoded fingerprint, constructed with the {{Uppercase of the Hash function’s
name}} cryptographic hash function. Checking the first and last three components should suffice:
- {{Encode(Hash(session.peer_certificate))}}
Additionally, this message must include certain values that you don’t need
to mind (or verify):
- Client random data: {{Encode(connection.client_random)}}
- Server random data: {{Encode(connection.server_random)}}
- Session identifier: {{Encode(session.session_identifier))}}
- Proxy’s signed public key: {{Encode(Hash(public_key_of_the_proxy))}}
This is the end of the message and nothing else must follow.

Části ve dvojitých složených závorkách jsou dynamické.
První dynamickou složkou je distingované jméno [W40][W41], které patří k
subjektu certifikátu serveru. Zařazeny by měly být pouze ty z položek distingovaného jména, které jsou definované a přímo identifikují danou službu [W40] ostatní budou do zprávy zahrnuty skrze kontrolní součet (fingerprint, resp.
otisk) celého certifikátu (viz níže). Zařazení do textu by mělo mít stejný styl
jako ostatní dynamické položky artefaktu. Vzhledem k tomu, že některé položky distingovaného jména mohou být kódovány v UTF-8 (mj. RFC 5280 [WS2],
sekce 4.1.2.6. - Subject), tranzitivně musí být kódován v UTF-8 i podepisovaný
artefakt. V některých případech by tedy mohlo dojít k explicitní konverzi kódování do UTF-8 (viz RFC 3490 [WS36], sekce 4).
Kryptografickou hašovací funkci při konstrukci artefaktu využíváme, když
potřebujeme nějakou sekvenci oktetů jednosměrně a bezpečně párovat na nějakou kratší - ať už v zájmu bezpečnosti, kratšího artefaktu nebo snadnějšího ověření ze strany uživatele. Nejprve vkládáme jméno zvolené funkce ve formě
uppercase jména v TLS HashAlgorithm Registry [WS8], a poté doplňujeme
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spočtený kontrolní součet certifikátu serveru. Pro převod z binárního do textového tvaru používáme kódování (funkce Encode). Volíme standardizovanou, široce podporovanou a užívanou Base16 (hexadecimální kódování). Pro větší srozumitelnost budeme jednotlivé dvojice literálů (každá odpovídá jednomu
zdrojovému oktetu) oddělovat dvojtečkou, opět podle široce užívané praxe
(např. v IPv6). Alternativně můžeme zvolit např. Base64 nebo Base85. Sice by
pak byl výsledný řetězec kratší, ale mohl by zahrnovat ne-alfanumerické znaky.
Aby byl navíc průměrný uživatel schopen ověřovat otisky certifikátů serverů,
musíme užívat stejné funkce jako jiné aplikace, a tedy právě Base16.
S výběrem kryptografické hašovací funkce už to bude složitější. Server musí
zkonstruovat vlastní verzi artefaktu, aby dokázal ověřit podpis klienta (CertificateVerify), takže vybranou funkci musí podporovat (a povolit) nejen klient, ale
i server. Každá TLS knihovna musí implementovat alespoň některé z funkcí
uvedených v TLS HashAlgorithm Registry [WS8], přičemž každá relace vyjednává nějakou verzi protokolu a šifrovací sadu. Každé verzi protokolu jsou standardem předepsány určité šifrovací sady, a každé šifrovací sadě je předepsána
nějaká kryptografická hašovací funkce. Nejjednodušeji by mohl server zvolit
některou ze společných šifrovacích sad klienta a prostředníka, čímž by byla zajištěna všestranná podpora (a povolení) vyjednané šifrovací sady (resp. kryptografické hašovací funkce). Vyjednání jedné konkrétní sady je však zbytečně
striktní, takže se uchýlíme k alternativě:
• Prostředník se serverem vyjednají nejlepší oboustranně podporovanou (a
povolenou) šifrovací sadu, jejíž předepsanou kryptografickou hašovací
funkci podporuje (a povoluje) i klient.
• Prostředník s klientem vzápětí vyjednají nejlepší šifrovací sadu, které je
předepsána kryptografická hašovací funkce z prvního bodu.
Řešení je pro prostředníka sice mírně komplikovanější, ale neomezuje se na
všestranně podporované a povolené šifrovací sady, nýbrž kryptografické hašovací funkce. Zajišťuje právě nezbytně nutné okolnosti, a tak poskytuje i širší
kompatibilitu. Zároveň implicitně zachovává obecný princip protokolu: jestliže
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se klient, prostředník nebo server neshodnou na vyžadované úrovni bezpečnosti, handshake končí generickou chybou (handshake_failure).
V tomto okamžiku je syntaxe podepisovaného artefaktu plně objasněna,
takže učiníme ještě několik poznámek k jeho sémantice. Artefakt má reálný a
jasně definovaný význam, abychom hlavně zabránili útokům na certifikát klienta s cílem vymámit podpis k určitým datům. Podružným cílem je teoreticky
umožnit užití kvalifikovaných certifikátů (viz kapitola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty) pro autentizaci. Kvalifikované certifikáty se v praxi začínají pomalu rozmáhat a se vší pravděpodobností je jen otázkou času, než bude jejich kompatibilita
s protokolem žádoucí - shora vymezený artefakt a jeho reálný význam lze tedy
vnímat jako první krok. Problematiku mnohem více osvětlíme v kapitole 6.3.2.
Úvod artefaktu deklaruje jeho účel a uživatele nabádá k vizuální kontrole
služby, na niž se připojuje. Na úvod navazuje prostřední část, která poskytuje
dodatečné možnosti kontroly kontextu (certifikátu služby), pokud je uživatel
technicky zdatnější. Konec potom představuje část nového mechanismu autentizace klienta, resp. jádro transparence ze strany klienta (zahrnuje všechny nutné prvky z Necessary Dependencies - viz výše). Naposledy už je jen explicitně
vyznačen konec zprávy.
Klient za žádných okolností nepodepisuje přímý vstup prostředníka (resp.
útočníka), vyjma distingovaného jména subjektu v certifikátu serveru, jehož
položky mají být v souladu se standardem definovanými znakovými sadami. Artefakt však tento potenciálně nebezpečný vstup vkládá do výlučného sémantického kontextu (prefixu i sufixu). I kdyby tedy vstup obsahoval NUL znak (např.
v jazyku C terminuje textové řetězce), výsledný podpis by pro útočníka neměl
mít žádnou cenu. Kromě čitelnosti plní funkce kódování ještě jeden účel: omezuje všechny podobné útoky na alfa-numerické znaky bez bílých znaků či interpunkce. Navíc předepisujeme, aby byly všechny dvojice literálů odděleny
dvojtečkou.
Dále v artefaktu evidentně chybí cokoli ve spojitosti s certifikátem klienta.
Ostatně by byla inkluze takových položek zbytečná, neboť:

113

• Zájmem prostředníka je klientovi dopomoci k autentizaci u protistrany,
takže přeposílá jeho certifikát.
• Zájmem prostředníka je certifikát klienta přeposlat, neboť jinak nemá
smysl útočit (viz výše definované Necessary Dependencies).
• Zájmem serveru je klienta autentizovat a pro ověření CertificateVerify mu
nesmí scházet právě certifikát klienta.
Navzdory všem důvodům však můžeme podepisovaný artefakt s certifikátem
klienta kdykoli dodatečně svázat. Podobně bychom v artefaktu nenašli všemožné další aspekty handshaku, na nichž původní mechanismus autentizace klienta závisí. Z pohledu bezpečnosti to ovšem nezpůsobuje újmu, neboť na nich závisí další bezpečnostní mechanismy protokolu: finální kontrola integrity
handshaku a extenze Extended Master Secret (RFC 7627 [WS20]).
Žargon TLS 1.2 (RFC 5246 [WS1]) definuje zprávu CertificateVerify jako:
struct {
digitally-signed struct {
opaque handshake_hash[handshake_hash_length];
}
} CertificateVerify;
CertificateVerify;

Řešení transparence ze strany klienta ji předefinovává na:
struct {
digitally-signed struct {
opaque signed_artifact[signed_artifact_length];
}
} CertificateVerify;

Řešení je jasně specifikováno, až na některé drobné detaily. Jedním detailem
jsou algoritmy digitálního podpisu.
Pokud bude klient ve zprávě ClientHello signalizovat podporované (a povolené) algoritmy digitálního podpisu a kryptografických hašovacích funkcí (extenze signature_algorithms RFC 5246 [WS1]), může překrýt předepsané algoritmy
plynoucí z vyjednané šifrovací sady a uvolnit tak certifikační cestu serveru či
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prostředníka (resp. veřejné klíče související s podpisem) z omezení na jeden jediný algoritmus. Veřejný klíč prostředníka (příp. i serveru, jestli prostředník extenzi přeposílá) musí být dále podepsán jedním ze signalizovaných algoritmů.
Algoritmus podpisu zprávy CertificateVerify musí být uveden ve zprávě CertificateRequest, nicméně ta obsahuje buďto implicitní algoritmy plynoucí z vyjednané šifrovací sady, anebo podmnožinu algoritmů z přijaté extenze signature_algorithms. Prostředník by tedy měl extenzi serveru přeposílat, jakmile z ní
vyjme algoritmy, které sám nepodporuje či nepovoluje (musí být schopen ověřit
veřejný klíč serveru). Prázdný průnik povede na chybu handshake_failure. Server na extenzi nijak neodpovídá. Nebude-li klient signalizovat podporované algoritmy nebo kdyby průnik sestával jen z algoritmů vyjednané šifrovací sady
(viz RFC 5246 [WS1]; sekce 7.4.1.4.1), prostředník nemusí extenzi přeposílat.
Extenze signature_algorithms nakonec představuje i alternativu pro výběr
kryptografické hašovací funkce (viz výše). Dokonce je vhodnější výběr založit
právě na tomto faktoru (namísto šifrovací sady), nicméně nepřinášelo by to téměř žádné výhody a komplikovalo návrh. Reálné aplikace (např. webové prohlížeče) totiž doposud zobrazují otisky certifikátů, založené pouze na SHA1 nebo
SHA256. To přesně koresponduje s šifrovacími sadami TLS 1.2 (zbývá jen MD5
[WS8], která není bezpečná a snad nikdo ji už v rámci této verze protokolu nevyjednává). Argumentaci podpoří i časované doporučení síly kryptografie (viz
tabulka 1 v kapitole 7.1.1) - s uvedenou dvojicí funkcí si vystačíme na mnoho let
dopředu. A naposledy, jestliže si klient nepřeje v rámci artefaktu užít SHA1,
postačí mu jednoduše vyjednat šifrovací sadu s funkcí SHA256. Dojde-li k vyjednání šifrovací sady s funcí SHA1, handshake lze kdykoli přerušit chybou
handshake_failure. Manuální kontrola před konstrukcí artefaktu je ostatně důležitá i proto, že integrita handshaku je ověřována až poté a útočník může
ovlivnit (degradovat sady, resp. algoritmy podpisu, na minimum) jak úvodní
zprávy, tak i CertificateRequest. Tato nepatrná slabina protokolu se týká i obyčejných relací, bez prostředníků, a není exkluzivní našemu řešení.
Ve stejném duchu může útočník nahradit autentický certifikát serveru za
svůj vlastní, falešný. I kdyby ho klient přijal, útočník sice bude mít k dispozici
master secret relace a podepsaný artefakt, ale ani jeden z těchto prvků nebude
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moci zneužít v komunikaci s jinou službou kvůli zavlečeným kryptografickým
závislostem. Přesuneme-li se do prostředí lokálních sítí, útočník nemůže nahradit veřejný klíč prostředníka za svůj vlastní, protože veřejný klíč prostředníka je
buďto součástí jeho certifikátu, anebo je jím podepsaný. Nemůže ani nahradit
certifikát prostředníka za svůj vlastní, protože by pro něj klient nevyhodnotil
důvěru (viz kapitola 4.1.1.1) - možnosti zneužití jsou závislé na „kompromitaci“
lokálního trust storu klienta. Jedinou „reálnou“ možnost pro útočníka představuje defekt protokolu ohledně DHE (nikoli ECDHE) výměny klíčů (viz kapitola
2.1.7.3 - Pozorujeme a ukládáme zprávy). S tím nemůžeme dělat nic jiného, než
doporučit perfect forward secrecy - generování unikátních soukromých klíčů
pro každou relaci, alespoň tedy v komunikacích, kde je vyžadována autentizace
klienta.
Tím je naše řešení alespoň tak bezpečné jako protokol sám. Jedinou nezanedbatelnou nevýhodu řešení spatřujeme ve statičnosti podepisovaného artefaktu, který tak nemůže reagovat na dodatečné změny jiných extenzí. Na druhou stranu, závislosti artefaktu jsou pro protokol natolik klíčové, že by je žádná
extenze měnit neměla, až na typy podporovaných a vyjednávaných certifikátů.
TLS Certificate Types [WS8] specifikuje až tři typy certifikátů, které by podepisovaný artefakt měl podporovat. Aktuální podoba samozřejmě odpovídá typu
X.509, přičemž pro OpenPGP a Raw Public Key certifikáty je třeba učinit menší
úpravu: nahradit distingované jméno za kódovaný otisk veřejného klíče certifikátu serveru (analogicky veřejnému klíči prostředníka).
Na závěr doplňme, že prostředník by měl podle kapitoly 4.1.1relační parametr „certifikát protistrany“ v relaci se serverem nastavit na certifikát serveru, a
v relaci s klientem na certifikát klienta.
Stejně jako v kapitole 4.1.1 si i nyní graficky znázorníme celé řešení, a pro
větší srozumitelnost znovu vynecháme volitelné zprávy NewSessionTicket, CertificateStatus a SupplementalData, včetně CertificateUrl, které jsou s řešením
plně kompatibilní. Ve stejném duchu zasadíme znázornění do kontextu transparence ze strany serveru:
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Obrázek 10: grafické znázornění transparence ze strany klienta.
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4.1.2.1 Distribuce klíče prostředníka
Relace prostředníka a serveru
Připomeňme, že DH a ECDH výměnám klíčů se říká statické či implicitní.
Implicitní výměny klíčů očekávají veřejný klíč klienta ve zprávě Certificate,
nikoli ClientKeyExchange. Jelikož klient se s prostředníkem o svůj soukromý
klíč nepodělí (podle kapitoly 4 necháváme simulaci stranou), konstatujeme v
relaci serveru s prostředníkem nekompatibilitu mezi šifrovacími sadami s
implicitní výměnou klíčů a transparencí ze strany klienta. Ze standardu pak
zjistíme, že nekompatibilita má nakonec poněkud obecný charakter:
„When using ECDH, the client MUST send an empty ClientKeyExchange as
described in Section 5.7 and MUST NOT send CertificateVerify message. Furthermore, the client's ECDH key MUST be on the same elliptic curve as the server's
long-term (certified) ECDH key. This might limit use of this mechanism to closed
environments.
The client's ability to arrive at the same premaster secret as the server
(demonstrated by a successful exchange of Finished messages) proves possession
of the private key corresponding to the certified public key, and the CertificateVerify message is unnecessary.“
Tímto prostředníkovi dodatečně ukládáme, aby ze seznamu šifrovacích sad
klienta nejprve odebral ty s implicitní výměnou klíčů a poté ty, jejichž
kryptografickou hašovací funkci sám nepodporuje či nepovoluje. Výsledek
odevzdá serveru v ClientHello.
V inkriminovanou chvíli prostředník ještě neví, jestli bude server vyžadovat
autentizaci klienta, a tak se popsaná nekompatibilita bohužel přenáší i na
transparenci ze strany serveru (nepřejeme si zbytečně a složitě řešit restart
obou relací). Dopady jsou každopádně minimální. Jedním důvodem je shora
uvedená citace ze standardu (komentář ohledně closed environments), a
druhým je trendový ústup šifrovacích sad s implicitní výměnou klíčů, a to ve
prospěch modernějších DHE a ECDHE, které jako bonus garantují forward
secrecy, resp. perfect forward secrecy (viz kapitola 2.1.7.3 - Pozorujeme a
ukládáme zprávy). Podobný trend lze pozorovat i u RSA výměny klíčů. RSA,
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DHE i ECDHE jsou s transparencí ze strany klienta plně kompatibilní.
Relace prostředníka a klienta
Zde čelíme jedné zásadní otázce: měl by prostředník vyjednanou výměnu
klíčů v relaci se serverem zrcadlit i na relaci s klientem? Kladná odpověď je
nevýhodná v těchto bodech:
• Účastník se starším softwarem či hardwarem bude potenciálně snižovat
bezpečnost druhé relace. Ke stejnému jevu by docházelo i v relacích bez
inspekce, takže nakonec se z pohledu klienta nejedná o nic zásadního.
• Rozšíření nekompatibility implicitní výměny klíčů i na relaci s klientem.
Shora uvedený argument však i nadále ukazuje na spíše teoretické dopady
(lze vyjednat jinou, a lepší, výměnu klíčů). Je těžké si představit, že by
klient podporující TLS 1.2 povoloval pouze implicitní výměnu klíčů, ledaže by byl úzce specializovaný. Prostředník musí v takové situaci každopádně vyvolat chybu handshake_failure.
Důsledky záporné odpovědi jsou samozřejmě opačné, takže na předchozí
body lze naopak pohlížet jako na výhody. Nacházíme však jednu převažující
nevýhodu: podstatně komplikovanější návrh a implementace řešení (detaily v
kapitole 4.1.2.3 - Nezávislé výměny klíčů).
Jednoduchost a efektivita zrcadlení jsou pro nás rozhodující, takže ho volíme
jako oficiální řešení. Popíšeme ho v následující kapitole a navážeme na ni
kapitolou o nezávislém vyjednání výměny klíčů, která má prozatím jen
informativní charakter. Součástí práce ale být musí, protože TLS Working
Group by mohla naše rozhodnutí při standardizaci ještě zvrátit.
Na závěr podotkněme, že požadavek vyjednání identické kryptografické
hašovací funkce v obou relacích (viz kapitola 4.1.2) nehraje ve zkoumané otázce
žádnou roli: od SHA-1 standard vymezuje pro každou dvojici funkce a výměny
klíčů nějaké šifrovací sady (viz TLS Cipher Suite Registry [WS8]).
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4.1.2.2 Zrcadlené výměny klíčů
Nejprve specifikujme výběr šifrovací sady pro klienta. Jakmile prostředník
přijme ServerHello od serveru a určí jím zvolenou šifrovací sadu:
• Původní seznam šifrovacích sad klienta omezí na serverem zvolenou výměnu klíčů a kryptografickou hašovací funkci.
• Z výsledného seznamu pro klienta zvolí tu nejsilnější šifrovací sadu.
Veřejný klíč předáváme podepisovanému artefaktu ke zpracování v jeho binární a serializované reprezentaci (tzn. tak, jak ho přijímáme), bez položky určující jeho délku.
DHE a ECDHE
Zakládají se na algoritmu Diffie-Hellman (DH), a jedna z jeho vlastností má
pro nás stěžejní význam: umožňuje prostředníkovi využít jeden veřejný klíč v
obou relacích tehdy, když budou sdílet stejné parametry. Zajistíme to
zrcadlením serverem určených parametrů (ServerKeyExchange) do relace s
klientem. Pro ECDHE to znamená také zrcadlení extenzí supported_groups a
ec_point_formats (RFC 4492 [WS37]), signalizující klientem podporované
eliptické křivky a způsoby kódování bodů na křivce. Ještě před přeposláním by
je měl prostředník samozřejmě vhodně přizpůsobit.
Přínos spočívá nejen ve skvělé efektivitě pro prostředníka (pro obě relace si
vystačí s jedním veřejným klíčem), ale i splnění požadavků kapitoly 4.1.2
(Transparence ze strany klienta), jakmile klient obdrží standardně definovaný
veřejný klíč prostředníka. Klient vzápětí verifikuje podpis klíče prostředníka a
do podepisovaného artefaktu začleňuje kontrolní součet klíče. Vstupem pro
kontrolní součet bude jedna z těchto hodnot:
• Pro DHE výměnu klíčů to bude hodnota ‘dh_Ys’ (viz RFC 5246 [WS1],
sekce 7.4.3. - Server Key Exchange Message).
• Pro ECDHE výměnu klíčů to bude hodnota ‘public’ (viz RFC 4492
[WS37], sekce 5.4. - Server Key Exchange).
V obou případech jsou vstup a parametry ověřeny digitálním podpisem, který
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je vždy unikátní (vzpomeňme na náhodné oktety) a útočník ho obecně není
schopen zfalšovat.
DHE a ECDHE jsou v této chvíli nejbezpečnějšími (a v budoucnu nejspíše i
nejpoužívanějšími) algoritmy výměnu klíčů v TLS 1.2, takže nekompatibilita s
nimi by doslova určila neúspěch našeho řešení. Skvělým bonusem je možné
složení právě navrhnutého řešení s nezávislým vyjednáním výměny klíčů (viz
následující kapitola).
RSA
Nyní je situace podstatně komplikovanější. Standard aktuálně definuje
veřejné RSA klíče takto [WS1]:
struct {
select (KeyExchangeAlgorithm) {
case rsa, dh_rsa:
struct {} ;
}
} ServerKeyExchange;
struct {
select (KeyExchangeAlgorithm) {
case rsa:
EncryptedPreMasterSecret;
} exchange_keys;
} ClientKeyExchange;
struct {
ProtocolVersion client_version;
opaque random[46];
} PreMasterSecret;

Veřejný klíč serveru je v těchto situacích prázdný, přičemž klient náhodně
generuje premaster secret (random), který společně se záznamem nejvyšší
podporované verze protokolu (client_version) šifruje, a výsledek deklaruje jako
svůj veřejný klíč. Zrcadlení lze provádět třemi způsoby:
1. Prostředník si vygeneruje veřejný klíč pro server sám, a klientovi ho
předá ve své ServerKeyExchange (místo prázdného obsahu).
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2. Prostředník si vygeneruje veřejný klíč pro server sám a použije přitom
premaster secret z veřejného klíče klienta.
3. Prostředníkovi vygeneruje veřejný klíč pro server klient, a předá mu ho v
ClientKeyExchange buďto vedle svého vlastního, anebo ve zdvojené
zprávě stejného typu.
Druhou variantu můžeme ihned zavrhnout kvůli těmto nevýhodám:
• Neefektivita: operace šifrování veřejného klíče prostředníka pro server se
provádí dvakrát.
• Nekompatibilita s nezávislým vyjednáním výměny klíčů (viz následující
kapitola).
• Potenciálně nízká entropie v premaster secret klienta, obecněji tedy nutnost pro prostředníka akceptovat premaster secret klienta.
• Vynucená změna našeho návrhu: prostředník musí klientu nějak sdělit
svou nejvyšší podporovanou verzi protokolu, neboť není vhodné přidávat
na serveru jejímu zpracování další pravidla (viz RFC 5246 [WS1], sekce
7.4.7.1. - RSA-Encrypted Premaster Secret Message, anebo OpenSSL v1.0.2h,
soubor ./ssl/s3_srvr.c, řádky 2257 až 2284 [D12]).
Navzdory zdánlivé podobnosti druhé a třetí varianty figurují v té třetí už jen
poslední dvě nevýhody. Pro zajištění kompatibility s nezávislým vyjednáním
výměny klíčů by bylo také nezbytné, aby prostředník klientovi nějak sdělil, že si
se serverem vyjednal RSA výměnu klíčů.
Nevýhodami první varianty jsou:
• Vynucená změna našeho návrhu: formát ServerKeyExchange musíme
vhodně přizpůsobit.
• Zavlečená časová náročnost: prostředník musí nově definovaný obsah
ServerKeyExchange digitálně podepsat (nutný bezpečnostní požadavek) a
klient musí podpis ověřit.
Náš výběr jednoznačně spadá na první variantu, jejíž nevýhody jsou pro nás
zdaleka nejpřijatelnější. Je-li tedy v relaci s klientem vyjednána RSA výměna
klíčů, klient obdrží prostředníkův veřejný klíč pro server ve tvaru:
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struct {
select (KeyExchangeAlgorithm) {
case rsa:
digitally-signed struct {
EncryptedPreMasterSecret;
}
}
} ServerKeyExchange;

Klient nejprve ověří podpis obsahu, a teprve pak ho zpracovává v rámci
podepisovaného artefaktu.

4.1.2.3 Nezávislé výměny klíčů
I v tomto případě musí prostředník klientovi dodat oba své veřejné klíče, a to
vždy jeden pro každou relaci. Nejlepším a nejjednodušším řešením je v souladu
s předcházející kapitolou zdvojit zprávu ServerKeyExchange:
• Jestliže prostředník v relaci s klientem vyjedná RSA výměnu klíčů, posílá
klientovi jedinou zprávu ServerKeyExchange - svůj klíč pro relaci se serverem.
• Jestliže prostředník v relaci s klientem vyjedná DHE či ECDHE výměnu
klíčů, posílá klientovi dvě zprávy ServerKeyExchange - první bude obsahovat klíč pro relaci s klientem, a druhá klíč pro relaci se serverem.
Klíč pro klienta má standardní tvar a je zpracováván standardně, zatímco
tvar i zpracování klíče pro server udává předchozí kapitola.
Podle obecného úzu extenzí bude klíč pro server (přidaná zpráva) podléhat
finální kontrole integrity handshaku. Zahrnutí do vlivu extenze Extended Master Secret (EMS; RFC 7627 [WS20]) už bohužel není jednoznačné - důvodem je
tento úryvek z citovaného standardu:
„This document sets the „session_hash“ to cover all handshake messages up to
and including the ClientKeyExchange. For existing TLS ciphersuites, these messages include all the significant contents of the new session - CertificateVerify does
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not change the session content. At the same time, this allows the extended master
secret to be computed immediately after the pre-master secret, so that implementations can shred the temporary pre-master secret from memory as early as
possible.
It is possible that new ciphersuites or TLS extensions may include additional
messages between ClientKeyExchange and Finished that add important session
context. In such cases, some of the security guarantees of this specification may no
longer apply, and new man-in-the-middle attacks may be possible. For example, if
the client and server support the session ticket extension [RFC5077], the session
hash does not cover the new session ticket sent by the server. Hence, a man-in-themiddle may be able to cause a client to store a session ticket that was not meant
for the current session. Attacks based on this vector are not yet known, but applications that store additional information in session tickets beyond those covered
in the session hash require careful analysis.“
Klíč pro server nemění parametry relace (viz kapitola 2.3 - TLS: Stavy a parametry) a týká se pouze zprávy CertificateVerify, takže by podle standardu neměl
spadat do vlivu extenze, ale reálně tomu nic nebrání. Kdybychom standard
ignorovali, snad nic bychom nezískali - toto opatření by se mohlo osvědčit až
někdy v budoucnu. V této věci finální rozhodnutí přenecháváme TLS Working
Group, až bude podán návrh ke standardizaci řešení (viz kapitola 6 - Závěrem).

4.1.3 Obnovení relace
Základní popis obnovování relací bychom nalezli v kapitolách 2.1.5 (Renegociace), 2.1.3 (Zkrácený handshake), resp. 2.1.4 (Zkrácený handshake s ticketem),
na nichž založíme tuto část práce, abychom v rámci nového řešení stanovili interoperabilitu mezi relacemi a zkráceným handshakem.
Mějme relaci klienta, která je inspektována (má nastaven příznak „s prostředníkem“ - viz konec kapitoly 4.1.1) a řekněme, že klient skrze ClientHello
žádá o její obnovení, server je ochoten vyhovět a prostředník nebude zasahovat.
Výběr identifikátorů relací má obyčejně na starosti server a přestože se většinou
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jedná o náhodné sekvence oktetů (resp. čísla), někdy může akt generování
převzít aplikační vrstva a do identifikátorů zahrnout speciální strukturu dat. I
když prostředník v původním úplném handshaku přidělí klientovi identifikátor
z relace se serverem (v kapitole 4.1.2 ano), výsledek obnovení relace bude dále
záležet na šifrovací sadě (zkrácený handshake ji musí zachovávat). I kdyby tedy
prostředník v původním úplném handshaku vybral pro klienta stejnou šifrovací
sadu, jakou vybere server pro něj, výsledek bude dále záležet na shodě master
secret účastníků. Taková situace nastane pouze za těchto předpokladů, týkajících se původního úplného handshaku:
1. Prostředník přepošle náhodné oktety obou účastníků (negeneruje
vlastní).
2. Prostředník klientovi přidělí stejný identifikátor relace, jaký server
přidělil jemu.
3. Prostředník klientu přidělí stejnou šifrovací sadu s RSA výměnou klíčů,
jakou server přidělil jemu. RSA výměna klíčů totiž představuje jedinou
cestu, jak by se mohla master secret obou účastníků v inspektované
komunikaci shodovat.
4. Prostředník serveru přepošle premaster secret klienta (negeneruje
vlastní).
5. Prostředník zabrání, aby byla v některé z relací vyjednána extenze
Extended Master Secret (EMS; RFC 7627 [WS20]).
Třetí až pátý předpoklad dohromady tvoří poněkud silné požadavky, které v
celkové praxi reprezentují jen menšinu případů. EMS je navíc důležitou a stále
ještě relativně novou součástí bezpečnosti TLS (viz kapitola 2.1.7.5 - Kombinované navazování), a RSA výměna klíčů trendově ustupuje ve prospěch DHE,
resp. ECDHE výměny klíčů. Zmíněná menšina případů tedy bude čelit jen dalšímu úbytku a výše vymezené obnovení relace by mělo čím dál tím častěji končit chybou (nejspíše decrypt_error). Tím můžeme konstatovat, že podpora pro
výše vymezené obnovení relace nemá velký smysl. Zároveň platí, že skrze zkrácený handshake se prostředník do ne-inspektované komunikace nikdy nedosta-
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ne, a proto můžeme jen se zanedbatelnou újmou vyslovit velice žádoucí cílový
invariant:
Každé spojení klienta je inspektováno právě tehdy, když je inspektována jeho
mateřská relace. „Inspekce“ zde referuje užití našeho řešení.
Ve veřejném módu lze invariant (a tudíž specifikaci naší extenze) rozšířit i na
relaci se serverem. V soukromém módu se už bude povědomí o inspekci
prostředníka a serveru rozcházet a rozšíření invariantu by nemohlo platit
univerzálně. Rovněž lze na jednu stranu teoreticky konstatovat, že spojení vždy
inspektuje právě ten prostředník, který se účastnil vytvoření relace, avšak na
stranu druhou může například vyzradit master secret relace a inspekci tím
delegovat či předat jinému prostředníkovi či entitě (v horším případě i
útočníkovi). Zaměříme se tedy na definici interoperability mezi relacemi a
zkráceným handshakem tak, abychom splnili zvolený invariant pouze ve
stanoveném rozsahu. Rozhodující pro nás budou tři faktory:
1. Předchozí inspekce (relační příznak „s prostředníkem“ - viz kapitola
4.1.1)
2. Role ve zkráceném handshaku (parametr spojení connection end;
hodnoty client či server - viz kapitola 2.3).
3. Přítomnost a hodnota extenze TPE v přijaté úvodní zprávě (ClientHello
či ServerHello).
Případ #1: relace JE inspektována
Pokud úvodní zpráva protistrany NEOBSAHUJE extenzi TPE, handshake
skončí standardní chybou handshake_failure, nezávisle na roli endpointu.
Pokud úvodní zpráva protistrany OBSAHUJE extenzi TPE, musíme se zabývat její hodnotou. Hodnota proxy znamená pokračování handshaku a inspekce,
kdežto ostatní hodnoty musí vyvolat standardní chybu handshake_failure, nezávisle na roli endpointu.
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Případ #2: relace NENÍ inspektována
Pokud úvodní zpráva protistrany NEOBSAHUJE extenzi TPE, handshake
pokračuje standardním způsobem (bez inspekce).
Pokud úvodní zpráva protistrany OBSAHUJE extenzi TPE, musíme se zabývat její hodnotou. Hodnoty client v roli serveru nebo server v roli klienta znamenají pokračování handshaku standardním způsobem (bez inspekce). Hodnota proxy vyvolá standardní chybu handshake_failure, nezávisle na roli
endpointu.
Z pohledu účastníků či jejich aplikací není snadné jednoznačně označit
příčinu chyby při obnově relace. Nabízí se několik vysvětlení:
• Prostředník je dočasně mimo provoz nebo se inspekce z nějakého důvodu
vzdává.
• Relace je obnovována v jiném klientském prostředí či připojení, takže
prostředník zasáhnout nemůže.
• Relace je obnovována na jiném serveru, který inspekci ještě nepodporuje.
Každopádně mají chybové zprávy za následek zneplatnění relace (viz kapitola 2.1 - TLS: Protokol) a účastníci mohou úspěšně vytvořit relaci novou.

4.1.4 Renegociace
Chování při renegociaci (viz kapitola 2.1.5 - Renegociace) volně naváže na
předchozí kapitolu (návrh řešení pro obnovování relací). Připomeňme, že renegociace značí nově navazované spojení, které probíhá jakožto šifrovaná výměna
aplikačních zpráv v rámci nějakého jiného spojení, které je nakonec tím novým
nahrazeno. Prostředník se do nového spojení nedostane, když nemá přístup k
tomu stávajícímu.
Největším faktorem je při renegociaci typ navazujícího handshaku. V případě zkráceného handshaku renegociace pouze mění šifrovací a autentizační klíč,
potenciálně i některé parametry či vlastnosti spojení, a stačí aplikovat pravidla
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z předchozí kapitoly. Jinak skrze úplný handshake vytváříme novou relaci a
návrh doplníme o nezávislá pravidla, znovu podle tří faktorů:
1. Jestli je relace inspektována (relační příznak „s prostředníkem“ - viz
kapitola 4.1.1)
2. Role endpointu ve zkráceném handshaku (parametr spojení connection
end; hodnoty client či server - viz kapitola 2.3).
3. Přítomnosti a hodnoty extenze TPE v přijaté úvodní zprávě (ClientHello
či ServerHello).
Nezapomeňme, že i zde platí invariant z předchozí kapitoly:
Každé spojení klienta je inspektováno právě tehdy, když je inspektována jeho
mateřská relace. Inspekce zde referuje na užití námi definovaného nového řešení.
Ať už JE stávající relace inspektována nebo NENÍ.
Pokud úvodní zpráva protistrany NEOBSAHUJE extenzi TPE, handshake
bude pokračovat standardním způsobem.
Pokud úvodní zpráva protistrany OBSAHUJE extenzi TPE, musíme se zabývat její hodnotou. Hodnoty client v roli serveru nebo server v roli klienta znamenají standardní handshake. Hodnota proxy značí vytvoření nové inspektované relace, nezávisle na roli endpointu.
Pokud je stávající relace inspektována a nové ne, není snadné jednoznačně
určit příčinu. Nabízí se dvě vysvětlení: buďto je prostředník dočasně mimo provoz, anebo autentizaci klienta cíleně vynechává z inspekce dané služby. Pokud
naopak stávající relace není inspektována a nová ano, prostředník by mohl danou službu cíleně inspektovat pouze s autentizací klienta.
Analogicky by mohl prostředník také kombinovat staré a nové řešení konstrukce TLS-TP komunikace. I kdybychom takové praktiky striktně zakázali,
existují odůvodněné obavy, že jednotlivé implementace (resp. aplikace) nebudou zákaz respektovat. Namísto toho implementacím (resp. aplikacím) v roli
klienta vřele doporučujeme, aby alespoň detekovaly změny certifikátů serveru
při renegociaci a aplikace (resp. uživatele) nechaly určit patřičnou reakci. Detekce by měla zahrnovat:
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• Porovnávání otisků certifikátů.
• Hledání společného prvku certifikačních cest prostředníka a serveru (viz
kapitola 4.1.1 - Transparence ze strany serveru).
• Určování typu autority certifikátu serveru (soukromá či veřejná; viz kapitola 4.1.1.1 - Důvěra k inspekci).
• Spolupráci s aplikační vrstvou - neočekávané certifikáty lze odhalit
například také pinningem (viz kapitola 3.3).

4.1.5 Poznámky ke kompatibilitě
Ve starších verzích protokolu ještě nejsou spolehlivě podporovány extenze a
místo nich bychom se museli uchýlit k tzv. signalizačním šifrovacím sadám (signalling cipher suites, SCS). Nejsou to skutečné šifrovací sady, nýbrž jednosměrné signály, které klient vysílá a server (resp. prostředník) zachycuje, aniž by je
kdy vracel zpátky. Ve smyslu podpory a explicitního povolení inspekce tedy pro
klienta platí stejná podmínka jako v řešení pro TLS 1.2, jen k signalizaci využijeme SCS místo TPE. Ve veřejném módu prostředník SCS přepošle a v
soukromém zadrží. Jediná skutečná potíž se nachází ve směru server-klient:
SCS jsou jednosměrné signály a prostředníkovi neposkytují příležitost o sobě
dát vědět. Situaci můžeme vyřešit dvěma způsoby: buďto klient přijme speciální
zprávu, nejlépe ihned po ServerHello, anebo se bude jeho další chování odvíjet
od počtu po sobě jdoucích zpráv Certificate. Žádný ze způsobů se však pravděpodobně nepodaří prosadit, protože se jedná o zpětné úpravy starší verze protokolu, která je ještě do velké míry uzavřena vůči změnám (mění to až extenze a
TLS 1.2). Každopádně vybočují oba způsoby z nepsaného pravidla všech verzí
protokolu, že veškerá funkcionalita spojení musí být vyjednána prostřednictvím
úvodních zpráv. Byť se některé funkce opírají o specializované typy zpráv, jejich
vyjednání vždy přísluší zprávám úvodním - jedinou dosavadní výjimkou je autentizace klienta.
Ačkoli to nelze chápat jako naše selhání, nové řešení tedy pravděpodobně
není kompatibilní se staršími verzemi protokolu - signalizační sady zkrátka ne129

poskytují dostatečné možnosti, navzdory všeobecné technologické kompatibilitě. Nové řešení bylo každopádně navrženo pro verzi 1.2, ve které už na potenciální problémy narážíme jen ve spojitosti s ostatními extenzemi [WS7].
Prostředník má svobodu extenze v relaci s klientem zachytávat či měnit, v relaci se serverem i navrhovat, a většinou bez následků. Zbytek této kapitoly bude
věnován případům (resp. extenzím), kdy by k problémům skutečně mohlo dojít.
Relevantní extenze si krátce popíšeme a vždy navrhneme řešení. Jak uvidíme, i
přes několik komplikací se vesměs nejedná o nic kritického.
První v pořadí je poněkud obskurní extenze trusted_ca_keys (RFC 6066
[WS30]), která obsahuje seznam certifikačních autorit, jimž klient důvěřuje ve
spojitosti s ověřováním certifikátů (potažmo tedy i s inspekcí). Spadají do toho
jak autority veřejné tak i soukromé, takže prostředník by měl v zájmu ochrany
soukromí z extenze případně odstranit tu svou, než ji přepošle dále. Alternativou je samozřejmě extenzi nepřeposílat, ale pak existuje riziko, že klient certifikát serveru zbytečně odmítne. Asi nejobskurnější je fakt, že extenze vlastně
žádné autority obsahovat nemusí, načež účastníci použijí jakýsi blíže nespecifikovaný „předem vyjednaný seznam“. Ať už pak extenze dává smysl nebo ne,
prostředník daný seznam k dispozici nemá a nemůže vhodně reagovat. Naštěstí
pomáhá další sporná část standardu: serveru (resp. prostředníkovi) dává za
všech okolností svobodu ignorovat cílový seznam autorit a místo toho se prokázat libovolným certifikátem. Toho se prostředník může chopit a potenciální
problém delegovat přímo na klienta, který v nejhorším případě vyhlásí chybu.
Prostředníkovi tedy stačí jen dát pozor, aby neunikly nějaké citlivé informace.
Druhá je extenze cert_type (RFC 6091 [WS9]), jejímž účelem je signalizace
podpory pro odlišné typy certifikátů (aktuálně OpenPGP nebo PKI). Jestliže
klient podporuje nebo povoluje jedině OpenPGP certifikáty, prostředník se
musí podřídit a opatřit si vlastní OpenPGP certifikát, což je snadné a nic to nestojí. Tyto certifikáty jsou obvykle kořenové, takže prostředníci je mohou bez
rozpaků podepisovat vlastními autoritami. Tím také umožní jistou třídu případů užití - příklad bychom nalezli na konci kapitoly 4.1.1.1 (Důvěra k inspekci).
Klientům je tedy v souladu s kapitolou 4.1.1.1 stanoveno vždy v certifikátech
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prostředníků hledat podpis autority, a jinak vyhodnocovat důvěru k inspekci
podle certifikátu samého, i kdyby patřil do třídy OpenPGP certifikátů.
Následují extenze client_certificate_type a server_certificate_type (RFC 7250
[WS31]). Klient jejich prostřednictvím signalizuje podporované typy certifikátů,
a to jak vlastních (client_certificate_type), tak i protistrany (server_certificate_type). Serveru pak přísluší pro oba případy vybrat jeden jediný typ a výsledek stejným způsobem vrátit zpět - prostředník tedy extenze přeposílá. V jistém smyslu extenze rozšířují cert_type, přičemž jedním z typů certifikátů je
právě OpenPGP. Je tu i jeden nový: RawPublicKey. Jedná se o optimalizaci, neboť implementace pak ve zprávě Certificate posílají místo certifikační cesty jen
veřejný klíč koncového certifikátu - předpokládají, že klient má buďto uloženou
mateřskou certifikační cestu anebo veřejný klíč důvěrně zná (např. pinning).
Úprava server_certificate_type či vytvoření speciální extenze by pravděpodobně
bylo zbytečně složité a nevhodné řešení - raději by se měli prostředníci přizpůsobit. Doposud to není v rámci OpenPGP a RawPublicKey certifikátů nijak
problematické.
Dále tu máme extenzi signed_certificate_timestamp (SCT), kterou definuje
koncept Certificate Transparency (CT; viz kapitola 3.3.2). Klient skrze ni signalizuje podporu pro CT a server odpovídá veřejným časovým razítkem svého certifikátu. Extenze může obsahovat jen jedno razítko, takže problém nastává při
souběžné distribuci razítka jak pro certifikát serveru, tak i prostředníka. Certifikát prostředníka by nicméně neměl být nikdy vydán veřejnou autoritou (viz kapitola 4.1.7.1 - Důvěra k inspekci), takže distribuce razítka pro certifikát
prostředníka by nikdy neměla být nutná. Na hypotetické úrovni však nemůžeme vyloučit, že k tomu nedojde, a tak máme několik možností. Jako obvykle bychom mohli vytvořit novou extenzi nebo upravit SCT, aby obsahovala více razítek najednou. Lépe však upustit od SCT ve prospěch standardně definovaného
(ve smyslu standardu CT) zahrnutí razítka přímo do certifikátu, resp. omezit
funkci SCT na prostou signalizaci. Každopádně je doposud CT pouze teoretickým nápadem, takže se můžeme prozatím spokojit s tím, že extenzi nikdo k ničemu nevyužívá.
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Jako předposlední uvádíme extenze status_request (RFC 6066 [WS30]) a status_request_v2 (RFC 6961 [WS32]). Extenze status_request klientům umožňuje
dotazovat se na status certifikátu serveru (ve smyslu revokace - viz kapitola
2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty). Adresát dotazu nebude nadřazená autorita, nýbrž
přímo server, který odpovídá zprávou CertificateStatus, ihned po Certificate.
Autoritě tím výrazně ubývá zátěž, neboť se jí bude na status daného certifikátu
v rámci TLS komunikace dotazovat už jen jeho vlastník (namísto uživatelů internetu). Vedlejším efektem je také ochrana soukromí - autority již nebudou
mít k dispozici informace o tom, který uživatel internetu přistupuje na kterou
službu.
Extenze status_request trpí dvěma velkými neduhy: neumožňuje dotazování
na status nadřazených certifikátů (autorit), a je neoddělitelně svázána jen s jednou metodou kontroly revokace (OCSP). Extenze status_request_v2 uvedené
nedostatky samozřejmě napravuje, a původní extenzi nahrazuje. Shodou okolností také do protokolu nepřidává nic nového - pouze přizpůsobuje obsah extenze a doplňující zprávy. Nekompatibilita s kapitolou 4.1.1 (Transparence ze
strany serveru) se znovu odvíjí od certifikátu prostředníka: aktuálně klient nemůže specifikovat, po kterém certifikátu vyžaduje i jeho status, a po kterém ne může specifikovat pouze okolnosti pro cílový status. Řešení je však triviální:
transparence ze strany serveru již zdvojuje zprávu Certificate, takže nám nic
nebrání zdvojit také zprávu CertificateStatus. Klient tedy postupně přijme dvě
dvojice zpráv Certificate a CertificateStatus, kde CertificateStatus je nepovinná.
Tím standard vychází vstříc situacím, kdy server (resp. prostředník) např. nepodporuje OCSP či neposkytuje vlastní responder. Prostředník by měl každopádně dotaz klienta filtrovat vzhledem k výskytu potenciálně citlivých
informací.
A naposledy uvádíme čerstvě standardizovanou (polovina července 2016)
extenzi Cached Information Extension (RFC 7924 [WS40]). Oba účastníci jejím
prostřednictvím signalizují, že již znají některé statické elementy handshaku a
nepožadují tedy jejich opětovné zaslání. Prozatím extenze podporuje „pouze“
certifikační cesty a údaje ze zprávy CertificateRequest. Právě certifikační cesty
jsou těmi zdaleka největšími a nejstatičtějšími elementy, takže extenze výrazně
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snižuje nároky na šířku pásma obou účastníků, především dlouhodobě. Na druhou stranu však otevírá prostor pro velké nárazové vlny zátěže, když např. cílová služba změní svůj certifikát. Také je do jisté míry problematická pro naše řešení, protože každý element je předdefinovaného typu (TLS CachedInformationType Values [WS7]), a naše řešení musí tedy definovat nový typ:
cert_proxy. Kdybychom v budoucnosti zavedli podporu pro více prostředníků
(viz kapitola 5.3.4), byly by potřeba dodatečné a poměrně komplikované změny.
Výsledkem této kapitoly je odůvodněné tvrzení, že naše řešení není ve vážném konfliktu s žádnou stávající funkcí protokolu. Díky tomu by nemělo z technologického hlediska nic bránit jeho standardizaci, implementaci či následné
adopci.

4.1.6 Poznámky k implementacím
Systematické nároky nového řešení na aplikační vrstvu jsou:
• Knihovna či aplikace klienta musí prostředníkovi projevit důvěru, příp.
inspekci explicitně povolit (záleží na dané knihovně).
• Knihovna či aplikace prostředníka musí rozhodnout o aplikaci veřejného
či soukromého módu, resp. o inspekci dané komunikace nebo jejím propuštění.
• Knihovna či aplikace serveru musí inspekci explicitně povolit, obdrží-li
od prostředníka ClientHello ve veřejném módu.
I když je nepatrně bezpečnější inspekci na straně klienta implicitně povolovat pouze v oprávněných případech (pokud ji prostředí přímo vyžaduje), teoreticky není povolení škodlivé, neboť je chráněno ještě druhou fází: projevem důvěry. Obě fáze jsou příklady tzv. zplnomocnění (autorizace) - jednou jsou
autorizováni všichni prostředníci, a jednou každá skupina či jednotlivci zvlášť.
Kompatibilní knihovny by měly na straně klienta definovat speciální callback,
jehož prostřednictvím aplikacím umožní inspekci pro danou komunikaci (pouze při vytváření nové relace) dynamicky zamítnout. Servery o inspekci nemohou rozhodovat individuálně a musí se v tomto ohledu spoléhat na důvěru
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klienta (viz konec kapitoly 4.1.1.1 - Důvěra k inspekci). I kdyby to tak nebylo, pro
prostředníka je snadné obejít odmítnutí serveru pomocí soukromého módu, samozřejmě za předpokladu, že není vyžadována autentizace klienta.
Pro servery je tedy inspekce vesměs doprovodnou funkcí protistrany, nad níž
nemají téměř žádnou kontrolu. Vzhledem k oboustranné závislosti na projevu
důvěry klienta neexistuje z pohledu bezpečnosti důvod, proč bychom nemohli
inspekci implicitně povolit pro případy, kdy není vyžadována autentizace klienta. Ostatně i současná řešení problému jsou chráněna „jen“ projevem důvěry.
Přesto, znovu připomeňme, že aplikace musí mít možnost toto nastavení pro
danou komunikaci zvrátit.
Globální odmítnutí inspekce by mělo být oprávněné „jen“ u hrstky kritických
služeb, kde mohou následky inspekce hypoteticky významně přesáhnout „pouhou“ újmu na soukromí uživatele. Řečeno jinak, inspekci budou odmítat téměř
výhradně služby, které své uživatele chrání před jimi samými či kterým inspekci zakazuje legislativa. Ať tak či tak, odmítnutí by mělo být zdokumentováno v
podmínkách užití. Ostatní poskytovatelé se budou moci bez problémů spokojit
s delegováním zodpovědnosti na samotné uživatele, resp. jejich projev důvěry.
Konec konců, globální odmítnutí inspekce s sebou může nést riziko ztráty uživatelů ve prospěch konkurence.
Pokud projev důvěry potenciálně provádí člověk (uživatel) a zodpovědná aplikace v daném certifikátu detekuje EKU s hodnotou id-kp-proxyAuth (viz kapitola 4.1.1.1 - Důvěra k inspekci), pak uživatele musí upozornit na kritickou povahu operace, zdůraznit, že projevu důvěru by mělo předcházet řádné ověření
certifikátu (nejlépe s administrátory prostředí), a musí si od něj nadvakráte vyžádat potvrzení. Tyto podmínky se obzvláště vztahují na všemožné trust story
(viz kapitola 2.2.2.2) a v zájmu zpětné kompatibility nejsou vyžadovány
retroaktivně. Na druhou stranu se jedná o dodatečný bezpečnostní mechanismus, který by v zodpovědných aplikacích rozhodně neměl chybět.
Přetože prostředníkovi nic nebrání odložit handshake s klientem (rozhodnutí o inspekci) až do okamžiku přijetí zprávy ServerHelloDone, rozhodnutí
ohledně soukromého a veřejného módu musí padnout už po přijetí ClientHello.
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Závisí-li zvolení módu na doposud neznámých informacech (typicky certifikátu
serveru či autentizaci klienta), špatné rozhodnutí může být ještě zvráceno. Stačí přerušit stávající spojení se serverem a vytvořit nové - klient nic nepozná a
zpomalení nebude velké (v podstatě jen jedna síťová obrátka). Všimněme si, že
předchozí zkušenost může kladně ovlivnit riziko špatného rozhodnutí. Jestliže
prostředník rozhodne o volném propuštění komunikace, nesmí do ní nijak zasáhnout (včetně ClientHello) - jinak neexistuje cesty zpět a jednání prostředníka zcela záměrně směřuje k inspekci.
Naše řešení definuje nové typy chyb, na něž by měly TLS knihovny v součinnosti s uživateli, administrátory či aplikační vrstvou vhodně reagovat. Striktní
požadavek to ale není, ale je doporučeno implementovat následující
funkcionalitu:
1. Chyba inspection_required nastane, když se klient pokusí vyjednat neinspektovanou TLS 1.2 relaci a prostředník odmítne komunikaci
propustit. Knihovna klienta by měla pro tento typ chyby definovat
speciální callback, jehož prostřednictvím by nadřazená aplikace mohla
inspekci jednorázově povolit (potenciálně na popud uživatele).
2. Chyba inspection_denied nastane, když inspekci pro změnu nepovolí
server. Není-li vyžadována autentizace klienta, knihovna prostředníka
může se serverem vytvořit nové spojení za použití soukromého módu. V
opačném případě chybu přepošle knihovně klienta, která by měla
definovat speciální callback, jehož prostřednictvím upozorní uživatele či
aplikaci na vzniklou situaci. Knihovna či aplikace prostředníka by neměla
opětovný pokus o připojení interpretovat jako souhlas klienta ignorovat
přání dané služby - na tom by se měli prostředník s klientem domluvit
explicitně (nelze nic předpokládat).
3. Chyba inspection_identity_not_trusted nastane, když klient nedokáže pro
daný certifikát prostředníka vyhodnotit důvěru. Knihovna klienta by
měla definovat speciální callback, jehož prostřednictvím by mohla
nadřazená aplikace předat situaci k posouzení přímo uživateli. Potom
musí také dbát na to, aby nebyl certifikát prostředníka při zobrazení
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interpretován (například webovými prohlížeči v kontextu HTML či
JavaScript kódu). Umožní-li aplikace automatický projev důvěry, musí
splnit i výše uvedené požadavky ohledně potvrzení takové operace.
4. Chyby s prefixem proxy nastávají při problémech s validací certifikátu
prostředníka. Knihovna prostředníka by měla pro tyto chyby definovat
speciální callback, jenž umožní notifikaci nadřazené aplikace, potažmo
administrátorů.
Rozhodne-li se pro implementaci nového řešení nějaký webový prohlížeč,
velice důležitým a striktním požadavkem je, aby vždy uživatele o inspekci uvědomil (nejlépe vizuálně), umožnil ji povolit či nepovolit jednak implicitně (v
nastavení) a jednak v rámci jedné načtené stránky. Explicitní povolení inspekce
v rámci jedné načtené stránky je přitom ekvivalentní shora vymezenému případu zpracování chyby inspection_required. Následně by mohlo dojít k vyvolání a
zpracování chyby inspection_identity_not_trusted.
Stejné požadavky nelze striktně klást na všechny druhy aplikací, ale přesto
jsou vřele doporučovány.

4.1.7 Dodatek pro PSK
PSK šifrovací sady (viz kapitola 2.2.1 - Pre-Shared Key) jsou celkem tří různých typů, avšak všechny spoléhají na předem vyjednaný soukromý klíč účastníků, který slouží ke dvěma účelům: vypočítání master secret relace a implicitní
oboustranné autentizaci účastníků. Bez klíče či master secret se prostředník do
spojení nedostane.
V kapitole 4 nepovažujeme pasivní simulaci (sdílení klíče) za dobré řešení, a
tak nám nezbývá, než uvažovat o sdílení master secret - na rozdíl od klíče tím
prostředník dostane pouze jednorázovou vstupenku do komunikace účastníků.
Pro PSK (kapitola 2.2.1.1) a RSA_PSK (kapitola 2.2.1.3) šifrovací sady postačí
spolupráce klienta, neboť prostředník může zařídit, aby server vypočítal identický master secret. To už ale neplatí pro DHE_PSK (kapitola 2.2.1.2) šifrovací
sady, u nichž závisí konstrukce premaster secret na veřejném klíči klienta i ser136

veru. Oba se přitom budou lišit a kvůli zdvojení relace (celá kapitola 4.1, včetně
této) se pak budou lišit i spočtená master secret. V tomto případě musí master
secret sdílet nejen klient, ale i server, a to přímo vede na TLS-TP2 komunikaci,
kterou jsme z tématu práce vyloučili. Sice bychom mohli v návrhu řešení
pokračovat, avšak v konečném důsledku nebude úplný, protože bude relevantní
jen pro RSA_PSK sady. Pro aktivní útočníky jsou nejnepříjemnější RSA_PSK
sady, kdežto pro pasivní útočníky naopak DHE_PSK sady.
Namísto sdílení master secret lze hledat řešení i o úroveň níže: v kryptografii. Sice by to bylo mnohem náročnější, ale také prozíravější či vizionářské (detaily v kapitole 5.3.4 - Více prostředníků).

4.2 Když relaci nezdvojíme
Prostředník nyní ponechá relaci účastníků netknutou, ale stále může
zachytávat, vytvářet či měnit zprávy handshaku. Tento přístup má své výhody i
nevýhody. Oproti kapitole 4.1 je více minimalistický, podstatně rychlejší a
eliminuje větší počet dílčích problémů současných řešení (detaily nalezneme v
kapitole 5.1 - Srovnání starého a nového řešení). Na druhou stranu prostředníka
připravuje o znalost sdíleného tajemství relace - to je veliká překážka.
Řešení pro TLS 1.2 musí mít stejný základ jako v kapitole 4.1.1: klient a
prostředník se spoléhají na identicky definovanou extenzi TPE, prostředník
pak aplikuje soukromý či veřejný mód, server případně inspekci odmítá,
prostředník se prokáže certifikátem, klient ho validuje, vyhodnocuje pro něj
důvěru a pokračuje až do odeslání ClientKeyExchange. Doposud se jediná
změna týká veřejných klíčů: prostředník je nyní jen přeposílá (nezdvojuje
relaci, resp. nevnucuje účastníkům své vlastní klíče). Jedná se o naprosto
kritickou změnu, protože právě kvůli ní nemá prostředník přístup ke sdílenému
tajemství, bez něhož pak nemůže ovlivňovat finální kontrolu integrity
handshaku nebo inspektovat či vytvářet provoz. Do situace se musí zapojit
klient a sdílené tajemství prostředníkovi bezpečně (v zašifrované podobě)
předat v novém typu zprávy (například ProxySS). Opatření je natolik účinné, že
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už nezáleží, jestli zvláštní komunikaci mezi klientem a prostředníkem
začleníme do finální kontroly integrity handshaku - prostředník jednoduše
vypočte správné kontrolní součty a odešle je oběma účastníkům.
Relativní úspěch nám kazí až extenze Extended Master Secret (EMS; RFC
7627 [WS20]), která do výpočtu master secret zahrnuje všechny předchozí
zprávy handshaku. I kdybychom učinili výjimku pro certifikát prostředníka,
koncoví účastníci vypočtou odlišná master secret kvůli úvodním zprávám:
• Klient odešle v ClientHello TPE s hodnotou client, kdežto server může
přijmout hodnotu proxy.
• Server odešle v ServerHello TPE s hodnotou server, kdežto klient přijme
hodnotu proxy.
Úvodní zprávy z vlivu EMS vyčlenit nelze, protože bychom tím narušili
bezpečnost, kterou přináší. Manuální úprava úvodních zpráv před výpočtem
master secret je jednak vysoce nepraktická a jednak ji nikdo neschválí, protože
už zkrátka zachází příliš daleko. Jako poslední záchranu by prostředník
teoreticky mohl EMS z ClientHello vyřadit, ale tím by také spojení otevřel jisté
třídě útoků, včetně nám známého 3SHAKE (kapitola 2.1.7.5). Jelikož je
zachování bezpečnosti protokolu nutnou podmínkou, konstatujeme, že jsme se
dostali do slepé uličky a vyčerpali přitom všechny dostupné alternativy. Platí to
nejen pro TLS-TP1C, ale i TLS-TP1S, resp. PSK šifrovací sady.
I kdyby ke sporu s EMS nedošlo, potýkali bychom se s dalšími potenciálně
obtížnými problémy, alespoň se zajištěním forward secrecy (viz kapitola 2.1.7.3)
pro ProxySS.
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5. Implementace
V souladu se zadáním jsme vytvořili ukázkovou implementaci (proof-ofconcept) navrženého řešení. Jako knihovnu SSL/TLS jsme zvolili OpenSSL
[D1], neboť je snad nejznámější a jedna z nejrozšířenějších. Implementace byla
založena na v té době poslední stabilní verzi 1.0.2h, vydané 3. května 2016. Vše
nalezneme na přiloženém CD v adresáři implementation nebo na GitHubu
[D10].
Transparence (viz kapitola 4) byla plně implementována, ovšem prozatím
chybí kompatibilita s některými původními funkcemi:
• Obnovením relace a renegociací (viz kapitoly 2.1.3 až 2.1.5).
• Extenzemi Trusted CA Keys, Status Request, Status Request v2 a Next Protocol Negotiation (kapitola 4.1.5 - Poznámky ke kompatibilitě).

OpenSSL v1.0.2h neimplementuje všechny extenze, takže kompatibilita s
transparencí nemohla být doprogramována pro:
• Extended Master Secret (viz kapitoly 2.1.7.5, 4.1.1, 4.1.2 a 4.2).
• Client/Server Certificate Type a Cached Information (viz kapitola 4.1.5 Poznámky ke kompatibilitě).

Nádavkem byla do kódu prostředníka zahrnuta možnost přeposílání zpráv
účastníků (ne-inspektovaná spojení), avšak prozatím této funkci brání jisté
implementační obtíže. Detaily i možnosti řešení vysvětlíme v kapitole 5.2
(Dokumentace pro vývojáře).
Implementace byla testována na ECDHE šifrovacích sadách. RSA a DHE
jsou implementovány taktéž, avšak testovány nebyly.
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5.1 Dokumentace pro uživatele
5.1.1 Instalace
Ačkoli byla implementace vyvíjena a testována na Mac OS X El Capitan
v10.11.6, konfigurace, kompilace a instalace se řídila obecnými instrukcemi pro
Unix/Linux platformy [D9]. Zatímco níže podaný postup by tedy měl být
přenosný v rámci celého Unix/Linux světa, na Windows a jiných platformách
tomu tak nebude. S konzultací oficiálních instrukcí pro danou platformu by
však nemělo být přizpůsobení náročné. Instrukce jsou součástí distribuce
OpenSSL, takže je najdeme na přiloženém CD, případně v kořenové složce
našeho GitHub repozitáře [D9]. Jedná se o soubory tvaru „INSTALL.XXX“, kde
„XXX“ značí danou platformu.
Celý postup předpokládá, že máme implementaci připravenou v nějakém
adresáři (nazvěme ho zdrojový adresář) a užíváme příkazové řádky.
Fáze I: Konfigurace
Otevřeme příkazovou řádku, pracovní adresář nastavíme na ten zdrojový a
zahájíme konfiguraci OpenSSL:
$ cd <source-dir>
$ ./config --prefix=<install-dir> --release --strict-warnings no-deprecated
no-gost no-nextprotoneg no-psk no-srp no-srtp no-ssl-method enable-chacha
enable-dh enable-dsa enable-ecdh enable-ecdsa

Přestože je implementace na CD již předkonfigurovaná, instalační
adresář (<install-dir>) je absolutní cestou nastaven na <source-dir>/dist a je
tedy nutné ho změnit.
Konfigurace vyjímá z kompilace některé nepotřebné části OpenSSL (např.
starý protokol SSL či extenzi Secure Remote Password) a explicitně naopak
zapíná několik moderních kryptografických algoritmů. Výjimky z kompilace
nejsou pro naši extenzi nikterak důležité a implementace by měla fungovat i
bez nich. Z ostatních přepínačů jsou důležité hlavně enable-dh a enable-ecdh,
které povolují algoritmy DHE a ECDHE výměny klíčů.
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Spuštěním konfiguračního příkazu se v kořenovém adresáři implementace
vygeneruje soubor Makefile, který dále slouží ke kompilaci.
Fáze II: Určení závislostí
V tomto kroku si OpenSSL podle zvolené konfigurace a závislostí v kódu
automaticky generuje seznamy souborů ke kompilaci, a poznamenává si je do
souborů Makefile (ve struktuře adresářů jich je více). Stačí pokračovat
příkazem:
$ make depend

Je-li žádoucí omezit množství výstupu na minimum, doporučujeme mezi
tato slova přidat přepínač „--silent“. Pokud systém hlásí, že příkaz „make“
nezná, je zapotřebí nainstalovat volně dostupný software jako cmake nebo
gmake.
Fáze III: Kompilace
Pokračujeme příkazem:
$ make

Tím vytvoříme kompilované soubory s příponami „.o“ a „.a“. Znovu lze
aplikovat přepínač „--silent“.
Fáze IV: Instalace
Zbývá pouze vytvořit z kompilované implementace binární (spustitelnou)
distribuci. Docílíme toho příkazem:
$ make install

Cíl instalace je <install-dir>. Opět lze přidat přepínač „--silent“.
Výsledkem je struktura souborů a adresářů, z nichž nás zajímá především
spustitelný soubor: ./bin/openssl.
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5.1.2 Spuštění
Vygenerovaná binární utilita openssl poskytuje poměrně mnoho příkazů,
mezi něž patří:
$ ./openssl --help
openssl:Error: '--help' is an invalid command.
Standard commands
asn1parse

ca

ciphers

cms

crl

crl2pkcs7

dgst

dh

dhparam

dsa

dsaparam

ec

ecparam

enc

engine

errstr

gendh

gendsa

genpkey

genrsa

nseq

ocsp

passwd

pkcs12

pkcs7

pkcs8

pkey

pkeyparam

pkeyutl

prime

rand

req

rsa

rsautl

s_client

s_proxy

s_server

s_time

sess_id

smime

speed

spkac

ts

verify

version

x509

Nás budou zajímat čtyři z nich:
• s_server - zapíná TLS server.
• s_proxy - zapíná TLS proxy (prostředníka). Jedná se o námi definovaný
příkaz, který se ve standardní distribuci nevyskytuje.
• s_client - zapíná TLS klienta.
• ciphers - vypisuje podporované šifrovací sady. Přepínačem „-cipher XXX“
potom nastavíme klientu či serveru při výběru šifrovací sady preferenci na
„XXX“.
Doporučujeme spouštět v pořadí: server, prostředník, klient. V příkladech
spouštění uvedených níže přiřazujeme jednotlivým aktérům předgenerované
certifikáty, včetně zastřešující certifikační autority. Vše se nachází ve složce
<source-dir>/certs/tpe a celý proces generování dokumentuje kapitola 5.3.1
(Vygenerování sample certifikátů).
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Spuštění serveru
Základní příkaz (bez inspekce a autentizace klienta):
$ ./openssl s_server -cert <source-dir>/certs/tpe/newcerts/ee_server_cert.crt -key <source-dir>/certs/tpe/private/ee_server_key.pem

-pass

pass:„just some password“ -tls1_2

Takto nebude server požadovat autentizaci klienta a odmítne komunikaci,
kdykoli ve zprávě ClientHello uvidí jinou verzi protokolu než TLS 1.2, anebo
TPE s hodnotou proxy (prostředníka, který se hlásí o inspekci). Služba bude
poskytována na portu 4433. Má-li být spuštěna na jiném portu, musíme
aplikovat „-accept XXX“, kde „XXX“ značí cílový port.
Přidáním „-Verify 3“ začne server vyžadovat autentizaci klienta. Trojka zde
indikuje maximální počet certifikátů v certifikační cestě klienta.
Přidáním „-tpe“ přestane server inspekci odmítat. Rovněž jsme definovali
přepínač „-tpe_not_client_auth“, jehož účelem je inspekci povolit pouze pro
spojení bez autentizace klienta.
Spuštění proxy
Základní příkaz:
$ ./openssl s_proxy -cert <source-dir>/certs/tpe/newcerts/ee_proxy_cert.crt -key <source-dir>/certs/tpe/private/ee_proxy_key.pem -pass
pass:„just some password“

Služba bude poskytována na portu 4434. Má-li být spuštěna na jiném portu,
musíme aplikovat „-p_port XXX“, kde „XXX“ značí cílový port.
Proxy předpokládá, že server je spuštěn na adrese localhost:4433. Jinou
adresu lze zadat pomocí přepínačů „s_host“ a „s_port“.
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Spuštění klienta
Základní příkaz:
$ ./openssl s_client -cert <source-dir>/certs/tpe/newcerts/ee_client_cert.crt -key <source-dir>/certs/tpe/private/ee_client_key.pem -pass
pass:„just some password“ -CAfile <source-dir>/certs/tpe/certs/ca_cert.crt
-tls1_2

A takto bude klient iniciovat pouze TLS 1.2 spojení a pokusí se připojit na
adresu localhost:4433, tedy na server. Jinou adresu lze specifikovat pomocí
speciálního přepínače: „-connect localhost:4434“. Pro testování inspekce je
vhodné použít také přepínač „-verify_return_error“, jenž způsobí verifikaci
certifikátů serveru a proxy.
Pro povolení inspekce už pak stačí pouze přidat „-tpe“.

5.2 Dokumentace pro vývojáře
5.2.1 Vývojové prostředí
Implementace byla vyvíjena na platformě Eclipse Neon a na CD jsou tedy
meta-soubory potřebné pro přímý import projektu. Pakliže operace selže,
pravděpodobně je třeba doinstalovat Eclipse CDT [D8] a zajistit podporu pro C/
C++ projekty.
Jelikož se nám ani po dlouhém zkoumání nepodařilo projekt zkompilovat
přímo z Eclipse, při vývoji jsme kompilovali (a instalovali) manuálně po vzoru
předchozí kapitoly. Obtěžující dobu trvání instalace jsme ukrátili trikem.
Po konfiguraci otevřeme vygenerovaný soubor Makefile a po definici cíle
„install_sw“ přidáme na samostatný řádek další cíl:
install_util_sw: all install_sw

Tím předejdeme dlouho-trvající instalaci dokumentace a vygenerujeme jak
binární utilitu openssl (cíl all), tak i sdílené knihovny (cíl install_sw).
V souvislosti s editací Makefile musíme uvést ještě další změny. Zaprvé, verze

144

OpenSSL by měla být vhodně upravena, například takto:
VERSION=1.0.2h-tpe

Zadruhé, standardně je nastavena třetí úroveň optimalizace při kompilaci
kódu („-O3“), což nevěstí nic dobrého pro ladění (např. může dojít k přeskakování breakpointů). V proměnné „CFLAG“ musí být přepínač „-O3“
nahrazen za „-O0“. Upozornění: opětovná konfigurace (viz kapitola 5.1.1)
soubor Makefile přepíše, společně se všemi změnami.
V neposlední řadě je třeba se ujistit, že Eclipse ví o složce ./include, kam jsou
při kompilaci generovány header soubory.
Před laděním je potřeba provést kompilaci i instalaci. Vše obstará příkaz:
$ make --silent && make --silent install_util_sw

K ladění jsme užili externího (mimo Eclipse), široce rozšířeného a volně
dostupného nástroje gdb. Po importování projektu doporučujeme otevřít
nastavení Eclipse a ujistit se, že je k gdb zadána správná cesta. Je-li gdb
nainstalován ve složce chráněné proti zápisu (na Mac OS X např. /opt/local/
bin), je nutné spustit Eclipse s navýšenými právy, kupříkladu příkazem:
$ sudo /Applications/Eclipse.app/Contents/MacOS/eclipse

Projekt obsahuje následující přednastavené spustitelné konfigurace ( jsou
uložené ve složce <source-dir>/eclipse_launch):
• „s_server (no TPE, CA)“ - server odmítá inspekci a vyžaduje autentizaci
klienta.
• „s_server (no TPE, no CA)“ - server odmítá inspekci, aniž by vyžadoval autentizaci klienta.
• „s_server (TPE, CA)“ - server povoluje inspekci a vyžaduje autentizaci
klienta.
• „s_server (TPE, no CA)“ - server povoluje inspekci, aniž by vyžadoval autentizaci klienta.
• „s_proxy“ - spustí proxy.
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• „s_client (no TPE, proxy)“ - klient nepovoluje inspekci a připojuje se na
standardní adresu proxy.
• „s_client (no TPE, server)“ - klient nepovoluje inspekci a připojuje se na
standardní adresu serveru.
• „s_client (TPE, proxy)“ - klient povoluje inspekci a připojuje se na standardní adresu proxy.
• „s_client (TPE, server)“ - klient povoluje inspekci a připojuje se na standardní adresu serveru.

5.2.2 Poznámky ke kódu
Náš kód je dobře komentovaný, takže postačí, když zde podáme úvod do
knihovny jako takové a rámcově shrneme provedené změny, doplněné o několik
poznámek.
Drtivá většina zdrojového kódu OpenSSL se nachází ve složkách ./apps, ./
crypto a ./ssl, které v tomto pořadí definují:
• Rozhraní pro příkazovou řádku, síťovou a jinou funkcionalitu.
• Obecnou knihovnu pro kryptografické operace.
• Knihovnu implementující protokoly SSL/TLS.
Soubory ve složce ./ssl lze kategorizovat následovně:
• Předpona d1 značí rodinu protokolů DTLS (pro TPE irrelevantní).
• Předpona s23 značí rodinu protokolů SSL (pro TPE irrelevantní).
• Předpona s3 značí protokol SSL 3.0. Přestože by teoreticky tyto soubory
rovněž neměly být relevantní, rodina protokolů TLS používá mnohé jejich
funkce.
• Předpona ssl v podstatě značí společné funkce většiny protokolů.
• A konečně, předpona t1 značí rodinu protokolů TLS 1.x.
Pro každou verzi protokolu vedle těchto souborů existuje také příslušný
header, např. tls1.h. Zdá se, že většina funkcí je přesto deklarována v ssl.h.
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Hlavní změny
Největší část našich změn představují nové soubory ./apps/s_proxy.c a ./ssl/
t1_prx.c. Prvně jmenovaný je vlastně složením ./apps/s_client.c a ./apps/
s_server.c, protože prostředník se vůči klientům chová jako server a vůči
serverům jako klient. Z výsledného složení byly odstraněny irrelevantní části
(např. ty, které souvisely s PSK), přičemž zbytek byl propojen do jednoho celku
a podroben lehkým modifikacím. Nechybí ani renegociace, ovšem ta ještě není
podporována v jiných částech implementace.
V souboru ./ssl/t1_prx.c je definován modifikovaný handshake s oběma
účastníky, založený na ./ssl/s3_srvr.c a ./ssl/s3_clnt.c. Prostředník posílá zprávy
střídavě do každé relace tak, aby byl dodržen protokol a komunikace byla
navázána (tls12_prx_do_handshake()).
Do původních utilit s_server a s_client byly přidány přepínače pro TPE (viz
kapitola 5.1.2) a obě nyní také informují uživatele, kdykoli se v ClientHello
vyskytne extenze TPE, resp. když je vzniklé spojení inspektováno.
Jak uvádí kapitola 5.1.1, do složky ./certs/tpe jsme vygenerovali ukázkové
certifikáty, včetně zastřešující certifikační autority. Generování dokumentuje
kapitola 5.3.1.
Podepisovaný artefakt je vytvářen v souboru ./ssl/t1_ext.c.
Přeposílání zpráv, restart relací a jejich implikace
O inspekci či propuštění komunikace rozhodujeme ve dvou fázích:
• Po přijetí ClientHello od klienta (soukromý či veřejný mód).
• Před odesláním ServerHello klientovi (inspekce či propuštění).
Propouštění komunikace je při naší implementaci, snažící se o maximální
využití původního kódu OpenSSL, poněkud problematické. Implementace je
totiž založena nejprve na čtení zpráv a poté na jejich přeposílání, abychom
věděli, kterou zprávu je třeba kdy poslat. Musíme tedy interpretovat alespoň
úvodní zprávy handshaku (ClientHello a ServerHello) a detekovat příjem zprávy
CertificateRequest (vyžaduje-li server autentizaci klienta). Problém však

147

nastává po přijetí ChangeCipherSpec: všechny další zprávy jsou zcela šifrované,
včetně údajů o typu zprávu a její délce. Jelikož prostředník nemá kvůli
obyčejnému přeposílání zpráv přístup k master secret účastníků, naše
implementace selhává. Zasláním HelloRequest nic nevyřešíme, neboť RFC 5246
(standard TLS 1.2 [WS1]) jasně říká:
„This message will be ignored by the client if he is currently negotiating a
session.“
Řešení problému přeposílání spočívá v hybridním přístupu: budeme číst
zprávy jen do chvíle, než padne definitivní rozhodnutí o volném propuštění
komunikace. Pak stačí jen propojit:
• Vstup relace s klientem a výstup relace se serverem.
• Vstup relace se serverem a výstup relace s klientem.
Jednoduché propojení (bez interpretace) je sice efektivnější, ale žádá si na
druhou stranu buďto dvě vlákna (pokud rozhraní blokuje), anebo dynamický
přechod na rozhraní, které neblokuje (pak si vystačíme s jediným vláknem).
Takové rozhraní se v OpenSSL vyskytuje již nyní („non-blocking BIO“).
Popsané řešení je možné nasadit jen tehdy, když mezi fázemi nedojde k
žádné úpravě komunikace účastníků - jinak selže kontrola integrity. Proto je
také rozhodnutí první fáze do jisté míry závazné. Např. firewally jsou nuceny
inspektovat spojení, jakmile z ClientHello odstraňují nějaký soukromý obsah
(viz kapitola 4.1.5). Obecně představuje nepřekonatelný problém jen časná
aplikace veřejného módu - druhá fáze pak nesmí rozhodnout odlišně od té
první8, leč by způsobila přerušení obou relací a čekání na opětovné připojení
klienta, které musíme nejprve klasifikovat jako „identické“, a to na základě
údajů, které máme k dispozici při první fázi9:
• Údajů z nižších síťových vrstev: adrese serveru a klienta.
• Prodlevy mezi ukončením původního spojení a započetím nového.
• Obsahu zprávy ClientHello.

8. Má vyšší prioritu než rozhodnutí první fáze.
9. Druhá fáze navíc disponuje informacemi o serveru, autentizaci klienta či zvolené
šifrovací sadě.
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Všimněme si, že informací není mnoho a velmi snadno se může jednat o
odlišnou komunikaci. Uvažme kupříkladu uživatele žádajícího o zobrazení
nějaké webové stránky (řekněme www.dropbox.com) a nezávislou aplikaci,
žádající o stejné spojení z jiného důvodu (řekněme oficiálního klienta služby
Dropbox, který by se tímto způsobem mohl ujišťovat o stavu připojení k
internetu). Nyní je vysoce patrná praktická potřeba hlubšího spojení mezi
jednotlivými vrstvami (aplikační, transportní a relační) a stejnou myšlenku ve
své knize opakovaně vyjadřuje i pan Ristić [PK1]. Jako zajímavost v tomto
směru uvádíme firewally od firmy Palo Alto Networks [W37] (viz také kapitola
6.1).
Konstatujeme, že jistá třída prostředníků (vesměs pokročilé firewally) bude z
technologických důvodů přirozeně opatrná vůči veřejnému módu. Shodou
okolností je v tom podporuje i sama praxe, poněvadž s autentizací klienta se
setkáme jen zřídka. Reálné použití transparence ze strany klienta (veřejného
módu) pak bude o to výjimečnější (v obecném případě), neboť relevantních
služeb není velké množství a u mnoha z nich lze odůvodněně předpokládat
zablokování této funkce (viz kapitoly 4.1.6 a 6.1).
Ukázali jsme si, že rozhodnutí první fáze je nejdůležitější a že druhá fáze ho
bude obvykle respektovat. Vysvětlili jsme, že nejistota ohledně inspekce či
propuštění komunikace způsobí preferenci soukromého módu, jakožto
výsledku první fáze. Současně ale také platí, že v prostředí s frekventovanou
autentizací klienta bude spíše preferován mód veřejný. Vše záleží na dané
aplikaci či prostředí, resp. vhodném statistickém poměru obou případů.
Bude-li implementován restart relací (přechod z veřejného na soukromý
mód), musíme si zapamatovat předchozí „pochybení“, správně identifikovat
navazující připojení a v první fázi rozhodnout „správně“. Minulá zkušenost
může mít význam i při přechodu ze soukromého na veřejný mód (server
nečekaně vyžaduje autentizaci klienta). V tomto případě restartujeme pouze
relaci se serverem a nečekají nás žádné principiální potíže.
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Finální poznámky
S ne-inspektovanou komunikací se pojí i přeposílání neznámých extenzí v
úvodních zprávách (zajištění dopředné kompatibility).
Co se týče chybových hlášek, snažili jsme se pro každou situaci vyvolit tu
nejlepší možnou, podle jejich oficiální specifikace (RFC 5246 [WS1], sekce 7.2.2.
- Error Alerts). Některé také přímo určuje kapitola 4.
Při vývoji implementace jsme měnili jména či deklarace některých funkcí či
datových položek, a tím alespoň trochu narušili zpětnou kompatibilitu. Na
druhou stranu, dokázali bychom se obejít i bez těchto změn. Implementace by
však byla náročnější a výsledný kód by tratil na udržitelnosti, čitelnosti a
dalších kvalitativních vlastnostech.
Na závěr ještě odkážeme na:
• Specifikaci řešení (kapitolu 4).
• Oficiální dokumentaci OpenSSL v1.0.2h [W44].
• Porovnání prvního a posledního commitu naší implementace [D11]. SHA
identifikátor posledního commitu začíná na „89d2321“.

5.3 Sample certifikáty a trust story
Na přiloženém CD se nachází složka ./implementation/certs/tpe reprezentující certifikační autoritu vygenerovanou pomocí OpenSSL v1.0.2h. Její součástí
jsou ukázkové certifikáty ( jeden pro autoritu a jeden pro koncového prostředníka), které obsahují kritickou extenzi Extended Key Usage (EKU; viz kapitola
2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty) s nově definovanou hodnotou id-kp-proxyAuth (viz
kapitola 4.1.1.1 - Důvěra k inspekci). Stejnou autoritu jsme využili i k vygenerování certifikátů pro klienta a server, které používáme při spouštění (viz kapitola
5.1.2).
Proces generování dokumentuje navazující podkapitola. Cílem této kapitoly
je experimentálně ověřit zpětnou kompatibilitu id-kp-proxyAuth s několika
hlavními implementacemi trust storů (viz kapitola 2.2.2.2).
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Testován byl pouze operační systém Mac OS X a ve všech trust storech byla
při zkoumání naimportovaných certifikátů viděna předkonfigurovaná číselná
reprezentace id-kp-proxyAuth (OID): 1.2.3.4.5.
1) Základní test: Keychain (Klíčenka) na Mac OS X El Capitan v10.11.6
(15G31)
Operace přidání našich certifikátů skončila úspěchem.
2) Testování webových prohlížečů
Na Mac OS X nelze instalovat Internet Explorer nebo Microsoft Edge, a
Google Chrome či Opera se spoléhají na Klíčenku (viz výše). Pouze Mozilla
Firefox má vlastní trust store.
Mozilla Firefox na Mac OS X El Capitan v10.11.6 (15G31)
Operace přidání certifikátu autority proběhla úspěšně.
Operace přidání certifikátu prostředníka selhala a podala tuto generickou
chybovou hláška:
„Tento certifikát se nepodařilo ověřit a proto nebude přidán do seznamu certifikátů. Vydavatel certifikátu je neznámý nebo nedůvěryhodný, platnost certifikátu
mohla vypršet, certifikát byl zneplatněn nebo nebyl schválen.“
Nejpravděpodobnější příčinou je to, že jsme certifikát přidávali do kolonky
„Lidé“, neboť kolonka „Servery“ nenabízí možnost importu. Vygenerovaný certifikát prostředníka je totiž doménový.
3) Testování jiných platforem
Prozatím byla testována pouze Java a její KeyStore (viz kapitola 2.2.2.2).
Java SE verze 1.8.0_74 (build 1.8.0_74-b02)
Operace přidání našich certifikátů skončila úspěchem. Pro přidání byl užit
oficiální nástroj Javy zvaný keytool.
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5.3.1 Proces generování
Podobně jako v kapitole 5.1.1 budeme i zde dokumentovat postup pouze pro
Unix/Linux operační systémy.
Nejprve je potřeba připravit cílový adresář pro certifikační autoritu. Docílíme toho s použitím příkazové řádky, po navigaci do vhodného adresáře a spuštění této série příkazů:
$ mkdir cert_sample
$ cd cert_sample
$ mkdir certs csr newcerts private
$ touch index.txt
$ echo 01 >serial

Jakmile do vzniklého adresáře cert_sample překopírujeme předkonfigurovaný soubor ./implementation/certs/openssl.cnf (nalezneme na přiloženém CD),
od konečného výsledku nás dělí už jen několik dalších příkazů:
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$ cd cert_sample
# Nejprve vytvoříme self-signed certifikát autority, a k němu příslušný
soukromý klíč.
# Všechny položky kromě „Common Name“ jsou předkonfigurovány a stačí je
odkliknout.
$ openssl req -new -x509 -nodes -days 36500 -config openssl.cnf -keyout
private/ca_key.pem -out certs/ca_cert.crt
# Poté vytvoříme požadavek na podpis koncového certifikátu prostředníka, a
k němu příslušný soukromý klíč.
# Všechny položky kromě „Common Name“ a hesla jsou předkonfigurovány a stačí je odkliknout.
$ openssl req -new -nodes -config openssl.cnf -out csr/ee_proxy_cert_req.csr -keyout private/ee_proxy_key.pem
# Žádost podepíšeme naší autoritou. Výsledný certifikát: newcerts/01.pem
$ openssl ca -config openssl.cnf -in csr/ee_proxy_cert_req.csr
# A nakonec přejmenujeme. Přípona „.crt“ je nutná pro systémy Windows.
$ mv newcerts/01.pem newcerts/ee_proxy_cert.crt

Soukromé klíče jsou podle našeho přání situovány do složky ./private, a
vytvořené certifikáty do složky ./newcerts.
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6. Závěrem
Ohledně TLS, PKI či současných řešení problému důvěryhodných prostředníků bylo v oboru IT bezpečnosti napsáno již mnohé, ale vesměs se jedná o pouhé útržky. I přes existenci mnoha inspektorů, resp. jejich programátorů, jsme
nenalezli nikoho, kdo by před námi zasadil důvěryhodné prostředníky v TLS do
takto obsáhlého kontextu, resp. průřezu problematikou, natož aby stávající řešení po zevrubné a objektivní analýze oprávněně zavrhl, a začal hledat nějaké
jiné - v tomto směru se můžeme považovat za průkopníky. Ve stejném duchu
musíme mezi přínosy práce počítat také ustanovení obecných definic (viz kapitola 1.3.1 - Definice problému), resp. definice transparence (kapitola 4 - Honba za
lepším řešením), a grafické shrnutí závislostí mezi bezpečnostními prvky protokolu (kapitola 2.4 - TLS: Bezpečnostní závislosti).
Fundamentálním přínosem je pak samozřejmě návrh nového řešení (kapitola 4.1), formou vysvětlených změn oproti stávající verzi protokolu. Přesnou specifikaci bychom našli až v budoucím internetovém draftu, který podáme TLS
Working Group [WS19] ke standardizaci. Draft bude nicméně sestávat téměř výlučně z výtahu této práce, přeformulovaného, přeloženého do angličtiny a
vhodně doplněného o několik, pro účely této práce irrelevantních, náležitostí.
Výjimkami jsou zlepšení inspirovaná snad jedině kapitolami 6.3.1 až 6.3.6 či dodatečnými požadavky standardizačního orgánu. Mohly by jimi být např. adaptace řešení pro aktuálně připravovanou novou verzi protokolu či výběr specifické
varianty řešení - kupříkladu technologické zakročení proti prostředníkům, jejichž certifikáty se budou vztahovat k veřejným autoritám (viz kapitola 4.1.1.1 Důvěra k inspekci). V tomto okamžiku bychom nemohli žádnou specifikaci chápat jako finální, a v práci jsme se tudíž zaměřili na vytvoření solidního základu
pro navazující internetový draft: návrh nového řešení, jeho důsledné vysvětlení
a zhodnocení, nastínění alternativ a spojených praktických aspektů, a vytyčení
oblastí pro navazující bádání.
Navzdory předchozímu odstavci je navrhované řešení již nyní plně funkční,
a to i bez přímé podpory koncových aplikací (na pozadí). Jeho úspěšné nasazení je podmíněno aktualizací (případně i konfigurací) knihovny pro TLS verze
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1.2, jejíž výskyt závisí především na hardwaru a platformě, přičemž v současnosti ji zahrnují nejen přibližně tři čtvrtiny relevantních serverů v internetu
[W13], ale i drtivá většina moderních zařízení (mladších sedmi či šesti let). Na
straně klienta je nasazení podmíněno také projevem důvěry vůči certifikátu
prostředníka či jeho nadřazené autority. To už je zajímavější, protože je potenciálně vyžadována podpora pro nově definovanou hodnotu extenze Extended
Key Usage (EKU; viz kapitola 4.1.1.1). V drtivé většině případů bude zpětná
kompatibilita zajištěna, když „nový“ certifikát přijme příslušný trust store (viz
kapitola 2.2.2.2). Logicky vzato by trust story měly vždy přijímat všechny správně formované certifikáty, nehledě na neznámé extenze či hodnoty, aby nemusely čelit nařčením z nepoužitelnosti. Tuto hypotézu jsme experimentálně ověřovali (viz kapitola 5.3 - Sample certifikáty a trust story), a pokud pro nějaký trust
store neplatí, zavedení podpory by mělo být všehovšudy triviální operací (detaily na začátku kapitoly 4.1.6 - Poznámky k implementacím). Poté už je na každé
koncové aplikaci zvlášť, jestli a jak bude s novým řešením pracovat, a zda-li
bude případně potřeba explicitně dodefinovat podporu pro novou hodnotu
EKU.
Návrh se ubíral cestou co nejmenších změn a co největší zpětné kompatibility, takže nároky při nasazení jsou téměř nulové, až na zmíněnou novou hodnotu
EKU, která sice řešení zaceluje a zabezpečuje, ale také potenciálně brání okamžité zpětné kompatibilitě. Rovněž se návrh zaměřuje na procedurální aspekty
řešení, aniž by zacházel do zbytečných implementačních detailů (ty by měla
poskytnout až naše ukázková implementace). Byť to v práci explicitně neuvádíme, alespoň v kapitole 4.1.1 (Transparence ze strany serveru) jsme se také řídili
doporučeními z Privacy Considerations for Internet Protocols (RFC 6973
[WS45]), resp. Confidentiality in the Face of Pervasive Surveillance: A Threat
Model and Problem Statement (RFC 7624 [WS46]).
Splnili jsme cíle kladené zadáním práce, resp. kapitolou 1.3.2. Nalezené řešení je přínosnější než to stávající (viz kapitola 6.1 - Srovnání starého a nového řešení), přičemž některé jeho části lze rozšířit či přizpůsobit. Naše ukázková implementace (viz kapitola 5) sice ještě není dokonalá, ale zato je dobře
komentovaná, vysoce čitelná a jednoznačně dokazuje jak funkčnost navrhova155

ného řešení, tak i jeho poměrně velkou složitost na implementační úrovni. Žádná implementace však nemůže dokázat to nejdůležitější: bezpečnostní a jiné
vlastnosti, podle nichž jsou taková řešení posuzována.
Matematickým důkazem korektnosti či obecné míry efektivity protokolu se
nikdo nezabývá, protože by byl důkaz příliš náročný a pravděpodobně i zbytečný. Návrh protokolu je primárně posuzován podle bezpečnostních závislostí
(viz kapitola 2.4) a tedy teoretického splnění cílů, počtu nutných síťových obrátek a celkové úrovně kompaktnosti či rozšiřitelnosti. Stejným metrem jsou pak
posuzovány i navazující internetové standardy (např. extenze). Odtud plyne
naše snaha zachovat původní bezpečnostní závislosti protokolu a nechat se jimi
inspirovat při vytváření nových.
Navazující kapitoly zasazují nové řešení do kontextu aktuální praxe, podávají
obecnější přehled nejen ohledně našich záměrů, ale také budoucího vývoje
problematiky. Najdeme v nich spoustu zajímavostí, které se jinde v práci
nevyskytují.

6.1 Srovnání starého a nového řešení
Shrnutí: bilance velmi kladně vyznívá ve prospěch nového řešení. Nejprve se
postupně vyjádříme ke všem obtížím uvedeným v kapitole 3.1 (V čem stávající
řešení selhávají).
3.1.1: Jednostranné povědomí o inspekci (TLS-TP1)
Přetrvává i v novém řešení, ovšem pouze v odůvodněných případech, kdy
prostředník aplikuje soukromý mód. Reálné implementace prostředníků (hlavně firewally) jsou užívány právě kvůli inspekci a typicky tedy usilují o co nejvyšší úroveň inspekce. Každá výjimka pracuje v jejich neprospěch a podle kapitoly 5.2.2 (Poznámky ke kódu) je pro ně veřejný mód lepším implicitním
nastavením. Další případy užití soukromého módu nastávají, když server
inspekci odmítá, ač přitom nevyžaduje autentizaci klienta, resp. když klient
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trvá na užití dané služby a prostředník na inspekci. Tím nové řešení z velké části bere v potaz jak nevědomost tak i bezmocnost serverů.
Více detailů také v kapitole 4.1.6 - Poznámky k implementacím.
3.1.2: Jednostranná simulace (TLS-TP1S)
TLS-TP1C je v současných řešeních synonymem pro aktivní simulaci serveru a pasivní simulaci klienta. V tomto ohledu práce došla svého naplnění a našla
podstatně lepší řešení, které za minimální cenu umožňuje oboustrannou transparenci prostředníka. Zajímavým jevem vyskytujícím se v novém řešení je jednostranná anonymita prostředníka - jeho identitu zná právě ten účastník, který
mu dal důvěru (klient). Jednostranná anonymita má hodnotu pro firewally
(specifickou třídu prostředníků), které si určitě nebudou přát veřejně vyhlašovat svou existenci, identitu a spojené, potenciálně citlivé, informace. Rovněž je
to výhodné pro servery, které se pak nebudou muset potýkat s otázkou, zda-li
prostředníkům projeví důvěru - nebude muset vznikat TLS-TP2 komunikace,
kterou jsme z tématu práce vyloučili.
Jednostranná anonymita se analogicky vztahuje i na prostředníky ze strany
serveru a ve spojitosti s povinnou autentizací serveru (resp. prostředníka na
straně serveru) vede k užití pasivní simulace serveru (viz kapitola 3). Přestože
simulaci v této práci rozhodně nepovažujeme za dobré řešení, pasivní simulace
serveru je v rámci TLS-TP1S běžně užívanou a nepříliš nebezpečnou praxí.
Problém jednostranné simulace pro TLS-TP1S tedy přetrává a transparence ze
strany klienta se v tomto případě ocitá mimo náš dosah. Více detailů ohledně
úspěšného návrhu transparence pro TLS-TP1S (resp. TLS-TP1CS) nalezneme v
kapitole 5.3.4 (Více prostředníků), společně s hlubším zdůvodněním a více argumenty pro jednostrannou anonymitu.
3.1.3: Křehká aktivní simulace (TLS-TP1C)
Nové řešení aktivní simulaci hravě převyšuje, především díky bezpodmínečné kompatibilitě s koncepty, které mají v prvé řadě zabraňovat útokům za pomoci podvodných certifikátů (viz kapitola 3.3). Už jen tím jsou naše cíle převážně splněny.
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Aplikace na straně klienta sice mohou i nadále inspekci zabránit ( jednoduše
ji odmítnout), ale mohou tak činit na popud uživatele, kterému by tato svoboda
- dle našeho soudu - rozhodně měla být udělena. Analogicky by pak měla být
prostředníkovi (firewallu) udělena svoboda zablokování komunikace. Některé
aplikace budou jistě mít k odmítnutí závažné důvody (např. klienti Datových
schránek či internetového bankovnictví - viz dodatek 7.2), ale vesměs by se mělo
jednat o ojedinělé až extrémní případy (podrobnější zdůvodnění viz kapitola
4.1.6 - Poznámky k implementacím). Pro většinu z takových případů by měla být
situace posuzována individuálně a oproti současným řešením tedy nedochází
ke změně. O firewallech a výjimkách budeme za krátkou chvíli mluvit
podrobněji.
3.1.4: Implementace aktivní simulace (TLS-TP1C)
Drtivá většina obtíží uvedených v citované kapitole byla eliminována a zbývají jen ty obecné, které vyvstávají ze zdvojování relace účastníků:
• Jedno spojení může být silnější a druhé slabší. Absence podpory prostředníka pro moderní kryptografii sníží bezpečnost komunikace.
• Možný nesoulad TLS konfigurací účastníků a prostředníka.
• Vzrůstající časová režie při vytváření a renegociaci komunikace, trochu
také při jejím obnovení.
Kapitola 5.3.4 (Více prostředníků) pravděpodobně poskytne návod k eliminaci
i těchto zbývajících problémů. Vždy ovšem platí, že prostředník musí obzvláště
silně chránit soukromý klíč ke svému certifikátu, případně i k certifikátu nadřazené autority - ty nesmí nikdy padnout do nesprávných rukou.
3.1.5: S pasivní simulací nejsou žerty
Pasivní simulace klientů je pryč, společně s ochranou jejich soukromých klíčů. Zbylo jen obecné rozhodování, které služby budou za jakých okolností
inspektovány.
Na systematické úrovni je snad jedinou skutečnou výhodou současných řešení nad tím novým zpětná kompatibilita na starší verze protokolu (viz kapitola
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4.1.5 - Poznámky ke kompatibilitě). Ironicky by tuto slabinu nového řešení měla
nakonec odstranit jeho dlouhotrvající integrace do praxe (viz kapitola 6.2 - Prosazování nového řešení), během níž by mělo zastoupení TLS 1.2 v internetu podle očekávání vystoupat blízko ke 100% [W13].
Přínosy nového řešení jsou naopak mnohé. Ulehčuje celkovou implementaci
a snižuje riziko chyby (hlavně bezpečnostní). Oproti současným řešením přibývají dvě výhody pro služby vyžadující autentizaci klienta: klient již nemusí sdílet svůj soukromý klíč a prostředník musí serveru oznámit, že je komunikace
inspektována. Dále již prostředníci nebrání masivní adopci konceptů jako pinning či DANE, obecněji užití specifické více-fázové kontroly certifikátů (viz kapitola 3.3). Koncové aplikace (hlavně webové prohlížeče) již nemusí kontrolu
pinningu (např. HPKP) přeskakovat, když se certifikát serveru vztahuje k nějaké dodatečně přidané (předpokládá se, že soukromé) autoritě, resp. takovou
skutečnost vůbec detekovat (ani to nemusí být vždy možné). Rovněž je v novém
řešení inspekce z pohledu klienta snadno viditelná, takže aplikace mohou uživatele na inspekci upozornit nebo jim nabídnout jednoduchou funkci jejího zapínání či vypínání (zde se odkazujeme na snadnou koexistenci inspektovaných
a neinspektovaných relací - viz kapitoly 4.1.3 a 4.1.4). Vedlejším efektem řešení
je i první krok ke zpřístupnění kvalifikovaných certifikátů pro užití v TLS. Systematické (resp. inherentní) řešení prostředníků je zkrátka teoreticky všestranně výhodné. Praktickou stránku uvedených výhod rozvedeme do většího
detailu.
Autentizace klienta je v praxi užívána minimálně a když ano, dané služby bývají zpravidla z inspekce vyjmuty, neboť typicky nepředstavují nebezpečí a pro
uživatele jsou něčím kritické (např. nějaká bankovní aplikace). Klient na jejich
užití také většinou trvá, a potom typicky není ochoten či nemůže sdílet příslušný soukromý klíč - v horším případě inspekci zabraňuje specializovaná aplikace, kterou klient využívá (např. AppStore na operačním systému Mac OS X, resp.
iOS). Pro firewally bývají tyto výjimky velmi nebezpečné, neboť kromě jiného
umožňují exfiltraci dat ven z infrastruktury a malwaru dávají k dispozici neinspektovaný kanál ke komunikaci s vnějším světem. Jak ukazuje například
záznam jedné z prezentací na konferenci Black Hat Europe 2013 [V4], ke kom159

promitaci střežené infrastruktury potenciálně stačí jen jediná výjimka. Navazujícím problémem často bývá identifikace aplikace, která provoz vyvolala - s konkrétní doménou by mohla komunikovat nejen klientská aplikace, ale např. i
webový prohlížeč. V tomto ohledu již vidíme pokrok u firewallů od Palo Alto
Networks [W37]. Komunikaci klientských aplikací budou firewally typicky propouštět díky nízké zneužitelnosti, anebo protože se nenechají inspektovat. Provoz webových prohlížečů budou firewally naopak typicky inspektovat, jednak
kvůli vysoké zneužitelnosti a jednak proto, že jejich inspektování je snadné. Jelikož výjimkám nikdy nedokážeme technologicky předejít, nové řešení je v
rámci autentizace klienta z velké části ekvivalentní těm stávajícím. Je výhodné
hlavně tehdy, když klient užívá nějakou ne-kritickou a potenciálně nebezpečnou službu s autentizací klienta, u které toleruje inspekci, ale není ochoten či
nemůže sdílet příslušný soukromý klíč, a případná související aplikace inspekci
nebrání. Jsou to natolik minoritní případy, že lze přínos označit za spíše teoretický, alespoň v současnosti a pro kategorii firewallů.
Praktický pohled na koncepty popsané v kapitole 3.3 je takový, že pokud
daná aplikace podporuje v zájmu vyšší bezpečnosti např. pinning či DANE a
inspekci odhalí, příčinu určí podle tohoto výčtu (označme ho AV): někdo na aplikaci útočí, na straně serveru došlo k chybě, provoz je inspektován důvěryhodným prostředníkem. Jednoznačná identifikace příčiny je obecně obtížná a drtivá většina aplikací se jí tedy nebude zaobírat. Zatímco některé aplikace mohou
uživateli přenechat rozhodnutí o dalším postupu (souhrnně je označme jako
první skupina), drtivá většina bude situaci buďto ignorovat, anebo uživateli zobrazí chybu a možnou příčinu, a skončí (souhrnně je označme jako druhou skupinu). Nové řešení umožní aplikacím z druhé skupiny zařadit se v prostředí s
inspekcí do první skupiny. Druhá skupina je výrazně početnější než ta první,
takže celkový přínos tentokráte není zanedbatelný, především pak ve spojitosti
s povědomím uživatelů o inspekci (viz později). Majoritní skupinu prostředníků však tvoří firewally, jimž záleží hlavně na povolení či nepovolení jejich
inspekce, přičemž nepovolení pro ně typicky nebude mít velký význam. Konzervativní hlasy tedy mohou z tohoto pohledu znovu přínos označit za spíše
teoretický, avšak v celkovém obraze by se zmýlily, neboť v něm kontext fi160

rewallů příliš velkou roli nehraje. S nasazením nového řešení je z výčtu AV
úspěšně odstraněna „inspekce důvěryhodným prostředníkem“, což vytváří příležitost pro masivní adopci konceptů z kapitoly 3.3 či jiným, podobně zaměřeným. Kromě výrazně vyššího povědomí o inspekci ze strany uživatelů a později
vysvětlených výhod pro uživatele internetu se tím sníží i riziko útoků skrze
podvodné certifikáty, které je poměrně reálné - argument podpoříme studií TLS
Proxies: Friend or Foe? [PS4], nařčením firmy Blue Coat jako nepřítele internetu
[W38], a nikoliv ne naposledy sekcí Widespread SSL Interception ve čtvrté kapitole knihy Ivana Ristića [PK1].
Několikrát již bylo předznamenáno, že snad největší přínos nového řešení
spočívá v povědomí o inspekci a v jejím explicitním povolení či nepovolení na
obou stranách. Na straně klienta se skutečný význam tohoto tvrzení nedotýká
koncových aplikací, nýbrž samotných uživatelů. Inspekce totiž v praxi vyvolává
právní problémy. Např. Česká pošta při krátké konzultaci (viz dodatek 7.3)
potvrdila, že by jí nové řešení mohlo z právního hlediska takové problémy podstatně ulehčit, a pokud by bylo standardizováno, uvítala by produkty, které by
ho implementovaly. Kompatibilní aplikace (především webové prohlížeče) by
tedy měly uživatelům vždy poskytnout příležitost k dočasnému odmítnutí
(resp. akceptování) inspekce, jak udává kapitola 4.1.6 (Poznámky k implementacím). Dočasné odmítnutí může na oplátku způsobit zablokování komunikace na
firewallu a je to tak nutné, protože malware nesmí být schopen firewally obcházet. Nové řešení sice malwaru dává vědět, že je sledován, avšak existenci firewallu je možné odhalit i mnoha jinými způsoby.
Na straně serveru se přínos týká naopak aplikací, které nyní budou moci na
inspekci reagovat, ale pouze, když prostředník nasadí veřejný mód. Odmítnutí
inspekce vzbudí pozornost prostředníka jen za předpokladu, že klient bude na
užití dané služby trvat. Nastanuvší situaci můžeme řešit buďto soukromým
módem (pokud služba nevyžaduje autentizaci klienta), anebo udělením výjimky a propuštěním komunikace (pokud služba vyžaduje autentizaci klienta).
Technologické propojení veřejného módu s autentizací klienta nelze rozporovat, protože má obrovský význam pro kritické služby, které odmítnutím inspekce chrání své zákazníky (resp. uživatele) před velkým rizikem zneužití. I kdyby
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nebylo propojení nutné, síla kritických služeb by se vší pravděpodobností zapříčinila jeho doplnění do finálního standardu.
Vzájemná prospěšnost nového řešení a masivní adopce konceptů z kapitoly
3.3 potom může mít pozitivní vliv na aplikace komunikující s předem neznámými službami (nejdůležitěji na webové prohlížeče), resp. jejich trust story. Některé jsou systémové a nemusí být zcela transparentní. Systémové trust story
často povinně obsahují specializované autority svých výrobců, a tak lze v extrémním případě spekulovat, že by nějaká vládní organizace mohla výrobce diskrétně donutit k vydání nějaké delegované autority. Vzhledem ke kapitole 2.2.2
(Public Key Infrastructure) lze již do značné míry dokonce spekulovat, že by
trust story mohly občas přímo obsahovat autority pod vlivem vládních organizací. Ať už se podobné spekulace nakonec potvrdí nebo ne, kombinace našeho
řešení a konceptů z kapitoly 3.3 obrovsky ztěžuje zneužití takových autorit, a
přesně tímto směrem se pomalu ubírají i nedávné technologické trendy (systém
PKI zkrátka není sám o sobě dostatečně bezpečný).
V některých aspektech se také současná řešení s tím novým shodují - např. v
podpoře pro PSK šifrovací sady a v identických podmínkách pro úspěšné obnovení inspektované relace bez zásahu prostředníka (viz kapitola 4.1.3 - Obnovení
relace). Zásadního charakteru je potom shoda v nutném požadavku na přítomnost certifikátu prostředníka či jeho nadřazené autority v lokálním trust storu
klienta (viz kapitola 4.1.1.1 - Důvěra k inspekci).
Výkon obou řešení můžeme věrohodně porovnávat jedině s pomocí specializovaných a souběžně vyvinutých implementací, bez přidané hodnoty a s identickou úrovní optimalizace. Ani jednu z takových implementací nemáme v tuto
chvíli k dispozici, takže se pokusíme výkon obou řešení srovnat alespoň teoreticky. Při zanedbání shodných prvků či triviálních rozdílů zbývají:
1. Pro současná řešení: vygenerování fake certifikátu a jeho bezpečné
uložení, resp. vyzvednutí.
2. Pro nové řešení: dodatečná validace certifikátu prostředníka, příp. i jeho
statutu, a vyhodnocení důvěry. Jakmile však klient jednou naváže
inspektovanou relaci, při následném navazování si vystačí už jen s
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kontrolou platnosti certifikační cesty prostředníka. S pomocí RFC 6961
[WS32] by se nám mělo podařit zpomalení omezit už na desítky
milisekund.
3. Pro nové řešení: rozhodnutí prostředníka ohledně aplikovaného módu.
Nemělo by se jednat o složité rozhodování, takže zpomalení by mělo být
omezené. Navíc ho může snížit dočasná paměť (resp. předchozí
zkušenost).
4. Pro nové řešení: zpomalení související s transparencí ze strany klienta
(detaily v kapitole 4.1.2). V tomto případě se nám nepodaří dopady na
výkon dodatečně snížit, avšak s rezervou bychom na moderním stroji
mohli horní mez zpomalení odhadnout na 300-400 milisekund [W42].
V průměrném případě tedy můžeme v novém řešení konstatovat mírné a
omezené zpomalení, pravděpodobně v jednotkách procent.. V rámci vyjednání
jedné relace účastníků s autentizací klienta bychom maximum zpomalení odhadli na 20 až 30 procent. Důležitým výsledkem je i minimální zpomalení pro
servery, které bývají typicky silně zatěžovány i bez našeho řešení.

6.2 Prosazování nového řešení
Za všechny vyřešené problémy a výhody (viz kapitola 6.1 - Srovnání starého a
nového řešení) platíme prakticky výlučně časem. Nejprve se budeme potýkat se
standardizací, pak s implementací a distribucí na cílová zařízení, a nakonec případně i s využíváním možností nového řešení v koncových aplikacích, resp. se
zaváděním podpory pro „nové“ certifikáty. Standardizace, implementace a distribuce jsou fundamentálními kroky procesu integrace a dohromady potrvají
přinejmenším rok nebo dva. Stěžejní důležitosti nabývá i fakt, že integrace nijak nenarušuje funkcionalitu protokolu, navazujících protokolů (HTTPS,
SMTP, IMAP atd.) či technologií (namátkou PEAP, SASL a Channel ID), v neposlední řadě i existujících aplikací nebo současných řešení problému důvěryhodných prostředníků. Právě tato všeobecná tolerance může při postupné
adopci hrát klíčovou, ba dokonce největší, roli.
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Proces integrace se bude téměř určitě odvíjet od jednotlivých případů, resp.
praktické potřeby. Z kapitoly 6.1 můžeme usoudit, že v krátkém časovém horizontu bude praktická potřeba nejvyšší u firewallů a jejich zákazníků, a z dlouhodobého časového horizontu naopak u koncových aplikací a uživatelů internetu. Započetí procesu integrace lze očekávat u výrobců síťového hardwaru,
kteří nebudou mít co ztratit a naopak budou moci získat lepší pozici na trhu.
Základní implementace nového řešení by pro ně navíc měla být poměrně triviálním rozšířením toho stávajícího. Výrobce firewallů bude nejspíše motivovat
praktická potřeba jejich zákazníků a o trochu vyšší bezpečnost nového řešení,
přičemž i pro ně platí předchozí tvrzení ohledně implementace. Současně s tím
bude zlomovým bodem reakce webových prohlížečů. Jakmile se některý z nich
rozhodne pro podporu nového řešení, pravděpodobně ho pak díky prakticky
úplné technologické kompatibilitě postupně integrují všechny. Nasazení
inspekce se v praxi obzvláště vymezuje na prostředí státní správy či korporátní
prostředí, kde nejčastěji figurují operační systémy Windows, resp. webové
prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge. Nejhůře budou ostatní webové
prohlížeče odůvodněně čekat na reakci firmy Microsoft (to je silný předpoklad),
a potom rozhodne o úspěšné integraci řešení až tlak ze strany zákazníků, resp.
uživatelů. Podotkněme, že ač je integrace do webových prohlížečů zlomovým
bodem, skutečný cíl leží až v koncových aplikacích - v tomto smyslu můžeme
integraci do webových prohlížečů naopak chápat jako milník.
Do prosazování nového řešení bude potřeba investovat úsilí a čas. Jeho konečnému úspěchu nicméně nestojí v cestě žádná technologická překážka, a objektivně můžeme nad veškerou pochybnost konstatovat, že transparence je
lepším řešením než simulace. Během standardizace pravděpodobně vytvoříme
diskusní forum a pokusíme se do něj přizvat některé odborníky a lidi z praxe.
Obecně problém existuje již dlouhodobě a je poměrně známý, takže ze všeho
nejvíce nás budou zajímat názory ohledně chyb či nedostatků a podněty k dalšímu zlepšení. Zároveň se nesmí nikomu podařit v řešení odhalit zásadní (v horším případě nevyhnutelnou) konceptuální chybu či defekt - stejný výsledek je
ostatně předpokladem pro úspěšnou standardizaci.
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6.3 Navazující výzkum a práce
Ze všeho nejdůležitější je zaobírat se možnostmi přizpůsobení řešení pro
TLS 1.3 [WS3]. Přestože je nová verze protokolu stále ve fázi internetového
draftu a nachází se mimo rámec této práce, je vhodné alespoň upozornit na několik čelních a relevantních změn (aktuálně má poslední revize číslo 16):
• Funkční závislosti handshaku byly přepracovány, a podle všeho je nyní
protokol mnohem výkonnější a komplikovanější.
• Mechanismus renegociace byl odstraněn.
• Mechanismus obnovení relace byl odstraněn ve prospěch PSK klíčů a ticketů.
• Autentizaci klienta lze nyní provádět až po navázání spojení ( jistá obdoba
renegociace).
• Extenze Extended Master Secret se dočkala absorbce do protokolu (útočníci ji již teoreticky nemohou cíleně blokovat).
• Mechanismus generování master secret, resp. derivace klíčů byl přepracován.
• Spousta drobných zlepšení protokolu a související kryptografie, resp.
bezpečnosti.
• Byla zavedena podpora pro nové kryptografické algoritmy, resp. jejich
varianty.
• Bylo zapovězeno užití funkcí MD5, SHA-1 a SHA-224 v algoritmech digitálního podpisu.
• DSA ( jeden z algoritmů digitálního podpisu) již není podporován.
Již nyní vypadají změny velice dobře, ale jsou také obsáhlé a vyžádají si přehodnocení nemála oblastí našeho řešení.
Poslední dobou zažívá TLS Working Group nebývalý „boom“ ohledně počtu
podaných draftů a nacházíme mezi nimi i další, potenciálně relevantní technologie a práce. Jednou z nich je Secure Password Ciphersuites for Transport Layer
Security [WS39], která definuje nové šifrovací sady a metodu autentizace. Au-
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tentizaci zakládá na standardních přihlašovacích údajích ( jméno a heslo) a užívá přitom i extenzí. Druhou je podobná a do jisté míry konkurenční Augmented
Password-Authenticated Key Exchange for Transport Layer Security [WS43],
která ale nedefinuje vlastní šifrovací sady. Jejich charakteristiky se nápadně podobají SRP šifrovacím sadám (viz dodatek 6.1.3), které patrně výrazně modernizují, nádavkem přidávají robustnost a první uvedená dokonce deklaruje úmysl
částečně nahradit potřebu pro PKI. Reálné užití tohoto typu autentizace by se
však mělo omezit až na TLS 1.3, která podle všeho umožní prvotní výměnu aplikačních zpráv ještě před navázáním šifrovaného spojení. Do kontextu „nové“
autentizace v TLS musíme zařadit i TLS-KDH: Kerberos + Diffie-Hellman in
TLS [WS42], resp. snahu o opětovné využití protokolu Kerberos (viz dodatek
6.1.2) v rámci TLS 1.2 i 1.3.
Podobně jako my mluví draft TLS Server Identity Pinning with Tickets
[WS41] o podvodných certifikátech a slabinách PKI (viz kapitola 2.2.2.3 - Temné
stránky PKI), upozorňuje na existenci mnoha nezávislých opatření (mj. viz kapitola 3.3) a zdůrazňuje, že se dosud žádné z nich nedočkalo široké adopce. Pro
TLS 1.3 tedy zavádí novou metodu pinningu, založenou na kryptografii (nikoli
PKI), která funguje naprosto transparentně a nemusí být integrována do aplikační vrstvy, ať už v rámci jednotlivých navazujících protokolů nebo aplikací.
Na obecné úrovni je nápad velmi hezký, ale prakticky by si musel server vydržovat další šifrovací klíč a byly by kladeny další nároky na jeho výkon. Zajímavými argumenty tohoto draftu jsou také:
„It is noted that the relevant industry forum (CA/Browser Forum) is indeed
pushing for extensive adoption of Certificate Transparency. HPKP is a standard,
but so far has proven hard to deploy. TACK has some similarities to the current
proposal, but work on it seems to have stalled.“
Teoreticky existuje určitý přínos i v adaptaci řešení pro DTLS 1.2 [WS38], ale
s tím je lépe počkat až na reálný a význačný případ užití.
Následující podkapitoly jsou věnovány nedostatkům našeho řešení, resp. na
aktuálních trendech nezávislým nápadům ohledně dalšího rozvoje.
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6.3.1 Vymezení pravomoci prostředníka
V současnosti si účastníci vyjednávají jedno sdílené tajemství, z nějž po několika transformacích vzejde jeden klíč pro symetrické šifrování a jeden pro
podepisování zpráv. Je-li úspěšně aplikována inspekce, prostředník má přístup
k oběma klíčům. Idea zlepšení spočívá v úpravě kryptografického systému vyjednávání sdíleného tajemství a generování klíčů tak, aby mohl být prostředníkovi udělen přístup pouze ke klíči pro šifrování - tím bude jeho pravomoc omezena na čtení komunikace, nikoli už její úpravu či generování. Tato úprava je
zásadního charakteru (vede k obecným změnám protokolu) a v rámci pouhé
extenze ji nejspíše nikdo neschválí. Porušuje také zpětnou kompatibilitu s aplikacemi, které z nasazení protokolu vyzvedávají master secret či jednotlivé klíče. V této záležitostí bychom raději měli počkat na TLS 1.3, která už by mohla
skýtat nějaké konkrétní možnosti úpravy.

6.3.2 Kvalifikované certifikáty
Kapitola 4.1.2 (Transparence ze strany klienta) definuje pojem podepisovaného artefaktu a přisuzuje mu formu jakési zprávy, která je speciálně konstruovaná tak, aby umožňovala použití kvalifikovaných certifikátů (dále jen KC) pro
autentizaci (viz kapitola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty). Technologická kompatibilita je však jen jednou částí problému - ještě je tu legislativa, podmínky užití KC
a nakonec také samotná praxe [W47]:
„Ministerstvo vnitra vydalo vyhlášku č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V této vyhlášce je zakotvena povinnost
řídit se normou ČSN ETSI TS 101 456 (Požadavky na postupy certifikační autority vydávající KC), která obsahuje požadavek, aby podepisující osoby používaly
svěřené kryptografické klíče pouze pro elektronický podpis. Dále obsahuje požadavek na poskytovatele, aby podepisující osobu smluvně zavázal k tomu, aby klíče
používala výhradně k tomuto účelu. Zákon o elektronickém podpisu ve stávajícím
znění stanovuje užití KC v souladu s touto normou.
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Je nutné vysvětlit rozdíl mezi podepisováním a autentizací. Podpisem se rozumí úkon podepisující osoby, který má význam vzhledem k podepisovaným datům.
Podepisující osoba potvrzuje, že se s daty, která podepsala, seznámila a s jejich obsahem souhlasí. Autentizací je míněno vytvoření podpisu k náhodně vygenerovaným datům, přičemž tento úkon slouží pouze k určení identity dané osoby a nemá
žádné následky vzhledem k obsahu náhodně vygenerovaných dat.
Použití KC pro autentizaci je možné řešit výhradně tak, že osoba, která se autentizuje, podepisuje srozumitelný text, např. „Tímto se přihlašuji k systému….“. Je
nepřípustné, aby podepisující osoba elektronicky podepisovala množinu dat, jejíž
obsah nezná. KC, resp. odpovídající kryptografické klíče, proto není možné využít
ani k navazování komunikace přes SSL.
Teoreticky by měla být v KC (určeném tedy pouze k ověření zaručeného elektronického podpisu) nastavena pouze nepopiratelnost odpovědnosti. Možnost digitální podpis by v certifikátu měla být nastavena pouze v případě, že má být používán pro autentizaci. Ve většině aplikací však není možné takto nastavený KC
pro vytvoření podpisu použít – došlo zde bohužel k rozporu mezi tvůrci norem a
praxí (v KC je nastavena jak nepopiratelnost odpovědnosti tak digitální podpis).“
Přestože by KC byly v rámci e-governmentu vhodné i k autentizaci (nejen k
elektronickému podpisu), doposud tomu zabraňují hlavně právní opatření, která mají subjekty chránit před zneužitím. To ovšem neznamená, že by nemohla
být novelizována, nastanou-li příznivé okolnosti a když vznikne skutečná
pohledávka. Ostatně, tento typ autentizace není u systémů e-governmentu žádnou novinkou a v minulosti ho využívala např. Daňová schránka).
V zájmu povolení užití KC pro autentizaci v TLS by musela novela dotyčných norem specifikovat přesné požadavky pro zpracování klientských certifikátů v implementacích protokolu, a to v praxi vede na vznik nového druhu jejich „certifikace“ (v současnosti např. FIPS 140). Poté musí být příslušně
novelizovány i právní předpisy (aplikace stavějící na KC by byly zákonně zavázány pracovat výhradně s certifikovanými implementacemi TLS), a nakonec
potrvá jeden rok, než vyprší platnost již vydaných KC, resp. než se uživatelé KC
přizpůsobí.
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Celý proces může být snadno odstartován standardizací námi navrhnutého
podepisovaného artefaktu. Stačí definovat speciální extenzi, jejímž vyjednáním
bude stávající forma důkazu o identitě klienta nahrazena za podepisovaný artefakt. Zároveň musí být vyjednán konkrétní světový jazyk, takže aplikace klienta
musí v ClientHello signalizovat podporované jazyky (seřazené podle preference), a server musí pro ServerHello jeden z jazyků vybrat. Vedlejší povinností extenze by tedy byla definice šablony podepisovaného artefaktu pro hlavní světové jazyky (resp. alespoň evropské [W43]). Kdyby mělo dojít k současnému
vyjednání jak této nové extenze, tak i TPE (viz kapitola 4.1), vyjednaný jazyk by
samozřejmě měl absolutní váhu a nahradil by implicitní angličtinu TPE.
KC svůj speciální status vždy standardním způsobem deklarují ([W43],
sekce 2 - Usage in the European Union), takže pro implementace protokolu není
problém definovat speciální callbacky, jejichž prostřednictvím by aplikace uživateli zobrazila žádost o podpis, společně s patřičným kontextem a podepisovaným artefaktem, a nechala si užití certifikátu potvrdit.
Nakonec si povšimněme, že standardizace nezávislé extenze pro podepisovaný artefakt způsobí redundanci veřejného módu TPE. Jak bylo ovšem řečeno
v kapitole 5.1 (Srovnání starého a nového řešení), technologické propojení veřejného módu (nebo něčeho podobného) s autentizací klienta nelze rozporovat, i
kdyby nebylo nutné.

6.3.3 Podmíněný soukromý mód
O veřejném módu, povolování či odmítání inspekce a blokování komunikace
již bylo v práci řečeno dost. Na druhou stranu, dosud jsme se nezabývali otázkou, jestli by nemělo nasazení soukromého módu prostředníka podléhat svolení ze strany klienta. Teoreticky se samozřejmě jedná o pěknou funkci, nicméně
v praxi pro ni hledáme uplatnění jen velice stěží. Jednoduše řečeno hledáme
případ užití, kdy aplikace na straně klienta vynucuje, aby se o inspekci dozvěděla i aplikace na straně serveru, která přitom nevyžaduje autentizaci klienta pomocí certifikátu ( jinak musí prostředník povinně aplikovat veřejný mód). Napa-

169

dá nás jen jediná vyhovující situace: přímá online komunikace dvou lidí (nad
TLS), z nichž jeden má roli klienta a druhý roli serveru, přičemž klient identifikuje (ověřuje) server podle příchozího certifikátu. Není pro nás snadné si představit, že by taková Instant Messaging (IM) aplikace existovala a byla reálně
užívána.
Eventuální řešení musí každopádně počítat s tím, že udělení souhlasu by
mohlo být komplikované pro uživatele, a pro mnoho aplikací tedy nevhodné k
implementaci.

6.3.4 Více prostředníků
Mluvíme-li o více prostřednících, nejprve začněme ode dvou: komunikace
typu TLS-TP1CS. Kdyby se podařilo úspěšně vyřešit TLS-TP1S v duchu kapitoly 4 (bez simulace) a zachovat přitom jednostrannou anonymitu (viz kapitola 6.1
- Srovnání starého a nového řešení), museli bychom nové řešení (viz kapitola 4.1)
vhodně přizpůsobit. Do konce této kapitoly nazvěme prostředníka ze strany
klienta TPC a prostředníka ze strany serveru TPS.
Zaprvé, TPS může překrýt informaci o inspekci. Pravděpodobně bychom
měli zajistit, aby k tomu dojít nemohlo.
Zadruhé, transparence ze strany klienta závisí na veřejném klíči TPC. Budou-li prostředníci dva, klient musí buďto přijmout veřejný klíč TPS (varianta
A), anebo TPS musí serveru přeposlat veřejný klíč TPC, a to mimo vlastní výměnu klíčů se serverem (varianta B).
Ve variantě A je TPS podle předpokladu transparentní (má vlastní identitu) a
jednostranně anonymní, kvůli čemuž je identita TPS pro stranu klienta skrytá.
Nakonec tedy musí veřejný klíč TPS klientovi odeslat přímo server, a nádavkem
ho digitálně podepsat.
Ve variantě B nedokáže server ověřit veřejný klíč TPC, znovu kvůli jednostranné anonymitě - může se jen zeptat TPS, jestli se veřejný klíč TPC shoduje s klíčem, který obdržel při navazování spojení.
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Jak vidíme, celé to začíná být zmatečné a komplikované. Transparence ze
strany serveru by navíc musela vypadat podobně jako varianta A.
Kdybychom v předpokladu relaxovali podmínku na zachování jednostranné
anonymity, situace by pravděpodobně byla ještě horší. Prostředník ze strany
serveru by musel prokázat spolupráci se serverem a hodně záleží na vlastnostech (resp. okolnostech) takového důkazu. Jistou možnost představuje další z
aktuálních internetových draftů: Delegated Credentials for TLS [WS44]. Mohl
by serveru umožnit vystavovat pro svého prostředníka dočasné a snadno ověřitelné certifikáty, čímž by prostředník vlastně vystupoval jako jeho přímý
zástupce.
Kromě kompatibility s naším řešením působí relaxování podmínky jednostranné anonymity další obtíže v souvislosti s certifikátem TPS a některými
extenzemi či funkcemi (viz kapitola 4.1.5 - Poznámky ke kompatibilitě). Nezapomínejme také, že se pak prostředník ze strany serveru stává de-facto oboustranným prostředníkem (TLS-TP2), což by téměř jistě vyvolalo diskusi ohledně modelu (kvality) důvěry obou účastníků: může být jeden model výrazně slabší než
ten druhý?
Již pro dva jednostranné prostředníky vzniká velký počet problémů. Při zachování jednostranné anonymity se nám podaří jejich počet omezit na minimum, avšak v několika oblastech o to více stoupá složitost řešení. Nabízí se
otázka, jak se většině vzniklých problémů vyhnout. Vůbec nejlepší odpovědí by
měla být vhodná úprava kryptografického systému vyjednávání sdíleného tajemství v protokolu. Současnou podobu lze charakterizovat jako uzavřené endto-end vyjednání, bez přidaného mechanismu oprávněného zásahu někým jiným, a právě to bychom mohli označit za hlavní příčínu nejen zdvojování relací
(kapitola 4.1), ale i problému jednostranné anonymity prostředníka ze strany
serveru. Ideálně bychom potřebovali jediné end-to-end vyjednání, do kterého
by oba koncoví účastníci mohli transparentně zahrnout i své lokální prostředníky. Na tento poznatek se odkazujeme i v kapitole 4.1.7 (Dodatek pro PSK).
Oboustranní prostředníci navíc začínají volat po specializované variantě protokolu a PKI, a větší počet prostředníků ve stejné komunikaci zachází s otázkami ještě dále - namátkou:
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• Kteří prostředníci budou jednostranní, kteří oboustranní, a jaká budou
dovolená schémata?
• O kterých prostřednících budou mít koncoví účastníci povědomí?
• Mohl by některý prostředník zastínit v daném směru všechny ostatní?
Teoreticky stoupá složitost celého protokolu a modelu důvěry s každým dalším prostředníkem kvadraticky, včetně rizika zneužití, ledaže bychom pro
prostředníky zavedli stejný pojem tranzitivní důvěry, jaký platí i pro certifikační
autority (viz kapitola 2.2.2.1 - X.509v3 certifikáty). Praktická potřeba se doposud
naštěstí omezuje pouze na komunikaci typu TLS-TP1CS ( jednostranné
prostředníky), takže ostatními případy prozatím nemá smysl uvažovat. Díky
tomu také pravděpodobně nebude nikdy využito opatření pro dopřednou kompatibilitu z kapitoly 4.1.1 (Transparence ze strany serveru).

172

6.3.5 Jednostranná důvěra k inspekci
Navážeme-li na předchozí kapitolu o více prostřednících, úspěšné řešení
TLS-TP1S v duchu kapitoly 4 (bez simulace) a specificky i kapitoly 4.1.1.1 (Důvěra k inspekci) skýtá další zajímavé zlepšení, které pracovně nazveme jako jednostrannou důvěru k inspekci. Daný účastník by danému certifikátu projevoval
důvěru pouze pro určitou svou roli (klient či server), resp. v určitém směru.

6.3.6 Vylepšení projevu důvěry
Kapitola 4.1.1 (Transparence ze strany serveru) definuje, mimo jiné, chyby
inspection_required a inspection_identity_not_trusted.
Podle kapitoly 4.1.6 (Poznámky k implementacím) by mohlo jejich zpracování
vést až k uživatelem řízenému projevu důvěry vůči do té chvíle neznámému
certifikátu prostředníka. Zde by teoreticky mohl hrát roli nějaký automaticky
ověřitelný a pokud možno i nezvratitelný důkaz, že se prostředník nachází v lokální sítí klienta.
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7. Dodatky
7.1 Šifrovací sady
7.1.1 Exportní sady
Převzato z oficiálního seznamu IANA (TLS Cipher Suite Registry [WS8]):
• RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
• RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5
• RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
• DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA
• KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_SHA
• KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA
• KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5
• KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5
• KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
Můžeme si všimnout, že exportní sady omezují sílu symetrického šifrovacího klíče na 40 bitů. Omezují ale také výměnu klíčů, konkrétně například RSA
na 512 bitů. Obě hodnoty jsou v současnosti obdobně směšné. Aktuální doporučení shrnují následující tabulky10:

10. Převzato od německého federálního úřadu pro informační bezpečnost (BSI)
[WS12].
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Rok
Šifry

2015

2016

2017-2021

Délka klíče
Symetrické

128

128

128

Faktorizační

2048

2048

3072

Logaritmické

2048

2048

3072

Eliptické

224

256

256

Tabulka 1: Doporučované délky šifrovacích klíčů.
Rok
Hašovací funkce

2015

2016

2017-2021

Používání
SHA-224

Ano

Ne

Ne

SHA-256

Ano

Ano

Ano

SHA-384

Ano

Ano

Ano

SHA-512

Ano

Ano

Ano

Tabulka 2: Doporučované používání hašovacích algoritmů dle roků.
Dodatečné poznámky k exportním sadám:
• Pojmenování exportních sad se může v praxi odlišovat, např. klíčovým
slovem „exp“ místo „export“, nebo umístěním klíčového slova v oficiálním
názvu sady (implementace OpenSSL).
• Exportní sady jsou oficiálně plně podporovány až do TLS 1.0 (včetně). Od
TLS 1.1 je lze vyjednat jen ve zpětně kompatibilním módu ( jestliže jeden z
účastníků podporuje či povoluje jen TLS 1.0 nebo SSL). Přesto lze exportní sady vždy snadno zakázat, a právě to je také již po mnoho let doporučenou praxí.
Více informací o exportních sadách a jejich vzniku lze nalézt např. na Wikipedii [W19].
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7.1.2 Kerberos sady
Převzato z oficiálního seznamu IANA (TLS Cipher Suite Registry [WS8]):
• KRB5_WITH_DES_CBC_MD5
• KRB5_WITH_DES_CBC_SHA
• KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5
• KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
• KRB5_WITH_RC4_128_MD5
• KRB5_WITH_RC4_128_SHA
• KRB5_WITH_IDEA_CBC_MD5
• KRB5_WITH_IDEA_CBC_SHA
Pro jednoduchost byly vynechány exportní sady s výměnou klíčů nebo autentizací založenou na prokotolu Kerberos [W25] ( jsou uvedeny již v předchozím dodatku). Zřejmě se jedná o staré šifrovací sady, které již prakticky nikdo
nepoužívá a jejichž algoritmy šifrování (DES, 3DES, RC4, IDEA) již nejsou bezpečné [W7, sekce Encryption algorithms]. Nejsou ani kompatibilní s TLS 1.2.
Kerberos je robustnějším protokolem než TLS a odlišuje se v cílech i přístupu. Jejich vzájemná integrace (přibližně před pěti lety vyšel informační dokument vysvětlující užití TLS v Kerberos [WS21]) je tedy z jistého úhlu pohledu
zvláštní. Přesto znovu zaznamenáváme návrat KRB šifrovacích sad do TLS
[WS42] a oba protokoly se patrně trochu „přetahují“.

7.1.3 SRP sady
Převzato z oficiálního seznamu IANA (TLS Cipher Suite Registry [WS8]):
• SRP_SHA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
• SRP_SHA_WITH_AES_128_CBC_SHA
• SRP_SHA_WITH_AES_256_CBC_SHA
• SRP_SHA_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
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• SRP_SHA_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
• SRP_SHA_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
• SRP_SHA_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
• SRP_SHA_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
• SRP_SHA_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Vynecháme-li staré a zapovězené šifrování pomocí 3DES, stále se jedná o použitelné šifrovací sady. Jsou ale omezeny na TLS 1.1 a nižší, neboť jsou svázány
s kryptografickou hašovací funkcí SHA-1. Proti té byl demonstrován praktický
kolizní útok (collision attack), který pro daný vstup a jeho kontrolní součet
najde nový (kolizní) vstup, a tím funkci obírá o titul kryptografické hašovací
funkce. TLS 1.2 se snaží spoléhat na rodinu funkcí SHA-2, ale v oblasti digitálního podpisu jí brání odkazované kryptografické standardy.
Za posledních 7-8 let nebyly tyto šifrovací sady ani jednou aktualizovány,
takže se nejspíše vůbec nepoužívají. Ostatně se s velkou jistotou jedná o logické
vyústění několika skutečností (kromě jiného).
Zaprvé, TLS se čím dál tím více projevuje jako černá skříňka (black box) k
vytváření zabezpečených kanálů, na nichž potom staví navazující technologie a
aplikace. Podobně se navzdory svým problémům dlouhodobě rozšiřuje a ustaluje PKI, jakožto univerzální a přizpůsobivý prostředek k jednosměrné či
obousměrné autentizace. Zahrnuje i nejrůznější hardware: např. smart karty či
Wi-Fi přístupové brány (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP).
Zadruhé, SRP výměna klíčů a autentizace [WS16] měla primárně delegovat
autentizaci z vyšších protokolů (např. IMAP), která staví na standardních
přihlašovacích údajích ( jménu a heslu). Není však autentizace jako autentizace.
Zatímco kombinaci TLS a PKI lze užívat „snadno“ a automaticky, na autentizaci ve vyšších protokolech (resp. aplikacích) mohou být kladeny širší nároky.
Např. HTTPS, FTPS a IMAP umožňují guest access a autentizaci implicitně nevyžadují (funkce přihlašování či odhlašování jsou pro ně žádoucí). Na to TLS
1.2 rozhodně není uzpůsobena a uvidíme, jak se situace změní se standardizací
TLS 1.3 - nejspíše není náhoda, že pro ni již nyní vznikají dva nezávislé drafty,
které jsou SRP podobné (viz kapitola 6.3).
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Zatřetí, historický vývoj ukazuje, že spoléhat na podporu SRP v TLS není
příliš moudré. Nezávislé aplikace mohou rovněž v mnohem větší míře upravovat požadavky na autentizaci či přidávat další mechanismy.
Začtvrté, z pohledu aplikační vrstvy můžeme konstatovat funkční ekvivalenci mezi SRP a PSK (viz kapitola 2.2.1), přičemž druhá jmenovaná je potenciálně
rychlejší, obecnější, udržovaná a používaná.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem lze SRP vnímat jako minoritní (až
obskurní) autentizaci v TLS, přičemž reálným zájemcům by pravděpodobně
měla být doporučena autentizace prostřednictvím PKI či PSK, anebo nějaká
„vyšší“ technologie.

7.2 Průzkum o užití nové extenze
Autor práce je zaměstnancem společnosti eTRENDS s.r.o., poskytující bezpečnostní služby některým z páteřních systémů11 českého e-governmentu a
také některým podnikovým systémům, které jsou veřejností masově používány.
Má proto přístup k několika řídícím pracovníkům s odpovědností za aplikování
bezpečnostních technologií - někteří inspekci ještě nepraktikují, a někteří naopak již poměrně dlouho a ve velkém.
Tito pracovníci byli konzultováni ohledně přínosu extenze navržené v kapitole 4.1. Smluvní svolení jmenovat společnosti, osoby či citovat jsme neobdrželi,
nicméně zobecněné výsledky jsou následující:
1. Extenze a doprovodné mechanismy výrazně lépe vsazují inspekci do
platného právního rámce. V ČR to znamená: zákoník práce [L1], zákon o
ochraně osobních údajů [L2], zákon o kybernetické bezpečnosti [L3] a
zákon o elektronickém podpisu [L4]. V Evropské unii to znamená:
nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) [L6], směrnici o

11. Dva z nich jsou podle platné vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti kategorizovány jako „kritické“ IS, jeden pak jako „významný“ IS.
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soukromí a elektronických komunikacích12 a nařízení o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (GDPR) [L7].
2. Extenze společně s kompatibilními koncovými aplikacemi umožňuje
jednorázové povolení či naopak odmítnutí inspekce uživatelem, což je
přínosné pro konstruktivní rozhodování o inspekci nebo zablokování
komunikace na základě informovaného souhlasu uživatele (k tomu se
ještě vrátíme později).
3. Uživatelé sítí v praxi mnohdy prosazují užití mobilních aplikací, kterým
v současnosti téměř nelze předkládat fake certifikáty. Teoreticky sice
extenze eliminuje nutnost udělení výjimky z inspekce, ale nakonec své
slovo budou mít i vývojáři řečených aplikací (nemusí extenzi povolit) a
příslušné operační systémy (nemusí poskytnout rozhraní pro správu
důvěryhodných certifikátů). U desktop aplikací je situace podobná, ale
správa certifikátů už v jejich případě nebývá problematická.
4. Extenze nijak nevylepšuje časté problémy aplikační vrstvy - kupříkladu
správu certifikátů prostředníků (resp. jejich autorit), která je zejména v
rozsáhlých infrastrukturách obtížná až nemožná kvůli outsourcingu
správy firewallů či certifikátů, resp. problémům spojeným s šířením
certifikátů k velkému okruhu osob nebo jejich revokací či obnovou.
5. V případě Datových schránek můžeme dokonce zveřejnit, že by na svých
serverech extenzi tohoto druhu rozhodně nepovolila, protože to
zakazuje zákon (dovoluje pouze antivirovou kontrolu).
Souhrnně konzultovaní provozovatelé potvrdili, že uplatnění inspekce je pro
ně při stávajícím technologickém řešení právně riskantní. Typicky v této souvislosti zazněla inspekce e-mailového provozu.

12. Tato směrnice byla na podnět Irska a Rakouska rozsudkem evropského Soudního
dvora zrušena jako odporující ústavním právům [L9]. Tím se judikatura navrátila
ke starší směrnici 2002/58/ES [L5]. Pro naši práci je však důležitější jeden z nálezů
tohoto soudu: TLS inspekce musí být založena na konkrétním důvodu, spojeným s
konkrétním podezřením či riziky [L10]. (preventivní plošná inspekce tedy není
právně podložena).
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Podle výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k zákonu o ochraně osobních údajů je již samotná adresa typu jmeno.prijmeni@domena.cz osobním údajem a jiná osoba odesílající zprávu na takovou adresu je oprávněna
domnívat se, že se jedná o adresu pro doručování soukromého obsahu (bez
ohledu na podnikovou doménu).
Z právního výkladu zákoníku práce dále plyne, že zaměstnavatel má možnost nechat si od zaměstnance v rámci pracovní smlouvy odsouhlasit pravidla
užití firemní e-mailové adresy. Současně ale vymezuje, že jen v případě konkrétního podezření může být komunikace v přiměřené míře inspektována13. Legitimním důvodem by bylo kupříkladu podezření na trestnou činnost či závažné porušování

pracovních

předpisů.

Každopádně

nesmí

zaměstnavatel

či

provozovatel provádět plošnou inspekci, aniž by ji dokázal právně podložit.
Při inspekci konkrétní TLS komunikace musí navíc zaměstnavatel či provozovatel minimalizovat dopady na soukromí zaměstnance a pokud toho není
schopen, musí předem získat jeho informovaný souhlas (či nesouhlas). Přínos
extenze spočívá v „automatickém souhlasu“, bude-li ke komunikaci užita aplikace implementující doporučení z kapitoly 4.1.6.
Obecněji příklad demonstruje potřebu dospět k takovému technologickému
řešení, které s uživatelem pro každou instanci vykomunikuje jeho stanovisko,
na jehož základě zaměstnavatel či provozovatel rozhodne o inspekci či blokování. Poznamenejme, že to platí i pro situace, kdy je uživatel příjemcem (nikoli
původcem) komunikace - potom upozorňujeme na možný nový směr pro TLS
(Symmetry for Transport Layer Security [WS48]).
Navzdory přínosu extenze se však bude situace nadále komplikovat a v zásadě se tedy jedná pouze o první krok v rámci dlouhodobého úsilí. Např. upozorněme na budoucí plnění centrálního mezistátního registru eIDAS [L6] aplikací14 (např. pro přeshraniční zaručené doručování elektronických zpráv), jejichž
inspekce je v rozporu s již platnými normami. Stávající právní stav se navíc

13. Viz také rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 61496/08 ve věci Bărbulescu proti Rumunsku [L8].
14. V ČR má tuto roli hrát nově připravovaná Národní identitní autorita (NIA).
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zpřísní, jakmile v roce 2018 nabude právní účinnosti již platná ochrana osobních údajů dle GDPR [L7].
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