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Текст лекції
1. Механізми перехоплення сесій
Перехоплення сесії – це спосіб використання чужої сесії, при якому
зловмисник вторгається в сесію між двома іншими вузлами. Зловмисник може
отримати дійсний ідентифікатор сесії, який використовується для входу в
систему і доступу до конфіденційної інформації.
При перехопленні TCP з’єднання зловмисник вторгається в процедуру
обміну даними між двома вузлами на транспортному рівні. Оскільки
автентифікація відбувається тільки на початку TCP з’єднання, то зловмисник
може легко отримати доступ до вузла жертви в процесі обміну даними
2. Типи перехоплення сесій
Перехоплення даних можна розділити на два види:
 пасивні атаки
 активні атаки

Пасивні атаки на рівні TCP
При даному типі атак зловмисники ніяким чином не виявляють себе і не
вступають прямо у взаємодію з іншими системами. Фактично, все зводиться до
спостереження за доступними даними або сесіями зв’язку.
Підслуховування
Атака полягає у перехопленні мережного потоку і його аналізі (сніфінг).
Для здійснення сніфінгу зловмиснику необхідно мати доступ до вузла, що
розташований на шляху мережного потоку, який необхідно аналізувати,
наприклад, до маршрутизатора або PPP-серверу на базі UNIX. Якщо
зловмиснику вдасться одержати необхідні права на цій машині, то за
допомогою спеціального програмного забезпечення зможе переглядати весь
трафік, що проходить через задані інтерфейси.
Інший варіант – зловмисник отримує доступ до вузла, який розташований в
одному сегменті мережі із системою, що має доступ до мережного потоку.
Оскільки TCP/IP-трафік, як правило, не шифрується (ми розглянемо
виключення нижче), зловмисник, використовуючи відповідний інструментарій,
може перехоплювати TCP/IP-пакети, наприклад, telnet-сесії та витягати з них
імена користувачів і їх паролі.
Слід зауважити, що даний тип атаки неможливо відстежити, не володіючи
доступом до системи зловмисника, оскільки мережний потік не змінюється.
Єдиний надійний захист від підслуховування – шифрування TCP/IP-потоку
(наприклад, secure shell) або використання одноразових паролів (наприклад,
S/KEY).
Інший варіант рішення – використання інтелектуальних комутаторів і UTP,
в результаті чого кожен вузол отримує тільки той трафік, що адресовано йому.
Активні атаки на рівні TCP
При даному типі атак зловмисник взаємодіє з одержувачем інформації,
відправником і/або проміжними системами, можливо, модифікуючи і/або
фільтруючи вміст TCP/IP-пакетів. Дані типи атак часто здаються технічно
складними в реалізації, однак для гарного програміста не складає труднощів
реалізувати відповідний інструментарій. На жаль, зараз такі програми стали
доступні широким масам користувачів.
Активні атаки можна розділити на дві частини. У першому випадку
зловмисник робить певні кроки для перехоплення і модифікації мережного
потоку або спроб видати себе за іншу систему. У другому випадку протокол
TCP/IP використовується для того, щоб привести систему-жертву в неробочий
стан.
Володіючи достатніми привілеями в Unix (або просто використовуючи
Windows, що не мають системи обмежень користувачів), зловмисник може
вручну формувати IP-пакети і передавати їх по мережі. Зрозуміло, поля
заголовку пакету можуть бути сформовані довільним чином. Отримавши такий

пакет, неможливо з’ясувати звідки насправді він був отриманий, оскільки
пакети не містять шляху їх проходження. Звичайно, при встановленні зворотної
адреси, що не збігається з поточною IP-адресою, зловмисник ніколи не отримає
відповідь на відісланий пакет. Можливість формування довільних IP-пакетів є
ключовим пунктом для здійснення активних атак.
3. Перехоплення сесії на транспортному та прикладному рівнях
Передбачення TCP порядкового номеру
Дана атака була описана ще Робертом Морісом. Англомовний термін – IP
spoofing. У даному випадку мета зловмисників – прикинутися іншою системою,
якій, наприклад, «довіряє» система-жертва (у разі використання протоколу
rlogin/rsh для безпарольного входу). Метод також використовується для інших
цілей, наприклад, при використанні SMTP жертви для посилання підроблених
листів.
Встановлення TCP-з’єднання відбувається в три стадії (потрійне
рукостискання) клієнт вибирає і передає серверу порядковий номер (назвемо
його C-SYN), у відповідь на це сервер висилає клієнту пакет даних, що містить
номер підтвердження (C-ACK) і власний порядковий номер серверу (S-SYN).
Тепер уже клієнт повинен вислати номер підтвердження (S-ACK).
Після цього з’єднання вважається встановленим і починається обмін
даними. При цьому кожен пакет має в заголовку поле для порядкового номеру
та номеру підтвердження. Дані числа збільшуються при обміні даними і
дозволяють контролювати коректність передачі.
Припустимо, що зловмисник може передбачити, який порядковий номер
(S-SYN) буде вислано сервером. Це можливо зробити на основі знань про
конкретну реалізацію TCP/IP. Наприклад, в ОС FreeBSD 4.3 значення
порядкового номеру, що буде використано при встановленні наступного
значення, щосекунди збільшується на 125000. Таким чином, пославши один
пакет серверу, зловмисник отримає відповідь і зможе (можливо, з декількох
спроб і з поправкою на швидкість з’єднання) передбачити порядковий номер
для наступного з’єднання.
Якщо реалізація TCP/IP використовує спеціальний алгоритм для
визначення порядкового номеру, то він може бути з’ясований за допомогою
посилання декількох десятків пакетів серверу й аналізу його відповідей.
Отже, можна припустити, що система A довіряє системі B так, що
користувач системи B може виконувати команду «rlogin A» та підключитися до
A, не вводячи при цьому пароля. Припустимо, що зловмисник розташований на
системі C. Система A виступає в ролі серверу, системи B і C – у ролі клієнтів.
Перше завдання зловмисника – ввести систему B у стан, коли вона не
зможе відповідати на мережні запити. Це може бути зроблено декількома
способами, у найпростішому випадку потрібно просто дочекатися

перезавантаження системи B. Декількох хвилин, протягом яких вона буде
непрацездатна, повинно вистачити.
Після цього зловмисник може спробувати прикинутися системою B для
того, щоб отримати доступ до системи A (хоча б короткочасний).
 Зловмисник посилає кілька IP-пакетів, що ініціюють з’єднання, системі A
для з’ясування поточного стану порядкового номеру серверу.
 Зловмисник висилає IP-пакет, в якому як зворотна адреса зазначена вже
адреса системи B.
 Система A відповідає пакетом з порядковим номером, що направляється
системі B. Однак система B ніколи не одержить його (вона виведена з
ладу), втім як і зловмисник. Але він на основі попереднього аналізу
здогадується, який порядковий номер був висланий системі B.
 Зловмисник підтверджує «одержання» пакета від A, виславши від імені B
пакет з передбачуваним S-ACK (зауважимо, що якщо системи
розташовуються в одному сегменті, зловмиснику для з’ясування
порядкового номеру досить перехопити пакет, відправлений системою
A). Після цього, якщо зловмиснику пощастило і порядковий номер
серверу був вгаданий вірно, з’єднання вважається встановленим.
Тепер зловмисник може вислати черговий фальшивий IP-пакет, що буде
вже містити дані. Наприклад, якщо атака була спрямована на rsh, він може
містити команди створення файлу .rhosts чи відправлення /etc/passwd
зловмиснику по електронній пошті.
Виявлення і захист
Найпростішим сигналом, що використовується IP-spoofing, будуть служити
пакети з внутрішніми адресами, що прийшли із зовнішньої мережі. Програмне
забезпечення маршрутизатора може попередити про це адміністратора. Проте,
якщо використовується атака всередині мережі, цей спосіб не дасть змогу це
виявити.
У разі використання більш інтелектуальних засобів контролю за мережею,
адміністратор може відстежувати (в автоматичному режимі) пакети від вузлів,
що знаходяться в недоступному стані. Втім, зловмисник може також імітувати
роботу системи B за допомогою відповідей на ICMP-пакети.
Для захисту від IP-spoofing можна ускладнити чи унеможливити
вгадування порядкового номеру, що є ключовим елементом атаки. Наприклад,
можна збільшити швидкість зміни порядкового номеру на сервері або вибирати
коефіцієнт збільшення його випадково (бажано, використовуючи для генерації
випадкових чисел криптографічно стійкий алгоритм).
Якщо мережа використовує мережний екран (firewall) або інший фільтр IPпакетів, слід додати йому правила, за якими всі вхідні пакети, що прийшли
ззовні і мають зворотні адреси з нашого адресного простору, не повинні
пропускатися всередину мережі. Крім того, слід мінімізувати довіру вузлів один
одному. В ідеалі не повинно існувати способу напряму потрапити на сусідній

вузол мережі, отримавши права суперкористувача на одній з них. Звичайно, це
не врятує від використання сервісів, що не вимагають авторизації, наприклад,
IRC (зловмисник може прикинутися довільною машиною Internet і передати
набір команд для входу на канал IRC, видачі довільних повідомлень і т.д.).
Шифрування TCP/IP-потоку вирішує в загальному випадку проблему IPspoofing’у за умови, якщо використовуються криптографічно стійкі алгоритми.
Для того, щоб зменшити число таких атак, рекомендується також
налаштувати мережний екран для фільтрації пакетів, надісланих від
внутрішньої мережі назовні з адресами відправників, що не належать
внутрішньому адресному простору. Це захистить мережу Інтернет від атак з
внутрішньої мережі, крім того, детектування подібних пакетів означатиме
порушення внутрішньої безпеки і може допомогти адміністратору в роботі.
IP Hijacking
Якщо в попередньому випадку зловмисник ініціював нове з’єднання, то в
даному випадку він перехоплює весь мережний потік, модифікуючи його і
фільтруючи довільним чином. Метод є комбінацією «підслуховування» та IP
spoofing’а.
Необхідні умови – зловмисник повинен мати доступ до вузла, що
знаходиться на шляху мережного потоку і володіти достатніми правами на ній
для генерації і перехоплення IP-пакетів.
Нагадаємо, що при передачі даних постійно використовуються порядковий
номер та номер підтвердження (обидва поля знаходяться в IP-заголовку).
Виходячи з їх значення, сервер і клієнт перевіряють коректність передачі
пакетів.
Існує можливість ввести з’єднання в «десинхронізований стан», коли
порядковий номер та номер підтвердження, що надсилаються сервером, не
співпадатимуть з очікуваним значеннями клієнта, і навпаки. В даному випадку
зловмисник, «прослуховуючи» трафік, може взяти на себе функції посередника,
генеруючи коректні пакети для клієнта і серверу та перехоплюючи їх відповіді.
Метод дозволяє повністю обійти такі системи захисту, як, наприклад,
одноразові паролі, оскільки зловмисник починає роботу вже після того, як
відбудеться авторизація користувача.
Є два способи десинхронізувати з’єднання:
 Рання десинхронізація
 Десинхронізація нульовими даними.
Рання десинхронізація
З’єднання десинхронізується на стадії його встановлення.
 Зловмисник прослуховує сегмент мережі, за яким будуть проходити
пакети необхідної сесії.

 Дочекавшись пакету S-SYN від серверу, зловмисник висилає серверу
пакет типу RST (скидання), звичайно, з коректним порядковим номером,
і, одразу, слідом за ним фальшивий C-SYN-пакет від імені клієнта.
 Сервер скидає першу сесію і відкриває нову, на тому ж порту, але вже з
новим порядковим номером, після чого посилає клієнту новий S-SYNпакет.
 Клієнт ігнорує S-SYN-пакет, проте зловмисник, що прослуховує лінію,
висилає серверу S-ACK-пакет від імені клієнта.
 Отже, клієнт і сервер знаходяться в стані ESTABLISHED, однак сесія
десинхронізована.
Зрозуміло, що 100% спрацьовування цієї схеми немає. Наприклад, вона не
застрахована від того, що по дорозі не втратяться пакети, що відправлені
зловмисником. Для коректної обробки цих ситуацій програма повинна бути
ускладнена.
Десинхронізація нульовими даними.
У даному випадку зловмисник прослуховує сесію та в деякий момент
посилає серверу пакет з «нульовими» даними, тобто такими, котрі фактично
будуть ігноруватися на рівні застосування і невидимі для клієнту (наприклад,
для telnet це можуть бути дані типу IAC NOP IAC NOP IAC NOP ...).
Аналогічний пакет посилається клієнту. Очевидно, що після цього сесія
переходить у десинхронізований стан.
ACK-буря
Одна з проблем IP Hijacking полягає в тому, що будь-який пакет, переданий
у момент, коли сесія знаходиться в десинхронізованому стані викликає так
звану ACK-бурю. Наприклад, сервер відсилає пакет, і для клієнта він є
неприйнятним, тому той відповідає ACK-пакетом. У відповідь на цей
неприйнятний вже для серверу пакет клієнт знову отримує відповідь. І так до
нескінченності.
Сучасні мережі будуються за технологіями, коли допускається втрата
окремих пакетів. Оскільки ACK-пакети не несуть даних, повторної передачі не
відбувається і «буря стихає». Як показали досліди, чим сильніша ACK-бура, тим
швидше вона стихає.
Виявлення і захист
Є кілька шляхів. Наприклад, можна реалізувати TCP/IP-стек, який
контролюватиме перехід у десинхронізований стан, обмінюючись інформацією
про порядковий номер та номер підтвердження. Однак у даному випадку ми не
застраховані від втручання зловмисника, що змінює і ці значення.
Тому більш надійним способом є аналіз завантаженості мережі,
відслідковування появу ACK-бурь. Це можна реалізувати за допомогою
конкретних засобів контролю за мережею.

Якщо зловмисник не буде підтримувати десинхронізоване з’єднання до
його закриття або не стане фільтрувати вивід своїх команд, це також буде
відразу помічено користувачем. На жаль, переважна більшість просто відкриє
нову сесію, не звертаючись до адміністратора.
Гарантований захист від даної атаки забезпечує, як завжди, шифрування
TCP/IP-трафіку (на рівні застосувань – secure shell або на рівні протоколу –
IPsec). Це виключає можливість модифікації мережного потоку. Для захисту
поштових повідомлень може застосовуватися технологія PGP.
Слід зауважити, що метод також не спрацьовує на деяких конкретних
реалізаціях TCP/IP. Так, незважаючи на документацію, яка описує мовчазне
закриття сесії у відповідь на RST-пакет, деякі системи генерують зустрічний
RST-пакет. Це унеможливлює ранню десинхронізацію.
4. Інструменти для захоплення сесій прикладного та транспортного
рівнів, відображення та аналіз отриманої інформації
Процес викрадення сесії на прикладному рівні, як правило, може бути
реалізований за допомогою одного з трьох способів:
 Перебір ідентифікаторів
Реалізується шляхом підбору потрібного ідентифікатора. Як правило,
зловмисник вже має деякі знання про діапазон доступних значень
ідентифікатора. Зловмисник може спиратись на використання HTTP статистики
веб сайту, аналізатор трафіку, міжсайтовий скриптінг або шкідливі програми.
 Крадіжка ідентифікатора
Зловмисник може перехопити ідентифікатор за допомогою аналізатору
трафіку або інших засобів.
 Обчислення ідентифікаторів
Зловмисник спробує обчислити дійсний ідентифікатор сеансу, просто
подивившись на існуючий і виявивши після цього послідовність.
Процес захоплення сесії виглядає наступним чином:
Крок 1: Аналіз трафіку (сніфінг). Потрібно мати можливість
прослуховувати трафік мережі між двома вузлами, між якими встановлена сесія,
для подальшого перехоплення.
Крок 2: Моніторинг. На цьому етапі задача полягає у відстеженні потоку
трафіку між двома точками, спрямувавши увагу на передбачення порядкових
номерів пакетів.
Крок 3: Десинхронізація сесії. Цей крок включає в себе розірвання сеансу
між двома сторонами.
Крок 4: Прогнозування ідентифікатора сесії. На цьому кроці відбувається
прогнозування ідентифікатор сеансу для перехоплення сесії.
Крок 5: Ін’єкція команд. На цьому заключному кроці зловмисник починає
ін’єкціювати команди в сесію, що націлена на сервер.

Перехоплення сесії і веб-застосування
Викрадання сесії на рівні застосувань фокусується на отриманні доступу до
вузлу шляхом отримання діючих ідентифікаторів сесії від жертви. По суті,
ідентифікатор сесії являє собою дані певної довжини, які застосовується до сесії
користувача і дозволяє серверу або веб-ресурсу ідентифікувати користувача під
час його запитів.
Ідентифікатор сесії можна представити в трьох варіантах:
 Вбудований в URL
Веб-застосування використовує GET-запит для того, щоб слідувати
посиланням, вбудованих у веб-сторінку. Зловмисник може скористатися
історією запитів жертви і отримати такий же доступ, просто ввівши URL вебзастосування, що переглядався раніше.
 Вбудований як приховане поле
Форми для введення користувацьких даних часто включають приховане
поле, яке використовується для відправки ідентифікатора сесії клієнта.
Ідентифікатор відправляється за допомогою методу HTTP POST, коли
передається інформація.
 Кукі
Використання кукі (cookie) було ефективним напрямком для використання
їх в якості ідентифікатору сесії, проте зараз постає питання загрози
конфіденційності, наприклад, відстеження активності покупок або зберігання
конфіденційних даних користувачів. Зловмисник може отримати інформацію
про сесію з кукі, які знаходяться на комп’ютері жертви.
Типи перехоплення сесії на прикладному рівні
При спробі викрасти сесію на прикладному рівні, зловмисник може
вибрати один з небагатьох видів атак: сніфінг сесії, передбачення маркерів сесії,
«людина-в-середині», і «людина-в-браузері».
Атака «сніфінг сесії»
Сніфінг сесії є варіацією сніфінгу, в цьому випадку, є конкретна задача, яку
необхідно виконати – це визначення маркеру сеансу (також відомий як
ідентифікатор сеансу). Після того, як зловмисник, знаходить цей маркер,
використовує його, щоб отримати доступ до серверу або іншого ресурсу.
Атака «прогнозування маркерів сесії»
Другий спосіб отримання ідентифікатору сеансу це передбачити або
зробити обґрунтоване припущення про те, яким буде справжній ідентифікатор.
Найпростіший і найефективніший спосіб – це зібрати кілька ідентифікаторів
сесії, які були використані до цього.
Атака «людина-посередині»
Атака людина-посередині використовується для вторгнення у вже
існуючий сеанс між вузлами для перехоплення повідомлень. Зловмисник

використовує різні методи і розділяє TCP з’єднання на дві частини. Після
успішного поділу TCP з’єднання зловмисник може читати, змінювати та
вставляти певні дані в перехоплені повідомлення.
Атака «людина в браузері»
Четверта форма – браузерна атака, яка є особливо цікавою формою атаки.
Найбільш поширені форми загроз – міжсайтовий скриптінг, трояни і JavaScript.
Міжсайтовий скриптінг (XSS), є типом атаки, який може виявлятися в різних
формах, але зазвичай він задіяний, коли дані деякого типу вводяться в вебзастосування через неперевірені джерела (у більшості випадків, веб-запит).
Зазвичай ці дані є частиною динамічного контенту, який не пройшов через
перевірку гарантування захищеності.
У багатьох випадках контент, який ініціює атаку, знаходиться у формі
JavaScript, але все не обмежене тільки цим форматом. Фактично, контент може
бути і в формі HTML, Flash або будь-який інший формі виконуваного коду.
Через величезної кількості коду, який може бути виконаний веб-браузером,
зміни, що може ініціювати цей тип атаки, майже безмежні. Найбільш
поширеними цілями атак є читання або крадіжка кукі, втручання в сеанс роботи
користувача, або до будь-яких іншим задач.
Інші атаки завдають шкоди включаючи розкриття конфіденційних даних
користувача, встановлення троянів, перенаправлення користувача до іншої
сторінки або сайту або зміни поточного контенту
5. Протоколи IPsec, SSL/TLS
Протокол IPsec.
IPsec (Internet Protocol Security) – набір стандартів, розроблених
спеціально для створення захищених з’єднань типу «точка-точка». Стандарти
були розроблені відкритим міжнародним співтовариством проектувальників,
учених, мережних операторів і провайдерів (IETF) для організації захищених
з’єднань в мережах TCP/IP.
Користувач сприймає мережу як надійно захищене середовище тільки в
тому випадку, якщо він впевнений, що його «співрозмовник» – саме той, за кого
він себе видає (автентифікація сторін), що передані пакети не проглядаються
сторонніми особами (конфіденційність зв’язку) і що одержувані дані не
піддалися зміні в процесі передачі (цілісність даних). Щоб досягти
відповідності перерахованим критеріям, розробники IPsec пропонують
скористатися трьома інструментальними засобами захисту:
 Протоколом автентифікації (Authentication Header, AH), що «прив’язує»
дані в складі пакету до своєрідного підпису, що дозволяє упевнитися як у
дійсності відправника, так і в цілісності прийнятих від нього даних;
 Протоколом інкапсуляції зашифрованих даних (Encapsulated Security
Payload, ESP), що відповідає за шифрування вмісту окремих пакетів (і
навіть деяких IP-адрес, переданих в їх складі);

 Протоколами обміну ключами (Internet Key Exchange, IKE), які призначені
для узгодження використовуваних алгоритмів автентифікації і
шифрування, ключів і тривалості їх дії, а також для захищеного обміну
ключами.
Програмне забезпечення перерахованих протоколів (утиліти шифрування,
цифрового підпису та інше) може функціонувати на серверах або комп’ютерах
кінцевих користувачів. Однак частіше його встановлюють на маршрутизаторах
або спеціальних пристроях – мережних екранах, які в архітектурі IPsec
іменуються шлюзами безпеки. Відповідно до цього розрізняють два режими
використання протоколів IPsec – транспортний і тунельний.
У
транспортному
режимі
зашифровані
дані
транспортуються
безпосередньо між вузлами, але захист поширюється тільки на пакети
четвертого і вище розташованих рівнів.
У тунельному режимі ситуація виглядає дещо складніше. Основна роль тут
відводиться шлюзам безпеки, оскільки передбачається, що клієнтські станції
(або сервери) не підтримують IPsec і відправляють в мережу звичайний IPтрафік. Однак перед тим як досягти каналів глобальної мережі, кожен IP-пакет
спочатку попадає в шлюз, який поміщає цей пакет цілком в «оболонку» IPsec,
зашифровуючи його вміст разом з вихідним IP-заголовком. Щоб забезпечити
можливість маршрутизації отриманого пакету, шлюз постачає його новим IPзаголовком і тільки після цього відправляє в мережу. Шлюз, що знаходиться на
протилежному кінці з’єднання, дешифрує пакет і передає його на кінцевий
пристрій у первісному вигляді. Описана процедура і називається тунелювання.
Вона дозволяє поширити дію засобів захисту на мережному рівні моделі OSI,
зокрема сховати справжні IP-адреси джерела й одержувача для зменшення
ризику атак, заснованих на детальному аналізі трафіку. Менш очевидне
завдання тунелювання – транспортування через загальнодоступну мережу
некоректних IP-адрес, які в явному вигляді не були б нею сприйняті.
IPsec являє собою набір алгоритмів і протоколів з досить гнучкою
внутрішньою структурою, що дозволяє виробникам різних пристроїв, що
підтримують IPsec, самостійно вибирати оптимальні з їхнього погляду ключі,
алгоритми і методи автентифікації.
Більшість реалізацій протоколу IPsec мають наступні компоненти.
 Основний протокол IPsec. Цей компонент реалізує протоколи ESP і АН.
Він обробляє заголовки, взаємодіє з БД SPD і SAD для визначення
політики безпеки, що застосовується до пакету.
 Протокол управління обміном ключової інформації ІКЕ (Internet Key
Exchange). IKE зазвичай представляється як процес користувацького
рівня, за винятком реалізацій, вбудованих в ОС.
 База даних політик безпеки SPD (Security Policy Database). Це один з
найважливіших компонентів, оскільки він визначає політику безпеки, що
застосовується до пакету. SPD використовується основним протоколом
IPsec при обробці вхідних та вихідних пакетів.

 База даних безпечних асоціацій SAD (Security Association Database). БД
SAD зберігає список безпечних асоціацій SA (Security Association) для
обробки вхідної та вихідної інформації. Вихідні SA використовуються
для захисту вихідних пакетів, а вхідні SA використовуються для обробки
пакетів із заголовками IPsec. БД SAD заповнюється SA вручну або за
допомогою протоколу управління ключами ІКЕ.
 Управління політикою безпеки і безпечними асоціаціями SA. Це –
застосування, які управляють політикою безпеки і SA
SSL/TLS
Протокол SSL застосовується в якості протоколу захищеного каналу, який
працює на сеансовому рівні моделі OSI. Цей протокол використовує
криптографічні методи захисту інформації для забезпечення безпеки
інформаційного обміну.
Протокол SSL виконує всі функції по створенню захищеного каналу між
двома абонентами мережі, включаючи їх взаємну автентифікацію, забезпечення
конфіденційності, цілісності та автентичності переданих даних. Ядром
протоколу SSL є технологія комплексного використання асиметричних і
симетричних криптосистем.
Взаємна автентифікація обох сторін у SSL виконується шляхом обміну
цифровими сертифікатами відкритих ключів користувачів (клієнта і серверу),
завіреними цифровим підписом спеціальних сертифікаційних центрів. Протокол
SSL підтримує сертифікати, відповідні загальноприйнятому стандарту Х.509, а
також стандарти інфраструктури відкритих ключів РКІ, за допомогою якої
організовується видача та перевірка достовірності сертифікатів.
Конфіденційність забезпечується шифруванням переданих повідомлень з
використанням симетричних сесійних ключів, якими сторони обмінюються при
встановленні з’єднання. Сесійні ключі передаються також в зашифрованому
вигляді, при цьому вони шифруються за допомогою відкритих ключів,
отриманих з сертифікатів абонентів. Використання для захисту повідомлень
симетричних ключів пов’язано з тим, що швидкість процесів шифрування й
дешифрування на основі симетричного ключа істотно вище, ніж при
використанні несиметричних ключів. Справжність і цілісність циркулюючої
інформації забезпечується за рахунок формування та перевірки електронного
цифрового підпису.
В якості алгоритмів асиметричного шифрування використовуються
алгоритм RSA, а також алгоритм Діффі-Хеллмана. Допустимими алгоритмами
симетричного шифрування є RC2, RC4, DES, 3DES і AES. Для обчислення гешфункцій можуть застосовуватися стандарти MD5 і SHA-1. У протоколі SSL
версії 3.0 набір криптографічних алгоритмів є розширюваним.
Згідно з протоколом SSL криптозахищені тунелі створюються між
кінцевими точками віртуальної мережі. Ініціаторами кожного захищеного

тунелю є клієнт і сервер, що функціонують на комп’ютерах в кінцевих точках
тунелю.
Протокол SSL передбачає наступні етапи взаємодії клієнта і серверу при
формуванні та підтримці захищеного з’єднання:
 встановлення SSL-сесії;
 захищена взаємодія.
У процесі встановлення SSL-сесії вирішуються наступні завдання:
 автентифікація сторін;
 узгодження криптографічних алгоритмів і алгоритмів стиснення, які
будуть використовуватися при захищеному інформаційному обміні;
 формування загального секретного майстер-ключа;
 генерація на основі сформованого майстер-ключа загальних секретних
сеансових ключів для криптозахисту інформаційного обміну.
Процедура встановлення SSL-сесії названа також процедурою
рукостискання, відпрацьовується перед безпосереднім захистом інформаційного
обміну і виконується по протоколу початкового привітання (Handshake
Protocol), що входить до складу протоколу SSL.
При встановленні повторних з’єднань між клієнтом і сервером сторони
можуть, за взаємною згодою, формувати нові сеансові ключі на основі
«старого» загального «секрету» (дана процедура називається «продовженням»
SSL сесії).
Протокол SSL 3.0 підтримує три режими автентифікації:
 взаємну автентифікацію сторін;
 односторонню автентифікацію серверу без автентифікації клієнта;
 повну анонімність.
При
використанні
останнього
варіанту
забезпечується
захист
інформаційного обміну без будь-яких гарантій щодо достовірності сторін. У
цьому випадку взаємодіючі сторони не захищені від атак, пов’язаних з підміною
учасників взаємодії.
У реалізаціях протоколу SSL для автентифікації взаємодіючих сторін і
формування загальних секретних ключів зазвичай використовують алгоритм
RSA.
Відповідність між відкритими ключами і їх власниками встановлюється за
допомогою цифрових сертифікатів, які видаються спеціальними центрами
сертифікації.
Протокол SSL пройшов перевірку часом, працюючи в популярних
браузерах Netscape Navigator і Internet Explorer, а також Web-серверах
провідних виробників. У січні 1999 р на зміну версії SSL 3.0 прийшов протокол
TLS (Transport Layer Security), який базується на протоколі SSL і в даний час є
стандартом Інтернету. Відмінності між протоколами SSL 3.0 і TLS 1.0 не надто
суттєві. Протокол SSL став промисловим протоколом, що розвивається поза
технічних координуючих інститутів Internet.

