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Protocolul SSL 

Istoric 

Potrivit definiţiei din documentul oficial al protocolul SSLv3, acesta este un protocol de 

securitate care asigură comunicare sigură în Internet. Protocolul permite aplicaţiilor client 

/ server să comunice în așs fel încît să poată fi evitată “..capturarea, modificarea sau 

falsificarea mesajelor”. Inițial dezvoltat de Netscape Communications pentru a asigura 

acces securizat pe traseul Server Web – Browser, SSL a devenit standardul acceptat de 

comunicare securizată în Web pentru a oferi securitate datelor transportate sau routate 

prin HTTP, LDAP sau POP3. SSL este proiectat pentru a utiliza TCP drept layer de 

comunicatie pentru furnizarea unei conexiuni end-to-end sigure si si autentificarea 

conexiunii dintre doua puncte a retelei.  

 

 Prima versiune a SSL nu a fost oficial lansată, datorită unor probleme la protecția 

tranzacțiilor cu cărți de credit în Web.  În 1994 Netscape crează SSLv2 care permite 

obținerea confidențialității numerelor cărților de credit precum și autentificarea 

utilizatorilor unui server Web pe baza criptării mesajelor și a certificatelor digitale.   

În 1995 Netscape a furnizat un algoritm criptografic mai puternic și a rezolvat  mai multe 

problem de securitate apărute la SSLv2, rezultînd astfel SSLv3. 

Preliminarii  

Scopul principal al protocolului SSL este de a oferi securitate traficului Web. 

Securitatea, un concept care subsumează confidențialitate, integritate a mesajelor și 

autentificare. SSL realizează aceste deziderate prin tehnici criptografice, semnatură 

digital și certificate.   

 

Protocolul se splitează în două niveluri:  

 la cel mai de jos nivel, plasat deasupra unui protocol sigur de comunicaţie 

(spre exemplu TCP) se află protocolul SSL Record. Acesta asigură securitatea 

și integritatea datelor.  

 protocoalele destinate stabilirii conexiunii SSL: SSL Handshake, SSL 

ChangeCipher Spec Protocol și SSL Alert Protocol.  

Stiva SSL poate fi ilustrată astfel: 
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Protocolul SSL Record asigură criptarea și integritatea datelor, precum și încapsularea 

datelor trimise de alte protocoale SSL, este de asemenea implicat în verificarea datelor 

SSL. Celelalte trei protocoale acoperă sarcinile legate de managementul sesiunii, 

managementul parametrilor criptografici si transferul mesajelor SSL între client și server. 

 

Protocolul SSL conferă securitate conexiunii, făcând posibilă  :  

Conexiunea privată. Criptarea se utilizează după o negociere iniţială pentru definirea 

cheii private. Criptografia simetrică se utilizează pentru codificarea datelor (DES
1
, RC4

2
, 

etc.).  Identitatea părţilor este autentificată utilizând criptografie asimetrică (RSA
3
, DSS

4
, 

etc.)  

 

Conexiunea este sigură. Transportul mesajului include verificarea acestuia cu un MAC
5
 

parametrizat. Pentru calcularea MAC-ului se folosesc funcţiile de dispersie SHA
6
, MD5

7
, 

etc.  

Trebuie să subliniem faptul că un hash este un process unidirecțional care convertește o 

intrare de orice lungime într-un output numit message digest(mesaj sumarizat), sau 

simplu sumar Procesul nu este reversibil si nu este oportun a modifica date pentru a 

obtine un anumit mesaj sumarizat.  

 

Obiectivele implementării protocolului SSL, în ordinea priorităţilor sunt:  

Securitatea criptografică: SSL ar trebui să se utilizeze pentru conexiune sigură între 

două părţi.  

Inter-operabilitate: Programatori independenţi ar trebui să fie capabili de a dezvolta 

aplicaţii SSL care să funcţioneze cu succes fără ca aceştia să aibă cunoştinţă de codul 

                                                 
1
 Data Encryption Standard, cu o cheie de 56 biti, este considerat nesigur putind fi spart in mai putin de 24 

ore. 
2
 RC4 a fost proiectat de Ron Rivest în 1987, oficial fiind numit "Rivest Cipher 4",interpretat ca  "Ron's Code".  

3
 RSA(Rivest,Shamir,Adelman), algoritmul utilizeaza aritmetica modulara pentr a reglemrnta lucrul cu chei 

publice si private 
4
 Digital Signature Standard 

5
 Message Authentication Code.  suma de control criptografica atasata mesajului pentru verificarea 

autenticitatii 
6
 Specificațiile originale ale algoritmului au fost publicate in 1993 ca  Secure Hash Standard. 

7
 Message Digest 5, functie Hash unidirecțională care furnizează un hash de 128 biti.  
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scris de altcineva.  

Extensibilitatea: SSL încearcă să furnizeze un cadru în care să se integreze metode noi 

de criptare (simetrică sau asimetrică), acest lucru contribuind la evitarea creării unui 

protocol nou (riscând implicit să se introducă noi slăbiciuni) şi evitarea scrierii unei 

biblioteci de securitate noi.  

 

Eficienţa relativă: În general operaţiile criptografice sunt procesor intensive, în 

particular criptografia cu chei publice. PKI este de 1000 de ori mai intensiva in utilizarea 

procesorului decit infrastructura bazata pe chei simetrice. Din acest motiv, SSL a înglobat 

un mecanism de caching al sesiunii pentru a reduce numărul de conexiuni ce trebuie 

stabilite în totalitate.  

 

SSL este un protocol stratificat. Pe fiecare strat, mesajele pot include câmpuri pentru 

lungime, descriere şi conţinut. SSL primeşte mesajele spre a fi transmise, fragmentează 

informaţia în blocuri prelucrabile, opţional, comprimă datele, aplică un MAC, codifică şi 

în final transmite rezultatul. Datele recepţionate sunt decriptate, verificate, decomprimate 

şi reasamblate, apoi oferite protocolului superior ierarhic.  

 

O sesiune SSL se caracterizeaza printr-un indicator de stare. Este responsabilitatea 

protocolului SSL Handshake să coordoneze stările clientului şi ale serverului, permiţând 

ca sistemele să funcţioneze în mod consistent, în ciuda faptului că stările nu sunt exact 

paralele. Starea este reprezentată de două ori, o dată ca starea curentă în operare şi (în 

timpul protocolului de handshake) ca starea în aşteptare. În plus, se menţin stări separate 

ale scrierii şi citirii. Când clientul sau serverul recepţionează un mesaj de schimb a 

specificaţiei cifrului, se comută starea aşteptare în starea curentă de citire. Când 

negocierea este completă, serverul şi clientul interschimbă mesajele de specificare a 

cifrului şi comunică prin noul cifru asupra căruia s-a convenit.  

O sesiune SSL poate include mai multe conexiuni sigure, în plus participanţii pot 

avea mai multe sesiuni simultane. Starea sesiunii poate cuprinde următoarele elemente:  

 Identificator de sesiune: O secvenţă arbitrară de octeţi aleasă de server pentru a 

identifica o sesiune activă sau reluabilă.  

 Certificat al egalului: Certificat X.509 al părţii cu care se comunică. Acest 

element poate să fie nul.  

 Metoda de compresie: Algoritmul utilizat pentru a comprima datele înainte de 

codificare.  

 Specificaţia cifrului: Specifică algoritmul de codificare a datelor (cum ar fi 

nimic, DES, AES, etc.) şi un algoritm MAC (cum ar fi MD5 sau SHA). De asemenea 

defineşte atributele criptografice cum ar fi dimensiunea tabelei de dispersie.  

 Secretul master: O valoare secretă de 48 de octeţi cunoscută de client şi de 

server.  

 Capacitatea de reluare: Un indicator care arată dacă o sesiune se poate utiliza 

pentru a iniţia noi conexiuni.  

 

Starea conexiunii poate include următoarele elemente:  
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Valori aleatoare pentru client şi server: Secvenţe de octeţi alese de client şi de 

server pentru fiecare conexiune.  

 Secret MAC pentru scrierea pe server: Secretul utilizat în operaţii MAC pe 

datele scrise de server.  

 Secret MAC pentru scrierea pe client: Secretul utilizat în operaţii MAC pe 

datele scrise de client.  

 Cheia de scriere a clientului: Cheia pentru datele codificate de server şi 

decodificate de client.  

 Cheia de scriere a serverului: Cheia pentru datele codificate de client şi 

decodificate de server.  

 Vectori de iniţializare: Când se utilizează un cifru bloc în modul CBC, se 

păstrează un vector de iniţializare pentru fiecare cheie. Acest câmp este iniţializat de 

protocolul SSL Handshake.  

 Numere de secvenţă: Fiecare participant menţine numere de secvenţă pentru 

mesajele transmise şi recepţionate pentru fiecare conexiune. Când un participant trimite 

sau recepţionează un mesaj de modificare a specificaţiilor cifrului, acest număr se setează 

zero. Numere de secvenţă sunt de tipul UInt64 şi nu trebuie să depăşească valoarea  

2
64

 – 1.  

 

Arhitectură  

 

Protocolul SSL foloseşte o combinaţie de criptări simetrice şi cu chei publice. Criptarea 

cu chei simetrice este mult mai rapidă decât cea cu chei publice, dar aceasta din urmă 

oferă o metodă de autentificare mai bune. O sesiune SSL începe întotdeauna cu un 

schimb de mesaje numit SSL Handshake. Acesta permite serverului să se autentifice 

clientului folosind criptografia cu chei publice, apoi permite clientului şi serverului să 

coopereze în crearea cheilor simetrice utilizate pentru codificarea şi decodificarea rapidă 

precum şi detecţia modificării mesajelor. Opţional, protocolul permite şi clientului să se 

autentifice serverului.  

SSL Handshake  

În cele ce urmează vom descrie paşii urmaţi de un sistem care operează cu  protocolul 

SSL Handshake, fără a intra în detalii de programare:  

Clientul trimite serverului versiunea sa SSL, setările cifrurilor, date generate aleator şi 

alte informaţii necesare în cadrul viitoarei comunicaţii securizate SSL.  

 

Serverul trimite clientului versiunea sa SSL, setările cifrurilor, date generate aleator şi 

alte informaţii necesare în cadrul viitoarei comunicaţii securizate SSL. De asemenea, 

serverul trimite propriul certificate, iar dacă clientul cere o resursă care necesită 

autentificarea clientului, se solicită certificatul acestuia.  

  

Clientul utilizează unele dintre informaţiile primite pentru autentificarea cu serverul. 

Dacă serverul nu poate fi autentificat, utilizatorul este atenţionat asupra faptului că nu se 

poate stabili o comunicaţie autentificată şi securizată.  
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Utilizând toate informaţiile deţinute până acum, clientul (în cooperare cu serverul, în 

funcţie de cifrul utilizat) creează un secret premaster pentru sesiune, îl criptează cu cheia 

publică a serverului (obţinut din certificatul serverului în pasul 2) şi trimite acest secret 

serverului. Dacă serverul a cerut autentificarea clientului (un pas opţional în cadrul 

protocolului), clientul mai semnează o informaţie unică cunoscută de cele două părţi. În 

acest caz, clientul trimite atât informaţia semnată cât şi certificatul său serverului, precum 

şi secretul premaster codificat.  

 

Dacă serverul a cerut autentificarea clientului, atunci acesta încearcă să autentifice 

clientul. Dacă clientul nu poate fi autentificat, sesiunea se încheie.  

 

Dacă clientul se autentifică cu succes, serverul decriptează secret premaster folosind 

cheia sa privată apoi efectuează o serie de paşi (ca de altfel şi clientul) pentru a genera 

secretul master.  
  

Atât clientul cât şi serverul folosesc secretul master pentru a genera chei de sesiune, care 

sunt chei simetrice folosite la codificare şi decodificarea informaţiei precum şi la 

verificarea integrităţii datelor în timpul sesiunii SSL.  

Clientul trimite un mesaj către server informându-l că mesajele viitoare de la acesta vor fi 

codificate cu cheia de sesiune. Apoi trimite un mesaj codificat prin care se specifică 

faptul că partea de client a protocolului de handshake s-a încheiat.  

  

Serverul trimite un mesaj către client informându-l că mesajele viitoare de la acesta vor fi 

codificate cu cheia de sesiune. Apoi trimite un mesaj codificat prin care se specifică 

faptul că partea de server a protocolului de handshake s-a încheiat.  

  

Protocolul SSL Handshake este acum încheiat, iar sesiunea SSL a început. Clientul şi 

serverul folosesc cheile de sesiune pentru a codifica şi decodifica datele care se schimbă 

între cele două părţi.  

 

Autentificarea serverului  

 

Software-ul client cu capabilităţi SSL necesită întotdeauna autentificarea 

serverului. Aşa cum s-a arătat în pasul 2, serverul trimite clientului certificatul pentru 

autentificarea sa. Clientul foloseşte acest certificat în pasul 3.  
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Pentru a autentifica legătura dintre o cheie publică şi un server identificat de un certificat 

care conţine o cheie publică, clientul SSL trebuie să recepţioneze un răspuns „da” la toate 

cele patru întrebări ilustrate mai jos. Deşi a patra întrebare nu este în mod tehnic parte din 

protocolul SSL, cade în responsabilitatea clientului să suporte această cerinţă care oferă 

asigurarea identităţii serverului şi protejează împotriva unei forme de atac numită „omul 

din mijloc”.  

 

Un client SSL urmează paşii descrişi în continuare pentru a autentifica identitatea 

serverului:  

  

 Data de astăzi este în perioada de valabilitate? Clientul verifică perioada de 

validitate a certificatului serverului. Dacă data şi timpul curent sunt în afara perioadei de 

valabilitate, procesul de autentificare nu mai continuă, altfel se trece la pasul 2.  

  

 CA
8
-ul emitent este credibil? Fiecare client menţine o listă de CA-uri credibile, 

reprezentată în partea dreaptă a figurii 18. Această listă determină care dintre certificate 

vor fi acceptate de client. Dacă numele (DN – distinguished name) al CA-ului emitent se 

potriveşte cu numele unui CA de pe listă, răspunsul la întrebare este „da” şi se trece la 

pasul 3. Altfel, serverul nu este autentificat până când clientul nu verifică faptul că CA-ul 

se află într-un lanţ credibil, aflat pe listă.  

  

 Cheia publică a CA-ului emitent verifică semnătura digitală a emitentului? 
Clientul utilizează cheia publică din certificatul CA-ului pentru a valida semnătura 

digitală a acestuia pe serverul în discuţie. Dacă informaţia în certificatul serverului s-a 

modificat de la momentul în care a fost semnat de CA sau dacă cheia publică din 

certificatul CA-ului nu corespunde cu cheia publică folosită pentru semnarea 

certificatului serverului, clientul nu va autentifica identitatea serverului. Dacă semnătura 

digitală a CA-ului se poate verifica, serverul consideră certificatul utilizatorului ca o 

„scrisoare de introducere” validă de la CA şi continuă. În acest punct clientul a 

                                                 
8
 CA-Certificate Authority 
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determinat că certificatul serverului este valid.  

  

 Numele de domeniu din certificatul serverului se potriveşte cu numele 

serverului în sine? Acest pas confirmă că serverul este localizat la adresa de reţea 

specificată de numele de domeniu în certificatul serverului. Deşi cest pas nu face parte – 

în mod tehnic – din protocolul SSL, acesta oferă singura protecţie împotriva atacului 

„omul din mijloc”. Clienţii trebuie să efectueze acest pas şi să refuze să autentifice un 

server dacă numele de domeniu nu se potrivesc.  

  

 Serverul este autentificat?  Clientul continuă cu protocolul SSL handshake. 

Dacă pentru orice motiv nu se ajunge până în acest punct, utilizatorul este informat că nu 

se poate crea o conexiune autentificatăşi codificată. Dacă serverul cere autentificarea 

clientului, acesta va efectua paşii specificaţi în paragraful următor.  

 

 

 

Autentificarea clientului  

 

Serverele cu capabilităţi SSL pot fi configurate să ceară la rândul lor 

autentificarea clientului sau validarea criptografică a identităţii acestuia. Când serverul 

astfel configurat cere autentificarea clientului (pasul 6), clientul trimite serverului atât 

certificatul cât şi o informaţie separată semnată digital pentru identificarea sa. Serverul 

utilizează datele semnate pentru validarea cheii publice din certificat şi pentru 

autentificarea identităţii pretinse de certificat.  

Protocolul SSL cere clientului să creeze o semnătură digitală dintr-o dispersie cu 

sens unic aplicată unor date aleatoare generate în timpul handshake-ului şi cunoscute doar 

de client şi de server. Dispersia datelor este apoi codificată cu cheia privată care 

corespunde cheii publice din certificatul prezentat serverului.   

Pentru a autentifica legătura dintre cheia publicăşi persoana sau altă entitate 

identificată de certificatul conţine cheia, serverul trebuie să primească răspunsul „da” la 

primele patru întrebări de mai jos.  
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Serverul parcurge următorii paşi pentru autentificarea identităţii clientului:  

 Cheia publică a utilizatorului validează semnătura sa digitală? Serverul 

verifică dacă semnătura digitală a utilizatorului poate fi validată cu cheia publică a 

certificatului. Dacă este aşa, serverul a stabilit că cheia publică a utilizatorului în cauză se 

potriveşte cu cheia privată folosită la crearea semnăturii şi datele nu au fost modificate de 

la momentul semnăturii.  

 Data de astăzi este în perioada de valabilitate? Serverul verifică perioada de 

validitate a certificatului clientului. Dacă data şi timpul curent sunt în afara perioadei de 

valabilitate, procesul de autentificare nu mai continuă, altfel se trece la pasul 3.  

 CA-ul emitent este credibil? Fiecare sever menţine o listă de CA-uri credibile, 

reprezentată în partea dreaptă a figurii 19. Această listă determină care dintre certificate 

vor fi acceptate de server. Dacă numele (DN – distinguished name) al CA-ului emitent se 

potriveşte cu numele unui CA de pe listă, răspunsul la întrebare este „da” şi se trece la 

pasul 4. Altfel, clientul nu este autentificat până când clientul nu verifică faptul că CA-ul 

se află într-un lanţ credibil, aflat pe listă. Administratorii pot controla care CA-uri sunt 

incluse pe listă.  

 Cheia publică a CA-ului emitent verifică semnătura digitală a emitentului? 
Serverul utilizează cheia publică din certificatul CA-ului pentru a valida semnătura 

digitală a acestuia. Dacă informaţia din certificat s-a modificat de la momentul în care a 

fost semnat de CA sau dacă cheia publică din certificatul CA-ului nu corespunde cu cheia 

publică folosită pentru semnarea certificatului, serverul nu va autentifica identitatea 

clientului. Dacă semnătura digitală a CA-ului se poate verifica, serverul consideră 

certificatul utilizatorului ca o „scrisoare de introducere” validă de la CA şi continuă. În 

acest punct serverul a determinat că certificatul clientului este valid.  
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Clientul autentificat are acces la resursele solicitate? Serverul verifică ce resurse poate 

accesa clientul în conformitate cu listele de control al accesului (ACL) şi stabileşte o 

conexiune cu drepturile potrivite. Dacă serverul nu ajunge la pasul 5 pentru orice motiv, 

utilizatorul identificat de certificat nu poate fi autentificat şi utilizatorului nu i se permite 

acces la resurse.  

Protocoale criptografice  

 

Schimbul de chei, autentificarea, criptarea şi algoritmii MAC sunt determinate de 

suita de cifruri selectate în mesajul hello de la server. În cadrul SSL se folosesc două 

tipuri de sisteme de criptografie şi anume simetricăşi asimetrică. Înainte însă de a le 

prezenta, ne vom referi mai întâi la protocolul Handshake, care se află la baza SSL.  

Protocolul Handshake  

 

Parametrii criptografici ai sesiunii sunt produşi de protocolul SSL Handshake, care 

operează deasupra stratului SSL Record. Când un client şi un server SSL comunică 

pentru prima dată, aceştia convin asupra unei versiuni a protocolului, selectează 

algoritmii criptografici, opţional se autentifică reciproc şi utilizează tehnici de criptare cu 

chei publice pentru a genera secrete. Aceste procese se realizează în cadrul protocolului 

Handshake, care se rezumă după cum urmează:  

 

Clientul trimite un mesaj client hello la care serverul trebuie să răspundă cu un mesaj 

server hello, altfel survine o eroare fatalăşi conexiunea eşuează. Valorile din aceste două 

mesaje sunt folosite pentru stabilirea caracteristicilor de securitate între client şi server, şi 

anume atributele: versiunea de protocol, identificatorul de sesiune, suita de cifruri şi 

metoda de compresie. În plus se genereazăşi se interschimbă două valori: 

ClientHello.random şi ServerHello.random. Ca răspuns la mesajele hello, serverul va 

trimite certificatul său dacă urmează a fi autentificat. În plus, se poate trimite un mesaj de 

schimb al cheilor dacă este necesar (spre exemplu dacă serverul nu are certificat sau 

certificatul este numai pentru semnătură). Dacă serverul este autentificat, acesta poate 

cere un certificat de la client, dacă suita de cifruri aleasă cere acest lucru. Acum serverul 

va trimite un mesaj server hello done care indică faptul că această fază a protocolului s-a 

încheiat. Serverul aşteaptă acum un răspuns de la client. Dacă serverul a emis un mesaj 

de cerere a certificatului, clientul trebuie să trimită fie un mesaj cu certificatul său fie o 

alertă de lipsă a acestuia. Acum se trimite mesajul de schimb al cheilor de către client, 

conţinutul acestuia depinzând de algoritmul cu chei publice selectat. Dacă clientul a 

trimis un certificat cu capacităţi de semnare, se trimite un mesaj de verificare semnat 

digital.  

 

În acest moment clientul trimite un mesaj pentru schimbarea specificaţiilor criptografice, 

clientul copiind specificaţiile în aşteptare peste cele curente. Imediat după aceea, clientul 

trimite mesajul de terminare codificat cu algoritmul selectat. Ca răspuns, serverul va 

trimite propriul mesaj de schimbare a specificaţiilor criptografice şi va trimite mesajul de 

terminare codificat cu algoritmul selectat de specificaţii. În acest moment, strângerea de 
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mână este completă, iar clientul şi serverul pot începe schimbul securizat de date la nivel 

de aplicaţie. Întregul proces este descris schematic în figura 20:  

 

Figura 20. 

Când clientul şi serverul decid să reia o sesiune anterioară sau doresc să duplice o sesiune 

existentă (în loc să negocieze noi parametri de securitate), mesajele schimbate sunt 

următoarele:  



Cristian Kevorchian - Rețele de calculatoare 

 

 11 

 

Clientul trimite un mesaj ClientHello cu identificatorul sesiunii de reluat. Serverul 

verifică cache-ul iar dacă identificatorul este găsit şi se doreşte reluarea sesiunii, se 

trimite înapoi mesajul ServerHello cu acelaşi identificator de sesiune. În acest punct, atât 

clientul cât şi serverul trebuie să-şi trimită mesaje de specificare a cifrurilor şi continuă 

direct cu mesajele de terminare. Odată restabilirea încheiată, clientul şi serverul pot 

schimba date la nivelul de aplicaţii. Dacă identificatorul de sesiune nu este găsit în cache, 

serverul generează un nou identificator de sesiune, iar clientul şi serverul efectuează un 

handshake complet. Conţinutul şi semnificaţia fiecărui mesaj se găseşte în [FREI96].  

Calcule criptografice asimetrice  

 

Algoritmii asimetrici sunt utilizaţi în cadrul protocolului Handshake pentru autentificarea 

părţilor şi pentru generarea cheilor şi secretelor.  

Pentru Diffie-Hellman, RSA şi FORTEZZA se foloseşte acelaşi algoritm pentru a 

converti secretul premaster în secretul master. Primul ar trebui eliminat din memorie 

odată ce secretul master a fost calculat.  

RSA  

 

Când se foloseşte RSA pentru autentificarea serverului şi schimbul de chei, clientul 

generează un secret premaster de 48 de octeţi, îl codifică cu cheia publică a serverului şi 

îl trimite acestuia. La recepţie, serverul face uz de cheia sa privatăşi decodifică secretul, 

apoi ambele părţi calculează secretul master, aşa cum s-a arătat mai sus.  

 

Diffie-Hellman 
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Efectuează un calcul Diffie-Hellman convenţional. Cheia negociată Z se foloseşte ca 

secret premaster şi se calculează secretul master ca mai sus. De remarcat că parametrii 

Diffie-Hellman sunt fie conţinuţi în certificatul serverului fie generaţi pe loc.  

 

FORTEZZA 

  

Se generează un secret de 48 de octeţi care se trimite codificat cu TEK
9
 serverului. 

Acesta decodifică secretul şi îl converteşte în secret master, ca mai sus. Cheile de 

codificare se generează de către client şi schimbate în cadrul mesajelor de schimb; 

secretul master se foloseşte numai pentru calcule MAC.  

Calcule criptografice simetrice  

 

Tehnica utilizată pentru criptarea şi verificarea integrităţii înregistrărilor SSL este 

stabilită de specificaţia criptografică curentă (CipherSpec). Un exemplu tipic ar fi 

criptarea datelor cu DES şi generarea codurilor de autentificare cu MD5. Algoritmii de 

codificare şi algoritmii MAC sunt poziţionaţi pe SSL_NULL_WITH_NULL_NULL la 

începutul protocolului SSL Handshake, indicând că nu se efectuează criptare sau 

verificare de date. Protocolul handshake se foloseşte pentru a negocia un set de 

protocoale mai sigure şi pentru a genera chei criptografice.  

Secret_master  

 

Înainte ca verificarea şi criptarea să se poată efectua asupra înregistrărilor, clientul şi 

serverul trebuie să genereze o informaţie secretă cunoscută numai de aceştia. Această 

valoare este o cantitate de 48 de octeţi numită secret_master. Acesta este utilizat pentru 

generarea cheilor şi secretelor pentru criptare şi calcule MAC. Unii algoritmi, cum ar fi 

FORTEZZA, pot avea propriile proceduri de generare a cheilor, în acest caz secretul 

master folosindu-se doar pentru calcule MAC.  

Convertirea secret_masterului în chei şi secrete MAC  

 

Secret_master este dispersat într-o secvenţă de octeţi securizaţi atribuiţi secretelor şi 

cheilor MAC, în conformitate cu specificaţiile în vigoare (CipherSpec). Specificaţia 

necesită:  

 Secret MAC de scriere al clientului  

 Secret MAC de scriere al serverului  

 Cheie de scriere a clientului  

 Cheie de scriere a serverului  

 Vector de iniţializare (IV) al clientului  

 Vector de iniţializare (IV) al serverului  

                                                 
9
 Traffic Encription Key 
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Toate acestea sunt generate din secretul master, în această ordine. Cheile nefolosite sunt 

goale, cum este cazul cheilor  

Concluzii  

 

Pentru ca SSL să fie capabil să ofere o conexiune securizată, atât clienţii cât şi serverele, 

precum şi aplicaţiile şi cheile trebuie să fie securizate. În plus, trebuie ca implementarea 

să fie ferită de erori de securitate.  

Sistemul este la fel de puternic ca cel mai slab algoritm de autentificare şi de 

distribuţie a cheilor. Astfel trebuie să se utilizeze doar funcţii criptografice sigure, 

verificate. Chei publice scurte, chei simetrice de 40 de biţi sau mai puţin şi servere 

anonime trebuie utilizate cu precauţie. Implementările şi utilizatorii trebuie să aleagă cu 

grijă autorităţile de certificare acceptabile; o autoritate mincinoasă poate provoca pagube 

imense.  

 


