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Úvod do kontextu problému 

, 
1 Uvoo DO KONTEXTU PROBLÉMU 

S rozvojem bezpečnostních technologií, které jsou založeny na digitální identitě zprostředko

vané dvojicí soukromého a veřejného klíče (spolu s certifikátem), jsou ve větší míře nasazo

vány jako nosiče klíčů a certifikátů čipové karty a další hardwarové tokeny. S tím je spojena 

problematika komunikace a efektivní výměny dat různých formátů mezi tokenem a aplikací. 

Práce se zabývá kryptografickými službami Windows CryptoAPI (CAPI), které pracují se 

soukromými klíči a certifikáty, a kde přístup ke klíčům a certifikátům aplikaci zprostředkuje 

DLL knihovna Cryptographic Service Provider (CSP). Těžištěm práce je analýza funkčnosti 

rozhraní mezi CSP na jedné straně a tokenem, jakožto nosičem klíčů a certifikátů na straně 

druhé. V podstatě lze najít dva základní přístupy, jak řešit přístup aplikace přes CAPI ke klí

čům a certifikátům uloženým na tokenu. 

(I) Jeden vyžaduje opatřit CSP speciálními znalostmi o tokenu nutnými pro operace 

s klíči počínaje datovou strukturou a instrukční sadou příkazů, kterou disponuje kon

krétní token (resp. jeho operační systém) 

Takové řešení bude jednorázové a funkční pouze pro konkrétní typ a verzi tokenu. Ji

nými slovy ke každému tokenu je třeba dodat speciální CSP. 

(II) Druhá cesta vede přes využití příslušných referenčních standardů při implementaci da

tových struktur a instrukčních sad příkazů pro token. Jedná se o normy ISO/IEC 7816-

4,6,8,9 a PKCS#15. Nabízí se myšlenka implementovat modul CSP tak, že bude pod

porovat práci s klíči pro určitou třídu „kvalitně" standardizovaných tokenů: pokud ně

jaký token splňuje kriteria referenčních standardů, může jej aplikace s takto navrže

ným CSP používat. 

Řešení (II) vylučuje nestandardizované tokeny. Na druhé straně se zvyšuje morální životnost 

CSP, tedy midleware. Lze dosáhnout větší mobility uživatele tokenů při přístupu ke krypto

grafickým aplikacím. Řešení vykazuje vlastnosti, které se popisují termínem „interoperabili-

ta". 

V současné praxi, pokud je autorovi známo, se nevyskytují tokeny úplně ignorující referenční 

standardy. Přesto vykazují implementace operačního prostředí tokenů takovou míru proprie

tárních vlastností, že nepodporují řešení (II). Dodávané moduly CSP jsou vesměs realizovány 

v intencích řešení (I) pouze pro jednotlivé tokeny. 

Pokud podrobněji rozvedeme anotaci, pak cílem práce je prozkoumat a popsat na vzorcích 

tokenů jednotlivé kryptografické operace s klíči právě z pohledu referenčních standardů. Dále 
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analyzovat příčiny, které stojí v cestě při hledání řešení (II) a navrhnout dílčí opatř ní ke zvý

šení interoperability rozhraní CSP - token. 

1.1 MIDDLEWARE 

Aplikace, které využívají kryptografické operace, nepotřebují rozlišovat, jakým způsobem 

jsou tyto operace realizovány a zda je poskytuje software nebo hardware. Obrací se 

s požadavky na příslušnou systémovou vrstvu, která služby zprostředkuje. Ve Windows je to 

typicky CryptoAPI (viz obrázek 1). 

Aplikace 

CryptoAPI 

CSP PKCS#11 

SCard APi 

čtečka 

karta karta 

Obrázek 1 - Middleware 

V praxi používané tokeny vykazují na aplikační vrstvě proprietární rysy, které je nutno indi

viduálně ošetřit v middleware odpovědném za komunikaci s příslušným typem tokenu. Dů

sledkem je, že token od jiného výrobce vyžaduje nasadit jiný middleware. To je jeden z důvo

dů, proč CryptoAPI ponechává implementaci jednotlivých kryptografický algoritmů do samo

statných modulů, nazývaných CSP (Cryptographic Service Provider). Všechny moduly CSP 

jsou realizovány jako DLL knihovna implementující jednotné rozhraní - CryptoSPI (Crypto

graphic Service Programming Interface). 
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2 POUŽITÉ NÁSTROJE A POJMY 

2.1 KRYPTOGRAFIE 

V celé práci je používána řada pojmů z oblasti kryptografie. Tento odstavec slouží jako struč

né připomenutí alespoň základních pojmů. Podrobnější informace jsou uvedeny např. v (2]. 

Obecně pro šifrování zpráv platí tyto vzorce: 

kde: 

C je šifrový text (cipher text) 

P je otevřený text (plain text) 

K a K' jsou klíče 

C == E(K,P) 
P == D(K',C) 

E je zobrazení nazývané šifrování 

D je zobrazení nazývané odšifrování 

Pokud je z hodnoty klíče K možné efektivně odvodit hodnotu klíče K', hovoříme o symetric

ké šifře a klíč K se nazývá tajným klíčem. V opačném případě mluvíme o asymetrické šifře, 

dvojice (K, K') se nazývá klíčovým párem, K je klíč veřejný a K' je klíč soukromý (privát

ní). 

Symetrické šifry jsou oproti asymetrickým šifrám poměrně rychlé, na druhou stranu přinášejí 

problém s distribucí klíčů. Praktická realizace šifrování zpráv v asymetrických systémech 

probíhá tímto způsobem: 

odesílatel vygeneruje náhodný symetrický klíč, který je nazýván session klíč, 

session klíčem zašifruje odesílanou zprávu, 

session klíč zašifruje veřejným klíčem příjemce, 

odešle šifrovanou zprávu společně s šifrovaným session klíčem. 

Příjemce nejprve odšifruje session klíč svým soukromým klíčem a ten následně použije k od

šifrování zprávy samotné. Session klíč je pro každou odesílanou zprávu jiný. 
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Důležitou roli v moderní kryptografii hrají také tzv. hash-funkce: 

H ==HASH(M) 

kde: 

Mje zpráva 

H je hash (otisk) zprávy M 

Hash-funkce mají tyto vlastnosti: 

délka výstupu (hashe) je pro konkrétní algoritmus konstantní (tj. nezávislá na délce 

hashované zprávy), 

jednosměrnost: k dané hodnotě H nelze efektivně určit takovou zprávu M', aby hash 

zprávy M' byl roven H, 

bezkoliznost: nelze efektivně najít dvě různé zprávy, jejichž hash je stejný. 

Asymetrické šifry mají kromě šifrování ještě další využití - umožňují digitální podpis zpráv: 

kde: 

M je podepisovaná zpráva, 

K' je soukromý klíč, 

S je podpis zprávy M. 

S== D(K',HASH(M)) 

Ověření podpisu zprávy příjemcem pak probíhá tímto způsobem: 

kde: 

H 1 == HASH{M) 

H 2 == E(K,S) 

H 1 je hash přijaté zprávy, vypočtený příjemcem, 

K je veřejný klíč odesílatele, 

S je přijatý podpis zprávy M, 

H2 je hash vypočtený a podepsaný odesílatelem. 
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Z vlastností asymetrických šifer a hash-funkcí potom vyplývá (mimo jiné), ž pokud jsou si 

hodnoty H1 a H2 rovny, pak má příjemce jistotu, že: 

zpráva M nebyla po vytvoření podpisu změněna, 

zpráva nebyla podepsána nikým jiným, než majitelem soukrom 'ho klíče K . 

Aby měl odesílatel šifrované zprávy1 jistotu, že veřejný klíč příjemce patří skut čně osobě, 

které chce zprávu odeslat, používají se tzv. certifikáty. Certifikát je zjednodušeně řečeno ve

řejný klíč nějaké identity podepsaný soukromým klíčem certifikační autority (CA). 

2.2 TOKENY A STANDARDY 

Token je pro účely práce vymezen jako: hardwarový kryptografický token realizovaný jako 

čipová procesorová karta (smart karta nebo jen karta). Do třídy smart karet například patří 

klasické čipové procesorové karty rozměru kreditní karty, USB-tokeny (autentizační předmě

ty), SIM karty. 

Termíny hardwarový token, token, smart karta, karta budou použity pro účely práce jako sy

nonyma. 

V práci je uvažována pouze podmnožina smart karet s akcelerátory pro symetrickou (typicky 

3DES) i asymetrickou kryptografii (typicky RSA) pro autentizační služby, šifrování a odvo

zené úlohy s implementovanou kryptografií. 

Požadavky na operační prostředí karty pro účely této práce: Na kartě je implementován ope

rační systém s pevnou instrukční sadou nebo systém, který jej emuluje, např. založený na ně

které otevřené platformě (Java Card). Požadovaný systém podporuje standardy ISO/IEC 

7816-4, -8, PKCS#l5 v.I.I a rozhraní PC/SC. 

2.2.1 Kryptografické karty - smartkarty 

Souborový systém (MF, DF, EF, FID) 

Data na kartách jsou udržována v EEPROM s organizací do logického souborového systému. 

Data jsou uložena v elementárních souborech (EF), které lze seskupovat do větších celků -

dedikovaných souborů (DF). Soubory na kartě jsou identifikovány pomocí FID (file identi-

i Analogicky platí i pro příjemce podepsané zprávy 
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fier). Kořenový „adresář" se nazývá master file (MF) a hodnota j ho FID je normou rč n na 

3F 00 (hexadecimálně). 

DF soubory mají kromě FID také 1-16 bytový identifikátor aplikace (AID - application id n

tifier), který umožňuje jednoznačnou identifikaci karetní aplikace (mezinárodně). AID obsa

huje povinný, 5 bytů dlouhý RID (Registered Identifier), který je poskytovateli aplikac přiřa

zován autoritou určenou v [ 5] a 0-11 bytů PIX (Proprietary Application Identifier Ext nsion), 

který může poskytovatel využít pro další identifikaci (rozlišení) aplikace, např. verze. 

Příkazy (APDU) 

Komunikace s kartou probíhá pomocí APDU příkazů, jejichž struktura je definována v [3]. 

Karta nikdy nezahajuje komunikaci, vždy jen odpovídá na konkrétní požadavek kódovaný 

terminálem v APDU. 

Přístupová oprávnění, PIN 

Operační systém karty umožňuje nastavení přístupových oprávnění pro přístup k jednotlivým 

souborům, příp. klíčům - terminál musí prokázat znalost PINu (nebo nějakého klíče) před 

tím, než mu operační systém povolí provést nějakou operaci nad nějakým souborem. 

Kryptografické klíče 

Většina karet také umožňuje uchování a používání kryptografických klíčů (např. digitální 

podpis). Některé karty uchovávají tyto klíče (příp. PINy) v souborech, jiné je ukládají mimo 

souborový systém - pak se terminál na tyto objekty odkazuje pomocí identifikátorů přiděle

ných vydavatelem karty. 

Karetní aplikace 

Za karetní aplikaci se považuje sada souborů, klíčů a PINů (souhrnně nazývané karetními 

objekty) s nastavenými přístupovými právy. Objekty jedné aplikace jsou typicky sdruženy do 

jednoho DF souboru, proto někdy pojmy aplikace a DF soubor splývají. 

Terminál (počítač) pak obsahuje samotný kód, který s jednotlivými objekty pracuje prostřed

nictvím operačního systému karty. 
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Karetní aplikace mohou být různých typů, např. elektronick' pen "ž nk , platební kart 

(EMV), aplikace pro uložení hesel apod. 

Tato práce se soustřeďuje na karetní aplikace, které umožňují bezp čn' uchov 'ní a použív 'ní 

asymetrických klíčů - elektronický podpis, silná autentizace, ochrana dat. 

2.2.2 Standardy ISO a PKCS 

Z pohledu komunikačního rozhraní a aplikačního programování jsou základní informace 

o kartách v těchto dokumentech: 

ISO/IEC 7816-3 - komunikační protokoly pro karty s kontaktním rozhraním 

ISO/IEC 7816-4 - hierarchická souborová struktura, APDU příkazy zejména pro práci se 

soubory 

ISO/IEC 7816-5 - způsob registrace poskytovatelů aplikací 

ISO/IEC 7816-8 - APDU příkazy pro kryptografické operace 

ISO/IEC 7816-15 - rozhraní kryptografického tokenu, převzato z normy PKCS#15 

ISO/IEC 14443A-3, 4 - komunikační protokoly pro karty s bezkontaktním rozhraním 

PC/SC - průmyslový standard pro rozhraní PC-čtečka 

PKCS#15 

Výše uvedené standardy (především ISO/IEC 7816-4, 8) specifikují, jakým APDU lze 

číst/modifikovat soubory, jak ověřit PIN, jak vytvořit digitální podpis; nespecifikují však na

příklad, v jakém souboru jsou uloženy potřebné údaje nebo jaký identifikátor má daný PIN 

nebo klíč. Pro PKI karetní aplikace definuje tato umístění norma PKCS#l 5 - s její pomocí lze 

na kartě nalézt např. klíče a certifikáty. 
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3 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLŮ 

V odstavcích 3.1 až 3.3 jsou shrnuty požadavky kladené na každé CSP z různých hledis k: 

• V odstavci 3.1 je uvedeno začlenění CSP do vrstev systémové architektury. 

• Faktory ovlivňující návrh CSP jsou představeny v odstavci 3.2 

• V odstavci 3.3 jsou stručně popsány jednotlivé funkce rozhraní CryptoSPI. Implemen

tace těchto funkcí tvoří jádro každého CSP. 

Popisu PKCS#l 5 objektů a souborů je věnován odstavec 3.4, problémy vycházející 

z konfliktu přístupů CryptoAPI a PKCS#15 jsou uvedeny v odstavci 3.5. 

3.1 KRYPTOGRAFICKÉ SLUŽBY V SYSTÉMU WINDOWS 

Přístup ke kryptografickým službám ve Windows znázorňuje obrázek 2: 

Aplikace Aplikace Aplikace 

"11111 
„ 

"1111 
,.. 

"11111 
,.. 

CryptoAPI 

"11111 
„ .... „ "'11111 

„ 
Úložiště 

SWCSP HWCSP 
certifikátů 

"'11111 
,.. 

"'11111 
,.. 

, 
Uložiště S Card 
klíčů APi 

"11111 
,.. 

čtečka 

"'11111 
,.. 

karta 

Obrázek 2 - Architektura kryptografických komponent ve Windows 
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Jak je patrné z obrázku 2, CryptoAPI je nejen programátorským rozhr ím le z' oveň im

plementuje správu systémových úložišť certifikátů a práci s nimi. 

U certifikátů, k nimž má uživatel odpovídající soukromý klíč, obsahuje úložišC c rtifik ' tů 

kromě certifikáty samotného také informaci o tom, které CSP zodpovídá z uložení a použití 

soukromého klíče, k němuž byl certifikát vystaven. 

Aplikace, které používají soukromé klíče, tedy nejprve umožní uživateli výb ~ r certifikátu ze 

systémového úložiště, se kterým si uživatel přeje pracovat, a poté prostřednictvím CryptoAPI 

osloví konkrétní CSP. 

Tato koncepce přináší problém při používání hardwarových tokenů, neboť před použitím sou

kromého klíče je nutno nejprve zaregistrovat odpovídající certifikát(y) do systémového úlo

žiště. 

Více informací o kryptografických službách ve Windows a systémovém úložišti certifikátů je 

uvedeno např. v [2]. 

3.2 POŽADAVKY VSTUPUJÍCÍ DO NÁVRHU CSP 

Tato část práce popisuje faktory, které je třeba mít na zřeteli a nelze zanedbat při návrhu CSP. 

Zmíněné faktory vyplývají z [1]. 

3.2.1 Typ CSP 

Moduly CSP jsou rozděleny do několika typů, které určují, jaké kryptografické algoritmy a 

formáty dat jsou v CSP použity. Seskupení do jednotlivých pojmenovaných typů se provádí 

zejména z důvodu zachování kompatibility jednotlivých kryptografických zpráv (jako je např. 

digitální podpis), resp. jejich binární reprezentace. Při návrhu každého CSP je nutno zvážit, 

jakého bude typu, tedy jaké algoritmy bude podporovat. 

3.2.2 Kontejnery a jejich názvy 

CryptoAPI zavádí koncepci tzv. kontejnerů klíčů pro úschovu klíčových párů. Kontejner mů

že obsahovat klíčový pár pro digitální podpis a/nebo pro výměnu jiných klíčů (používaný při 

šifrování dat symetrickým klíčem). Konkrétní kontejner patří vždy k určitému CSP, které je 
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zodpovědné za jeho uložení a používání klíčů v něm obsažených. Kaž ý kont jner m' své 

jméno, specifikované při vytváření. 

V rámci návrhu CSP musí být rozhodnuto, jak bude koncepce kontejnerů a jejich n 'zvů im

plementována. 

3.2.3 Přiřazení certifikátů ke klíčovému páru 

V kontejneru lze podle [ 1] ke každému klíčovému páru přiřadit certifikát. Dokumentace roz

hraní CryptoAPI ani CryptoSPI [6] tuto funkcionalitu nespecifikují, není tedy např. zřejmé, 

zda se má případný stávající certifikát v kontejneru smazat a nahradit novým, nebo zda má 

kontejner udržovat ke klíčovému páru seznam certifikátů. 

3.2.4 Výchozí kontejner 

V CSP musí být podle [ 1] implementován rozhodovací mechanismus, který stanoví kontejner, 

jenž bude považován za výchozí (v originální terminologii „default container"). Výchozí kon

tejner se používá (zejména) pro interaktivní přihlašování do domény pomocí čipové karty. 

3.2.5 PIN cache 

Microsoft v [1] doporučuje, aby v CSP byla implementována funkce PIN cache pro zvýšení 

uživatelského komfortu (na úkor bezpečnosti) při zadávání PINu. Je-li PIN cache implemen

tována, nemusí uživatel zadávat PIN např. při každém podepisovaném e-mailu, ale pouze jed

norázově. Návrh cílového řešení má rozhodnout, zda toto doporučení bude realizováno. 

3.2.6 Synchronizace přístupu CSP k tokenu 

CSP může být voláno současně z více procesů a vláken. Proto mohou vzniknout typické syn

chronizační problémy se sdílenými prostředky (v tomto případě tokenem), které je nutno ko-

rektně ošetřit. 

Jinými slovy: je zapotřebí, aby komunikace s kartou v rámci jednoho vlákna nebyla ovlivňo-

vána komunikací v rámci jiného vlákna. 
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3.2. 7 Práce s více čtečkami 

Ačkoliv není typické, aby na jednom počítači bylo instalováno více čteček čipových karet, 

nelze tuto možnost opomenout při návrhu CSP. Problém může nastat především s korektní 

identifikací požadovaného soukromého klíče při více vložených kartách. 

3.3 POŽADAVKY CRYPTOAPI NA CSP, TJ. ROZHRANÍ CRYPTOSPI 

Zatímco předchozí odstavec se věnoval obecným oblastem návrhu CSP, v následujícím textu 

jsou popsány jednotlivé funkce rozhraní CryptoSPI, které musí být v modulu CSP implemen

továny. 

Funkce rozhraní CryptoSPI lze rozdělit do čtyř skupin: 

práce s kontextem a kontejnery, 

práce s hash objekty, 

práce s klíči, 

ostatní funkce. 

Detailnější informace o rozhraní CryptoSPI jsou uvedeny v [ 6]. 

3.3.1 Funkce CryptoSPI pro práci s kontextem a kontejnery 

Chce-li aplikace používat kryptografické funkce pomocí CryptoAPI, musí v prvé řadě vytvo

řit tzv. kontext: aplikace specifikuje název CSP a sadu klíčů (název kontejneru), které chce 

použít, požadavky předá CryptoAPI, které aktivuje požadované CSP. Od okamžiku aktivace 

vznikne mezi aplikací a CSP komunikační provázanost - dojde k vytvoření kontextu. Každá 

kryptografická operace musí být vykonávána v nějakém kontextu. 

CPAcquireContext 

Tato funkce je používána k účelům: 

• otevření (existujícího) kontejneru požadovaného jména, 

• otevření výchozího kontejneru (viz 3.2.4), 
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• vytvoření nového (prázdného) kontejneru, 

• smazání kontejneru včetně klíčových párů v něm uložených, 

• vytvoření kontextu bez otevření kontejneru, viz poznámka níže. 

Aplikace si navíc může vyžádat tzv. tichý kontext, čímž zakazuje CSP zobrazit jakékoliv uži

vatelské rozhraní (např. pro zadání PINu, výzva pro vložení karty apod.). 

Poznámka: V kontextu bez otevření kontejneru nejsou dostupné žádné persistentní soukromé 

klíče. Lze sice importovat nebo vytvořit a použít nový klíčový pár, bude však při uvolnění 

kontextu zničen. Tento postup je využíván v situacích jako je např. ověření digitálního podpi

su příchozí e-mailové zprávy? z čehož zřejmě vyplývá i anglický název „verify context". 

CPReleaseContext 

Uzavře kontext a kontejner otevřený pomocí CP AcquireContext, musí uvolnit všechny pro

středky, které byly alokovány v rámci uzavíraného kontextu. 

CPGetProvParam 

Slouží ke zjištění informací o CSP, kontextu a kontejneru, např.: 

seznam podporovaných algoritmů, 

název otevřeného kontejneru v daném kontextu, 

seznam všech kontejnerů, 

podporované algoritmy, délky klíčů, 

typ realizace kryptografických algoritmů v CSP (software, hardware nebo kombinace), 

apod. 

CPSetProvParam 

Funkce CPSetProvParam je určena k nastavení parametrů kontextu nebo kontejneru. Přede- · 

vším jde o předání PINu z aplikace do CSP v tichém kontextu, kdy se CSP nemůže na PIN 

dotázat uživatele. 
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3.3.2 Funkce CryptoSPI pro práci s hash-objekty 

Hash-objekty jsou používány k provádění výpočtu hashe zpráv nebo session klíčů. Do hash

objektu jsou postupně aplikací přidávána data nebo session klíč. Parametrem při vytváření je 

požadovaný algoritmus (SHA-1, MD5, ... ), z čehož vyplývá i délka výstupní hodnoty - hashe 

(otisku). Jakmile je hash-objekt dotázán na hodnotu výstupu (hashe), změní se jeho stav na 

finální, takže již odmítá příjem dalších dat k hashování. 

CPCreateHash 

Vytvoří nový hash-objekt pro hash-algoritmus určený vstupním parametrem této funkce. 

CPDestroyHash 

Uvolní hash-objekt vytvořený v CPCreateHash. 

CPHashData 

Provádí hashování dat. 

CPHashSessionKey 

Provádí hashování session klíčů. 

CPSetHashParam 

Slouží k nastavení parametrů hash-objektu. Dokumentace [6] definuje pouze jeden nastavitel

ný parametr - hodnotu hashe - s poznámkou, že většina CSP tuto možnost nebude podporo-

vat. 

CPGetHashParam 

Slouží ke zjištění parametrů hash objektu, kterými jsou: použitý algoritmus, délka hashe a 

především jeho hodnota. 
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CPDuplicateHash 

Duplikuje daný hash-objekt - včetně aktuální hodnoty a stavu. Tato funkce není podle [1) pro 

většinu typů CSP vyžadována, je povinná pouze pro CSP typů PROV _RSA_SCHANNEL a 

PROV DH SCHANNEL. 

3.3.3 Funkce pro práci s klíči 

Funkce pro práci s klíči lze považovat za jádro CSP, neboť pracují (ať už přímo v software, 

nebo pomocí karty) s tajným klíčovým materiálem. Klíč (stejně jako hash-objekty a kontex) je 

pro aplikaci reprezentován pomocí handle, což je typický způsob reprezentace systémových 

objektů v prostředí Windows. Většina z níže uvedených funkcí je určena pro práci jak 

s asymetrickými klíči, tak se symetrickými. 

CPGetUserKey 

Vrací handle na klíčový pár daného typu (pro podpis nebo pro výměnu klíčů) v otevřeném 

kontejneru. 

CPDestroyKey 

Uvolní handle na klíč nebo pár klíčů, který byl získán voláním CPGetUserKey, CPimport

Key, CPDeriveKey, CPGenKey nebo CPDuplicateKey. V případě handle na pár klíčů získaný 

v CPGetUserKey není daný pár z kontejneru odstraněn, dojde pouze k uvolnění handle na něj. 

CPSignHash 

Vytvoří digitální podpis hashe pomocí soukromého klíče. Použitý algoritmus a formát digitál- · 

ního podpisuje určen typem CSP. 

CPVerifySignature 

Ověří digitální podpis hashe pomocí veřejného klíče. Formát vstupního podpisu je opět určen 

typem CSP. 
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CPDecrypt 

Provádí odšifrování dat symetrickým (session) klíčem nebo soukromým asymetrickým klí

čem. Odšifrovaná data mohou být případně hashována hash-objektem, který je jedním 

z parametrů této funkce. 

CPEncrypt 

Šifruje vstupní data veřejným nebo session klíčem. Podobně jako u CPDecrypt mohou být 

data před šifrováním vložena do hash-objektu. 

CPSetKeyParam 

Slouží k nastavení parametrů klíče (resp. použitého algoritmu) - např. inicializační vektor, 

způsob doplnění dat do potřebné délky, způsob řetězení u blokových šifer. 

Většina parametrů dokumentovaných v [6] se týká pouze symetrických klíčů. Jak již bylo 

řečeno v odstavci 3.2.3, publikace [1] popisuje existenci parametru KP_ CERTIFICATE, který 

slouží k přiřazení certifikátu k asymetrickému klíčovému páru. 

CPGetKeyParam 

Vrací hodnotu požadovaného parametru klíče, např. délka bloku nebo použitý algoritmus. 

CPExportKey 

Slouží k exportu hodnoty klíče, která může být šifrována jiným klíčem. Typická použití této 

funkce jsou následující: 

symetrický session klíč šifrovaný veřejným klíčem (používáno např. při šifrování od-

chozího e-mailu), 

veřejný klíč exportovaný bez šifrování, 

export klíčového páru, většinou šifrováno symetrickým klíčem, který byl odvozen 

z hesla pomocí CPDeriveKey. 
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CPlmportKey 

Slouží k importu klíče k dalšímu použití. Hodnota klíče může být na vstupu šifrována jiným 

klíčem (analogie k CPExportKey). 

CPDeriveKey 

Vytvoří nový symetrický klíč odvozením z hodnoty hashe, který je vypočten například z hesla 

zadaného uživatelem. 

CPGenKey 

Generuje nový symetrický klíč nebo asymetrický klíčový pár. 

CPDuplicateKey 

Duplikuje klíč včetně jeho parametrů. Stejně jako CPDuplicateHash je tato funkce podle [I] 

povinná pouze pro CSP typů PROV _RSA_SCHANNEL a PROV _DH_SCHANNEL. 

3.3.4 Ostatní funkce CryptoSPI 

Poslední skupina CryptoSPI funkcí má jediného zástupce: 

CPGenRandom 

Funkce používaná pro generování náhodných čísel. 

3.4 TOKEN PODLE PKC5#15 

Tento odstavec shrnuje nejdůležitější charakteristiky tokenů podle standardu PKCS#l5. První 

část se věnuje popisu PKCS#15 objektů, v druhé části je ilustrována struktura souborů a ob-

jektů na PKCS#15 kartě. 
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3.4.1 Objekty PKCS#15 

PKCS#l 5 [7] definuje čtyři základní třídy objektů: 

klíče 

certifikáty 

autentizační objekty 

datové objekty 

Všechny tyto třídy mají své podtřídy, jejichž instance jsou jednotlivé objekty na kartě. Hierar

chie tříd je znázorněna na obrázku 3. 

Private Key 

Private 
RSA Key 

Key Object 
(abstract) 

Secret Key 

Private 
OSA Key 

Public Key 

Private 
Elliptic 

Curve Key 

PKCS# 15 Top 
Object 

(abstract) 

Certificate 
Object 

(abstract) 

X.509 
Certificate 

Other 
Certificates 

Public RSA 
Key 

Public OSA 
Key 

Data Object 
(abstract) 

Extemal 
Data 

Objects 

Public 
Elliptic 

Curve Key 

Obrázek 3 - Hierarchie PKC5#15 objektů 

A uthentication 
Object 

(abstract) 

PIN Object 
Biometrie 
Tem plate 

Každá třída objektů definuje sadu atributů (povinných i nepovinných) a dědí sadu atributů 

všech svých předků. Tabulka 1 uvádí některé důležité atributy konkrétních (listových) tříd. 
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Tabulka 1 - Atributy PKCS#15 objektů 

Třída Atributy 

Soukromý RSA klíč 

Veřejný RSA klíč 

X.509 certifikát 

• název klíče (pro uživatele) 

• identifikátor pro vyjádření vazeb s jinými objekty (veřejný klíč 

a certifikáty) 

• způsob použití klíče (šifrování, podpis, ... ) 

• délka klíče (modulus) 

• identifikátor autentizačního objektu, který stanovuje podmínky 

pro použití klíče 

• odkaz pro použití klíče kartou (tj. identifikace konkrétního ka

retního objektu) 

• název klíče 

• identifikátor pro vyjádření vazeb s jinými objekty (soukromý 

klíč a certifikáty) 

• způsob použití klíče 

• odkaz na umístění hodnoty klíče 

• identifikátor pro vyjádření vazeb s jinými objekty (veřejný a 

soukromý klíč) 

• odkaz na umístění certifikátu 

Autentizační objekt PIN • povolené znaky v PINu 

• délka PINu 

3.4.2 Karta PKCS#15 

• formát PINu pro ověření na kartě 

• odkaz pro ověření PINu kartou (tj. identifikace konkrétního 

karetního objektu) 

Obrázek 4 ukazuje příklad rozvržení souborů na kartě s jednou PKCS#15 aplikací. Stručný 

popis významu jednotlivých souborů je uveden v tabulce 2. 
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MF 

EF 

DIR 

DF 

PKCS #15 EF 

ODF 

. EF 

PrKDF 

EF · 

AODF PIN 

EF<···"·:· 
. ;·-.. :··.„ \ . 

Tokenlnfo 

EF 

Unused 

Obrázek 4 - Příklad souborové struktury PKCS#15 aplikace 

Tabulka 2 - Použití souborů podle PKCS#15 

Soubor 

EFDIR 

ODF 

(Object Directory File) 

Tokenlnfo 

Popis 

Adresář karetních aplikací podle [5] 

Obsahuje identifikátory dalších EF souborů (PrKDF, PuKDF, 

CDF, AODF) 

Obecné informace o tokenu (kartě), například typ struktury 

jednotlivých EF souborů (transparent nebo linear fixed) nebo 

sériové číslo tokenu 

PrKDF Adresář soukromých klíčů (resp. atributy jednotlivých objektů 

(Private Key Directory File) třídy Private Key) 

PuKDF Adresář veřejných klíčů (resp. atributy jednotlivých objektů 

(Public Key Directory File) třídy Public Key) 



Vymezení problémů a cílů 

CDF 

(Certificate Directory File) 

Adresář certifikátů (resp. atributy jednotlivý~h obj ktů třídy 

Certificate) 

AODF 

(Authentication Object Di

rectory File) 

Adresář autentizačních objektů (resp. atributy jednotlivých 

objektů třídy Authentication Object) 

EF Unused Udržuje informace o volném místě v jednotlivých datových 

EF souborech 

Detailnější zobrazení souborů a objektů v PKCS#l5 aplikaci na kartě je na obrázku 5. Plné 

čáry vyznačují vztah jednotlivých karetních objektů k DF souboru (který reprezentuje PK

CS#l 5 aplikaci), tečkované vazby (mezi soukromými klíči a PINem) znamenají, že operační 

systém karty umožní použití daného klíče jen po úspěšné autentizaci držitele karty zadáním 

správného PINu. 

:::-.. >{·~; .. DF ;lf:·· 
P~C~.15 

Tokenlnfo 

. EF.~OPF'-
ODF(PrK) 

ODF(PuK) 

ODF(cert) 

ODF(aut.obj .) 
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r~-~fikštt"J . 

Obrázek 5 - Příklad souborů a záznamů, vazby udržované kartou 
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Obrázek 6 ukazuje stejný příklad s vazbami, které poskytují jednotlivé struktury PKCS#l 5 . 
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volné mf sto 
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Certifikát 2 

volné misto 

Certifikát 3 

Obrázek 6 - Příklad souborů a záznamů, vazby podle PKCS#15 

3.5 INTEGRACE PKC5#15 DO CRYPTOAPI 

Vstupní předpoklad analýzy se týká vlastností tokenu: 

Abstrahujeme token jako kartu, která splňuje následující normy: 

• ISO/IEC 7816-3, 

• ISO/IEC 7816-4, 

• ISO/IEC 7816-8, 

• PKCS#l5. 

Takový token bude dále nazýván obecným PKCS#l 5 tokenem. 
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CSP, které je předmětem řešení, tedy pracuje s: 

rozhraním směrem ke CryptoAPI a tudíž k aplikacím (3.3), 

rozhraním ke kryptografickému tokenu podle PKCS#l5 (3.4). 

Ačkoliv obě tato rozhraní jsou stavěna na společných kryptografických principech, zaujímají 

poněkud odlišný přístup k jednotlivým objektům. Úkolem následujících odstavců je stručný 

popis problémů provázejících implementaci referenčního standardu PKCS#l 5 do prostředí 

CryptoAPI a vymezení cílů pro další analýzu a návrh řešení. 

3.5.1 Registrace certifikátů 

Jak již bylo uvedeno v 3 .1, certifikáty musí být před svým použitím uloženy v systémovém 

úložišti. Způsob, jakým se mají certifikáty z karty zkopírovat do tohoto úložiště, není 

v dostupné dokumentaci popsán. 

V rámci řešení této problematiky bylo empiricky zjištěno, že proces winlogon (ve Windows 

XP, SP2) vykazuje při vložení karty do čtečky následující chování: 

zjistí ATR vložené karty 

pomocí SCard API vyhledá v databázi karet (registrovaných v systému) typ karty 

s odpovídajícím ATR, čímž získá název CSP, které je odpovědné za komunikaci 

s tímto typem karet 

pomocí nalezeného CSP otevře výchozí kontejner 

požádá CSP o seznam dostupných kontejnerů a pro každý z nich: 

o požádá CSP o otevření kontejneru (CPAcquireContext) 

o vyžádá handle na klíčový pár pro podpis (CPGetUserKey) 

o pokud takový klíč existuje, požádá modul CSP o certifikát patřící k danému 

páru (CPGetKeyParam) 

o pokud certifikát existuje, uloží jej do systémového úložiště a vytvoří vazbu na 

dané CSP a kontejner 

o opakuje předchozí tři kroky pro klíčový pár pro výměnu klíčů 

o uzavře kontejner (CPReleaseContext) 

uzavře výchozí kontejner 
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Tento postup má pro obecný PKCS#l 5 token dva zřejmé nedostatkyi : 

a) na tokenu mohou být i certifikáty bez odpovídajícího soukromého klíč , např . certifikát 

certifikační autority, která uživatelské certifikáty vystavila, případně celá certifikační cesta 

až ke kořenovému certifikátu, 

b) na tokenu může být k jednomu klíčovému páru více certifikátů. 

3.5.2 Identifikace soukromého klíče (klíčového páru) 

Další problematika se týká kontejnerů, jejich názvů a identifikace klíčů, neboť na PKCS# l5 

tokenu nejsou klíčové páry nijak seskupeny, zatímco CryptoAPI předpokládá existenci kon

tejnerů se dvěma páry klíčů (3.2.2). Pokud aplikace např. požaduje otevření existujícího kon

tejneru daného jména, CSP musí určit, se kterým konkrétním klíčovým párem nebo páry se 

má následně pracovat. 

3.5.3 Podporované algoritmy a typy PKCS#15 objektů 

Jak bylo uvedeno v 3.4.1, norma PKCS#15 umožňuje popis objektů (především klíčů a certi

fikátů) různých typů. CryptoAPI však pracuje pouze s certifikáty podle X.509 a konkrétní typ 

CSP (3.2.1) určuje mimo jiné typ asymetrických klíčů, se kterými CSP pracuje. 

Je tedy nutné omezit se pouze na některé typy PKCS#15 objektů. 

Při porovnávání karetních produktů předních výrobců bylo zjištěno, že naprostá většina karet 

na současném trhu podporuje pouze algoritmus RSA a ověření držitele karty pomocí PINu. 

Z výše uvedených skutečností se práce omezuje na následující PKCS#15 objekty: 

certifikáty pouze typu X.509, 

soukromé a veřejné klíče pouze typu RSA, 

autentizační objekty pouze typu PIN. 

Pro zachování kompatibility s typickým 11 formátem kryptografických zpráv (jako je např. pod

pis), se tato práce dále věnuje návrhu CSP typu PROV _RSA_FULL. 

i Tyto nedostatky nejsou způsobeny implementací systémové komponenty winlogon, ale již samotným rozhra

!_1.Ím CryptoSPI. 
11 Většina dostupných implementací CSP pro smart karty a základní softwarová CSP od spolešnosti Microsoft 

j sou typu PROV _RSA_FULL 
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3.5.4 Změny PKCS#15 objektů na tokenu 

PKCS#l 5 sice podporuje změny objektů na tokenu (kartě) , ale nekodifikuje procesy spojené 

s těmito změnami dostatečně přesně. Například přístupová oprávnění k zápisu do jednotlivých 

souborů s atributy PKCS#15 objektů (viz 3.4.2) mohou být vydavatelem karty omezena. 

Norma ISO/IEC 7816-15, která z PKCS#l5 přímo vychází, již změnu obj ektů na kartě neuva

žuje. 

Další komplikací je skutečnost, že na současných kartách jsou karetní obj ekty (viz 2.2.1 ) vy

tvářeny již při tvorbě celé aplikace a v průběhu používání karty nemohou být přidávány nebo 

odebírány. 

To se projevuje i na úrovni APDU příkazů - novější verze operačních systémů karet vykazují 

vyšší stupeň standardizace (ve smyslu dodržování norem ISO/IEC 7816 ze strany výrobců) 

u příkazů, které jsou nutné k používání soukromých klíčů - ověřování PINu, generováni digi

tálního podpisu, odšifrování, ... 

Oproti tomu operace pro správu tokenu, které nejsou vykonávány tak často (jako je vytváření 

a mazání souborů, PINů a klíčů), jsou na běžných kartách řešeny proprietárním způsobem. 

Tyto rozdíly v přístupu k funkcím pro používaní tokenu a pro jeho správu vedou k rozdělení 

řešení na dvě části: 

• vlastní modul CSP (pro používání objektů na tokenu), bude vykazovat větší shodu se 

standardy, 

• aplikace pro správu tokenu, která je nucena individuálně ošetřit proprietární rysy toke-

nů různých výrobců. Konkrétně se jedná o tyto funkce: 

o vytváření a mazání kontejnerů, 

o generování klíčových párů na kartě, 

o import klíčových párů generovaných mimo kartu, 

o uložení certifikátu k soukromému klíči na kartu. 

Tímto postupem je možné obejít nutnost podporovat proprietární výjimky v middleware 

(v CSP). Další části práce se zabývají pouze vlastním modulem CSP. 
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4 ANALÝZA VARIANT ŘEŠENÍ 

V následujících odstavcích jsou rozebrány problémy, které byly pojmenovány v kapitole 3. 

U jednotlivých problémů jsou diskutovány různé možnosti řešení. 

Zopakujme, že předmětem analýzy je návrh modulu CSP (tj . knihovny DLL implementující 

funkce rozhraní CryptoSPI), který používá PKCS#15 token k vykonávání některých krypto

grafických operací. 

4.1 HANDLES 

Objekty, jejichž funkcionalita je implementována v CSP (klíče, kontexty a hash-objekty), jsou 

v aplikaci reprezentovány pomocí handles. Jako handle lze použít přímo ukazatel na nějakou 

interní strukturu, reprezentující v CSP daný objekt. CryptoAPI ukazatel (handle) od CSP vloží 

do své struktury a handle na tuto strukturu předá aplikaci. Tyto struktury jsou uloženy 

v adresovém prostoru aplikace, takže jejich obsah lze v aplikaci modifikovat. 

CSP tedy musí ověřovat handle, které je aplikací předáno při volání jednotlivých funkcí roz

hraní CryptoSPI. Nejjednodušším řešením je udržovat seznam všech alokovaných struktur a 

při kontrole vstupních parametrů handle v seznamu vyhledat. 

4.2 PODPOROVANÉ ALGORITMY 

Množina algoritmů, která má být modulem CSP podporována, je daná typem CSP(viz 3.2.1) 

a není závislá na konkrétní kartě. Některé operace je tedy nutné implementovat v software. 

Pro algoritmy realizované v software přicházejí do úvahy dvě řešení: 

implementace přímo v CSP, například prostřednictvím knihoven třetích stran, 

použití odpovídajících funkcí v některém ze standardních softwarových CSP, např. 

„Microsoft Enhanced Cryptographic Provider vl .O". 
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4.3 KONTEJNERY A IDENTIFIKACE SOUKROMÉHO KLÍČE 

Ačkoliv mají být klíčové páry v kontejneru rozlišeny podle typu (AT_ SIGNATURE a 

AT_KEYEXCHANGE), v praxi aplikace používají pro identifikaci klíčového páru informace 

ze systémového úložiště certifikátů. Způsob, jakým je tato vazba certifikátu na soukromý klíč 

vytvořena (viz 3.5. I), připouští možnost navrhnout CSP tak, že oba typy klíčů v kontejneru 

reprezentuje pouze jeden skutečný soukromý klíč. Takový způsob implementace kontejnerů 

eliminuje problém nastíněný v odstavci 3.5.2 (tj. fakt, že v PKCS#l5 neexistuje ekvivalent 

kontejnerů). 

4.4 REGISTRACE CERTIFIKÁTŮ DO ÚLOŽIŠTĚ 

Jak bylo uvedeno v 3.5.1, stávající postup registrace certifikátů do úložiště má dva nedostat

ky. První z nich, tj. registrace certifikátů, ke kterým není k dispozici soukromý klíč, je v rámci 

CSP neřešitelný, neboť zmíněný postup registrace vytváří vazby mezi certifikátem a soukro

mým klíčem. Je tedy nutné tento problém řešit mimo CSP, např. aplikací běžící na pozadí a 

spouštěnou po startu systému, která bude problematickou registraci certifikátů provádět při 

každém vložení PKCS#l5 karty do čtečky. 

Druhý z nedostatků (případ více certifikátů k jednomu soukromému klíči) lze obejít tím, že 

pro každý certifikát bude CSP připouštět existenci zvláštního kontejneru. Tento způsob řešení 

je možný pouze za předpokladu, že CSP nepodporuje vytváření a mazání kontejnerů (viz 

3.5.4). 

4.5 VÝCHOZÍ KONTEJNER 

Jak bylo popsáno v odstavci 3.2.4, CSP musí podporovat otevření výchozího kontejneru. Jak 

je uvedeno v [I], neexistuje žádný způsob, jakým by aplikace mohly určovat, který kontejner 
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je výchozí, takže toto rozhodování je plně v režii CSP. Ani PKCS#15 neposkytuje prostředky 

pro označování, který z klíčů je výchozí. 

Jeden způsob rozhodování o tom, který kontejner je výchozí, je nastíněn v [1] - výchozím 

kontejnerem má být ten, do kterého byl naposledy přidán certifikát určený k interaktivnímu 

přihlašování do domény pomocí karty. 

Bohužel, [7] ani [ 4] se nezabývají určením času, kdy byl který objekt na kartě vytvořen. Tento 

problém je do jisté míry možno řešit tak, že kritériem pro výběr výchozího certifikátu pro 

přihlášení nebude datum jeho uložení na kartu, ale datum začátku a konce platnosti certifiká

tu. To umožní uživateli mít na kartě připravený nový certifikát před začátkem jeho platnosti a 

používat starý certifikát. 

Uživatel je však při výše uvedeném postupu omezen v případě, že kartu používá pro přihlašo

vání z více počítačů do různých domén. Lze využít toho, že certifikát pro přihlášení obsahuje 

plné uživatelské jméno včetně názvu domény. CSP tedy může nabídnout jako výchozí kontej

ner ten, který obsahuje platný certifikát pro přihlášení do domény, jejímž členem je daný po

čítač. 

Pro úplnost dodejme možnost nabídnout uživateli výběr certifikátu. Tuto variantu je ovšem 

nutno implementovat mimo CSP (např. úprava winlogon nebo GINA), neboť při přihlašování 

do domény pomocí karty je kontext otevírán v tichém režimu. 

4.6 TYP IMPLEMENTACE CSP 

Jedním z parametrů CSP, přístupných pomocí funkce CPGetProvParam, je typ implementace 

kryptografických algoritmů (PP _IMPTYPE). Popis tohoto parametru v [6] připouští pouze 

následující hodnoty: 

CRYPT_IMPL_UNKNOWN - neznámý způsob implementace, 

CRYPT_IMPL_HARDWARE- všechny algoritmy implementovány v hardware, 

CRYPT_IMPL_SOFTW ARE-všechny algoritmy implementovány v software, 

CRYPT_IMPL_MIXED - některé algoritmy jsou implementovány v hardware a jiné 

v software. 

Z diskuze v odstavci 4.2 vyplývá, že typ implementace řešeného CSP je poslední z uvede

ných. 
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Při testech klientské části certifikačních služeb v systému Windows Server 2003 však bylo 

zjištěno, že je tento parameter používán pro filtraci modulů CSP při žádosti o certifikát podle 

šablon, které se týkají smart karet. Uživateli jsou nabízeny pouze ty moduly CSP, které kom

binují jednu z výše uvedených hodnot s konstantou CRYPT_IMPL_REMOVABLE. 

Správná hodnota parametru PP _IMPTYPE je tedy 

CRYPT_IMPL_MIXED I CRYPT_IMPL_REMOV ABLE. 

4.7 GENEROVÁNÍ NÁHODNÝCH ČÍSEL 

Pro implementaci funkce CPGenRandom (viz 3.3.4) se nabízí 3 varianty: 

implementovat a použít vlastní SW generátor náhodných čísel v CSP, 

použít implementaci v jiném CSP, 

použít kartu, pokud tuto operaci podporuje. 

Informaci o tom, zda karta podporuje generování náhodných čísel, lze zjistit z PKCS#l 5 

struktury Tokenlnfo (viz 3.4.2). Pro genenerování čísel kartou lze použít APDU příkaz Get 

Challenge popsaný v [ 4]. 

4.8 PIN CACHE 

Aby bylo možno pracovat se soukromými klíči na kartě i v rámci tichého kontextu (viz 3.3.1), 

je nutno podporovat zadání PINu přímo aplikací prostředníctvím funkce CPSetProvParam. 

Volání této funkce předchází samotné operace se soukromým klíčem, proto je implementace 

PIN cache nutností. Konkrétní požadavky na PIN cache jsou uvedeny v [1]. Hlavní 

požadavky jsou tyto: 

PIN cache je sdílená všemi kontexty v rámci jednoho procesu, 

PIN cache je udržována pro každou přítomnou kartu zvlášť, 

do PIN cache je PIN uložen pouze tehdy, dojde-li k úspěšnému ověření PINu kartou, 

při vyjmutí karty je PIN z cache odstraněn. 
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4.9 SYNCHRONIZACE PŘÍSTUPU CSP K TOKENU 

Při použítí subsystému SCard lze komunikaci s kartou zahájit bud' v exkluzivním nebo sdíle

ném módu. Použití exkluzivního módu je příliš omezující, neboť jiné aplikace nemohou 

s kartou komunikovat, dokud ji CSP používá v tomto módu. Naopak sdílený mód přináší dva 

problémy: 

pokud je v rámci nějakého procesu na kartě úspěšně ověřen PIN, může jiný proces při

stupvat ke chráněným objektům na kartě (soukromým klíčům) 

posloupnost APDU z jednoho procesu, která je na kartu posílána za učelem konkrétní 

akce, jako je výpočet digitálního podpisu, nesmí být ovlivněna APDU příkazy posíla-
, . . . , 

nym1 Jinym procesem. 

Pro řešení prvního problemu lze po ukončení operace s chráněným objektem kartu resetovat, 

nebo provést výběr souboru MF [ 4]. Teoreticky existuje ještě třetí řešení - provést na kartě 

neúspěšné ověření PINu. Toto řešení je však v praxi nepoužitelné, neboť snižuje počet mož

ných neúspěšných pokusů o zadání PINu uživatelem. 

Řešením druhého problému jsou transakce, které jsou umožňovány rozhraním SCard. Ačkoliv 

některé karty podporují tzv. logické kanály [ 4], jejich použití bez zmíněných transakcí neřeší 

první problém a navíc je nutné implementovat rozhodovací mechanismus, který by jednotli

vým aplikacím kanály přiřazoval. 
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5 NÁVRH CÍLOVÉHO ŘEŠENÍ 

Tato kapitola shrnuje poznatky z předchozích kapitol do návrhu cílového CSP, které: 

je typu PROV _RSA_FULL (viz 3.5.3) 

nepodporuje funkce pro správu tokenu (viz 3.5.4) 

První části kapitoly se věnují koncepci jednotlivých oblastí diskutovaných v kapitole 4, odsta

vec 5.8 popisuje návrh implementace jednotlivých funkcí rozhraní CryptoSPI. Na závěr jsou 

shrnuty požadavky na PKCS# 15 token. 

5.1 PODPOROVANÉ ALGORITMY 

CSP používá kartu pouze pro operace se soukromým klíčem, všechny ostatní potřebné funkce 

(hashování, symetrické šifrování, ověření podpisu apod.) jsou implementovány v software, a 

to prostřednictvím některého ze standardně dostupných CSP. Konkrétní CSP je konfigurova

telné pomocí systémového registru, výchozím nastavením je „Microsoft Enhanced Crypto

graphic Provider". 

· 5.2 SYNCHRONIZACE OPERACÍ PROVÁDĚNÝCH NA KARTĚ 

Komunikace s kartou probíhá pomocí rozhrání SCard, synchronizace přístupu ke kartě z růz

ných procesů a vláken je prováděna pomocí transakcí podporovaných rozhraním SCard 

(funkce SCardBeginTransaction a SCardEndTransaction). Před koncem každé transakce je na 

kartě proveden výběr MF souboru. 

5.3 IDENTIFIKACE OBJEKTŮ V APLIKACI - HANDLES 

Jako handle na jednotlivé objekty CryptoAPI (tj. kontext, klíč a hash-objekt) je použit ukaza

tel na strukturu popisující daný objekt. CSP udržuje seznam všech alokovaných objektů pro 

kontrolu handle předaného aplikací. 
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5.4 TICHÝ KONTEXT 

CSP zobrazuje vlastní uživatelské rozhraní v těchto případech: 

a) výzva pro vložení správné karty, 

b) výzva pro zadání PIN u. 

Pokud vznikne nutnost zobrazit výzvu v kontextu, který byl otevřen jako tichý, CSP musí 

místo zobrazení dialogového okna vrátit aplikaci chybový kód NTE _ SILENT _ CONTEXT. 

5.5 KONTEJNERY A JEJICH NÁZVY 

Pro názvy kontejnerů používá CSP tento tvar: 

<sériové číslo tokenu> _<identifikátor klíčového páru>[_ <číslo certifikátu>] 

Název kontejneru je tvořen 2-3 částmi, které jsou odděleny znakem podtržítko. Význam jed

notlivých částí je následující: 

sériové číslo tokenu - získáno ze souboru Tokenlnfo (viz 3.4.2) 

identifikátor klíčového páru -hodnota atributu PKCS#15 objektů „Private RSA key" a 

„Public RSA Key" 

číslo certifikátu (nepovinná část) - pokud není přítomna, kontejner neobsahuje žádný 

certifikát. Toto číslo je přiděleno modulem CSP při zjišťování objektů přítomných na 

tokenu. 

Při vytváření kontextu v CP AcquireContext je modulem CSP sestaven seznam kontejnerů na 

kartě (nebo kartách) tímto způsobem: 

I. přečtou se všechny PrKDF soubory na všech kartách a tím vznikne seznam soukro

mých RSA klíčů s identifikací konkrétní karty pomocí sériového čísla 

2. ke každému ze soukromých klíčů se v PuKDF souboru na stejné kartě vyhledá veřejný 

klíč 

3. ke každému soukromému klíči (nebo klíčovému páru, pokud byl nalezen odpovídající 

veřejný klíč) se vyhledají všechny certifikáty (přečtením CDF souboru) 
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4. výsledkem je tedy seznam soukromých klíčů a u každého z nich: 

a. sériové číslo karty, 

b. žádný nebo jeden veřejný klíč , 

c. n certifikátů, kde n je O a více 

5. ke každému soukromému klíči tedy patří n+ I kontejnerů (n je počet certifikátů daného 

klíče, I je pro kontejner bez certifikátu), jejichž názvy používají výše uvedenou kon-
. 

venc1. 

5.6 VÝCHOZÍ KONTEJNER 

Za výchozí je považován ten kontejner, který obsahuje certifikát s těmito vlastnostmi: 

je určen pro interaktivní přihlašování do domény, 

je platný, 

je určen pro přihlášení do domény, jejímž členem je hostitelský počítač. 

Není-li na kartě nalezen žádný certifikát splňující uvedené vlastnosti, je za výchozí považován 

libovolný kontejner. 

5.7 PIN CACHE 

PIN cache tvoří seznam karet (resp. jejich sériových čísel), uložený pro každý proces zvlášť 

(v adresovém prostoru daného procesu). PIN je do cache vkládán v těchto situacích: 

aplikace volá CPSetProvParam s parametrem PP _KEYEXCHANGE_PIN 

aplikace žádá o použití klíče chráněného odpovídajícím autentizačním objektem (CP

SignHash a CPDecrypt) - CSP zobrazí uživateli výzvu pro zadání PINu 

PIN je do cache vložen pouze po úspěšném ověření kartou (APDU příkaz VERIFY PIN, [4]). 

PIN cache je pro kartu vyprázdněna při uzavření kontejneru na dané kartě nebo pokud je 

v rámci otevřeného kontextu karta vyjmuta ze čtečky. 

5.8 JEDNOTLIVÉ CRYPTOSPI FUNKCE 

Tento odstavec popisuje cílový návrh implementace jednotlivých funkcí rozhraní CryptoSPI. 

U každé funkce je nutno ověřovat, zda vstupní parametry odpovídají [6]. 
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CPAcquireContext 

Funkce nepodporuje vytváření nebo mazaní kontejnerů (viz 3.5.4), při požadavku na prove

dení těchto operací je nutno vrátit chybový kód E _ NOTIMPL. 

Činnost funkce CP AcquireContext je prováděna v následujících krocích: 

a) Otevření kontextu v SW CSP bez kontejneru (verify context) - výběr konkrétního SW 

CSP (např. Microsoft Base/Enhanced/Strong Cryptographic Provider) j e součástí konfigu

race v systémovém registru. 

b) Alokace paměti pro strukturu popisující kontext. 

c) Kroky d) až g) jsou prováděny pouze při otevírání kontextu s kontejnerem. 

d) Pokud je součástí názvu požadovaného kontejneru název čtečky, sestaví se seznam kon

tejnerů (viz 5.5) na kartě v dané čtečce, jinak se sestaví seznam kontejnerů na všech pří

tomných kartách ve všech čtečkách. 

e) Není-li v žádné (nebo dané) čtečce karta, resp. je-li seznam kontejnerů prázdný, j e zobra

zena výzva pro vložení karty. Po vložení karty a potvrzení uživatelem je opakován krok d) 

f) Pokud je (po případném odstranění názvu čtečky) název požadovaného kontejneru prázd

ný, použije se postup uvedený v 5.6 pro výběr výchozího kontejneru a krok g) se neprove

de. 

g) V seznamu kontejnerů z kroku d) se vyhledá název aplikací požadovaného kontejneru, 

pokud není nalezen, je zobrazena výzva pro vložení karty. Po vložení karty a potvrzení 

uživatelem je opakován krok d) 

h) Informace o kontextu (název kontejneru, handle z SCard pro komunikaci s kartou, typ 

kontextu, handle na kontext otevřený v SW CSP) se uloží do struktury alokované v kroku 

b ), jako handle kontextu se aplikaci předá ukazatel na tuto strukturu. 

CPReleaseContext 

Funkce provádí uvolění všech zdrojů a paměti včetně klíčů a hash-objektů alokovaných v 

rámci uvolňovaného kontextu. 
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CPGetProvParam 

Funkce je implementována podle dokumentace [6] až na param tr PP _IMPTYP , j hož hod

nota by měla být CRYPT_IMPL_MIXED I CRYPT_IMPL_REMOVABLE (viz 4.6). 

CPSetProvParam 

Podporován je pouze jeden parametr - PP _KEYEXCHANGE_PIN - jehož hodnotou je P 

(řetězec znaků ukončený znakem s ASCII kódem O). PIN je ověřen kartou pomocí APDU 

příkazu VERIFY (viz [4]) a v případě úspěchu je uložen do PIN cache. 

CPCreateHash 

CPDestroyHash 

CPHashData 

CPHashSessionKey 

CPSetHashParam 

CPGetHashParam 

Všechny tyto funkce jsou implementovány voláním příslušné funkce v SW CSP, ve kterém 

byl otevřen kontext v CP AcquireContext. 

CPDuplicateHash 

Pro CSP typu PROV _RSA_FULL není implementováno. 

CPGetUserKey 

Pokud byl kontext vytvořen bez otevření kontejneru, funkce končí s chybovým kódem 

NTE _BAD _ UID. V opačném případě stačí pouze alokovat strukturu pro objekt typu klíč a 

jako handle předat aplikaci ukazatel na tuto strukturu, neboť klíčový pár je identifikován kon-

tejnerem, který je otevřen v daném kontextu. 
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CPDuplicateKey 

Pro CSP typu PROV _RSA_FULL není implementováno. 

CPDeriveKey 

Poněvadž jsou symetrické klíče a hash-objekty realizovány pomocí kontextu v SW CSP, je 

tento kontext využit i pro implementaci odvození klíče z hashe. 

CPVerifySignature 

Ověření podpisuje realizováno pomocí SW CSP. Pokud handle na veřejný klíč, kterým se má 

podpis ověřit, pochází z CPGetUserKey, je nutné nejprve veřejný klíč z karty exportovat (viz 

CPExportKey) a importovat jej do SW CSP. 

CPDecrypt 

Pokud se jedná o odšifrování soukromým klíčem, jehož handle byl získán v CPGetUserKey, 

vykoná se tento postup: 

Provedení autentizace uživatele pomocí APDU příkazu VERIFY PIN [4] s použitím 

PIN cache, 

Použije se APDU příkaz DECIPHER, popsaný v [8]. 

V ostatních případech je použito SW CSP. 

CPEncrypt 

Podobně jako CPVerifySignature je i šifrování realizováno v SW CSP. Pokud má být šifrová

ní provedeno veřejným klíčem získaným v CPGetUserKey, musí být nejdříve tento klíč ex-

portován z karty a importován do SW CSP. 

CPSignHash 

Pokud byl handle na soukromý klíč, který má být použit k podpisu, získán voláním CPGetU

serKey, provede se postupně: 



Návrh cílového řešení 

zjištění hodnoty hash-objektu, který má být pod psán a to prostř n' tvím W P 

provedení autentizace uživatele pomocí APDU příkazu VERIFY P ( 4] s použitím 

PIN cache, 

použije se APDU příkaz COMPUTE SIGNATURE, popsaný v [8]. 

Jinak je použito SW CSP. 

CPGenKey 

Pokud parametry určují žádost o generování symetrického klíče nebo o klíčového páru v kon

textu bez kontejneru, použije se SW CSP, v opačném případě je aplikaci vrácen chybový kód 

E NOTIMPL. 

CPExportKey 

Export klíče probíhá ve dvou krocích: 

1. zjištění hodnoty klíče, 

2. zašifrování jiným klíčem (prázdný krok, pokud má být klíč exportován v čisté podo-

bě). 

Ad 1: exportovaný klíč může být těchto typů: 

klíčový pár, funkce vrátí NTE_PERM 

veřejný klíč na kartě, v záznamech v souboru PuDF lze najít jeho umístění na kartě 

veřejný klíč v SW CSP, je použito SW CSP 

symetrický klíč, použije se SW CSP 

Ad 2: Klíč, kterým má být hodnota exportovaného klíče šifrována, může být: 

veřejný klíč na kartě, použije se postup popsaný v CPEncrypt, 

jiného typu, použije se SW CSP. 

CPlmportKey 

Import klíče probíhá ve dvou krocích: 

1. odšifrování importovaného klíče (prázdný krok, pokud klíč není šifrován), 

2. vytvoření objektu typu klíč a návrat handle na něj. 
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Ad 1: Jedním ze vstupních parametrů této funkce je handle na klíč, který má být použit pro 

odšifrování importovaného klíče. Pokud je tento handle získán z CPGetUserKey, je nutno 

použít stejný postup jako u CPDecrypt pro odšifrování klíče. V opačném případě lze klíč 

naimportovat do SW CSP a následně vyexportovat v čisté podobě. 

Ad 2: Importovaný klíč může být tohoto typu: 

symetrický klíč, importovat do SW CSP, 

veřejný klíč, importovat do SW CSP, 

klíčový pár v kontextu bez kontejneru, importovat do SW CSP, 

klíčový pár v kontextu s otevřeným kontejnerem, vrátit E _ NOTIMPL. 

CPGetKeyParam 

Pokud jde o klíč získaný pomocí CPGetUserKey, jediným podporovaným parametrem je cer

tifikát (KP_ CERTIFICATE). Pomocí záznamů v CDF je určeno místo na kartě, kde je ulože

na hodnota certifikátu. 

Pro klíče získané pomocí SW CSP (jde především o symetrické klíče) je hodnota parametru 

zjištěna pomocí kontextu v SW CSP. 

CPSetKeyParam 

Pro klíče získané v CPGetUserKey není tato funkce implementována (vrací E_NOTIMPL), 

pro ostatní se pouze volá odpovídající funkce v SW CSP. 

CPGenRandom 

Pokud byl daný kontext vytvořen s otevřením kontejneru a podle PKCS#l5 struktury Toke

nlnfo karta umí generování náhodných čísel, použije se APDU příkaz GET CHALLENGE 

popsaný v [4]. V opačných případech (nebo pokud GET CHALLENGE selže) je použito SW 

CSP. 
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5.9 POŽADAVKY NA CÍLOVOU KARTU 

Tento odstavec pro úplnost shrnuje požadavky na PKCS#15 tokeny: 

a) souborová struktura podle [ 4], sekce 5.2 (MF, DF, EF soubory) 

b) výběr aplikace podle [5] (direct or indirect application selection) a [4], sekce 8.1.1 

c) čtení z EF souborů typu binary (READ BINARY) a/nebo typu linear (READ RE

CORD) podle [4], sekce 8.2.1a8.3.1 

d) Ověření PINu (VERIFY) podle [4], sekce 8.5.5 a 8.5.6 

e) Generování digitálního podpisu pomocí COMPUTE DIGITAL SIGNATURE podle 

[8], sekce 5.4 

f) Odšifrování dat (DECIPHER) podle [8], sekce 5.1 O 

g) Struktura souborů a popis objektů podle PKCS#15 
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6 OVĚŘENÍ NÁVRHU NA PROTOTYPOVÉ IMPLEMENTACI 

Návrh postupu při konstrukci middleware z kapitoly 5 byl pro potřeby diplomové práce čás

tečně realizován v podobě prototypu CSP a testován v prostředí Windows XP SP2. 

V prototypu bylo cílem provést implementaci podmnožiny PKCS#l 5, která postačuje pro 

demonstraci funkčnosti typických podpisových a šifrovacích aplikací. 

Odstavec 6.1 popisuje funkčnost a implementační restrikce. Odstavec 6.2 je věnován zdoku

mentování až na úroveň jednotlivých funkcí. V odstavci 6.3 jsou shrnuty technické podmínky 

a postupy pužité při testech. V příloze A je uvedena ukázka výpisu operací zprostředkovaných 

CSP pro jeden z testů. 

6.1 FUNKČNOST PROTOTYPU 

Prototyp byl navržen a odladěn s nezbytnou mírou funkcionality pro aplikace typu podpis a 

šifrování e-mailových zpráv, autentizace SSL, přihlášení k doméně, šifrování souborů 

a adresářů. 

Odstavec popisuje na jednotlivých funkcích především rozdíly (omezení) prototypu proti ná

vrhu cílového řešení uvedeného v kapitole 5. 

• Identifikace soukromého klíče (klíčového páru) je provedena plně podle návrhu v 5.5. 

• Export veřejného klíče je proveden plně podle návrhu v 5.8. 

• Import veřejného klíče prototyp neimplementuje, protože testované aplikace k těmto 

účelům (verifikace podpisu, šifrování mailu) používají SW CSP 

• Export symetrického klíče a jeho šifrování veřejným klíčem - prototyp neimplementu

je, protože testované aplikace k těmto účelům (šifrování mailu) používají SW CSP 

• Import symetrického klíče a jeho odšifrování soukromým klíčem - je proveden plně 

podle návrhu v 5.8. 

• Šifrování dat symetrickým klíčem prototyp neimplementuje, protože testované aplika

ce k těmto účelům (šifrování mailu) používají SW CSP 

• Odšifrování dat symetrickým klíčem je provedeno plně podle návrhu v 5.8 
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• Generování symetrického klíče prototyp neimplementuje, protože testované aplikace 

k těmto účelům (šifrování mailu) používají SW CSP 

• Derivování symetrického klíče z dat (např. hesla) prototyp neimplementuje, protože 

testované aplikace k těmto účelům (šifrování dokumentu) používají SW CSP 

• Ověření podpisu prototyp neimplementuje, protože testované aplikace k těmto účelům 

používají SW CSP 

• Vytvoření podpisu - jako hlavní větev byl implementován návrh podle 5.8, navíc byl 

použit postup pomocí INTERNAL AUTHENTICATE [4] pro některé typy karet 

• Hashování 

o hashování session klíčů - prototyp neimplementuje 

o ostatní funkce pro práci s hash objekty prototyp implementuje v SW CSP 

podle návrhu 

• Generování náhodných čísel prototyp implementuje pouze pomocí SW CSP 

• Vyjmenování kontejnerů prototyp implementuje plně podle návrhu 5.5 

• Zjištění certifikátu ke klíči prototyp implementuje plně podle návrhu 5.8 

• Zjištění typu implementace CSP prototyp implementuje plně podle návrhu 5.8 

Pro úplnost třeba poznamenat, že prototypové CSP následující funkce neimplementuje 

z důvodů popsaných v 3.5.4. Jedná se o tyto případy: 

• Generování klíčových párů 

• Vytvoření kontejneru 

• Smazání kontejneru 

• Import soukromého klíče 

• Export soukromého klíče (nepodporován podle současných bezpečnostních zásad) 

6.2 DOKUMENTACE PROTOTYPU CSP 

Prototyp CSP používá hardware karty pro operace se soukromým klíčem. Ostatní potřebné 

funkce (hashování, symetrické šifrování apod.) jsou implementovány v software, a to pro

střednictvím Microsoft Enhanced CSP. 
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Zdrojový kód na přiloženém CD byl kompilován pomocí Microsoft Visual C++ 6.0 s hlavič 

kovými soubory a knihovnami z Microsoft Platform SDK ve verzi z února 2003. 

6.2.1 Rozdělení do modulů 

Prototypová implementace je rozdělena do několika modulů. Obrázek 7 ukazuje vztahy mezi 

n1m1. 

CryptoAPI 

context.c 

context.c 
. M~~eSE, ·· 
sigri, encipher; :·< ·. 

decipher · .. 

Ul 

·,: „ ·-: 

Vý~a pro . 
vloženf karty . . 

card.c 

Obrázek 7 - Rozdělení implementace prototypu do modulů 

SCard 

Implementuje funkce z rozhraní CryptoAPI a několik pomocných funkcí. K tomuto používá 

především: 

• pkcs15.c pro práci s PKCS#l5 objekty - načtení informací o objektech z karty, načtení 

hodnoty objektu (např. certifikátu), autentizace uživatele podle pravidel 

v autentizačním objektu apod. 

• card.c pro komunikaci s kartou - posílání APDU příkazů pro provádění operací s klíči 

pkcs15.c 
Tento modul obsahuje funkce pro převod PKCS#15 objektů z reprezentace v DER kódování 

(používané v souborech na kartě) do interních datových struktur a funkce pro práci s těmito 

stn1kturami. Implementuje také funkci pro autentizaci uživatele včetně zobrazování PIN dia

logu a PIN cache. K analýze datových struktur v DER kódování používá modul tlv.c, pro ko

munikaci s kartou modul card.c. Implementována je pouze podmnožina standardu PKCS#15: 
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• EF.DIR není podporován, z toho plyne následující: 

o karta musí podporovat přímý výběr aplikace podle AID definovaného 

v PKCS#15 

o nelze použít karty s více PKCS#l5 aplikacemi 

o identifikátor souboru EF.Tokenlnfo musí být Ox5032 

o identifikátor souboru EF. ODF musí být Ox5031 

• pouze EF soubory s transparentní strukturou jsou podporovány 

• omezení vyplývající z tlv.c: 

o id autentizačního objektu nesmí být delší než 31 bitů 

• reference (na klíč, PIN) - používá se pouze poslední byte 

tlv.c 
Tento modul obsahuje funkce pro procházení TL V objektů, resp. pro dekódování DER kódo-

vání. Tyto funkce jsou používány převážně v pkcsl5.c a mají tato omezení: 

• délka tagu nesmí být větší než 2 byty 

• délka objektu nesmí být větší než 65535 bytů 

• délka hodnoty objektu typu INTEGER nesmí být větší než 31 bitů a záporné hodnoty 

nejsou podporovány 

• délka hodnoty objektu typu BIT STRING nesmí přesáhnout 32 bitů 

card.c 
Obsahuje funkce pro sestavování APDU příkazů, jejich posílání na kartu, analýzu odpovědí a 

synchronizuje přístup ke kartě pomocí transakcí. Dále otevírá komunikační kanál s kartou 

(pomocí SCard), příp. zobrazuje uživateli výzvu pro vložení karty. Modul nepodporuje APDU 

příkazy s délkou datové části větší než 255 bytů. 

logger.c 
Implementuje funkce pro zaznamenávání informací o průběhu pro testovací účely. Výstup je 

posílán do souboru c:\csp.log a na standardní výstup. Pokud není při překladu v preprocesoru 

definováno makro LOGGING, je zaznamenávání vypnuto. 
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6.2.2 Popis jednotlivých funkcí modulu context.c 

CPAcquireContext 
BOOL WINAPI CPAcquireContext(OUT HCRYPTPROV *phProv, IN LPCSTR szContainer, 
IN DWORD dwFlags, IN PVTableProvStruc pVTable) 

• pokud se vytváří kontext s otevřením kontejneru: 

o vyžádá kartu voláním funkce checkContext 

o sestaví seznam objektů (soukromých a veřejných klíčů a certifikatů) na kartě 

voláním funkce pkcs 15 _ buildObj ectList 

o sestaví seznam kontejnerů na kartě voláním funkce enumContainers 

o pokud se otevírá default kontejner, vyhledá pomocí pkcs 15 _isLogonCert při

hlašovací certifikát a otevře kontejner, který tento certifikát obsahuje 

CPReleaseContext 
BOOL WINAPI CPReleaseContext(IN HCRYPTPROV hProv, IN DWORD dwFlags) 

• uvolní všechny zdroje alokované v uvolňovaném kontextu 

• ukončí komunikaci s kartou voláním funkce card release 

• pro uvolnění seznamu objektů na kartě volá pkcs 15 _ destroyObjectList 

C PGetProvParam 
BOOL WINAPI CPGetProvParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN DWORD dwParam, OUT 
LPBYTE pbData, IN OUT LPDWORD pcbDataLen, IN DWORD dwFlags) 

• podporuje tyto parametry: 

o seznam podporovaných algoritmů 

o rozšířený seznam podporovaných algoritmů 

o název CSP 

o typ CSP 

o typ implementace 

o název kontejneru a jednoznačný název kontejneru 

o seznam dostupných kontejneru na dané kartě 
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CPSetProvParam 
BOOL WINAPI CPSetProvParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN DWORD dwParam, IN 
CONST BYTE *pbData, IN DWORD dwFlags) 

• podporuje pouze nastavení PINu pro ověření uživatele bez zobrazování uživatelského 

rozhraní přímo z CSP 

• ověření jeho správnosti provede voláním pkcs15_authenticate 

• úspěšně ověřený PIN je uložen do cahce (6.5.2) 

CPCreateHash 
BOOL WINAPI CPCreateHash(IN HCRYPTPROV hProv, IN ALG_ID Algid, IN 
HCRYPTKEY hKey, IN DWORD dwFlags, OUT HCRYPTHASH *phHash) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPDestroyHash 
BOOL WINAPI CPDestroyHash(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPHashData 
BOOL WINAPI CPHashData(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
CONST BYTE *pbData, IN DWORD cbDataLen, IN DWORD dwFlags) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPHashSessionKey 
BOOL WINAPI CPHashSessionKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
HCRYPTKEY hKey, IN DWORD dwFlags) 

• neimplementuje (vrací E NOTIMPL) 

CPSetHashParam 
BOOL WINAPI CPSetHashParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
DWORD dwParam, IN CONST BYTE *pbData, IN DWORD dwFlags) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 
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CPGetHashParam 
BOOL WINAPI CPGetHashParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
DWORD dwParam, OUT LPBYTE pbData, IN OUT LPDWORD pcbDataLen, IN DWORD dw
Flags) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPDuplicateHash 
BOOL WINAPI CPDuplicateHash(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
LPDWORD pdwReserved, IN DWORD dwFlags, OUT HCRYPTHASH *phHash) 

• neimplementuje (vrací E _ NOTIMPL) 

CPGetUserKey 
BOOL WINAPI CPGetUserKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN DWORD dwKeySpec, OUT 
HCRYPTKEY *phUserKey) 

• klíčový pár je dán otevřeným kontejnerem, pouze vytvoří handle a vrátí jej, přitom ne

záleží na typu klíče, který aplikace vyžaduje 

CPDestroyKey 
BOOL WINAPI CPDestroyKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey) 

• jde-li o klíč získaný v CPGetUserKey, uvolní handle na něj 

• jinak volá odpovídající funkci v softwarovém CSP 

CPSignHash 
BOOL WINAPI CPSignHash(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, IN 
DWORD dwKeySpec, IN LPCWSTR szDescription, IN DWORD dwFlags, OUT LPBYTE 
pbSignature, IN OUT LPDWORD pcbSigLen) 

• zjistí hodnotu hashe a použitý algoritmus voláním příslušné funkce v softwarovém 

CSP 

• pokud je soukromý klíč chráněn nějakým autentizačním objektem, provede autentizaci 

uživatele voláním funkce pkcs 15 _ authenticate 

• voláním card _ manageSE pošle na kartu APDU příkaz Manage Security Environment 

s identifikací použitého soukromého klíče 
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• Pokud předchozí příkaz neselže, volá funkci card _ computeSign, která pošle APDU 

příkaz Compute Signature s hashem v datové části APDU, výsledkem je podpis 

CPVerifySignature 
BOOL WINAPI CPVerifySignature(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTHASH hHash, 
IN CONST BYTE *pbSignature, IN DWORD cbSigLen, IN HCRYPTKEY hPubKey, IN 
LPCWSTR szDescription, IN DWORD dwFlags) 

• neimplementuje (vrací E _ NOTIMPL) 

CPDecrypt 
BOOL WINAPI CPDecrypt(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
HCRYPTHASH hHash, IN BOOL fFinal, IN DWORD dwFlags, IN OUT LPBYTE pbData, 
IN OUT LPDWORD pcbDataLen) 

• implementuje pouze pro klíč získaný v CPGetUserKey pomocí karty, bez hashování: 

• pokud je potřebný soukromý klíč chráněn nějakým autentizačním objektem, provede 

autentizaci uživatele voláním funkce pkcs 15 _ authenticate 

• Voláním card_manageSE pošle APDU příkaz Manage Security Environment s identi

fikací použitého soukromého klíče 

• Volá funkci card _ decipher, která pošle APDU příkaz Decipher se zašifrovanými daty 

v datové části APDU, výsledkem je otevřený text 

CPEncrypt 
BOOL WINAPI CPEncrypt(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
HCRYPTHASH hHash, IN BOOL fFinal, IN DWORD dwFlags, IN OUT LPBYTE pbData, 
IN OUT LPDWORD pcbDataLen, IN DWORD cbBufLen) 

• implementuje pouze pro klíč získaný v CPGetUserKey pomocí karty, bez hashování 

• Voláním card _ manageSE pošle na kartu APDU příkaz Manage Security Environment 

s identifikací použitého soukromého klíče 

• Volá funkci card_encipher, která pošle APDU příkaz Encipher s otevřeným textem 

v datové části APDU, karta zašifruje a vrátí výsledek 
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CPSetKeyParam 
BOOL WINAPI CPSetKeyParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
DWORD dwParam, IN CONST BYTE *pbData, IN DWORD dwFlags) 

• pro klíče získané pomocí CPGetUserKey: 

o pro parametr KP_ CERTIFICATE nedělá nic a vrací úspěch 

o pro ostatní vrací chybu (neznámý parametr) 

• pro ostatní klíče implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPGetKeyParam 
BOOL WINAPI CPGetKeyParam(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
DWORD dwParam, OUT LPBYTE pbData, IN OUT LPDWORD pcbDataLen, IN DWORD dw
Flags) 

• pro klíče získané pomocí CPGetUserKey vrací pouze certifikát k danému klíčovému 

páru (pomocí pkcs 15 _getCert) 

• pro ostatní implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

CPExportKey 
BOOL WINAPI CPExportKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
HCRYPTKEY hPubKey, IN DWORD dwBlobType, IN DWORD dwFlags, OUT LPBYTE pb
Data, IN OUT LPDWORD pcbDataLen) 

• podporuje pouze export veřejného klíče (získaný v CPGetUserKey) bez šifrování, 

hodnota klíče se zjistí voláním pkcs15_getKey 

CPlmportKey 
BOOL WINAPI CPimportKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN CONST BYTE *pbData, IN 
DWORD cbDataLen, IN HCRYPTKEY hPubKey, IN DWORD dwFlags, OUT HCRYPTKEY 
*phKey) 

• podporuje pouze import symetrického klíče šifrovaného veřejným klíčem 

• pro odšifrování klíče použije stejný postup jako CPDecrpyt 

• z kartou odšifrovaných dat použije čistou hodnotu symetrického klíče a naimportuje 

jej do softwarového CSP 
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CPDeriveKey 
BOOL WINAPI CPDeriveKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN ALG_ID Algid, IN 
HCRYPTHASH hHash, IN DWORD dwFlags, OUT HCRYPTKEY *phKey) 

• neimplementuje (vrací E _ NOTIMPL) 

CPGenKey 
BOOL WINAPI CPGenKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN ALG ID Algid, IN DWORD dw
Flags, OUT HCRYPTKEY *phKey) 

• neimplementuje (vrací E _NOTIMPL) 

CPDuplicateKey 
BOOL WINAPI CPDuplicateKey(IN HCRYPTPROV hProv, IN HCRYPTKEY hKey, IN 
LPDWORD pdwReserved, IN DWORD dwFlags, OUT HCRYPTKEY *phKey) 

• neimplementuje (vrací E NOTIMPL) 

CPGenRandom 
BOOL WINAPI CPGenRandom(IN HCRYPTPROV hProv, IN DWORD cbLen, OUT LPBYTE 
pbBuf f er) 

• implementuje voláním příslušné funkce v softwarovém CSP 

checkContext 
DWORD checkContext(SContext *hProv, BOOL checkContainer) 

Tato funkce je volána všemi funkcemi rozhraní CryptoSPI (kromě těch, které pouze vrací 

E_NOTIMPL). Plní dva úkoly: 

• kontrola kontextu (tj. parametru hProv) - nesmí být NULL a musí obsahovat správnou 

magickou konstantu 

• kontrola přítomnosti požadované karty a zahájení karetní transakce (pouze pokud má 

parametr checkContainer hodnotu TRUE): 



Ověření návrhu na prototypové implementaci 

o je-li kontext otevřený bez kontejneru (CRYPT_ VERIFYCONTEXT), vrátí 

chybu (v takovém kontextu nelze pracovat s kartou) 

o jinak zkontroluje, že je ve čtečce správná karta (podle sériového čísla) voláním 

pkcs 15 _getTokenlnfo (tím zároveň zahájí karetní transakci) 

6.2.3 Funkce modulu pkcs15.c 

pkcs15_getTokenlnfo 
DWORD pkcslS_getTokeninfo(struct t context *context) 

• Provede výběr (APDU příkaz Select) karetní aplikace (DF souboru) voláním 

card_selectDF, čímž zahájí karetní transakci a zajistí přítomnost karty ve čtečce 

• načte soubor Tokenlnfo a analyzuje jeho obsah - ověří verzi této struktury a uloží sé

riové číslo tokenu do aktuálního kontextu 

• zavolá pkcs15_readODF pro přečtení ODF souboru 

pkcs15_read0DF 
DWORD pkcslS_readODF(SContext *context) 

• Načte obsah souboru ODF a uloží cesty k PrKDF, PuKDF, CDF a AODF do kontextu 

pkcs15_getKey 
DWORD pkcslS_getKey(struct t context *context, SRSAKeyinfo *ki, DWORD *exp, 
BYTE *modul US) 

• načte z karty hodnotu veřejného klíče (reprezentovaného strukturou ki) a uloží ji do 

exp a modulus 

pkcs15_getCert 
DWORD pkcslS_getCert(struct t context *context, SX509Certinfo *xci, DWORD 
*size, BYTE **data) 

• alokuje potřebnou pamět a načte z karty hodnotu certifikátu (reprezentovaného struk

turou xci) 
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pkcs15_islogonCert 
BOOL pkcslS_isLogonCert(struct t context *context, SX509Certinfo *xci) 

• Načte z karty hodnotu certifikátu a zjistí, jestli obsahuje rozšíření „Rozšířené použití 

klíče", které obsahuje OID pro „Přihlášení pomocí karty SmartCard" 

pkcs15_build0bjectlist 
DWORD pkcslS_buildObjectList(struct t context *context) 

• čte jednotlivé záznamy v PrKDF a ty, které popisují RSA klíče, vloží do seznamu klí-
v o 
CU 

• čte jednotlivé záznamy v PuKDF a pro ty záznamy, které popisují RSA klíče, hledá 

odpovídající soukromý klíč v seznamu klíčů, ignoruje veřejný klíč v případě, že sou

kromý klíč není nalezen 

• čte jednotlivé záznamy v CDF a pro ty záznamy, které popisují X.509 certifikáty, hle

dá odpovídající soukromý klíč v seznamu klíčů. Pokud je klíč nalezen, vloží záznam o 

certifikátu do seznamu certifikátů společně s odkazem na soukromý klíč 

pkcs 15 _ destroyObjectlist 
void pkcslS_destroyObjectList(struct t context *context) 

• uvolní pamět alokovanou v pkcsl5_buildObjectList 

pkcs 15 _ authenticate 
DWORD pkcslS_authenticate(struct t context *context, int authid, BOOL noUI) 

• v EF.AODF hledá autentizační objekt s daným authld a ověřuje správnost PINu 

v cache pomocí volání card _ verify. 
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6.2.4 Funkce modulu card.c 

card selectDF 
DWORD card_selectDF(SContext *context, BYTE dfAI Dl e n , const char *dfAID ) 

• Volá check _ card pro vytvoření komunikačního kanálu s kartou. 

• Provede výběr karetní aplikace APDU příkazem SELECT DF 

• V případě neúspěchu zobrazuje uživateli výzvu pro vložení jiné karty 

• zahajuje karetní transakci 

card checkCard 
DWORD card checkCard(SContext *context) 

• Otevře komunikaci s kartou (pomocí SCard), pokud již nebyla otevřena 

• Zobrazuje uživateli výzvu pro vložení karty 

card release 
void card release(SContext *context) 

• Uzavírá komunikaci s kartou a uvolňuje objekty alokované v card_checkCard 

card endTransaction 
void card endTransaction(SContext *context) 

• Provede SELECT MF voláním card _ selectByFID 

• ukončí karetní transakci 

card_selectByFID 
DWORD card_selectByFID(SContext *context, BYTE fileType, WORD fid) 

• Pošle na kartu APDU příkaz SELECT a zkontroluje odpověd' 
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card selectPath 
DWORD card_selectPath(SContext *context, SPath *path) 

• Vybere soubor pomocí cesty, délka cesty musí být sudá, je-li cesta prázdná, nic nepro

vede a vrátí úspěch 

card_readTransparent 
DWORD card_readTransparent(SContext *context, int offset, DWORD length, BY 
TE *buf) 

• Čte data z transparentního EF souboru posláním APDU příkazu READ BINARY, vý

sledek ukládá do buf, který musí mít délku alespoň length+2 (2 byty pro Status Word) 

card_ ve rify 
DWORD card_verify(SContext *context, BYTE KID, BYTE *pin, BYTE len) 

• Provede ověření PINu posláním APDU příkazu VERIFY 

card_manageSE 
DWORD card_manageSE(SContext *context, WORD param, BYTE algRef, BYTE keyRe
ference, SPath *path, BOOL publicKey) 

• Provede MANAGE SECURITY ENVIRONMENT 

• param se použije pro PI a P2 (konstanty CARD_ MSE _ xxx) 

• ostatní parametry se použijí pro sestavení datové části APDU 

card internalAuth 
DWORD card internalAuth(SContext *context, const BYTE *data, BYTE dataSize, 
BYTE *signature, DWORD expectedSignatureSize) 

• Provede příkaz INTERNAL AUTHENTICATE 

• používá se pro podpis dat u karet, které nepodporují COMPUTE SIGNATURE v po

třebném módu 
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card_computeSign 
DWORD card_computeSign(SContext *context, const BYTE *data, BYTE dataS i ze, 
BYTE *signature, DWORD expectedSignatureSize) 

• Provede příkaz COMPUTE SIGNA TURE 

card_decipher 
DWORD card_decipher(SContext *context, const BYTE *data, BYTE dataLen, BYTE 
*plainText, DWORD *plainTextSize) 

• Provede příkaz DECIPHER 

card_encipher 
DWORD card_encipher(SContext *context, const BYTE *data, BYTE dataLen, BYTE 
*cipherText, DWORD cipherTextLen) 

• Provede příkaz ENCIPHER 

6.2.5 Implementace PIN cache v prototypu CSP 

Prototyp CSP implementuje PIN cache jako globální proměnnou s velikostí definovanou con

text.h (makro PINCACHE_SIZE). Podporuje cachování pouze jednoho PINu. 

6.2.6 Podpora více čteček v systému 

Prototyp CSP vždy používá pouze jednu čtečku. Název čtečky, která je použita, se hledá 

(v uvedeném pořadí): 

• v registru HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PKCS15 CSP\ReaderName, 

• v registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PKCS15 CSP\ReaderName, 

• první název vrácený funkcí SCardListReaders. 
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6.3 POŽADAVKY PRO TESTOVÁNÍ PROTOTYPU CSP A POSTUP TESTŮ 

V tomto odstavci jsou popsány použité postupy testování chování protoypu CSP v některých 

aplikacích. Testování předpokládá operační systém Windows XP SP2 z důvodu jednoduššího 

řešení požadavku 4 níže. 

Požadavky na testovací počítač 

Testovací počítač musí mít: 

1. připojenou čtečku čipových karet (pokud nejde o USB token) 

2. instalované PC/SC ovladače dané čtečky (tokenu) podle pokynů výrobce 

3. správně nainstalován prototyp CSP, nejjednodušeji lze pomocí příkazu 

o regsvr32.exe cesta\PKCS 15CSP.dll 

4. zajištěno, že CryptoAPI povolí použití prototypu i přes to, že není podepsán společ

ností Microsoft: 

o Varianta 1: dva počítače spojené sériovým kabelem a použití kernel debugge

ru, jak doporučuje Microsoft v [I] 

o Varianta 2: následující úprava systémové knihovny advapi32.dll pro Win

dows XP SP2: 

• v ovládacím panelu Systém vypnout nástroj Obnovení systému 

• , "" . v nouzovem rez1mu 

• přejmenovat soubor %windir%\system32\advapi32.dll na jiný 
, 

naze v 

• zkopírovat do adresáře %windir%\system32 upravenou verzi 

advapi32.dll 

• restartovat počítač 

5. v úložišti důvěryhodných certifikátů musí být instalován certifikát certifikační autori

ty, která vystavila certifikáty na testovaném tokenu 

6. zaregistrovaný typ testovaného tokenu (karty) s vazbou na prototypové CSP 

o pomocí editoru systémového registru v tomto klíči: 

• HKEY LOCAL MACHINE 

• SOFTWARE 

• Microsoft 
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• Cryptography 

• Calais 

• SmartCards 

• Název karty 

• A TR - podle typu karty 

• A TRMask - podle typu karty 

• Crypto Provider - hodnota "PKCS 15 CSP" 

Podepisování a šifrování e-mailů v Outlook Express 6.0 

požadavek: e-mailový účet s adresou, pro kterou jsou na tokenu certifikáty 

vložit kartu 

zkontrolovat, že winlogon nainstaloval certifikáty z karty do systémového úložiště 

o kontrola např. v Internet Explorer, Nástroje, Možnosti Internetu ... , Obsah, 

Certifikáty 

v Outlook Express nakonfigurovat emailový účet, pro který jsou na tokenu certifikáty 

(viz obrázek 8) 

V3 

61 1f d9 Od 00 00 00 00 00 1 d 

shalRSA 
mycaJ beta) mm 

12. prosince 2005 11 : 19: 29 

12. prosince 2006 11: 19:29 

~ Předmět zaphod@beta.mm, 2aphod .. U ... 
RSA ( 1024 Bit s) 

Obrázek 8 - Konfigurace e-mailového účtu 

nastavit certifikáty k účtu 
, 

o Nástroje, Učty ... , Vlastnosti, Zabezpečení 

o Vybrat podpisový a šifrovací certifikát pomocí tlačítek Vybrat ... 
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odeslat podepsanou e-mailovou zprávu 

o Soubor, Nový, Poštovní zpráva 

o Po vyplnění adresáta (může být tentýž uživatel), předmětu a textu zprávy zvolit 

Nástroje, Digitálně podepsat 

o odeslat zprávu 

o pokud není karta ve čtečce, objeví se výzva pro vložení karty 

o Objeví se výzva pro zadání PINu (obrázek 9) 

o Po zadání PINu je e-mail podepsán a odeslán 

Obrázek 9 - Žádost o zadání PINu 

adresát obdrží e-mail, po jeho otevření lze v Soubor, Vlastnosti, Zabezpečení ověřit, 

že je zpráva podepsána a obsah nebyl změněn. Pokud má adresát navíc kořenový certi

fikát v úložišti důvěryhodných certifikátů, je podpis zprávy označen za důvěryhodný 

(obrázek 10) 

informace o odesílateli se adresátovi uloží do kontaktů, ve vlastnostech tohoto kontak

tu v záložce Digitální ID by měl být vidět certifikát odesílatele - nyní je možno na ten

to kontakt odeslat šifrovaný mail 
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Obrázek 10 - Úspěšné ověření podpisu 

Přihlášení k webové aplikaci pomocí Internet Explorer 6.0 

požadavek: webový server s podporou protokolu SSL a webová stránka vyžadující 

ověření klienta pomocí certifikátu (server musí důvěřovat certifikátům na tokenu) 

vložit kartu 

zkontrolovat, že winlogon nainstaloval certifikáty z karty do systémového úložiště 

o např. Internet Explorer, Nástroje, Možnosti Internetu ... , Obsah, Certifikáty 

v Internet Exploreru zadat adresu dané stránky (nutno použít https protokol) 

pokud má aktuálně přihlášený uživatel v úložišti více certifikátů pro účely ověření kli

enta, zobrazí IE výzvu pro výběr certifikátu, kterým se má na serveru autentizovat, je 

nutno zvolit certifikát z testovaného tokenu 

objeví se výzva pro zadání PINu 

po zadání PINu je přístup k požadované stránce povolen 
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Přihlášení do domény Windows pomocí karty 

požadavky: doménový controller nastavený tak, aby akceptoval přihlášení uživatele, 

pro kterého je token vystaven (včetně požadavku na důvěryhodnost certifikátů) 

klientský počítač musí být členem této domény 

odhlásit se z počítače 

po vložení karty se objeví výzva pro zadání PINu 

po zadání PINuje uživatel přihlášen 

Šifrování souborů pomocí EFS 

vložit kartu 

zkontrolovat, že winlogon nainstaloval certifikáty z karty do systémového úložiště 

o např. Internet Explorer, Nástroje, Možnosti Internetu ... , Obsah, Certifikáty 

v systémovém registru, v klíči 

o HKEY CURRENT USER - -

o SOFTWARE 

o Microsoft 

o Windows NT 

o CurrentVersion 

o EFS 

o CurrentKeys 

• CertificateHash 

musí být opsána hodnota „Miniatura" z vlastností toho certifikátu z tokenu, jehož účel 

je „Šifrování systému souborů" (viz obrázek 11) 

otevřít vlastnosti nějakého souboru nebo adresáře, zvolit Obecné, Upřesnit, Šifrovat 

obsah a zabezpečit tak data (obrázek 12) 

Poznámka: 

při práci se šifrovanými soubory se neobjeví výzva pro zadání PINu ani pro vložení karty, 

neboť při použití s EFS je v CSP otevřen tichý kontext. 
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Obrázek 11 - Nastavení EFS 

Obrázek 12 - Nastavení šifrování pro adresář 



Závěr 

7 ZÁVĚR 

V práci jsou popsány požadavky na token a middleware typu CSP, při jejichž splnění je token 

použitelný ve Windows aplikaci pro daný typ služby (typicky podpis a šifrování). 

Práce vychází z možností, které pro přípravu middleware poskytuje standard PKCS#15 a další 

související normy (ISO/IEC 7816-4, 8, 9). Jsou diskutovány metody vedoucí ke zvýšení inte

roperability CSP v aplikacích pracujících se soukromými klíči. Varianty řešení jsou promítnu

ty do cílového návrhu řešení. 

Při praktickém nasazení metodiky byla odzkoušena spolupráce CSP s typickými aplikacemi 

ve Windows, které pracují se soukromými klíči a certifikáty. 
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Přílohy 

PŘÍLOHY 

A. AUTENTIZACE UŽIVATELE (KLIENTA) PŘI SSL SPOJENÍ NA ZABEZPEČENÝ 
HTTP SERVER 

07:02:25.846 iexplore.exe CPAcquireContext begin 
07:02:25.856 iexplore.exe phProv = 0226F978 (pointer) 
07:02:25.856 iexplore.exe szContainer = "010203040506070A_4B455931_0" (string) 
07:02:25.856 iexplore.exe dwFlags = 00000000 (O) (DWORD) 
07:02:25.856 iexplore.exe pVTable = 0226F944 (pointer) 
07:02:25.856 iexplore.exe Provider type: 00000001 (1) (DWORD) 

Internet Explorer požádal o otevření kontejneru 010203040506070A_ 4B455931_0. 

07:02:25.856 iexplore.exe 
07:02:25.856 iexplore . exe 
07:02:25.856 iexplore.exe 
07:02:25.856 iexplore.exe 
07:02:25.856 iexplore.exe 
07:02:25.856 iexplore.exe 
07:02:25.866 iexplore.exe 

Karta je připojena. 

07:02:25.866 iexplore.exe 

Začátek transakce. 

allocated context: 001FBD30 (pointer) 
checkContext begin 

flags: 00000000 (O) (DWORD) 
pkcsl5_getTokeninfo begin 

card_selectDF begin 
card_checkCard begin 
card checkCard end (00000000) 

---BEGIN TRANSACTION---

07:02:25.866 iexplore.exe 
35 

SELECT DF: 00 A4 04 OC OC AO 00 00 00 63 50 48 43 53 2D 31 

Výběr PKCS#l 5 aplikace. 

07:02:25.876 iexplore.exe 
07:02:25.876 iexplore.exe 
07:02:25.876 iexplore.exe 

Výběr souboru EF. Tokenlnfo. 

card_selectDF end (00000000) 
card_selectByFID begin 

SELECT: 00 A4 02 OC 02 50 32 

07:02:25.876 iexplore.exe card_selectByFID end (00000000) 
07:02:25.876 iexplore.exe tlv read begin 

V EF. Token!nfo je jeden TL V objekt, Tokenlnfo, zde začína pokus o jeho přečtení. 

07:02:25.876 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.876 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
07:02:25.886 iexplore.exe Read data: 30 21 90 00 
07:02:25.886 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 

Tag Ox3 O a délka Ox21 úspěšně načteny, přečte se dalších Ox21 bytů. 

07:02:25.886 iexplore.exe 
07:02:25.886 iexplore.exe 
07:02:25.886 iexplore.exe 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BO 00 02 21 
Read data: 02 01 00 04 08 01 

65 74 68 61 6C 80 
50 90 00 

02 03 
06 4D 

07:02:25.896 iexplore.exe card_readTransparent end {00000000) 
07:02:25.896 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 

04 05 06 07 
79 43 61 72 

OA oc 06 
64 03 02 

54 
04 

TL V objekt načten, zde je úspěšně analyzován (správná verze a sériové číslo zkopírovano do 
struktury SContext). 

07:02:25.896 iexplore.exe pkcslS_readODF begin 
07:02:25.896 iexplore.exe card_selectByFID begin 
07:02:25.896 iexplore.exe SELECT: 00 A4 02 OC 02 50 31 

Výběr EF. ODF souboru, ve kterém je několik TL V objektů, každý popisující cestu k nějakému 
souboru (např. PrKDF). Cesty se uloží do struktury SContext. 

07:02:25.896 iexplore.exe card_selectByFID end (00000000) 
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07:02:25.896 iexplore.exe tlv_ read begin 
07:02:25.896 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.896 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
07:02:25.896 iexplore.exe Read data: AO 06 90 00 
07:02:25.896 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.896 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.896 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 02 06 
07:02:25.906 iexplore.exe Read data: 30 04 04 02 40 01 90 00 
07:02:25.906 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.906 iexplore.exe tlv read end (00000000) 
07:02:25.906 iexplore.exe path_prkdf: 40 01 

První objekt (záznam) z EF.ODF načten, popisuje cestu k PrKDF, cesta je Ox4001. 

07:02:25.906 iexplore.exe tlv_read begin 
07:02:25.906 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.906 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 08 02 
07:02:25.916 iexplore.exe Read data: Al 06 90 00 
07:02:25.916 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.916 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.916 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 OA 06 
07:02:25.916 iexplore.exe Read data: 30 04 04 02 40 02 90 00 
07:02:25.916 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.916 iexplore.exe tlv read end (00000000) 
07:02:25.916 iexplore.exe path_pukdf: 40 02 

Druhý objekt (záznam) z EF.ODF načten, popisuje cestu k PuKDF, cesta je Ox4002. 

07:02:25.916 iexplore.exe tlv_read begin 
07:02:25.916 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.916 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 10 02 
07:02:25.926 iexplore.exe Read data: A4 06 90 00 
07:02:25.926 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.926 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.926 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 12 06 
07:02:25.926 iexplore.exe Read data: 30 04 04 02 40 04 90 00 
07:02:25.926 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.936 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:25.936 iexplore.exe path_cdf: 40 04 

Třetí objekt (záznam) z EF.ODF načten, popisuje cestu k CDF, cesta je Ox4004. 

07:02:25.936 iexplore.exe tlv_read begin 
07:02:25.936 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.936 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 18 02 
07:02:25.936 iexplore.exe Read data: A8 06 90 00 
07:02:25.936 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.936 iexplore.exe card_readTransparent begin 
07:02:25.936 iexplore.exe READ BINARY: 00 BO 00 lA 06 
07:02:25.946 iexplore.exe Read data: 30 04 04 02 40 03 90 00 
07:02:25.946 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.946 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:25.946 iexplore.exe path_aodf: 40 03 

Čtvrtý objekt (záznam) z EF.ODF načten, popisuje cestu k AODF, cesta je Ox4003. 

07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 

Konec souboru EF. ODF. 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 20 02 
Read data: 6B 00 
Invalid length of response to READ BINARY 

card_readTransparent end (8009001a) 
tlv read end (800900la) 

07:02:25.946 iexplore.exe pkcslS_readODF end (00000000) 
07:02:25.946 iexplore.exe pkcsl5 getTokeninfo end (00000000) 

Zde je porovnáno sériové číslo uložené v kontextu a získané z Tokenlnfo se sériovým číslem 
uvedeným v názvu požadovaného kontejneru. 

07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 
07:02:25.946 iexplore.exe 

Výběr PrKDF. 

checkContext end (00000000) 
pkcslS_buildObjectList begin 

card_selectPath begin 
card_selectByFID begin 

SELECT: 00 A4 00 OC 02 40 01 
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07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.956 iexplore.exe 
07:02:25.976 iexplore.exe 

card_selectByFID end (00000000) 
card selectPath end (00000000) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
Read data: 30 34 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 02 34 
Read data: 30 OD oc 04 4B 45 59 31 03 02 07 80 04 01 19 30 

13 04 04 4B 45 59 31 03 03 07 20 80 03 02 03 B8 
02 02 00 81 AO 02 30 00 Al OA 30 08 30 02 04 00 
02 02 04 00 90 00 

07:02:25.976 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.976 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 

Přečten první TL V objekt (záznam) z PrKDF. 

07:02:25.976 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:25.976 iexplore.exe coa->flags: 00000001 (1) (DWORD) 

Objekt je privátní, je tedy pravděpodobně chráněn nějakým autentizačním objektem. 

07:02:25.976 iexplore.exe 
07:02:25.976 iexplore.exe 
07:02:25.976 iexplore.exe 

Použití klíče: derive, sign. 

pkcsl5_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
pkcs15_parseCommonKeyAttributes begin 

cka->usage: 00000104 (260) (DWORD) 

07:02:25.976 iexplore.exe pkcslS_parseCommonKeyAttributes end (00000000) 
07:02:25.976 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes begin 
07:02:25.976 iexplore.exe No more child objects 
07:02:25.976 iexplore.exe pkcslS_parseRSABothKeyAttributes end (00000000) 
07:02:25.976 iexplore.exe Found private key: 4B 45 59 31 

PKCS#l 5 id nalezeného soukromého klíče je 4B 45 59 31 (KEYJ). 

07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.976 
07:02:25.986 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 36 02 
Read data: 30 34 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 38 34 
Read data: 30 OD OC 04 4B 45 59 32 03 02 07 80 04 01 19 30 

13 04 04 4B 45 59 32 03 03 07 44 80 03 02 03 B8 
02 02 00 82 AO 02 30 00 Al OA 30 08 30 02 04 00 
02 02 04 00 90 00 

07:02:25.986 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:25.986 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:25.986 iexplore.exe pkcs15_parseCommonObjectAttributes begin 
07: 02: 25. 996 iexplore. exe coa- >flags: 00000001 ( 1) (DWORD) 
07:02:25.996 iexplore.exe pkcs15_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:25.996 iexplore.exe pkcs15_parseCommonKeyAttributes begin 
07:02:25.996 iexplore.exe cka->usage: 00000122 (290) (DWORD) 
07:02:25.996 iexplore.exe pkcs15_parseCommonKeyAttributes end (00000000) 
07:02:25.996 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes begin 
07:02:25.996 iexplore.exe No more child objects 
07:02:25.996 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes end (00000000) 
07:02:25.996 iexplore.exe Found private key: 4B 45 59 32 

PKCS#l 5 id nalezeného soukromého klíče je 4B 45 59 32 (KEY2). 

07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:2~.996 iexplore.exe 
07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:25.996 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 

07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 6C 02 
Read data: 30 2D 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 6E 2D 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 33 30 13 04 04 4B 45 59 33 

03 03 07 44 80 03 02 03 B8 02 02 00 83 AO 02 30 
00 Al OA 30 08 30 02 04 00 02 02 04 00 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
tlv_read end (00000000) 
pkcs15_parseCommonObjectAttributes begin 

No more child objects 
pkcs15_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
pkcs15_parseCommonKeyAttributes begin 
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07:02:26.006 iexplore . exe cka->usage: 000 00122 (290) (DWORD) 
07:02:26.006 iexplore.exe pkcs15_par s eCommonKeyAtt ributes end (00000000) 
07:02:26.006 iexplore.exe pkcslS_parseRSABothKeyAt tr ibu t e s begin 
07:02:26.006 iexplore.exe No more child ob j ec t s 
07:02:26.006 iexplore.exe pkcslS_parseRSABot hKeyAt t r i butes end (0 0000000) 
07:02:26.006 iexplore.exe Found private key : 4B 45 5 9 33 

PKCS#l 5 id nalezeného soukromého klíče je 4B 45 59 33 (KEY3). 

07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.006 iexplore.exe 
07:02:26.016 iexplore.exe 
07:02:26.016 iexplore.exe 
07:02:26.016 iexplore.exe 

Konec souboru PrKDF. 

07:02:26.016 iexplore.exe 
07:02:26.016 iexplore.exe 
07:02:26.016 iexplore.exe 

Výběr souboru PuKDF. 

07:02:26.016 
07:02:26.016 
07:02:26.016 
07:02:26.016 
07:02:26.016 
07:02:26.027 
07:02:26.027 
07:02:26.027 
07:02:26.027 
07:02:26.037 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent beg i n 

READ BI NARY: 00 80 00 98 02 
Read data: 00 00 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
tlv read end (00000000) 

card_selectPath begin 
card_select8yFID begin 

SELECT: 00 A4 00 OC 02 40 02 

card_selectByFID end (00000000) 
card selectPath end (00000000) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BQ 00 00 02 
Read data: 30 34 90 00 

card readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 02 34 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 31 30 12 04 04 48 45 59 31 

03 02 01 02 03 02 03 OB 02 02 00 Bl AO 02 30 00 
Al 12 30 10 30 OA 04 02 41 02 02 01 00 BO 01 BC 
02 02 04 00 90 00 

07:02:26.037 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:26.037 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.037 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcslS_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcsl5 parseCommonKeyAttributes begin 
07:02:26.037 iexplore.exe cka->usage: 00000040 (64) (DWORD) 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcsl5_parseRSABothKeyAttributes begin 
07:02:26.037 iexplore.exe pkcslS_parseRSABothKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.037 iexplore.exe Found public key (and matching private key): 4B 45 59 31 

PKCS#l 5 id nalezeného veřejného klíče je 4B 45 59 31 (KEYJ) a byl nalezen odpovídající 
soukromý klíč. 

07:02:26.037 
07:02:26.037 
07:02:26.037 
07:02:26.047 
07:02:26.047 
07:02:26.047 
07:02:26.047 
07:02:26.057 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore . exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 36 02 
Read data: 30 34 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 3B 34 
Read data: 30 06 OC 04 48 45 59 32 30 12 04 04 48 45 59 32 

03 02 03 88 03 02 03 08 02 02 00 B2 AO 02 30 00 
Al 12 30 10 30 OA 04 02 41 02 02 01 BC BO 01 8C 
02 02 04 00 90 00 

07:02:26.057 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:26.057 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.057 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcsl5 parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonKeyAttributes begin 
07:02:26.057 iexplore.exe cka->usage: 00000011 (17) (DWORD) 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes begin 
07:02:26.057 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.057 iexplore.exe Found public key (and matching private key): 48 45 59 32 

PKCS#l 5 id nalezeného veřejného klíče je 4B 45 59 32 (KEY2) a byl nalezen odpovídající 
soukromý klíč. 
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07:02:26.057 
07:02:26.057 
07:02:26.057 
07:02:26.067 
07:02:26.067 
07:02:26.067 
07:02:26.067 
07:02:26.077 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_ readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 6C 02 
Read data: 30 35 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 80 00 6E 35 
Read data: 30 06 OC 04 48 45 59 33 30 12 04 04 4B 45 59 33 

03 02 03 88 03 02 03 08 02 02 00 83 AO 02 30 00 
Al 13 30 11 30 OB 04 02 41 02 02 02 01 18 80 01 
BC 02 02 04 00 90 00 

07:02:26.077 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000} 
07:02:26.077 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.077 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseCommonKeyAttributes begin 
07:02:26.077 iexplore.exe cka->usage: 00000011 (17) (DWORD) 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseCommonKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes begin 
07:02:26.077 iexplore.exe pkcs15_parseRSABothKeyAttributes end (00000000) 
07:02:26.077 iexplore.exe Found public key (and matching private key): 4B 45 59 33 

PKCS#15 id nalezeného veřejného klíče je 4B 45 59 33 (KEY3) a byl nalezen odpovídající 
soukromý klíč. 

07:02:26.077 iexplore.exe 
07:02:26.077 iexplore.exe 
07:02:26.077 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 

Konec souboru PuKDF. 

07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 

Výběr souboru CDF. 

07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.087 iexplore.exe 
07:02:26.097 iexplore.exe 
07:02:26.097 iexplore.exe 
07:02:26.097 iexplore.exe 
07:02:26.097 iexplore.exe 
07:02:26.107 iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 A3 02 
Read data: 00 00 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
tlv_read end (00000000) 
card_selectPath begin 

card_selectByFID begin 
SELECT: 00 A4 00 OC 02 40 04 

card_selectByFID end (00000000) 
card_selectPath end (00000000) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
Read data: 30 22 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 02 22 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 31 30 06 04 04 48 45 59 31 

Al 10 30 OE 30 OC 04 02 41 04 02 02 00 00 80 02 
05 73 90 00 

07:02:26.107 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000} 
07:02:26.107 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcs15_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.107 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcs15_parseCommonCertAttributes begin 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcs15_parseCommonCertAttributes end (00000000) 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcslS_parseX509CertAttributes begin 
07:02:26.107 iexplore.exe pkcslS_parseX509CertAttributes end (00000000} 
07:02:26.107 iexplore.exe Found certificate {and matching key pair): 4B 45 59 31 

Nalezen certifikát, patří k dvojici klíčů KEYJ. 

07:02:26.107 iexplore.exe 
07:02:26.107 iexplore.exe 
07:02:26.107 iexplore.exe 
07:02:26.117 iexplore.exe 
07:02:26.117 iexplore.exe 
07:02:26.117 iexplore.exe 
07:02:26.117 iexplore.exe 
07:02:26.127 iexplore.exe 

07:02:26.127 iexplore.exe 
07:02:26.127 iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 24 02 
Read data: 30 22 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BQ 00 26 22 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 32 30 06 04 04 4B 45 59 32 

Al 10 30 OE 30 OC 04 02 41 04 02 02 05 73 80 02 
05 73 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
tlv read end {00000000) 
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07:02:26.127 iexplore.exe pkcslS_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.127 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.127 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes end {00000000) 
07:02:26.127 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonCertAttributes begin 
07:02:26.127 iexplore.exe pkcslS_parseCommonCertAttributes end (00000000) 
07:02:26.127 iexplore.exe pkcsl5_parseX509CertAttributes begin 
07:02:26.127 iexplore.exe pkcsl5_parseX509CertAttributes end (00000000) 
07:02:26.127 iexplore.exe Found certificate (and matching key pair): 4B 45 59 32 

Nalezen certifikát, patří k dvojici klíčů KEY2. 

07:02:26.127 iexplore.exe 
07:02:26.127 iexplore.exe 
07:02:26.137 iexplore.exe 
07:02:26.137 iexplore.exe 
07:02:26.137 iexplore.exe 
07:02:26.137 iexplore.exe 
07:02:26.137 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 48 02 
Read data: 30 22 90 00 

card_readTransparent end {00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BQ 00 4A 22 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 33 30 06 04 04 4B 45 59 33 

Al 10 30 OE 30 OC 04 02 41 04 02 02 OA E6 80 02 
05 74 90 00 

07:02:26.157 iexplore.exe card readTransparent end (00000000) 
07:02:26.157 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcslS_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.157 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcslS_parseCommonObjectAttributes end {00000000) 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonCertAttributes begin 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcslS_parseCommonCertAttributes end (00000000) 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcsl5_parseXS09CertAttributes begin 
07:02:26.157 iexplore.exe pkcslS_parseXS09CertAttributes end (00000000) 
07:02:26.157 iexplore.exe Found certificate (and matching key pair): 4B 45 59 33 

Nalezen certifikát, patří k dvojici klíčů KEY3. 

07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.157 iexplore.exe 
07:02:26.177 iexplore.exe 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BQ 00 6C 02 
Read data: 30 22 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 6E 22 
Read data: 30 06 OC 04 4B 45 59 31 30 06 04 04 4B 45 59 31 

Al 10 30 OE 30 OC 04 02 41 04 02 02 10 SA 80 02 
05 7E 90 00 

07:02:26.177 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:26.177 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.177 iexplore.exe No more child objects 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonCertAttributes begin 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonCertAttributes end (00000000) 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcslS_parseXS09CertAttributes begin 
07:02:26.177 iexplore.exe pkcslS_parseXS09CertAttributes end (00000000) 
07:02:26.177 iexplore.exe Found certificate (and matching key pair): 4B 45 59 31 

Nalezen certifikát, patří k dvojici klíčů KEYJ. 

07:02:26.177 iexplore.exe 
07:02:26.177 iexplore.exe 
07:02:26.177 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 

Konec souboru CDF. 

tlv_read begin 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BQ 00 90 02 
Read data: 00 00 90 00 

07:02:26.187 iexplore.exe card_readTransparent end {00000000) 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_read end (00000000) 
07:02:26.187 iexplore.exe pkcsl5_buildObjectList end (00000000) 

Seznam klíčů a certifikátů je kompletní. 

07:02:26.187 iexplore.exe enumContainers begin 
07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 33 
07:02:26.187 iexplore.exe CertNo: 00000001 (1) (DWORD) 

Kontejner 1: KEY3, certifikát číslo 1. 

07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 33 
07: 02: 26 .187 iexplore. exe CertNo: FFFFFFFF (-1) {DWORD) 

Kontejner 2: KEY3, bez certifikátu. 
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07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 32 
07: 02: 26 .18 7 iexplore. exe CertNo: 00000002 (2) (DWORD} 

Kontejner 3: KEY2, certifikát číslo 2. 

07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 32 
07:02:26.187 iexplore.exe CertNo: FFFFFFFF (-1) (DWORD) 

Kontejner 4: KEY2, bez certifikátu. 

07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 31 
07: 02: 26 .187 iexplore. exe CertNo: 00000000 (O) (DWORD} 

Kontejner 5: KEYI, certifikát číslo O. 

07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 31 
07: 02: 26 .18 7 iexplore. exe CertNo: 00000003 (3) (DWORD} 

Kontejner 6: KEYI, certifikát číslo 3. 

07:02:26.187 iexplore.exe Found container: 4B 45 59 31 
07:02:26.187 iexplore.exe CertNo: FFFFFFFF (-1) (DWORD) 

Kontejner 7: KEYI, bez certifikátu. 

07:02:26.187 iexplore.exe enumContainers end (00000000) 

Hledá se kontejner s KEYI, certifikát číslo O (viz požadovaný název kontejneru). 

07:02:26.187 iexplore.exe tlv_cmpOctetString begin 
07:02:26.187 iexplore.exe 48455931: 48 45 59 31 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_crnpOctetString end (TRUE) 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_crnpOctetString begin 
07:02:26.187 iexplore.exe 48455931: 48 45 59 31 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_crnpOctetString end (TRUE) 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_cmpOctetString begin 
07:02:26.187 iexplore.exe 48455931: 4B 45 59 31 
07:02:26.187 iexplore.exe tlv_cmpOctetString end (TRUE) 
07:02:26.187 iexplore.exe card_endTransaction begin 
07:02:26.187 iexplore.exe card_selectByFID begin 
07:02:26.187 iexplore.exe SELECT: 00 A4 00 OC 02 3F 00 

Vybrán MF pro zrušení stavu autentizace na kartě. 

07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 

Konec transakce. 

07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 
07:02:26.187 iexplore.exe 

Kontejner otevřen. 

card_selectByFID end (00000000) 
----END TRANSACTION- - --

SCardEndTransaction: 00000000 (O) (DWORD) 
Reconnecting after transaction end 

card_endTransaction end (TRUE) 
SN: 010203040506070A 

CPAcquireContext end (TRUE) 

07:02:26.248 iexplore.exe CPCreateHash begin 
07:02:26.248 iexplore.exe hProv = 001F8D30 (handle) 
07:02:26.248 iexplore.exe Algid = 00008008 (32776) (DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe hKey 00000000 (handle) 
07: 02: 26. 248 iexplore. exe dwFlags = 00000000 (O) (DWORD) 

Internet Explorer žádá vytvoření hash objektu pro algoritmus CALG _ SSL3 _ SHAMD5. 

07:02:26.248 iexplore.exe checkContext begin 
07:02:26.248 iexplore.exe flags: 00000000 (O) (DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe checkContext end (00000000) 

Kontrola parametru hProv úspěšná, kontrola kontejneru není nutná. Volá se SW CSP, který 
vytvoří požadovaný hash objekt, PKCSJ 5 CSP pouze „zabalí" do své struktury. 

07:02:26.248 
07:02:26.248 
07:02:26.248 
07:02:26.248 
07:02:26.248 
07:02:26.248 
07:02:26.248 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

allocated hash: 001B8DC8 (pointer) 
CPCreateHash end (TRUE) 

CPSetHashParam begin 
hProv 
hHash 
dwParam 

= 001FBD30 (handle) 
= 001B8DC8 (handle) 
= 00000002 ( 2) (DWORD) 
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07: 02: 26. 248 iexplore. exe dwFlags = 00000000 (O) (DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe checkContext begin 
07:02:26.248 iexplore.exe flags: 00000000 {O) {DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe checkContext end {00000000) 
07:02:26.248 iexplore.exe CPSetHashParam end {TRUE) 
07:02:26.248 iexplore.exe - ----- -------- ------------------------------------

Nastaveni paramentru „Hodnota hashe ". 

07:02:26.248 iexplore.exe CPSignHash begin 
07:02:26.248 iexplore.exe hProv = 001FBD30 {handle) 
07:02:26.248 iexplore.exe hHash = 001B8DC8 (handle) 
07:02:26.248 iexplore.exe dwKeySpec = 00000002 (2) {DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe dwFlags = 00000000 (O) {DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe pcbSigLen = 00000000 (O) {DWORD) 

Internet Explorer se dotazuje na délku podpisu hashe klíčem AT_SJGNATURE. 

07:02:26.248 iexplore.exe checkContext begin 
07: 02: 26. 248 iexplore .exe flags: 00000000 (O) {DWORD) 
07:02:26.248 iexplore.exe pkcs15_getTokeninfo begin 

Kontrola kontextu, tentokrát s kontrolou kontejneru (přítomnost karty se správným sériovým 
číslem) a zahájením transakce. 

07:02:26.248 iexplore.exe card_selectDF begin 
07:02:26.248 iexplore.exe card_checkCard begin 
07:02:26.248 iexplore.exe card_checkCard end (00000000) 
07:02:26.248 iexplore.exe ---BEGIN TRANSACTION---
07:02:26.248 iexplore.exe SELECT DF: 00 A4 04 oc oc AO 00 00 00 63 50 4B 43 53 2D 31 
35 

Začátek transakce a výběr PKCS#l 5 aplikace (DF souboru). 

07:02:26.258 iexplore.exe 
07:02:26.258 iexplore.exe 
07:02:26.258 iexplore.exe 

Výběr EF. Tokenlnfo. 

07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.268 iexplore.exe 
07:02:26.278 iexplore.exe 

card_selectDF end {00000000) 
card_selectByFID begin 

SELECT: 00 A4 02 OC 02 50 32 

card_selectByFID end {00000000) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
Read data: 30 21 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 02 21 
Read data: 02 01 00 04 08 01 02 03 04 05 06 07 OA OC 06 54 

65 74 68 61 6C 80 06 4D 79 43 61 72 64 03 02 04 
50 90 00 

07:02:26.278 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:26.278 iexplore.exe tlv_read end {00000000) 
07:02:26.278 iexplore.exe pkcs15_getTokeninfo end {00000000) 

Přečtení Token!nfo a (úspěšné) porovnání sériových čísel. 

07:02:26.278 iexplore.exe checkContext end (00000000) 
07: 02: 26. 278 iexplore. exe Hash alg id: 00008008 (32776) (DWORD) 

Algoritmus hashe, který se má podepsat, je CALG _ SSL3 _ SHAMD5. Pro něj se nesestavuje 
Digestlnfo, pouze se podle PKCS#l doplní do délky klíče a podepíše. 

07:02:26.278 iexplore.exe card_endTransaction begin 
07:02:26.278 iexplore.exe card_selectByFID begin 
07:02:26.278 iexplore.exe SELECT: 00 A4 00 OC 02 3F 00 
07:02:26.288 iexplore.exe card_selectByFID end (00000000) 
07:02:26.288 iexplore.exe ----END TRANSACTION - ---

Ápfikace nežádala podpis, ale jen jeho délku. Výběr MF a ukončeni transakce. 

07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 
07:02:26.288 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

SCardEndTransaction: 00000000 (O) (DWORD) 
Reconnecting after transaction end 

card_endTransaction end (TRUE) 
CPSignHash end (TRUE) 

CPSignHash begin 
hProv 
hHash 
dwKeySpec 

= 001FBD30 (handle) 
= 001B8DC8 (handle) 
= 00000002 (2) (DWORD) 
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07: Q2 : 26. 28 8 i explore . exe dwFlags = OQOOOQOO (o) (DWORO) 
07:02:26.288 iexplore.exe pcbSigLen = 00000080 (128} (DWORD) 

Druhé volání CPSignHash, tentokrát s dostatečnou kapacitou bufferu pro podpis. 

07:Q2:26.288 iexplore.exe 
07:Q2:26.288 iexplore.exe 
07:02:26.288 iexplore.exe 
07:Q2:26.288 iexplore.exe 
07:Q2:26.288 iexplore.exe 
07:02:26.288 iexplore.exe 
07:02:26.288 iexplore.exe 
07:02:26.288 iexplore.exe 
35 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.298 iexplore.exe 
07:02:26.3Q8 iexplore.exe 
07:02:26.308 iexplore.exe 
07:Q2:26.308 iexplore.exe 
07:Q2:26.308 iexplore.exe 
07:02:26.3Q8 iexplore.exe 

checkContext begin 
f lags: 00 OOOOOQ ( Q} (OWORD} 
pkcslS_getTokeninfo begin 

card_selectDF begin 
card_checkCar d begin 
card checkCard end (OOOOQOOO} 
---BEGIN TRANSACTION---
SELECT DF: 00 A4 04 OC OC AO 00 QO 00 63 50 4B 43 53 20 31 

card selectDF end (00000000) 
card_ selectByFID begin 

SELECT: QQ A4 02 OC 02 5Q 32 
card_selectByFID end (OOOQOOOO) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BQ 00 00 02 
Read data: 30 21 90 00 

card_readTransparent end (00000000) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BO 00 02 21 
Read data: 02 01 00 04 08 01 02 03 04 05 06 07 OA OC 06 54 

65 74 68 61 6C 80 06 40 79 43 61 72 64 03 02 04 
50 90 00 

07:02:26.308 iexplore.exe card readTransparent end (OOOOOOQO} 
07:02:26.308 iexplore.exe tlv_read end (OOOOOOOQ} 
Q7:02:26.308 iexplore.exe pkcsl5_getTokeninfo end (00000000) 
Q7:Q2:26.308 iexplore.exe checkContext end (OOOOOOQO} 
07:Q2:26.308 iexplore.exe Hash alg id: 00008008 (32776) (DWORD) 

Kontrola kontextu a kontejneru jako u prvního volání CPSignHash. 

07:02:26.308 iexplore.exe pkcslS_authenticate begin 
07:Q2:26.308 iexplore.exe card_selectPath begin 
07:02:26.308 iexplore.exe card_selectByFID begin 
Q7:Q2:26.308 iexplore.exe SELECT: 00 A4 00 OC 02 40 03 

Soukromý klíč je chráněn autentizačním objektem, vybere se EF.AODF. 

07:02:26.318 
07:02:26.318 
07:02:26.318 
07:02:26.318 
07:02:26.318 
07 : 02:26.328 
07:02:26.328 
07:02:26.328 
07:02:26.328 
07:02:26.338 

iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 
iexplore.exe 

card_selectByFID end (00000000) 
card_selectPath end (OQOOOOOO) 
tlv_read begin 

card_readTransparent begin 
READ BINARY: 00 BO 00 00 02 
Read data: 30 25 90 OQ 

card_readTransparent end (OOOOOQOO) 
card_readTransparent begin 

READ BINARY: 00 BQ 00 02 25 
Read data: 30 03 04 01 18 3Q 03 04 01 19 Al 19 30 17 Q3 02 

02 OC OA 01 01 02 01 04 02 01 08 02 01 08 80 02 
00 99 04 01 00 90 00 

07:02:26.338 iexplore.exe card_readTransparent end (00000000) 
07:02:26.338 iexplore.exe tlv_read end (OOQOOOOO) 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes begin 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcsl5_parseCommonObjectAttributes end (OOOQOOOO) 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcslS_parseCommonAuthObjectAttributes begin 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcs15_parseCommonAuthObjectAttributes end (00000000) 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcs15_parsePinAttributes begin 
07:02:26.338 iexplore.exe pkcs15_parsePinAttributes end (00000000) 
07:02:26.338 iexplore.exe Looping 

Byl nalezen odpovídající autentizační objekt. Zde se zobrazil PIN dialog, uživatel zadal PIN a 
stiskl tlačítko OK. 

07:02:27.523 iexplore.exe 
07:02:27 .523 iexplore.exe 

Ověřeni PINu kartou. 

card_verify begin 
VERIFY: 00 20 00 99 08 31 32 33 34 00 00 00 00 

07:02:27.574 iexplore.exe card_verify end (00000000) 
07:02:27.574 iexplore.exe pkcslS_authenticate end (00000000) 

PIN je správný, autentizace úspěšná, lze provést operaci se sourkomým klíčem. 

07:02:27.574 iexplore.exe card_manageSE begin 
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07:02:27.574 iexplore.exe MANAGE SE: 00 22 41 B6 06 80 01 02 84 01 81 
07:02:27.584 iexplore.exe Invalid response to MANAGE SE: 6A 80 

Pokus o nastavení SE pro Compute Signature s klíčem Ox81 a algoritmem Ox02 selhal, zkusí 
se varianta pro StarCOS s Interna/ Authenticate. 

07:02:27.584 iexplore.exe card_manageSE end (80090020) 
07:02:27.584 iexplore.exe card_manageSE begin 
07:02:27.584 iexplore.exe MANAGE SE: 00 22 41 A4 06 80 01 OF 84 01 81 
07:02:27.594 iexplore.exe card_manageSE end (00000000) 

Nastaveni SE pro Interna/ Authenticate v klient-server módu s klíčem Ox81 bylo úspěšné. 

07:02:27.594 iexplore.exe 
07:02:27.594 iexplore.exe 

card_internalAuth begin 
INTERNAL AUTH: 00 88 10 00 24 SE C3 94 F6 12 BQ 9C BB BA 23 BD 

ED 02 7A 56 lD 6A 3E 3E 70 72 F9 FD 65 9B 44 8F 
53 4A B8 39 3D 51 DA A2 81 

Interna! Authenticate, v datové části je hodnota hashe bez Digestlnfo, protože se jedná o 
CALG SSL3 SHAMD5. 

07:02:27.855 iexplore.exe card_internalAuth end (00000000) 
07:02:27.855 iexplore.exe card_endTransaction begin 
07:02:27.855 iexplore.exe card_selectByFID begin 
07:02:27.855 iexplore.exe SELECT: 00 A4 00 OC 02 3F 00 
07:02:27.855 iexplore.exe card_selectByFID end (00000000) 
07:02:27.855 iexplore.exe ----END TRANSACTION-- --

Se/ect MF (,, deautentizace" uživatele) a ukončení transakce. 

07:02:27.855 iexplore.exe SCardEndTransaction: 00000000 (O) (DWORD) 
07:02:27.855 iexplore.exe Reconnecting after transaction end 
07:02:27.865 iexplore.exe card_endTransaction end (TRUE) 
07:02:27.865 iexplore.exe CPSignHash end (TRUE) 
07:02:27.865 iexplore.exe --------------------------------------------------
07: 02:27.865 iexplore.exe CPDestroyHash begin 
07:02:27.865 iexplore.exe hProv 
07:02:27.865 iexplore.exe hHash 
07:02:27.865 iexplore.exe checkContext begin 

= 001FBD30 (handle) 
= 001B8DC8 (handle) 

07:02:27.865 iexplore.exe flags: 00000000 (O) (DWORD) 
07:02:27.865 iexplore.exe checkContext end (00000000) 
07:02:27.865 iexplore.exe destroyHash begin 
07:02:27.865 iexplore.exe hash = 001B8DC8 (pointer) 
07:02:27.865 iexplore.exe destroyHash end (TRUE) 
07:02:27.865 iexplore.exe CPDestroyHash end (TRUE) 
07:02:27.865 iexplore.exe --------- ---- ---------------------------------- ---

Uvolnění paměti a objektů alokovaných pro hash objekt. 
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8. TERMINOLOGIE 

AID Application Identifier (ID pro karetní aplikaci podle [5]) 

APDU (Application Protocol Data Unit) 

Základní formát příkazů pro smart karty podle [3] a [4], je nezávislý na přenosovém protoko

lu. 

ATR (Answer To Reset) 

Hodnota vracená kartu po resetu, indikuje typ karty, komunikační protokol a další informace. 

Autentizace 

Proces, v němž karta, terminál nebo osoba (entita) prokazují svou identitu 

CryptoAPI (Cryptographic Application Programming Interface) 

Systémová vrstva MS Windows zprostředkující aplikacím přístup ke kryptografickým funk

cím. 

CSP (Cryptographic Service Provider) 

Softwarový modul, realizující kryptografické funkce a správu soukromých klíčů. Je aplika

cemi používán prostředníctvím CryptoAPI. 

DF (Dedicated File) 

Součást organizace paměti EEPROM na smart kartách podle [ 4]: DF je logická jednotka, kte

rá v souborovém systému karty obsahuje další soubory. Typicky představuje karetní aplikaci. 

Speciálním případem DF souboru je Master file (MF). 

EF (Elementary File) 

Organizační jednotka paměti u smart karty pod správou operačního systému. Rodičem soubo

ru EF je DF (resp. MF). EF může obsahovat data s různými typy organizace. 



Přílohy 

FID (File Identifier) 

Identifikátory souborů MF, DF, EF 

MF (Master File) 

Hlavní dedikovaný soubor (viz DF) na smart kartě. Tento soubor je povinný pro všechny kar

ty. 

PIN (Persona} Identification Number) 

Číslo nebo alfanumerický resp. ASCII kód, který musí držitel karty zadat do terminálu nebo 

připojeného ke kartě, aby se prokázal jako oprávněný držitel. 

Smart Card, smart karta 
..., 

Cipová procesorová karta. Do této třídy karet se obvykle nezahrnují paměťové čipové karty 

bez CPU. 

TLV (Tag Length Value) 

Datový objekt, vytvořený podle pravidel Basic Encoding Rules (BER) je kódován podle tzv. 

TL V-struktury, jejíž pole jsou: tag (typ objektu), délka a hodnota. Objekt s touto strukturou se 

nazývá TL V-objekt. Tagy pro frekventované datové struktury, pro datové objekty 

z průmyslových aplikací, jsou klasifikovány v IS07816-6. 

Data, která jsou interpretována operačním systémem karty, jsou typicky ukládána jako TL V

objekty. 
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