
Sieťová a komunikačná bezpečnosť
06 Bezpečný transport údajov

Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach



komunikácia medzi procesmi

• číslo portu –
identifikácia
komunikujúceho
procesu

• well-known ports
(ICANN)



riadenie komunikácie

• na strane prijímateľa musí byť port otvorený





User datagram protocol
UDP

• príklad (big endian)



kontrolný súčet
pseudozáhlavie



fronty pre UDP

vhodné pre jednorazový prenos údajov (SNMP, DNS)
typu otázka - odpoveď



Transmission Control Protocol
TCP

prúd údajov, prenášaných v segmentoch s potvrdením 
posuvnými oknami

sekvenčné číslo –
poradové číslo 
bajtu v prúde

potvrdzovacie
číslo – poradové
číslo prvého
nepotvrdeného 
bajtu



TCP formát



riadiace príznaky



kontrolný súčet



nadviazanie spojenia



dátový prenos



ukončenie spojenia



polovičné ukončenie



stavový diagram



riadenie toku údajov

• veľkosť okna odosielateľa – môže urýchliť resp. 
spomaliť tok údajov príslušným smerom

• zopakovanie prenosu – po time-oute resp. 3x 
opakované ACK bez zvýšenia

• údaje mimo poradia – neprenášajú sa vyššej vrstve



zopakovanie vysielania



ochrana pred zahltením



tok údajov





Secure Sockets Layer (SSL)
Transport Layer Security (TLS)

• zabezpečenie aplikačných protokolov pre www
prehliadače, elektronickú poštu, VoIP, VPN ...

• utajenie (dôvernosť), autentifikáca a integrita údajov

• pôvod – SSL Netscape (1995)

• RFC TLS 1.0 (1999 SSL 3.1), TLS 1.1 (2006), TLS 1.2 
(2008 RFC 5246 a update), TLS 1.3 (2018) draft

• využíva TCP protokol (DTLS RFC 6347) a PKI

• pre aplikačné protokoly HTTP, SMTP, VPN ..



vložená vrstva SSL/TLS



TLS Record Layer Protocol
spôsob prenosu údajov

fragment ≤ 214

(AEAD)

MAC-then-Enc.



RLP fregmenty
odosielané v TCP streame



TLS architektúra

• TLS session (relácia)
• prepojenie (asociácia) medzi klientom a serverom

• dohodnuté bezpečnostné nástroje s kryptografickými 
parametrami

• môže obsluhovať viacero spojení

• TLS connection (spojenie)
• komunikačný kanál medzi koncovými procesmi, 

využívajúci vytvorenú TLS reláciu 
(identifikovanú SessionID – nastavuje server)



informácie pre reláciu

• relácia
• identifikačné číslo  32 B (session identifier)

• certifikát druhej strany X.509 v3  (peer certificate)

• komprimačný algoritmus (compression method)

• používané algoritmy (cipher spec)

• zdieľané tajomstvo  48 B (master secret)

• príznak, či je možné reláciu obnovovať (is resumable)



informácie pre spojenie

• spojenie
• náhodné číslo klienta (ClientRandom)

• náhodné číslo servera (ServerRandom)

• kľúč klienta na autentifikáciu (client write MAC secret)

• kľúč servera na autentifikáciu (server write MAC secret)

• symetrický šifrovací kľúč klienta (client write key)

• symetrický šifrovací kľúč servera (server write key)

• inicializačné vektory pre blokové šifry

• sekvenčné číslo prijatej a odoslanej správy



Handshake Protocol
nadviazanie relácie (spojenia) 



TLS Handshake protocol

• umožní vzájomnú autentifikáciu klienta a servera

• dohoda na šifrovacích algoritmoch, MAC, kompresia
(výber cipher suite podľa preferencií)

• dohoda na kľúčoch - Master secret (48 B  zdieľaný)
podľa client random, server random (32 B  4+28)
a Premaster secret

• odvodené kľúče – zvlášť klient, server (MAC, Enc, IV)

• sekvenčné čísla (HMAC)



štruktúra správ HP



4 fázy nadviazania spojenia

Cipher Suites - kódy
povolených kombinácií
algoritmov

Premaster secret pre
reláciu 

• RSA – generuje klient

• z DHE (ECDHE) výmeny
perfect forward secrecy

CCS protokol – oznam 
o zmene kľúčov - nasleduje
šifrovaný obsah



ClientHello

• záhlavie RLP – Handshake = 22, verzia, dĺžka

• typ správy (Client Hello = 1), dĺžka

• verzia protokolu (0300 – SSL komp., 0301 0302 0303)

• dĺžka 2B / identifikácia relácie = 0   (nastaví server)

• dĺžka 2B / ClientRandom 16, 32 B  (4 timest. + 28 r)

• Cipher Suites Length

• podporované suity protokolov = 2B identifikátory

• extensions (SNI, EC, TLS ticket, signature ... )



list of supported cipher suites
example

TLS_AES_128_GCM_SHA256 (TLS 1.3)
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (TLS 1.3)
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (TLS 1.3)
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA



list of supported signatures 
and curves – example

signature_algorithms:

• SHA256/ECDSA, SHA384/ECDSA, SHA512/ECDSA, 
RSA_PSS_SHA256, RSA_PSS_SHA384, 
RSA_PSS_SHA512, SHA256/RSA, 
SHA384/RSA,SHA512/RSA, SHA1/ECDSA, SHA1/RSA

named groups:

• x25519, secp256r1, secp384r1, secp521r1, 
ffdhe2048, ffdhe3072



ServerHello

• TLS verzia

• ServerRandom (4 B timestamp + 28 B random)

• identifikátor (generuje server)  - pri vytváraní 
nového spojenia – klient použije tento identifikátor

• identifikátor vybranej šifrovacej suity

• vybraná komprimačná metóda

• extensions



Server Certificate

• certifikačný reťazec  X.509 v3 + root certifikát CA
(ak sa nepoužije DH anonymná výmena )

• musí odpovedať použitej metóde (RSA,  ECDHE_RSA)

Metódy výmeny kľúčov:

• RSA – klient generuje pre-master secret (48 B)
posiela zašifrovaný verejným kľúčom servera 
(PKCS#1 v 1.5   RSA-OAEP až v TLS 1.3)

• fixed DH – parametre – súčasť certifikátu servera

• ephemeral DH – parametre podpísané serverom



ServerKeyExchange

• pevné DH parametre    (EC)DHE_[DSS|RSA]
prvočíslo p, generátor g, (resp. ID pomenovanej EC), 
verejné (EC)DH číslo servera, podpis

• anonymná DH výmena  (MITM útok !)

• podpisy – podľa ponuky klienta v rozšírení
resp. default RSA+SHA-1 / DSA+SHA-1 / ECDSA+SHA-1
(RSA-PSS až v TLS 1.3)



CertificateRequest, ServerHelloDone

• len ak je vyžadovaná aj autentifikácia klienta

• zoznam akceptovateľných certifikátov, podpisov
a hash algoritmov, zoznam akceptovateľných CA

• ServerHelloDone – koniec správy servera 
(1. fázy HP)



Client Certificate

• len ak vyžiada server (klient môže ostať anonymný)

• certifikačný reťazec  X.509 v3 + root certifikát CA

• musí odpovedať použitej metóde (RSA, ECDHE_RSA)



ClientKeyExchange

• RSA
• Premaster secret 2 B TLS version + 46 B random

• šifrované verejným RSA kľúčom servera

• DH
• klientské verejné číslo pre DH

(prázdne pre statický DH – v certifikáte)

• Premaster secret – bude kľúč z DH výmeny

• Forward Secrecy (od TLS 1.2) – DHE, ECDHE (ephemeral) 



HP finishing

CertificateVerify

• klient podpíše všetky handshake správy

• server verifikuje pomocou klientovho certifikátu

ChangeCipherSpec – všetko ďalej už ide zašifrované

Finished - potvrdenie úspešnosti verifikácie výmeny 
kľúčov  HMAC(MS, „client/server finished“, H(msgs))
(msgs = všetky správy HP)

až po potvrdení týchto správ končí HP





vytváranie Master secret

CR SR“A”

SHA-1

MD5

PM

PM hash

hash

CR SR“BB”

SHA-1

MD5

PM

PM hash

hash

CR SR“CCC”

SHA-1

MD5

PM

PM hash

hash

Master secret
(48 bytes)

PM: Pre-master Secret

SR: Server Random Number

CR: Client Random Number



vytváranie ostatných kľúčov





Handshake Protocol
pre obnovenie relácie

C ⟶ S    ClientHello (Session ID  resp. Session tickets)
ClientRandom

S ⟶ C    ServerHello ServerRandom

ChangeCipherSpec

Finished

C ⟶ S ChangeCipherSpec

Finished



Ostatné protokoly

• CCSP – 1B (1) – zmena šifrovania

• AP – chyby 2B
(typ, kód)

• HP – periodická
kontrola
dostupnosti

• aplikačný
protokol xxxS





zraniteľnosti

certifikáty – nesprávna validácia
reťazec, expirácia, signatúry, kontrola revokácie (CRL)
online kontrola OCSP (Online Certificate Status Protocol)

TLS Certification Status Extension – vyžadovanie OCSP 
kontroly, stav všetkých certifikátov v reťazci

používatelia často ignorujú upozornenia



public key pinning

• zoznam overených certifikátov (s hashom verejného 
kľúča)

• zoznam hashovaných verejných kľúčov (HTTP 
servera) v záhlaví aplikácie, ktoré je potom možné 
použiť bez overenia certifikátov (sú v zozname)

• problém s prepisovaním zoznamu z podvrhnutých 
relácií (MITM v prvom spojení)



SSL stripping

• MITM proxy vymení https spojenie za http spojenie

• používateľ komunikuje s útočníkom  cez http a 
útočník so serverom pomocou https protokolu

• HSTS (HTTP Strict Transport Security)
• HSTS záhlavie vnútri http oznámi prehliadaču, že má aj 

všetky ďalšie spojenia urobiť https

• zraniteľnosť – možnosť odstrániť HSTS záhlavie v prvej 
relácii



Heartbleed (2014)

• extension RFC 6520

• request :    reply 3 B, „abc“
reply 1000 B, „abc“     ...

• OpenSSL implementačná chyba

• možnosť prístupu do aktuálnej operačnej pamäte
(kľúče, heslá, MS ...)



BEAST (2011)

• Browser Exploit Against SSL/TLS

• zraniteľnosť CBC šifrovacieho režimu 

• TLS 1.0 a staršie – posledný blok paketu je IV 
pre nasledujúci paket ...

• manipulácia so žiadosťami v plaintexte (posun) = 
aby bol rozdiel len 1 bajt

• v TLS 1.1 – explicitný IV 



CRIME (2012)

• Compressed Ratio Info-leak Made Easy

• využitie kompresie na zistenie informácií o plaintexte

• dopísanie textu s malou entropiou (opakované znaky)

• po kompresii bude výsledok kratší – mení sa aj výplň

• opatrenie: zákaz kompresie 



BREACH (2013)

• Browser Reconnaissance and Exfiltration via
Adaptive Compression of Hypertext

• variant CRIME pre HTTP kompresiu



POODLE (2014)

Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption

• útok na CBC paddig v SSL 3.0

• vo fáze Handshake – dohoda na SSL 3.0

• veľkosť výplne len v poslednom bajte bloku (ak je 
správa násobkom dĺžky bloku) – je možné skúsiť
všetky možnosti (256) a očakávať odpoveď od servera

• výplň nie je súčasťou MAC ! (MAC-then-Encrypt)



FREAK (2015)

• akceptovanie RSA 512 b algoritmu (TLS 1.1)

• MITM – útočník pozmení v ClientHello, rozbije RSA 
(Apache generuje pri štarte a potom opakuje), 
dešifruje Pre-Master secret a vypočíta kľúče, 
patrične upraví správy Finnished ...



Logjam (2015)

• útok proti DHE s malou grupou (512 b)

• MITM ako vo FREAK

• pre DHE_EXPORT servery používajú väčšinou jedno 
z troch 512-b prvočísel ...



DROWN (2016)

• Decrypting RSA using Obsolete and Weakened
eNcryption

• používanie rovnakých RSA kľúčov pre viacerých 
klientov na serveri – cross-protocol attack

• Bleichenbacherov útok na SSL 2.0

• opatrenie – zákaz SSL 2.0




