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Наливане на основите 
 

Какво е OpenSSL? 
Internet е опасно място, по-опасно от колкото повечето хора 

осъзнават. Много технически лица знаят, че е възможно 
подслушване и модифициране на данните по жицата, но много малко 
от тях осъзнават колко лесно всъщност е това. Ако приложението 
не защитава както трябва данните, когато те се пренасят по 
несигурни мрежи, това приложение е бедствие за сигурноста, което 
рано или късно ще се случи. 

Протоколът SSL (Secure Socket Layer) и неговия наследник 
TLS (Transport Layer Security) може да се използват за да 
подсигурят приложения, на които им се налага да комуникират по 
мрежа. OpenSSL e библиотека с отворен код, която имплементира 
SSL и TLS протоколите и е безпорно най-пълно развитата, свободно 
достъпна имплементация на тези протоколи. OpenSSL притежава 
всички необходими възможности, а също така е многоплатформена и 
работи, както под Unix, така и под Windows и може да бъде 
използвана от командния ред или в програми - главно с езици C и 
C++, но също и с Python, Perl и PHP. 

OpenSSL е повече от просто безплатна имплементация на SSL - 
включва в себе си допълнително и криптографска библиотека с общо 
предназначение (general-purpose), която може да бъде използвана 
за ситуации, в които SSL не е подходящо решение. Работата с 
криптография на толкова ниско ниво, обаче, може да е опасна, тъй 
като има много капани при прилагането й, с които са наясно 
твърде малко разработчици. Допълнително OpenSSL предлага някои 
примитиви от високо ниво като поддръжка за S/MIME email 
стандарта. 

В днешния мрежови свят, много приложения имат нужда от 
сигурност и криптографията е един от основните инструменти за 
осигуряването й. Основните цели на криптографията е прилагането 
на следните принципи: конфиденциалност на данните (data 
confidentiality), запазване на интегритета или цeлостта на 
данните (data integrity), удостоверяване на самоличността 
(authentication) и невъзможност за себеотрицание (non-
repudiation или accountability (отговорност)) -  изпращащия 
данните да не може да прикрие, че именно той ги е изпратил. 
Прилагайки тези принципи, могат да се осуетят редица типове 
мрежово базирани атаки, включително eavesdropping в двете му 
форми: passive eavesdropping или т.нар. snooping (подслушване) и 
active eavesdropping или т.нар. tampering (подправяне, 
фалшифициране), IP spoofing и connection hijacking. 

OpenSSL е криптографска библиотека осигуряваща 
имплементация на едни от най-значимите алгоритми за криптиране, 
включващи 3DES ("Triple DES"), AES и RSA, а също така message 
digest алгоритми и message authentication codes, чрез които 
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получаващия има възможност до провери, че данните, които е 
получил не са подменени. 

Използването на криптографски алгоритми по сигурен и 
надежден начин е по-трудно отколкото повечето хора вярват. 

 
Какво е SSL? 
SSL е установен стандарт за осигуряване на сигурни HTTP 

транзакции. SSL предоставя механизъм за извършването на до 128 
битово криптиране върху всички транзакции между клиента и 
сървера. Чрез употребата на сърверни сертификати, дава 
възможност на клиента да провери дали сървера принадлежи към 
доверена организация. Също така, дава възможност на сървера да 
потвърди самоличността на клиента, с помощта на клиентски 
сертификати. 

Всеки един от елементите – криптиране, самоличността на 
сървера и самоличността на клиента – се договарят по време на 
т.нар. “ръкостискане”, което протича при първата заявка на 
клиента за ресурс от HTTPS сървера. Същественото е, че и клиента 
и сървера, представят списък от изисквания и предпочитания за 
настройките на връзката между тях. SSL връзка се установява, 
само ако се намери и съгласува едно общо множество от 
изисквания. 

 
Описание на процеса на SSL “ръкостискане” 
SSL протоколът използва комбинация от симетрично криптиране 

и криптиране с публичен ключ. Симетричното криптиране е много 
по-бързо от криптирането с публичен ключ; и все пак криптирането 
с публичен ключ предоставя по-добри техники за удостоверяване 
(authentication) (виж “Въведение в криптирането”). Всяка SSL 
сесия започва с размяната на съобщения, наречени SSL 
“ръкостискане”. Ръкостискането позволява на сървера да се 
удостовери пред клиента (server authentication), използвайки 
техники с публичен ключ, след което клиента и сървера си 
сътрудничат в създаването на симетрични ключове, които се 
ползват при бързото симетрично криптиране, декриптиране, както и 
при засичането на намеси, докато трае сесията. Като допълнителна 
възможност, ръкостискането позволява на клиента да се удостовери 
пред сървера. 

Стъпките по време на SSL “ръкостискането” са както следват 
(приемаме, че се използва комплектът от шифри, както са описани 
в “Cipher Suits with RSA Key Exchange”, т.е. това са TripleDES, 
RC4, RC2, DES): 

1. Клиента праща на сървера номера на клиентската SSL 
версия, настройките на шифрите, специфични за сесията данни и 
друга информация, нужна на сървера, за да може да комуникира с 
клиента през SSL. 
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2. Сървера праща на клиента номера на сърверската SSL 
версия, настройките на шифрите, специфични за сесията данни и 
друга информация, нужна на клиента, за да може да комуникира със 
сървера през SSL. Сървера също изпраща своя собствен сертификат, 
и ако клиента е заявил сърверен ресурс, който изисква 
удостоверяване на клиента, сървера праща заявка за клиентския 
сертификат. 

3. Клиента използва изпратената му от сървера информация, 
за да удостовери сървера. Ако сървера не може да бъде 
удостоверен, потребителя се предупреждава за проблема и се 
информира, че не може да се установи криптирана и удостоверена 
връзка. В противен случай, клиента продължава със стъпка 4. 

4. Клиентът (в съдействие със сървера и в зависимост от 
шифъра, който се използва) създава т.нар. pre-master secret за 
сесията, криптира го с публичния ключ на сървера (получен от 
сърверния сертификат, изпратен в стъпка 2), и след което изпраща 
криптирания pre-master secret. 

5. Ако сървера изисква удостоверяване на клиента, клиента 
подписва една част от данните, която е уникална за това 
ръкостискане, и е известна само на клиента и на сървера. В този 
случай, клиента изпраща подписаните данни и своя собствен 
сертификат заедно с криптирания pre-master secret. 

6. Ако сървера е изисквал удостоверяване на клиента, 
сървера опитва да удостовери клиента. Ако клиента не може да 
бъде удостоверен, сесията приключва. Иначе сървера използва 
частния си ключ, за да декриптира pre-master secret-а, след 
което изпълнява серия от стъпки (които изпълнява и клиента, 
започвайки от същия pre-master secret) за генерирането на master 
secret. 

7. Клиента и сървера използват master secret-а, за да 
генерират ключовете за сесията – симетрични ключове, които се 
ползват за криптирането, декриптирането и проверката на целостта 
на данните по време на SSL сесията. 

8. Клиента изпраща съобщение на сървера, с което го 
информира, че бъдещите съобщенията, които праща клиента ще бъдат 
криптирани с ключа за сесията. Тогава отделно изпраща  
(криптирано) съобщение, с което показва, че клиентската част от 
ръкостискането е приключена. 

9. Сървера изпраща съобщение на клиента, с което го 
информира, че бъдещите съобщенията, които праща сървера ще бъдат 
криптирани с ключа за сесията. Тогава отделно изпраща 
(криптирано) съобщение, с което показва, че сърверската част от 
ръкостискането е приключена. 

10. По всяко време, дължейки се на най-различни причини 
(автоматично или заради намеса от страна на потребителя), и 
двете страни на комуникацията, могат до догорят наново условията 
на връзката. Тогава процесът се повтаря. 
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Какво е TLS? 
TLS е стандарт тясно свързан със SSL 3.0, и понякога се 

споменава, като “SSL 3.1”. TLS заменя SSL 2.0 и би трябвало да 
се използва при нови разработки. 

 
Протокол за TLS “ръкостискане” 
Протоколът за TLS “ръкостискане” е отговорен за 

удостоверяването (authentication) и размяната на ключове, нужни 
за се установи или възстанови сигурна сесия. Когато се 
установява сигурна сесия, протоколът за “ръкостискане” се грижи 
за следното: 

- договаряне на комплектът шифри: 
Клиентът и сърверът правят контакт, за да изберат 

комплектът шифри, който ще се ползва, докато си разменят 
съобщения. 

- удостоверяване: 
При TLS, сървера доказва своята самоличност пред клиента. 

Може да е нужно и клиента да доказва своята самоличност пред 
сървера. PKI (Public Key Infrastructure) и използването на 
двойка публичен-частен ключ са основата на удостоверяването 
(authentication). Точния метод за удостоверяване се определя от 
конкретния комплект шифри, който е договорен. 

- размяна на ключове: 
Клиента и сървера си разменят случайни числа и едно 

специално число наречено Pre-Master Secret. Тези числа се 
комбинират с допълнителни данни, позволявайки на клиента и 
сървера да създадат своята споделена тайна, наречена Master 
Secret. Master Secret-а се ползва от клиента и сървера, за да 
генерират Write MAC Secret, който е сесийния ключ, използван за 
хеширане, както и за генерирането на Write Key, който е сесийния 
ключ, използван за криптиране. 

- установяване на сигурна сесия през TLS: 
 Протоколът за TLS “ръкостискане” преминава през следните 
стъпки: 
 1. Клиентът изпраща съобщение “Client hello” на сървера, 
заедно с произволна стойност и комплектите шифри, които 
поддържа. 
 2. Сървера отговаря, пращайки на клиента съобщение “Server 
hello”, заедно със сърверската произволна стойност. 
 3. Сървера изпраща на клиента своя сертификат за 
удостоверяване, и може да поиска от клиента да се удостовери. 
После сървера изпраща съобщението “Server hello done”. 
 4. Ако сървера е поискал сертификат от клиента, клиента го 
изпраща. 
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 5. Клиента създава случаен Pre-Master Secret, криптира го с 
публичния ключ от сърверския сертификат и така го изпраща на 
сървера в т.нар. съобщение “Client Key Exchange”. 
 6. Сървера получава Pre-Master Secret-а. На основата на 
Pre-Master Secret-а, и сървера, и клиента си генерират Master 
Secret и сесийни ключове. 
 7. Клиентът известява сървера  с предупреждението “Change 
cipher spec”, указвайки че клиента започва да ползва новите 
сесийни ключове за хеширане и криптиране на съобщенията. След 
което, клиента изпраща съобщението “Client finished”. 
 8. Сървера получава “Change cipher spec” и превключва 
състоянието на сигурност за нивото на записа на симетрично 
криптиране, използващо сесийните ключове. Сървера изпраща на 
клиента съобщението “Server finished”. 
 - възстановяване на сигурна сесия през TLS: 
 1. Клиента изпраща съобщение “Client hello”, използвайки 
Session ID на сесията, която опитва да възстанови. 
 2. Сървера проверява своя кеш за сесии, за сесия със 
съвпадащо Session ID. Ако такова е намерено и сървера е способен 
да възстанови сесията, сървера изпраща съобщение “Server hello” 
с това Session ID. Ако не е намерено съвпадащо Session ID, 
сървера генерира ново Session ID и TLS клиента и сървера 
изпълняват пълно ръкостискане. 

3. Клиентът и сърверът си разменят съобщения “Change cipher 
spec”, както и съобщенията “Client finished” и “Server 
finished”. 

 
Въведение в криптирането 
Най-общо, криптирането е процес, през който обикновенна 

текстова или цифрова информация (plaintext) се преобразува във 
неразбираема форма (ciphertext), използвайки добре дефиниран (и 
обратим) алгоритъм за преобразуване и предварително определена 
двоична стойност, известна като ключ (key). Ключът предоставя 
начална стойност за криптиращия алгоритъм. 

Три стратегии за криптиране са получили най-широко 
разпространиние:  

- традиционна стратегия;  
- стратегия със секретен ключ;  
- стратегия с публичен ключ. 

 
При традиционното криптиране стратегията се свежда до 

измислянето и прилагането на алгоритъм за преобразуване. 
Получателя трябва да знае алгоритъма и ключа за да може да 
обърне преобразованието и да декриптира информацията.  

Този подход има две слабости. Първо, алгоритъма и ключа, 
като клас, са по склонни към разбиване (crack), отколкото тези, 
които се ползват при другиге стратегии. И второ, алгоритъма и 



 7

ключа могат да бъдат откраднати или прехванати при предаването 
им на получателя. 
 

Криптирането със секретен ключ е стратегия, при която се 
ползва единствен ключ – известен само на изпращача и получателя 
– и публичен криптиращ алгоритъм. Криптирането със секретен ключ 
е известно още и като симетрично криптиране.  

DES (Data Encryption Standart) e установен в САЩ през 1977 
година, като стандарт за криптиране на незасекретени данни, и 
ползва стратегията със секретен ключ.  

Когато се използва DES за криптиране, съобщението се 
разделя на 64 битови блокове, и всеки блок се криптира поотделно 
символ по символ. По време на криптирането на блок, компютъра си 
играе на електронна shell-версия на играта Scramble: символите в 
блока се разбъркват 16 пъти по време на криптирането, като 
метода за криптиране се променя след всяко разбъркване. Ключа 
определя детайлите по разбъркването и криптирането на символите. 
На кратко, всеки 64 битов блок преминава през над дузина 
преобразования по време на криптирането.  

От всичките 64 бита, 56 се ползват за криптиране, а 
останалите 8 се използват за откриване на грешки. 

Алгоритъма за криптиране включва няколко стъпки:  
- пермутации на битовете в блока; 
- повторение на изчисление, което използва ключа за 

криптиране на данните, плюс операции по заместване (субституция) 
и разместване (транспозиция); 

- пермутиране на битовете в блока, докато се възстанови 
първоначалния им ред. 

DES може да работи в един от следните четири режима: 
- ECB (Electronic Cookbook): Най-простия криптиращ метод. 

Процесът на криптиране е еднакъв за всеки блок и е базиран на 
криптиращия алгоритъм и ключа. Повтарящи се символни поредици, 
като имена, се криптират винаги по един и същи начин; 

- CBC (Cipher Block Chaining): Метод за криптиране, при 
който криптирането на всеки блок зависи от криптирането на 
предхождащия го, както и от алгоритъма и ключа. Еднаквите 
символни поредици се криптират по различен начин; 

- CFB (Cipher Feedback): Още по-сложен метод, при който 
шифрования до момента текст се използва за генерирането на 
псевдо-случайни стойности. Тези стойности се комбинират с 
некриптираната част от текста, като резултатът се криптира. CBF 
може да криптира един символ различно, при всяко негово повторно 
срещане; 

- OFB (Output Feedback): Подобен на CBF, с тази разлика, че 
дейвствителния DES изход се използва за генерирането на псевдо-
случайни стойности, които се комбинират с останалия текст. Този 
метод се ползва при криптирането на сателитни комуникации. 
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Друг криптиращ алгоритъм със секретен ключ е RC5, който 
използва ключ с променлива дължина, и който е базиран 
изключително на зависими от данните ротации на двоични 
стойности. RC5, всъщност, включва отделни алгоритми за 
генерирането на секретния ключ, за криптирането и за 
декриптирането. 

RC5 може да се реализира по най-различни начини, като 
вероятно само някои от тях са сигурни. Действието на алгоритъма 
и нивото му на сигурност зависят от три параметъра: 

- W (word size): Размер на думата(в битове). Може да бъде 
16, 32 или 64; 

- R (rotations): Брой на ротационните цикли. Може да бъде 
всяко цяло число между 0 и 255;  

- B (bytes): Брой байтове в ключа. Може да бъде всяко цяло 
число между 0 и 255. 

Различните реализации на тези на алгоритъма се отличават по 
стойностите на тези параметри: RC5-w/r/b.   

Докато секретния ключ е запазен в тайна, стратегията със 
секретен ключ за криптиране е много ефективна. Но този подход 
има един главен недостатък: не е възможно да предпазиш 
съобщението срещу измама, както от страна на изпращача, така и 
от страна на получателя. 
 

Криптирането с публичен ключ е стратегия, при която се 
ползват двете половини на една много дълга двоична поредица, 
като основа на криптиращия алгоритъм. Криптирането с публичен 
ключ е известно още и като несиметрично криптиране.  

Единия ключ(едната половина на двоичната поредица) се 
поставя в достъпна за всеки библиотека за публични ключове. 
Другия ключ е известен само на едната страна, и това е частния 
ключ за страната. Която и да е от двете половини на двоичната 
поредица може да се ползва за криптиране на информацията; 
другата половина е нужна за декриптирането й. Някой, който иска 
да изпрати съобщение, може да изпозва публичния ключ на 
получателя, за да го криптира и по този начин да гарантира 
целостта и неприкосновеността на съобщението. Така, единствено 
получателя може да го декриптира със своя частен ключ, но това 
по никакъв начин не гарантира самоличността на изпращача. За 
тази цел, изпращача трябва първо да криптира съобщението със 
своя частен ключ(получателя трябва да притежава неговия публичен 
ключ), и след това да го криптира отново с публичния ключ на 
получателя.  

Такава стратегия е лесно да се реализира. Тя също е и 
относително проста за разбиване, освен ако началната двоична 
поредица не е доста дълга. 

За пример на алгоритъм за криптиране с публичен ключ ще 
разгледаме RSA-криптосистемата. 
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RSA-криптосистемата, кръстена на своите изобретатели 
R.Ricest, A.Shamir и L.Adleman, е най-широко използваната 
криптосистема за криптиране с публичен ключ. Тази криптосистема 
осигурява както секретност, така и цифрови подписи. Нейната 
сигурност се базира върху трудността на задачата за разлагане на 
прости множители на големи цели числа. 

Схемата за криптиране с RSA се дели на две части: 
- Генериране на ключ: 
Всяка от страните, която ползва RSA-криптиране създава RSA 

публичен ключ и съответстващ на него частен ключ. Страната A 
действа, както следва: 

1. Генерира две големи, случайни и различни прости числа p 
и q, всяко от които е с еднакъв размер. 

2. Изчислява n = pq и Φ = (p - 1)(q - 1). 
3. Избира случайно цяло число e, 1 < e < Φ, такова че 

НОД(e, Φ) = 1 (т.е. са взаимнопрости). 
4. Използва разширения алгоритъм на Евклид, за да пресметне 

уникалното цяло число d, 1 < d < Φ, такова че ed ≡ 1 (mod Φ) 
(т.е. при целочислено деление на Φ, 1 и ed имат един и същи 
остатък). 

5. Публичния ключ на A е двойката (n, e), а частния ключ на 
A е d. 

Целите числа e и d, получени при генерирането на RSA-ключ, 
се наричат съответно криптираща експонента и декриптираща 
експонента, а n се нарича модул. 

- Криптиране с RSA-публичен ключ: 
B криптира съобщение m за A, което A декриптира. Страната B 

действа, както следва: 
6. Получава автентичния частен ключ (n, e) на страната A. 
7. Представя съобщението m, като цяло число(обиновенно в 

256-тична бройна система) в интервала [0, n-1]. 
8. Пресмята c = me mod n. 
9. Изпраща на A, шифрирания текст c. 
За да декриптира съобщението c и да възстанови m, A прави 

следното: 
10. Използва частния ключ d, за да получи m = cd mod n. 
- Доказателство, че алгоритъма работи: 
Тъй като ed ≡ 1 (mod Φ), тогава съществува цяло число k, 

такова че ed = 1 + kΦ. Ако НОД(m, p) = 1, тогава по теоремата на 
Ферма, следва че: 

mp-1 ≡ 1 (mod p) 
Повдигаме от двете страни на това равенство на степен k(q - 1), 
и след което умножаваме двете страни по m. Получаваме: 

m1 + k(p - 1)(q - 1) ≡ m (mod p) 
От друга страна ако НОД(m, p) = p, горното равенство отново ще е 
вярно, тъй като всяка от страните ще бъде сравнима с 0 при 
деление по модул p. Следователно, при всички случаи ще имаме: 
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med ≡ m (mod p) 
Аналогично: 

med ≡ m (mod q) 
И тъй като p и q са две различни прости числа, следва че: 

med ≡ m (mod n) 
И следователно: 

cd ≡ (me)d ≡ m (mod n). 
 

Какво е ASN.1? 
Референтния OSI модел описва ASN.1 (Abstract Syntax 

Notation One), като нотация, която се използва при описанието на 
структури от данни, такива като управлявани обекти в една 
мрежова система.  

ASN.1 е машинно-независим и се използва в най-различни 
мрежови контексти. ASN.1 служи като общ синтаксис при 
предаването на информация между две крайни системи (End Systems 
- ESs), които могат да използват две различни системи за 
кодиране. 

Много от уязвимостите са свързани с грешки в ASN.1 
библиотеката на OpenSSL. Въпреки, че SSL и TLS не са директно 
базирани на ASN.1, клиента и сървъра си обменят автентикационна 
информация в X.509 сертификати, така че те разчитат на ASN.1 
обектите, използвани в тези сертификати, както и в други 
криптографски елементи, като например, PKCS#1 енкодираните RSA 
стойности. ASN.1 parser-ът се използван също и за работа с 
елементи, които нямат връзка със SSL/TLS като PKCS#7 енкодирани 
S/MIME части. 

 
 

Уязвимостите 
 
Отказ на услуга при обработка на съобщения от неизвестен тип 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2004-0081 
 
Дата (на обявяване на проблема от CVE проекта) 
17 март 2004 
 
Кратко описание 
OpenSSL не обработва по подходящ начин съобщения от 

неизвестен тип, позволявайки неудостоверен, отдалечен атакуващ 
да предизвика отказ на услуга (denial of service). 
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Въздействие на уязвимостта 
Неудостоверен, отдалечен атакуващ може да предизвика отказ 

на услуга (denial of service) върху приложение, което използва 
OpenSSL. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL до 0.9.6d и 0.9.7 са засегнати. 

 
Препоръки 
Трябва да се приложи кръпка от производителя, но е 

препоръчително повишаване към по-нова версия. Задължително 
трябва да се прекомпилират всички приложения, които са статично 
свързани с библиотеката на OpenSSL. 
 
 
NULL-pointer присвояване по време на SSL “ръкостискане” 

 
CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2004-0079 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
17 март 2004 
 
Кратко описание 
Тестовете, които провежда OpenSSL групата, с помощта на 

Codenomicon TLS Test Tool разкриват null-pointer присвояване във 
функцията do_change_cipher_spec (). С умело измислено SSL/TLS 
“ръкостискане” може да се проведе отдалечена атака срещу 
сървера, който използва OpenSSL библиотеката, по такъв начин, че 
да предизвика авария в OpenSSL. 

 
Въздействие на уязвимостта 
В зависимост от приложението това може да доведе до Отказ 

на услуга (denial of service). 
 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL от 0.9.6c до 0.9.6l включително и 

от 0.9.7a до 0.9.7c включително са засегнати от този проблем. 
Всяко приложение, което използва SSL/TLS библиотеката на OpenSSL 
може да е засегнато. 

 
Проблемът в детайли 
Когато по време на ръкостискането сървера получи 

съобщението “Change cipher spec” (виж Протокол за TLS 
“ръкостискане”), трябва да се превключи състоянието на сигурност 
за нивото на записа на симетрично криптиране, използващо 
сесийните ключове. В този момент функцията ssl3_read_bytes () 
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трябва да извика функцията do_change_cipher_spec (), която 
приема за параметър указател към структурата SSL, след което във 
функцията се извършва следното присвояване: 

 
s->session->cipher=s->s3->tmp.new_cipher; 
 
Тъй като преди това не се извършва проверка за съдържанието 

на указателя s->s3->tmp.new_cipher, то по време на присвояването 
този указател може да бъде null. 

 
Кръпка 
Кръпката за този проблем е направена от Dr Stephen Henson 

(steve@openssl.org), член на централния екип от разработчици на 
OpenSSL. Повечето от тестовете са изпълнени от Joe Orton от 
екипа на Ret Hat. 

Решението на проблема се състои в това да се извърши 
определена проверка във функцията ssl3_read_bytes (), за да се 
види дали има шифър, към който да се извърши промяната, преди 
извикването на функцията do_change_cipher_spec (), и по този 
начин да се избегне последващото null-pointer присвояване в нея. 
Във версия 0.9.6d, кода е променен по следния начин: 

 
--- OPENSSL-0.9.7C/SSL/s3_pkt.c 
+++ OPENSSL-0.9.7D/SSL/s3_pkt.c 
@@ -1087,2 +1087,10 @@ 
 
-                  rr->length=0; 
+                  /* Check we have a cipher to change to */ 
+                  if (s->s3->tmp.new_cipher == NULL) 
+                          { 
+                          i=SSL_AD_UNEXPECTED_MESSAGE; 
+                          SSLerr(SSL_F_SSL _GET_CERT_VERIFY,SSL_R_CCS_RECEIVED_EARLY); 
+                          goto err; 
+                          } 
+   
+                  rr->length=0; 

 
 
Четене извън пределите, засягащо комплекта шифри (ciphersuits) 
на Kerberos 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2004-0112 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
17 март 2004 
 
Кратко описание 
Stephen Henson открива дефект в кода на SSL/TLS 

“ръкостискането”, когато се ползват комплекта шифри 
(ciphersuits) на Kerberos. С умело измислено SSL/TLS 
“ръкостискане” може да се проведе отдалечена атака срещу 
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сървера, конфигуриран да използва комплекта шифри (ciphersuits) 
на Kerberos, по такъв начин, че да предизвика авария в OpenSSL.  

 
Въздействие на уязвимостта 
В повечето приложения не е включена възможността за 

употреба на комплекта шифри (ciphersuits) на Kerberos, и 
следователно не са засегнати. 

 
Кой е засегнат? 
Версии 0.9.7a, 0.9.7b, 0.9.7c на OpenSSL са засегнати от 

този проблем. Всяко приложение, което използва SSL/TLS 
библиотеката на OpenSSL може да е засегнато. 
 

Проблемът в детайли 
Засегнатия код се намира във функцията 

ssl3_get_client_key_exchange () от файла /SSL/s3_srvr.c. Тази 
функция приема като аргумент указател към SSL структура, която 
съхранява състоянието на сесията в момента. В тази структура се 
съхранява и последното декриптирано съобщение, което трябва да 
се обработи. Това се случва именно в тялото на тази функция. 
Имаме следното обращение: 

 
n = ssl3_get_message(SSL *s,...); 
 
където ssl3_get_message () извлича съобщението от SSL 

структурата и връща като резултат дължината на 
прочетеното/записаното съобщение. Всъщност в тялото на функцията 
ssl3_get_message се случва следното: 

 
s->init_num=(int)s->s3->tmp.message_size; 
... 
return s->init_num; 
 
като никъде няма проверка за стойността на връщаната 

дължина. 
Кодът, който е чувствителен към проблема горе е следното 

присвояване, което се извършва във функцията 
ssl3_get_client_key_exchange: 

 
p = (unsigned char *)s->init_msg; 
 
където init_msg е указателя към тялото на handshake 

съобщението, извлечено от функцията ssl3_get_message. 
 
Кръпка 
Кръпката за този проблем е направена от Dr Stephen Henson 

(steve@openssl.org), член на централния екип от разработчици на 



 14

OpenSSL. 
 
--- OPENSSL-0.9.7C/SSL/s3_srvr.c 
+++ OPENSSL-0.9.7D/SSL/s3_srvr.c 
@@@ -1589,2 +1590,10 @@@ 
 
-                  enc_ticket.length = i; 
-                  enc_ticket.data = (char *)p; 
+                  enc_ticket.length = i; 
+   
+                  if (n < enc_ticket.length + 6) 
+                          { 
+                          SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE, 
+                                  SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG); 
+                          goto err; 
+                          } 
+   
+                  enc_ticket.data = (char *)p; 
@@ -1594,2 +1603,10 @@@ 
 
-                  authenticator.length = i; 
-                  authenticator.data = (char *)p; 
+                  authenticator.length = i; 
+   
+                  if (n < enc_ticket.length + authenticator.length + 6) 
+                          { 
+                          SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE, 
+                                  SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG); 
+                          goto err; 
+                          } 
+   
+                  authenticator.data = (char *)p; 

 
 
Отказ на услуга (denial of service) при ASN.1 parse-ване 
  

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0851 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
4 ноември 2003 

 
Кратко описание 
Грешка в OpenSSL 0.9.6 може да предизвика при използването 

на определени ASN.1 поредици настъпването на дълга рекурсия. 
 
Описание на проблема 

 OpenSSL 0.9.6k пусната на 30 септември 2003 има за цел да 
се справи с най-различни проблеми в ASN.1. Тези проблеми са 
открити с помощта на един пакет за тестване на NISCC 
(www.niscc.gov.uk)  и оправени от Dr Stephen Henson 
(steve@openssl.org), член на централния екип от разработчици на 
OpenSSL. 
 Но впоследствие, Novell Inc. извършват допълнителни тестове 
върху пуснатата нова версия, използвайки отново пакета на NISCC 
и откриват уязвимост от тип Отказ на услуга (denial of service) 
в OpenSSL 0.9.6k, работеща върху Windows платформа. 
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 Грешка в OpenSSL 0.9.6 може да предизвика при използването 
на определени ASN.1 поредици настъпването на дълга рекурсия. 
Върху платформи, като Windows, такава голяма рекурсия не може да 
се управлява правилно и така тази грешка може да доведе до 
авария в OpenSSL. Една отдалечена атака може да се възползва от 
този дефект, ако има възможността да изпраща произволни ASN.1 
поредици, които могат да предизвикат авария в OpenSSL. Такава 
атака може да се изпълни, като например, се изпрати клиентски 
сертификат на SSL/TLS сървера, конфигуриран да приема такива. 
 

Въздействие на уязвимостта 
Смята се, че този проблем не може да бъде използван за нещо 

повече от атака от тип Отказ на услуга (denial of service). 
 

Кой е засегнат? 
 OpenSSL 0.9.6k е засегната от този проблем, но отказът на 
услуга не се проявява при всички платформи. Този проблем не 
засяга OpenSSL 0.9.7. За момента, авария в OpenSSL се е получила 
само при работа върху Windows платформа. 
 

Препоръки 
Кръпите за този проблем са направени от Dr Stephen Henson 

(steve@openssl.org), член на централния екип от разработчици на 
OpenSSL. Препоръчва се да се приложат кръпките или да се направи 
upgrade към версия 0.9.6l или по-висока, както и да се 
прекомпилират всички приложения, статично свързани към OpenSSL 
библиотеката. 
 
 
ASN.1 parser-а деалокира (освобождава) памет по несигурен начин 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0545 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
30 септември 2003 
 
Кратко описание 
Уязвимост в начина, по който OpenSSL деалокира памета 

използвана за съхраняване на ASN.1 структури може да позволи на 
атакуващия отдалечено да изпълни произволен код с привилегиите 
на процеса използващ OpenSSL библиотеките. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Уязвимоста може да бъде използвана за отдалечена атака. 

Чрез подаването на специално изработени данни на уязвимия ASN.1 
parser, атакуващия може да причини DoS. Може би е възможно и да 



 16

се изпълни произволен код с привилегиите на процеса използващ 
уязвима библиотека. Един потенциален начин за атака е 
използването на съобщението client certificate, съдържащо 
специално подготвен X.509 сертификат. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL до 0.9.6j включително, и до 0.9.7b 

включително са засегнати от този проблем, както и всички версии 
на SSLeay. 

 
Описание на проблема 
Уязвимостта се дължи на грешка в OpenSSL - начина, по който 

се деалокира памета използвана за съхраняване на ASN.1 структури 
(ASN1_TYPE). Parse-ването на специално изработени ASN.1 
енкодирани структури, които OpenSSL установява, че са невалидни 
и отхвърля, може да доведе до освобождаване по несигурен начин 
на памета задалена за тях, в следствие на което се нанасят 
поражения на стека. Това може да бъде използвано за DoS атака. 
Не е известно дали може да се използва за изпълнение на 
злонамерен код. Всички версии на SSLeay и OpenSSL преди 0.9.7c 
са уязвими, както и операционни системи или приложения, които ги 
използвот. По-точно всички приложения, които използват ASN.1 
parser-а, което влючва всички SSL и TLS приложения, както и тези 
които използват S/MIME (PKCS#7) или генерират сертификати. Този 
проблем не засяга OpenSSL 0.9.6. 

 
Препоръки 
Трябва да се приложат съответните patch-ове или да се 

извърши upgrade до 0.9.7c.  Също така приложенията, които са 
линкнати статично към OpenSSL библиотеките трябва да бъдат 
прекомпилирани. 
 
 
Целочислено препълване при работа с ASN.1 тагове 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0544 и CAN-2003-0543 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
30 септември 2003 
 
Кратко описание 
Уязвимост в начина, по който OpenSSL борави с ASN.1 тагове 

може да позволи отдалечена DoS атака. 
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Въздействие на уязвимостта 
Уязвимоста може да бъде използвана за отдалечена атака. 

Чрез подаването на специално изработени данни на уязвимия ASN.1 
parser, атакуващия може да причини DoS. Един потенциален начин 
за атака е използването на съобщението client certificate, 
съдържащо специално подготвен X.509 сертификат. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL до 0.9.6j включително, и до 0.9.7b 

включително са засегнати от този проблем, както и всички версии 
на SSLeay. 

 
Описание на проблема 
OpenSSL е уязвим към целочислено препълване дължащо се на 

начина, по който борави с ASN.1 тагове. Специално подготвен 
ASN.1 таг може да доведе OpenSSL библиотеката до извършване на 
четене на памет извън съответните граници (out-of-bounds) т.е. 
след края на буфер. Като резултат се причинява отказ от услуга 
(DoS), поради срив на процеса използващ OpenSSL библиотеката. 
Всички версии на SSLeay и OpenSSL преди 0.9.7c или 0.9.6k са 
уязвими, както и операционни системи или приложения, които ги 
използвот. По-точно всички приложения, които използват ASN.1 
parser-а на OpenSSL, което влючва всички SSL и TLS приложения, 
както и тези които използват S/MIME (PKCS#7) или генерират 
сертификати. 

 
Препоръки 
Трябва да се приложат съответните patch-ове или да се 

извърши upgrade до 0.9.7c или 0.9.6k. Също така приложенията, 
които са линкнати статично към OpenSSL библиотеките трябва да 
бъдат прекомпилирани. 
 
 
Уязвимост при работа с невалидни публични ключове, когато 
OpenSSL е конфигуриран да игнорира грешките 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
Този проблем няма CVE име, но е обявен официално на сайта 

на OpenSSL. 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
30 септември 2003 
 
Кратко описание 
Уязвимост в начина, по който OpenSSL борави с невалидни 

публични ключове в client certificate съобщения може да позволи 
отдалечена атака. Атакуващия може да причини DoS. Предварително 
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условие за да може да бъде използвана тази уязвимост е 
приложението да е конфигурирано да игнорира грешките при 
декодиране на публични ключове, което е типично само по време на 
дебъгване. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Чрез изпращането на специално изработени client certificate 

съобщения към уязвимата система, атакуващия може отдалечено да 
предизвика отказ от услуга (DoS). 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL до 0.9.6j включително, и до 0.9.7b 

включително са засегнати от този проблем, както и всички версии 
на SSLeay. 

 
Описание на проблема 
Кодът на OpenSSL за верификация на сертификати съдържа 

уязвимост, която може да бъде използвана чрез невалиден публичен 
ключ в client certificate съобщение. Като допълнително условие 
приложението трябва да е конфигурирано да игнорира всички грешки 
или по-точно поне X509_V_ERR_UNABLE_TO_DECODE_ISSUER_PUBLIC_KEY 
грешката. Обикновено едно приложение би игнорирало само грешки 
при декодиране на публичен ключ при дебъгване. В противен случай 
приложението не трябва да е конфигурирано по този начин, защото 
игнорирането на тези грешки забранява верификацията на 
сигнатурата (подписа) на сертификата. 

 
Препоръки 
Трябва да се приложат съответните patch-ове или да се 

извърши upgrade до 0.9.7c или 0.9.6k. Също така приложенията, 
които са линкнати статично към OpenSSL библиотеките трябва да 
бъдат прекомпилирани. Също така да се провери дали конкретното 
приложение не е конфигурирано да игнорира грешки при декодиране 
на публичен ключ. 
 
 
OpenSSL приема непоискано client certificate съобщение 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
Този проблем няма CVE име, но е обявен официално на сайта 

на OpenSSL. 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
30 септември 2003 
 
Кратко описание 
OpenSSL приема непоискано client certificate съобщение. 
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Това може да позволи на атакуващия да експлойтва съществуващи 
уязвимости в работата с клиентски сертификати. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Използвайки специално изработени client certificate 

съобщения може да се опита да експлойтва съществуващи уязвимости 
в SSL/TLS ASN.1 имплементацията като CAN-2003-0545, CAN-2003-
0543, CAN-2003-0544, както и третата уязвимост описана в OpenSSL 
Security Advisory [30 September 2003](няма CVE име). Като 
резултата може да се стигне до отказ от услуга (DoS) или 
изпълнение на произволен код. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL до 0.9.6j включително, и до 0.9.7b 

включително са засегнати от този проблем, както и всички версии 
на SSLeay. 

 
Описание на проблема 
Както остарелия SSL 3.0 стандарт така и RFC 2246 (TLSv1) 

уточняват, че client certificate съобщението се изпраща само 
когато сървъра е поискал сертификат. За да се сведат до минимум 
възможностите за атака една SSL/TLS услуга би трябвало да 
игнорира непоискани client certificate съобщения. Версиите на 
OpenSSL преди преди 0.9.7c или 0.9.6k приемат непоискани client 
certificate съобщения. Това позволява на атакуващия да се опита 
да експлойтва няколко уязвимости използвайки специално 
изработени такива съобщения. 

 
Препоръки 
Трябва да се приложат съответните patch-ове или да се 

извърши upgrade до 0.9.7c или 0.9.6k. Също така приложенията, 
които са линкнати статично към OpenSSL библиотеките трябва да 
бъдат прекомпилирани. 
 
 
Атака на Klima-Pokorny-Rosa върху RSA в SSL/TLS 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0131 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
19 март 2003 
 
Кратко описание 
Чешките криптолози Vlastimil Klima, Ondrej Pokorny и Tomas 

Rosa разширяват “Атаката на Bleichenbacher” върху RSA със PKCS 
(Public Key Cryptography Standarts) #1 v1.5 запълване, така 
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както се ползва при SSL 3.0 и TLS 1.0. Тяхната атака изисква от 
атакуващия да отвори милиони SSL/TLS връзки към подложения на 
атаката сървер. Поведението на сървера, изправен пред 
обработката на специално направените за целта, шифрирани с RSA 
текстове, разкрива информация, която впоследствие се използва за 
обръщане на RSA криптирането. 

  
Въздействие на уязвимостта 
Експлоатирането на тази уязвимост позволява 

възстановяването на Pre-Master Secret-а, следователно и 
декриптирането на цялата заловена SSL/TLS сесия. А при друг 
вариант на атаката, позволява на атакуващия да изпълни единична 
операция с частен RSA ключ върху избран от него шифрован текст 
(ciphertext), използвайки сърверския RSA ключ. За отбелязване е 
факта, че сърверския RSA ключ остава неразкрит от тази атака. 
 

Кой е засегнат? 
 Проблема засяга всички приложения, използващи OpenSSL 
SSL/TLS библиотеката. Всички версии на OpenSSL, включително до 
0.9.6i, както и версия 0.9.7a са уязвими. Приложената долу 
кръпка променя поведението на SSL/TLS сървера, за да се избегне 
тази уязвимост. 

 
Проблемът в детайли 
Резюме 
Vlastimil Klima, Ondrej Pokorny и Tomas Rosa представят 

практически осъществима атака върху RSA-базирани сесии в 
протоколите SSL/TLS. Тези протоколи включват PKCS#1 (v.1.5) 
криптиращия метод за RSA криптиране на стойността на Pre-Master 
Secret-а. Pre-Master Secret-а е единствената тайна стойност, 
която се използва за извеждането на всички конкретни за сесията 
ключове. Следователно, атакуващ, който може да възстанови Pre-
Master Secret-а, ще може да декриптира цялата заловена SSL/TLS 
сесия. Vlastimil Klima, Ondrej Pokorny и Tomas Rosa показват, че 
извършването на проверка за номер на версията с PKCS#1 
некриптиран текст (plaintext), така както се прави при SSL/TLS, 
създава страничен канал (side channel), който позволява на 
атакуващия да обърне RSA криптирането. Тогава атакуващият, ще 
може или да възстанови Pre-Master Secret-а, или да подпише 
съобщение от името на сървера. Практическите тестове са 
показали, че две трети от случайно избрани Internet SSL/TLS 
сървери са били уязвими. Атаката, всъщност, е разширение на 
атаката на Bleichenbacher върху PKCS#1 (v.1.5.). Vlastimil 
Klima, Ondrej Pokorny и Tomas Rosa представят концепцията за 
оракул на лоши версии (bad-version oracle - BVO), който покрива 
изтичането по страничния канал, както и няколко метода, които 
ускоряват оригиналния алгоритъм за атаката. Тяхната атака е 
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тествана успешно на практика и има измервания върху сложността 
й. С използвания тестов сървер (2x Pentium III/1.4Ghz, 1GB RAM, 
100 Mb/s Ethernet, OS RedHat 7.2, Apache 1.3.27), е постигната 
скорост от 67.7 BVO извиквания за секунда при 1024 битов RSA 
ключ, като средното време за цялата атака върху Pre-Master 
Secret-а се оценява на 54 часа и 42 минути. Vlastimil Klima, 
Ondrej Pokorny и Tomas Rosa предлагат контрамерки, които са 
приемливи от криптографска гледна точка и са осъществими на 
практика. 

Въведение 
През 1998 година Bleichenbacher показва, че конкретния 

криптиращ метод, наречен EME-PKCS1-v1_5, който също се използва 
и при SSL/TLS протоколите, е силно уязвим на атаки със специално 
избран шифриран текст ( chosen ciphertext attack). Атаката 
приема, че има изтичане на информация към атакуващия, за 
протичането на декриптиращия процес. Такива атаки се наричат още 
и “атаки по страничен канал” (side-channel attacks), тъй като 
разчитат на страничната информация, която неумишлено изтича от 
криптографския модул по време на неговата нормална дейност. 

Контрамерката, която е предприета при SSL/TLS протоколите, 
е да не се позволи на атакуващия да разбере детайли за 
протичането на декодиращия процес. Тогава архитектите по 
сигурността са специално инструктирани, да не позволяват на 
атакуващия да разбере дали обикновенния текст P (plaintext), 
получен при декриптирането следва приетата за задължителна 
структура. 

Освен, че са били предупредени да прилагат споменатата горе 
контрамерка, архитектите са били също и инструктирани да 
проверяват внимателно всички части, от които се състои 
задължителната структура за SSL/TLS протоколите. По-специално, 
на архитектите им е било казано да проверяват номера на 
версията, който се съхранява в най-левите два байта на Pre-
Master Secret-а. За съжаление, не е било подходящо определено до 
каква степен тази проверка може да се комбинира със споменатата 
горе контрамерка, и какво да се прави в случая на неправилен 
номер на версия. Дизайнерите може да се изкушат просто да 
издадат съобщение за грешка. В реалния свят, обаче такова 
съобщение отваря “кутията на Пандора” и ни дава нов вариант за 
атака по страничен канал. 

Оракул на лоши версии (bad-version oracle - BVO) 
Преди да дефинираме, какво е оракул на лоши версии (bad-

version oracle - BVO), ще започнем с дефиницията на PKCS-
plaintext (т.е. обикновения текст, според стандарта). Под 
термина plaintext ще означаваме и RSA-plaintext. Параметрите на 
една инстанция на RSA-алгоритъма ще ги означим, като (N, e, d), 
където N е числото, с което делим по модул (т.е. делим на него, 
за да получим някакъв остатък), e е публичната експонента, а d е 
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частната експонента, такива че за всяко x, x Є {0, N-1}, е 
изпълнено x = (xe mod N)d mod N. С k означаваме дължината на 
числото N в байтове. Например k = [(log2N)/8], където с [] е 
означена функцията горна цяла част при деление. 

 
Дефиниция 1 (PKCS-plaintext): Нека означим plaintext-а с P, 

P = ∑ki=1 (Pi * 256k-i) (това е все едно работим в 256-тична бройна 
система), 0 ≤ Pi ≤ 255,  където Pi е най-старшия байт. Ще 
наричаме P PKCS-plaintext, ако са изпълнени следните условия: 

(i)  P1 = 0 
(ii)  P2 = 2 
(iii) Pj ≠ 0 за всяко j Є {3, 10} 
(iv)  Съществува j, j Є {11, k}, такова че Pj = 0. 

Тогава низа Pj+1|...|Pk се нарича съобщение M или полезен товар. 
 
Само че, при SSL/TLS се използва подмножество на 

дефинираното горе множество от позволени текстове. Затова 
използваме следната дефиниция. 

 
Дефиниция 2 (S-PKCS-plaintext): Казваме, че P е S-PKCS-

plaintext, ако P е PKCS-plaintext и са изпълнени следните 
допълнителни условия: 

(i)  Pj ≠ 0 за всяко j Є {3, k- 49} 
(ii)  Pk-48 = 0 
 
Главната разлика е, че дължината на данните е винаги с 

константен размер (равен на 48 байта). Броят на запълващите 
байтове е k–51. Освен това, SSL/TLS интерпретира по-специален 
начин първите два байта от данните – Pk-47 и Pk-48 съдържат 
съответно major и minor стойностите за номер на версията. Тук 
полезния товар, който е конкатенацията на Pk-47|Pk-46|Pk-45|...|Pk, 
се нарича Pre-Master Secret.  

Клиента генерира случайно низа Pk-45|...|Pk, след което 
прибавя стойностите за номер на версията Pk-47 и Pk-46, криптира 
това съобщение със сърверския публичен RSA-ключ и изпраща 
криптирания текст C (ciphertext) на сървера. Сървера го 
декриптира и създава свое копие на Pre-Master Secret-а. Всички 
тези стъпки се извършват по време на подпротокола за 
ръкостискане (виж Описание на процеса на SSL “ръкостискане” и 
Протокол за TLS “ръкостискане”). 

Общоизвестно е, че сървера няма да докладва дали 
обикновенния текст P (plaintext), получен от P = Cd mod N, е 
PKCS-plaintext или не. На практика, на сървера се препоръчва да 
продължи със случайна стойност на Pre-Master Secret-а, когато 
стойността на P не е S-PKCS-plaintext. Очевидно, комуникацията 
ще прекъсне след обмяната на “Client Finished” “Server Finished” 
съобщения, тъй като тогава и сървера, и клиента ще използват 



 23

различни сесийни ключове. Обаче, клиента (атакуващия) няма да 
знае дали комуникацията се е разпаднала, заради невалиден формат 
на P, или заради неправилна стойност на Pre-Master Secret-а. По 
такъв начин, атаката е ефективно отбита. Разбира се, атакуващия 
все още може да се сдобие с някаква информация от това 
взаимодействие със сървера. Може поне да пробва да подтвърди 
своите догатки за правилната стойност на Pre-Master Secret-а. 
Обаче, е доказано (от Jonsson и Kalinski), че тази информация не 
може да се експлоатира за осъществяването на атака. 

Ще допуснем следното предположение: 
 
Предположение 1 (предполагаемо поведение на сървера): 
(i) Сървера проверява декриптирания обикновен текст P 

(plaintext), дали е S-PKCS-plaintext. Ако P не е S-PKCS-
plaintext, сървера случайно генерира нов Pre-Master Secret, като 
по този начин комуникацията се разпада след обмяната на “Client 
Finished” “Server Finished” съобщения.  

(ii) Сървера проверява за всеки обикновен текст P 
(plaintext), който е правилен S-PKCS-plaintext, дали Pk-47 = major 
и Pk-46 = minor, където major.minor е очакваната стойност за номер 
на версията (тази стойност е известна на атакуващия – виж 
Конструиране на BVO). Ако проверката пропадне, сървера издава 
съобщение с отличима грешка. Тази проверка не се изпълнява за 
текстове, които не са S-PKCS-plaintext. 

 
Сега вече можем да дефинираме оракулът за лоши версии: 
 
Дефиниция 3 (bad-version oracle - BVO): BVO е 

съответствието BVO: ZN → {0, 1}, където ZN е множеството от 
допустими шифрирани текстове C (ciphertext) за дадено N, а P e 
S-PKCS-plaintext. BVO(C) = 1, ако C = Pe mod N и Pk-47 ≠ major или 
Pk-46 ≠ minor, където major.minor е очакваната стойност за номер 
на версията. BVO(C) = 0, в противен случай. 

 
BVO може лесно да се построи за всеки SSL/TLS сървер, който 

има посоченото предполагаемо поведение. Изпращаме шифриран текст 
C (ciphertext) на сървера, и ако получим съобщението с грешката 
от Предположение 1 (ii), то тогава BVO(C) = 1, иначе BVO(C) = 0. 

 
Теорема 1 (употреба на BVO): Нека е дадено BVO за дадена 

двойка (N, e). Нека са дадени major.minor и нека имам C (RSA-
ciphertext). Тогава от BVO(C) = 1 следва, че C = Pe mod N, където 
P e S-PKCS-plaintext. 

Доказателство: Следва директно от Дефиниция 3. 
 
Така можем, с помощта на BVO, да приспособим атаката на 

Bleichenbacher. 
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Атакуване на Pre-Master Secret-а 
Атаката на Bleichenbacher ни позволява да пресметнем 

стойността x = yd mod N, за всяко дадено цяло число y и 
неизвестна частна RSA експонента d, където N е числото, с което 
делим по модул. Тази атака работи, при условието, че атакуващия 
разполага с оракул, който за всеки шифриран текст C (ciphertext) 
показва дали съответния RSA обикновен текст P (plaintext),  
P = Cd mod N e PKCS-plaintext или не. Теорема 1 от горната част 
ни показва, как BVO може да се използва, като такъв оракул. В 
случая на SSL/TLS протоколите, това означава, че можем да 
приспособим тази атака, или за да разкрием Pre-Master Secret-а 
на случайно прехваната сесия, или за да подправим сърверския 
подпис. 
 Алгоритъм на атаката 

Всеки обикновен текст P (plaintext), изпълнява следната 
система от неравенства: 

 
E ≤ P ≤ F, 

 
където E = 2B, F = 3B-1, и B = 256k-2. Границите E и F, се 

използват широко целия алгоритъм за обръщане на RSA. И тъй като 
BVO и SSL/TLS се занимават единствено с обикновени текстове P 
(plaintext), които са S-PKCS-plaintext, ще трябва допълнително 
да уточним границите: 

 
E’ ≤ P ≤ F’, 

 
където стойността на E’ се получава, като използваме 

минималната стойност на запълването, а стойността на F’ се 
пресмята, като се има предвид фиксираната позиция на нулата-
разделител в обикновения текст P (plaintext): 

 
E’ = 2B + 1*256k-3 + 1*256k-4 + ... + 1*25649 = 
   = 2B + 25649(256k-51 - 1)/255 
 
F’ = 2B + 255*(256k-3 + 256k-4 + ... + 25649) + 
   + 0 + 255*(25647 + 25646 + ... + 2560) =  
   = 3B – 255*25648 – 1 
 
Заместването в оригиналния алгоритъм на E  и F със E’ и 

F’, увеличава неговата ефективност. Преди описанието на 
алгоритъма, трябва да се отбележи, че един шифриран текст C 
(ciphertext) се нарича PKCS-съобразен, ако C = Pe mod N, 
където обикновенния текст P (plaintext) е PKCS-plaintext. 
Стъпките на модифицирания алгоритъм са както следват: 

Стъпка 1: Заслепяване (Blinding). 
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Тъй като не разполагаме с частния ключ d, емулираме 
стъпка 10. от RSA-алгоритъма (за описание на RSA-алгоритъма 
– виж Въведение в криптирането) по следния начин: 

За дадено цяло число c, избираме случайно, различно от 
c число s0, такова че проверката с помощта на оракула, ни 
паказва дали c(s0)e mod N е PKCS-съобразен. За първото 
успешно s0, правим следните присвоявания: 

c0 := c(s0)e mod N 
M0 := {[E, F]} (множество от интервали) 

i := 1 
Стъпка 2: Търсене на PKCS-съобразени съобщения. 
 Стъпка 2.a: Стартиране на търсенето. 

Ако i = 1, тогава търсим най-малкото положително 
цяло число s1 ≥ N/(F + 1), такова че  
c(s1)e mod N е PKCS-съобразен. 
 Стъпка 2.b: Търсене в повече от един интервал. 

Иначе, ако i > 1 и броят на интервалите в Mi-1 e 
поне 2, тогава търсим най-малкото цяло число si > si-1, 
такова че c(si)e mod N е PKCS-съобразен.  
 Стъпка 2.c: Търсене в един интервал. 
 Иначе, ако Mi-1 съдържа точно един интервал 
(например Mi-1 = {[a, b]}), тогава избираме малки цели 
числа ri, si, такива че: 

ri ≥ [2(bsi-1 - E)/N]  
([] e горна цяла част при деление) 
(E + riN)/b ≤ si ≤ (F + riN)/a, 

 докато не получим, че c(si)e mod N е PKCS-съобразен. 
Стъпка 3: Стесняване на множеството от решения. 
След като si е намерено, множеството Mi се пресмята по 

следния начин: 
Mi := ∩(a, b, r){[max(a, [(E + rN)/si]), 

                     ([] e горна цяла част при деление) 
                   min(b, [(F + rN)/si])]} 
                     ([] e долна цяла част при деление) 
за всяко [a, b] Є Mi-1 и (asi - F)/N ≤ r ≤ (bsi - E)/N. 

Стъпка 4: Пресмятане на решението. 
Ако Mi съдържа само един интервал с дължина 1 

(например, Mi = {[a, a]}), тогава присвояваме: 
m := a(s0)-1 mod N, 

и връщаме m като решение на m ≡ cd mod N. 
 В противен случай инкрементираме i := i + 1 и се 
връщаме на Стъпка 2 от алгоритъма на атаката. 

Конструиране на BVO 
От техническа гледна точка, всяко BVO(C) извикване означава 

стартирането на нова RSA-базирана сесия, както и провеждането на 
ново “ръкостискане”, както е описано в Протокол за TLS 
“ръкостискане”. Атакуващия, най-общо, прави следното: 
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- пита за съответна (подходяща) RSA-базирана сесия; 
- настройва стойността за номер на версията в “Client 

hello” съобщението; 
- включва предизвикателството C към съобщението “Client Key 

Exchange”; 
- завършва “ръкостискането”, използвайки сесийния ключ, 

получен от случайно налучкана стойност на Pre-Master Secret-а; 
- изчаква реакцията на сървера, която ще бъде изпратена по 

подпротокола за “тревога” (Alert subprotocol). 
Този подход се базира именно върху съобщението за 

“тревога”, което атакуващия получава. Атаката разчита на 
възможността да идентифицира случаят, при който декриптирания 
обикновен текст P (plaintext), P = Cd mod N e S-PKCS-plaintext с 
лоши стойности за номер на версия. При такава ситуация, например 
при OpenSSL имплементацията, се изпращат следните съобщения за 
“тревога” (Alert) – “Handshake Failure” за SSL v.3.0 или “Decode 
Error” за TLS v.1.0. Това съобщение не се криптира, тъй като все 
още не е настроена сесията, и освен това, то прецизно отличава 
ситуацията, описана горе, от другите грешни състояния в края на 
“ръкостискане”. 

За отбелязване е факта, че това може да не е единствения 
начин за конструиране на BVO. Напълно възможно е да има друг 
страничен канал, който да се покрие.  

Контрамерки 
Разглеждаме само контрамярката, която е практична и 

същевременно поносима от криптографска гледна точка. 
За да имаме добра контрамярка за тази атака, трябва да са 

изпълнени следните изисквания: 
- да се осигури засичането на намеса при установяването на 

стойността за номер на версията; 
- да се скрие, колкото е възможно повече странична 

информация, относно декодирането към RSA-plaintext;  
- да не се позволяват нови атаки. 
Предложението за контрамерка, което да изпълнява горните 

изисквания е следното: 
Обработката на шифрирания текст C (ciphertext) от 

съобщението “Client Key Exchange” за извличане на Pre-Master 
Secret-а, трябва да се извършва по следния начин: 

(i) декриптираме C към P, като P = Cd mod N; 
(ii) проверяваме дали P е S-PKCS-plaintext и ако не е, 

заместваме стойностите на Pн-45...Pн  със 46 байта случайни данни; 
(iii)при всички случаи, по сигурен начин отхвърляме 

байтовете P1...Pн-48; 
(iv) при всички случаи, разменяме съответно Pн-47 и Pн-46 с 

очакваните major и minor числа за номер на версия; 
(v) настройване Pre-Master Secret = Pk-47|...|Pk. 
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Допълнително, може да се извърши сравнение между стойността 
за номер на версия от оригиналния обикновен текст P (plaintext) 
с очакваната стойност за номер на версия, и резултата да се 
запише в журнал (log). Също в журнала (log) може да се запише и 
резултатът от проверка (ii). Обаче този журнал (log) тогава 
трябва да се третира, като съдържащ чувствителна информация. За 
отбелязване е факта, че тази контрамярка може да бъде атакувана, 
ако има страничен канал, по който изтича информация (дирекно или 
косвено) за проверките. 

 
Заключение 
Не бива да се подценява опасността от странични канали, тъй 

като те могат да доведат до опустошителни атаки върху SSL/TLS. 
 
Кръпка 
Кръпката се прилага върху версиите на OpenSSL 0.9.6b до 

0.9.6i включително и върху версии 0.9.7 и 0.9.7a. Кръпката се 
прилага към функцията ssl3_get_client_key_exchange(), която се 
намира във файла ssl/s3_srvr.c. Целта на кръпката е да се 
модифицира поведението на сървера, като коментарите в кръпката 
разясняват точно в какво се състои модификацията. 

 
--- s3_srvr.c 29 Nov 2002 11:31:51 -0000 1.85.2.14 
+++ s3_srvr.c 19 Mar 2003 18:00:00 -0000 
@@ -1447,7 +1447,7 @@ 
   if (i != SSL_MAX_MASTER_KEY_LENGTH) 
    { 
    al=SSL_AD_DECODE_ERROR; 
-   SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE,SSL_R_BAD_RSA_DECRYPT); 
+   /* SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE,SSL_R_BAD_RSA_DECRYPT); */ 
    } 
  
   if ((al == -1) && !((p[0] == (s->client_version>>8)) && (p[1] == (s-
>client_version & 0xff)))) 
@@ -1463,30 +1463,29 @@ 
     (p[0] == (s->version>>8)) && (p[1] == (s->version & 0xff)))) 
     { 
     al=SSL_AD_DECODE_ERROR; 
-   
 SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE,SSL_R_BAD_PROTOCOL_VERSION_NUMBER); 
-    goto f_err; 
+    /* 
SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_CLIENT_KEY_EXCHANGE,SSL_R_BAD_PROTOCOL_VERSION_NUMBER); */ 
+ 
+    /* The Klima-Pokorny-Rosa extension of Bleichenbacher's attack 
+     * (http://eprint.iacr.org/2003/052/) exploits the version 
+     * number check as a "bad version oracle" -- an alert would 
+     * reveal that the plaintext corresponding to some ciphertext 
+     * made up by the adversary is properly formatted except 
+     * that the version number is wrong.  To avoid such attacks, 
+     * we should treat this just like any other decryption error. */ 
+    p[0] = (char)(int) "CAN-2003-0131 patch 2003-03-19"; 
     } 
    } 
  
   if (al != -1) 
    { 
-#if 0 
-   goto f_err; 
-#else 
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    /* Some decryption failure -- use random value instead as countermeasure 
     * against Bleichenbacher's attack on PKCS #1 v1.5 RSA padding 
-    * (see RFC 2246, section 7.4.7.1). 
-    * But note that due to length and protocol version checking, the 
-    * attack is impractical anyway (see section 5 in D. Bleichenbacher: 
-    * "Chosen Ciphertext Attacks Against Protocols Based on the RSA 
-    * Encryption Standard PKCS #1", CRYPTO '98, LNCS 1462, pp. 1-12). 
-    */ 
+    * (see RFC 2246, section 7.4.7.1). */ 
    ERR_clear_error(); 
    i = SSL_MAX_MASTER_KEY_LENGTH; 
    p[0] = s->client_version >> 8; 
    p[1] = s->client_version & 0xff; 
    RAND_pseudo_bytes(p+2, i-2); /* should be RAND_bytes, but we cannot work 
around a failure */ 
-#endif 
    } 
   

   s->session->master_key_length= 
 

 
Времево-базирана атака върху RSA ключовете на OpenSSL 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0147 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
17 март 2003 
 
Кратко описание 
David Brumley и Dan Boneh от Stanford University 

демонстрират на практика атака, която може да бъде използвана за 
извличане на частния ключ от уязвимо RSA приложение, използващо 
OpenSSL.  

 
Въздействие на уязвимостта 
Използвайки статистически похвати и прецизно измервайки 

количеството време необходимо за завършване на една RSA OpenSSL 
операция, атакуващия може да възстанови единия от множителите q 
на RSA ключа. С публичния ключ и множителя q, атакуващия може да 
изчисли частния ключ. 

 
Кой е засегнат? 
Засегнати са всички версии на OpenSSL до 0.9.7a и 0.9.6i 

включително. 
 

Проблемът в детайли 
Вид атака по страничен канал (side-channel attack) т. нар. 

времева атака (timing attack) се оказва все пак приложима на 
практика за извличане на RSA частните ключове от OpеnSSL. В 
сърцето на този вид атаки е отчитане на времето, което отнема на 
системата да отговори на множество различни заявки и по този 
начин да се извлече информация за тайните на системата. С 
доклада си “Remote Timing Attack are Practical” (Отдалечените 
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Timing Attack-и са възможни на практика) David Brumley и Dan 
Dohen от Стандфордския университет, печелят наградата на Usenix 
Secure симпозиума през 2003. В него те демонстрират в редица 
ситуации timing attack-а върху OpenSSL. През 1996 и 2001 година, 
съответно Kocher и Schindler показва времеви атака върху RSA, 
които са неприложими за OpenSSL, поради особености на 
имплементациите в него, както ще стане ясно по-късно. Целта на 
доклада на Brumley и Bohem е да докаже, че към подобен род атаки 
са уязвими не само считаните до тогава за уязвими слаби 
изчислителни хардуерни устройства като смарт карти, а и сървъри 
с общо предназначение, каквито са уеб сървърите. Това показва, 
че софтуерни системи, при които времето за декриптиране се 
маскира от множество конкурентни процеси, както и когато атаката 
се осъществява по мрежа, която внася все пак някаква 
допълнителна латентност са също уязвими към timing attack-а.  
Brumley и Bohem разглеждат следните случай, в които демострират 
успешна атака върху OpenSSL: 

1) Мрежа. За да симулират среда близка до тази на една реална 
мрежа Brumley и Bohem използват два компютъра от 
университетската си мрежа, които се намират в различни 
отдалечени сгради и съответно между тях са разположени три 
рутера и няколко суитча. Те успяват, в един често срещан 
сценарии, какъвто е съчетанието от Арache уеб сървър и 
OpenSSL модула му mod_SSL, да извлекат 1024 битовия частен 
ключ използван при RSA криптирането, което се използва по 
време на SSL сесията. Атаката  отнема около 2 часа, като 
необходимите заявки изпратени към сървъра са приблизително 
1.4 милиона.  

2) Междупроцесно. Атаката отново използва Apache+mod_SSL като 
този път идеята е, че ако машината, например се използва 
като хостинг център и се хостват два (или повече) домейна, 
то всеки домейн вероятно се менажира от отделен 
администратор, който има достъп до машината. Тъй като двата 
домейна са на една и съща система администратора на единия 
домейн би могал да използва атаката за извличане на частния 
RSA ключ на другия домейн. 

3) Виртуални машини. VMM (Virtual Machine Monitor) e често 
използван механизъм за налагане на изолация между две 
виртуални машини, работещи на един и същи процесор. 
Естественият начин за защита, при такъв сценарий е тайните 
ключове да се съхраняват в една виртуална машина (VM), 
която да позволява на друга VM да прави заявки към нея за 
декриптиране. Така например, проникване във VM-а на уеб 
сървъра не би довело до разкриване на тайните ключове. 
Отново и в този случай при използване на OpenSSL, timing 
attack-ата е успешна, обезсмисляйки по този начин 
изолацията, която VMM предоставя. Много важно е да се 
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отбележи, че подобен род атаки са от голяма значение за 
сигурноста на VMM проекти, какъвто е този на Microsoft 
т.нар. NGSCB (Next Generation Security Computing Base, 
известен преди още като Paladium). Освен това NGSCB 
позволява приложението да отправя заявки към VMM за да му 
бъдат декриптира данни, което позволява да се отчете 
времето между заявката и отговора и позволява реално да 
бъде проведена timing attack-а. 
Официално съобщение за т.нар. времева атака за извличане на 

RSA частния ключ върху OpenSSL е направено на 17 март 2003. 
OpenSSL 0.9.7 имплементира защита против timing attack-a, но 
тази защита се включва като опция. За жалост, често срещани SSL 
приложения като SSL модула на Apache уеб сървъра, не включват 
тази опция, което ги прави уязвими към атаката.  

RSA имплементацията на OpenSSL e много силно оптимизирана и 
използва Китайската теорема за остатъците (КТО), Sliding Windows 
алгоритъма, т.нар. редукция на Монтгомъри (Montgomery reduction 
или multiplication), алгоритъма на Каратсуба (Karatsuba), които 
е рекурсивен и аналогичен на него нерекурсивен алгоритъм, за 
краткост по-нататък, наричан “нормален” алгоритъм. Както вече 
беше споменато именно тези оптимизации са причина предишните 
timing attack-и върху RSA, тeзи на Kocher, заради използването 
на КТО, и Schindler, заради използването на Sliding Windows, 
вместо Square and Multiply, а също и поради “нормалния” 
алгоритъм и този на Каратсуба, да не са възможни върху OpenSSL. 
Със своята атака Brumley и Bohem успяват да се справят с тези 
силни оптимизации и да пригодят времева атака към OpenSSL. 
Интересно е да се отбележи, че тяхната атака силно се влияе от 
оптимизациите, с които OpenSSL e компилиран и не зависи от RSA 
padding-а ползван при SSL и TLS.  

Ще разясним последователно необходимата ни, за изложението, 
част от гореспоменатите алгоритми, започвайки със самия начин на 
действие на RSA (за малко по-различно описание на RSA-алгоритъма 
– виж Въведение в криптирането): 
 

1) Избираме pqN = , където p и q  са големи прости числа 
2) Теоремата за пресмятане на мултипликативната функция на 

Ойлер (L. Euler) ни дава )1)(1()11)(11()( −−=−−=Φ qp
qp

NN  

3) Избираме e, такова че НОД 1),( =Ne  и го използваме за 
публичен ключ в процеса на криптиране 

4) Намираме мултипликативния обратен на e т.е. d по )(NΦ , 
такъв че )(1)(mod1 NkedNed Φ+=⇔Φ≡  и го използваме като 
частен ключ 

5) Извършваме криптирането като Nyx e mod=  и предаваме 
криптирания текст (ciphertext) по недоверена линия 
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6) Декриптирането се извършва посредством частния ключ, по 
следния начин: пресмята се 

yNyNyNNyNx Nkedded ==== Φ+ modmodmod)mod(mod ))(1( , тъй като 

Ny Nk mod1)( ≡Φ , това следва от обобщението направено от Ойлер 
на Малката теорема на Ферма. Следователно, действително 
тази операция е декриптиране, защото получаваме отново y  
т.е. текста преди криптиране 
Сигурността на RSA алгоритъма за криптиране разчита силно 

на запазване тайната на частния ключ и на известния в 
математиката проблем за трудноста за разлагане на едно голяма 
цяло число на прости множители т. нар. “Integer Factorization 
Problem”.  

В OpenSSL, сърцето на RSA декриптирането т.е. пресмятането 
на Nxd mod  се осъществява посредством Китайската теорема за 
остатъците: 

 
Нека knnnnN ...321= , където НОД 1),( =ji nn , когато ji ≠ . Тогава 

системата сравнения kk nxnxnxx mod...modmod 2211 ≡≡≡≡  има единствено 
решение x , което се намира между 0  и 1−n . 
 
С КТО Nxd mod  се пресмята на две стъпки. Първо се изчисляват 

pcx d mod1
1 ≡  и qcx d mod2

2 ≡ , където 1d  и 2d  са предварително 
пресметнати от d. После използваме KTO за да получим x  от 1x  и 

2x . Използването на КТО е много важно за производителноста и е до 
4 пъти по-ефективно. Въпреки, че заради използването на KTO, 
OpenSSL не е уязвим към оригиналната атака на Kocher, RSA 
декриптирането с КТО използва множителите на N  и ако чрез timing 
attack-а те бъдат разкрити, то е много лесно да получим частния 
ключ пресмятайки )1)(1mod(1 −−= − qped , след като вече знаем p и q. 
Самото пресмятане на pcx d mod1

1 ≡  и qcx d mod2
2 ≡  се извършва като се 

използва един и същ код, затова за улеснение ще разгледаме как 
OpenSSL пресмята qg d mod , за някои g , d , q. Най-простият 
алгоритъм за пресмятане на qg d mod  е square and multiply 
(повдигаш на квадрат и умножаваш). При него g  се повдига 
приблизително d2log  пъти и се извършват приблизително 2log2 d  
допълнителни умножения. След всяка стъпка резултата се редуцира 
по модул q. OpenSSL използва оптимизация на square and multiply, 
наречена sliding windows. При него блок от битове (window) на d  
се обработва на всяка итерация като са необходими и някой 
предварително пресметнати данни, което отнема време 
пропорционално на 12 )1( +−w  за window с размер w. Поради това има 
оптимален размер на window-а за да има баланс между времето, 
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което отнема самото повдигане на степен и времето за 
предварителни пресмятания. За 1024 битов модул OpenSSL използва 
5 за размар на window-а, така че около 5 бита от степента d  се 
обработват на всяка итерация. За атаката на Brumley и Bohem, 
ключовият факт относно sliding windows е, че по време на 
алгоритъма има много умножения по g , където g  е криптирания 
текст (ciphertext). Чрез много заявки въвеждайки различно g , 
атакуващия може да открие информачия за битовете на q . Timing 
attack-aта върху sliding windows е много по-трудна от такава 
върху square and multiply, защото при нея има много по-малко 
умножения по g .  

На всяка стъпка sliding windows експоненцирането извършва 
модуларно умножение т.е. по дадени две цели числа x  и y , 
пресмята qxy mod като първо извършва умножението и след това 
редуцира резултата по модул q . Метода, който OpenSSL използва за 
извършване на модуларна редукция е т.нар. редукция на Монтгомъри 
(алгоритъм на Монтгомъри за модуларно умножаване на големи 
числа). През 1985 Peter Montgomery предлага този метод, който е 
и най-бързия известен при големи числа, защото операциите, които 
се използват в него са логически и побитови т.е. такива които са 
реализирани директно в хардуеъра. При този алгоритъм всички 
променливи трябва първо да се преобразуват в т.нар. форма на 
Монтгомъри. За x  формата на Монтгомъри е qxR mod , където R  е 
така наречение редукционен модул и е равен на 2 на някаква 
степен m , като при това  qm >2  и НОД 1),( =qR . При пресмятания с 

метода на Монтгомъри именно mR 2= , се използва  като модул, 
което прави и алгоритъма толкова бърз, защото повечето 
аритметични операции са хардуърно реализирани. Така за малки 
загуби при преобразуването на входа във форма на Монтгомъри се 
постига голяма печалба по време на модуларната редукция. 
Ключовият факт, от практическо значение, за редукцията на 
Монтгомъри е, че в края на редукцията се извършва проверка дали 
изхода е по-голям от q  и ако е така от него се изважда 
еднократно q , за да се гарантира, че той е в интервала ),0[ q . 
Тази допълнителна стъпка се нарича екстра редукция и причинява 
времевите разлики, в зависимост от различните входове. Schindler 
забелязва, че вероятноста за екстра редукция, по време на 
пресмятането на qg  е пропорцоинална на това колко близо е q  до 
g  и показва, че тази вероятност е:  

R
qgreductionExtra

2
mod]_Pr[ =  

Следователно когато g  се приближава отдолу до множителя p  или 
q, броя на екстра редукциите по време на експоненцирането се 
увеличава значително. Ако g  е кратно на p  или q , броя на екстра 
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редукциите пада значително. Чрез улавяне на времевите разлики, 
които са резултат от екстра редукции може да се определи колко 
близо е g  до кратно на p  или q . 
OpenSSL, както вече беше споменато, използва два алгоритъма за 
мултипрецизно целочислоно умножение – Karatsuba и “нормален”, 
при което големите цели числа са представени като поредица от 
думи. Karatsuba умножението отнема време )( 2log2nO , което е 

приблизително )( 58.1nO  и се използва при умножаване на числа с 
еднакъв брой думи. “Нормалното” умножение се използва за 
умножение на числа с различна дължина m  и n  и отнема време 

)(mnO , което е приблизително )( 2nO , за числа с зължина близка до 
n . Това води до изтичане на важна времева информация, която 
позволява да се определи колко често операндите са с еднаква 
дължина и се използва по време на атаката.  Важно е да се 
отбележи, че при OpenSSL около 30-40% от цялото времето за 
изпълнение на RSA декриптирането се използва именно за 
мултипрецизно целочислоно умножение. 

Да обобщим – при OpenSSL се получава вариране във времето, 
което отнема RSA декриптирането, при различни входните данни, в 
зависимост от : 

1) броя на екстра редукциите по време на редукцията на 
Монтгомъри 

2) дали се използва Karatsuba или “нормално” умножение 
Използвайки тези факти, по време на атаката, Brumley и 

Bohem възстановяват старшата половина от битовете на по-малкия 
множител q на N , като след това използват алгоритъм на 
Coppersmith за да получат пълното разлагане. 

На практика предполагаемото g  се изпраща на сървъра като 
правилно форматирано CLIENT-KEY-EXCHANGE съобщение по време на 
пълния SSL handshake. След това сървъра го декриптира като 
нармално CLIENT-KEY-EXCHANGE съобщение и проверява дали 
декриптирания текст е с правилен PKCS#1 padding. Понеже 
декриптирано g  не е правилно форматирано клиента и сървъра няма 
да пресметнат еднакъв master secret и клиента ще получи ALERT 
съобщение от сървъра. Атакуващият клиент отчита разликата във 
времето между изпращането на CLIENT-KEY-EXCHANGE съобщение и 
получаването на  ALERT съобщение, което му позволява да направи 
съответните изводи за конкретния бит на q. Както вече беше 
споменато подобна атака върху 1024-битов ключ отнема не повече 
от 2 часа като атакуващата система е Pentium4 на 2.4GHz с 1GB 
RAM, работеща под RedHat Linux 7.3  и използвания компилатор е 
gcc версия 2.96. 

 
Кръпка 
Решението на проблема, което OpenSSL предлага е т.нар. RSA 
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blinding, при които операцията с частния ключ d т.е. Nxd mod  се 
маскира със случаен елемент r. При RSA blinding стъпка 6) от 
гореописания RSA алгоритъм придобива следния вид: 
6.1) Избираме случайно ]1,0[ −∈ nr . 

6.2) Пресмятаме nxrx e mod' =  
6.3) Пресмятаме nxy d mod)( '' =  

6.4) Пресмятаме nxnrxnrxnry dNkdedd modmodmodmod )(11' ≡≡≡ Φ−−  
6.5) Следва оригиналната стъпка 6) от гореописания RSA алгоритъм 

За версии 0.9.7a и 0.9.6i на OpenSSL предлаганата кръпка 
като решение на проблема просто позволява RSA blinding-а по 
подразбиране като по време на компилацията може да бъде забранен 
напълно чрез дефиниране на OPENSSL_NO_FORCE_RSA_BLINDING. 
Загубата в производителност в следствие на RSA blinding е малка 
– само няколко процента. Необходимите промени в кода имат 
следния вид: 
 
crypto/rsa/rsa_eay.c,v 
retrieving revision 1.28.2.3 
diff -u -r1.28.2.3 rsa_eay.c 
--- crypto/rsa/rsa_eay.c 30 Jan 2003 17:37:46 -0000 1.28.2.3 
+++ crypto/rsa/rsa_eay.c 16 Mar 2003 10:34:13 -0000 
@@ -195,6 +195,25 @@ 
  return(r); 
  } 
  
+static int rsa_eay_blinding(RSA *rsa, BN_CTX *ctx) 
+ { 
+ int ret = 1; 
+ CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RSA); 
+ /* Check again inside the lock - the macro's check is racey */ 
+ if(rsa->blinding == NULL) 
+  ret = RSA_blinding_on(rsa, ctx); 
+ CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RSA); 
+ return ret; 
+ } 
+ 
+#define BLINDING_HELPER(rsa, ctx, err_instr)  
+ do {  
+  if(((rsa)->flags & RSA_FLAG_BLINDING) &&  
+    ((rsa)->blinding == NULL) &&  
+    !rsa_eay_blinding(rsa, ctx))  
+   err_instr  
+ } while(0) 
+ 
 /* signing */ 
 static int RSA_eay_private_encrypt(int flen, const unsigned char *from, 
       unsigned char *to, RSA *rsa, int padding) 
@@ -239,8 +258,8 @@ 
   goto err; 
   } 
  
- if ((rsa->flags & RSA_FLAG_BLINDING) && (rsa->blinding == NULL)) 
-  RSA_blinding_on(rsa,ctx); 
+ BLINDING_HELPER(rsa, ctx, goto err;); 
+ 
  if (rsa->flags & RSA_FLAG_BLINDING) 
   if (!BN_BLINDING_convert(&f,rsa->blinding,ctx)) goto err; 
  
@@ -318,8 +337,8 @@ 
   goto err; 
   } 
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- if ((rsa->flags & RSA_FLAG_BLINDING) && (rsa->blinding == NULL)) 
-  RSA_blinding_on(rsa,ctx); 
+ BLINDING_HELPER(rsa, ctx, goto err;); 
+ 
  if (rsa->flags & RSA_FLAG_BLINDING) 
   if (!BN_BLINDING_convert(&f,rsa->blinding,ctx)) goto err; 
 
crypto/rsa/rsa_lib.c,v 
retrieving revision 1.30.2.2 
diff -u -r1.30.2.2 rsa_lib.c 
--- crypto/rsa/rsa_lib.c 30 Jan 2003 17:37:46 -0000 1.30.2.2 
+++ crypto/rsa/rsa_lib.c 16 Mar 2003 10:34:13 -0000 
@@ -72,7 +72,13 @@ 
  
 RSA *RSA_new(void) 
  { 
- return(RSA_new_method(NULL)); 
+ RSA *r=RSA_new_method(NULL); 
+ 
+#ifndef OPENSSL_NO_FORCE_RSA_BLINDING 
+ r->flags|=RSA_FLAG_BLINDING; 
+#endif 
+ 
+ return r; 
  } 
  
 void RSA_set_default_method(const RSA_METHOD *meth) 

 
 
Атаки, базирани върху отчитане на времето (timing-based) срещу 
SSL/TLS със CBC (Cipher Block Chaining режим на криптиране – виж 
Въведение в криптирането) криптиране 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2003-0078 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
19 февруари 2003 

 
Кратко описание 
В една публикация от февруари 2003 година, Brice Canvel 

(EPFL), Alain Hiltgen (UBS), Serge Vaudenay (EPFL) и Martin 
Vuagnoux (EPFL, Ilion) описват и демонстрират атака, базирана 
върху отчитане на времето срещу комплектите със CBC шифри в 
SSL/TLS. 

Атаката приема, че в множество от SSL или TLS връзки се 
повтаря един и същи блок от нешифриран текст (plaintext), 
например парола. Атакуващия може да изпрати специално направени 
за целта шифрирани блокове от текст, като блокове, изпратени от 
легитимен SSL/TLS източник, и да засече времето, за което ще 
пристигне отговор. SSL/TLS проверява данните, гарантирайки, че 
такива модифицирани блокове от шифриран текст ще бъдат 
отхвърлени(и връзката ще бъде преустановена), но атакуващият 
може да използва наблюденията си върху засеченото време, за да 
отличи две определени грешки: грешки при запълването на 
шифрирания блок (block cipher padding errors) и грешки при MAC 



 36

(Message Authentication Code) проверки (MAC verification 
errors). Това е достатъчно, за да се приспособи атака, с която, 
в крайна сметка, атакуващия да се добие до пълния нешифрован 
текст (plaintext). 

 
Въздействие на уязвимостта 
Експлоатирането на този проблем може да доведе до ефективно 

декриптиране на пароли. И тъй като, SSL/TLS се използва и от 
други сигурни Internet приложения, такива като приложения за 
електронно банкиране и електронна търговия, това означава, че 
съществува потенциална опасност за прехващане на банкови 
транзакции, номера на кредитни карти и т.н. 
 

Кой е засегнат? 
От версия 0.9.6c на OpenSSL, грешките при запълването на 

шифрирания блок (block cipher padding errors) преднамерено се 
обработват, като грешки при MAC проверки(MAC verification 
errors) по време на декриптиране на запис (виж 
http://www.openssl.org/~bodo/tls-cbc.txt), но MAC проверките все 
още се пропускат след засичане на грешки при запълване, което 
позволява атака, базирана върху отчитане на времето. (За 
отбелязване е факта, че и други имплементации на SSL/TLS са 
склонни към подобни проблеми). 

OpenSSL 0.9.6i и 0.9.7a изпълняват сметки за проверка на 
MAC, дори при неправилно запълване на шифрирания блок, за да се 
намали изтичането на информация, при отчитане на времето. За по-
ранните версии, започвайки от 0.9.6е, трябва да се използва 
приложената долу кръпка. 
 

Проблемът в детайли 
Какво представлява CBC запълването при сигурна комуникация? 
При криптиране на съобщението MES със SSL/TLS в CBC режим, 

първо се изчислява код за удостоверяване на съобщението MES, 
т.нар. MAC (Message Authentication Code). Тогава конкатенирания 
низ MES|MAC се запълва със запълване PAD, така че низа 
MES|MAC|PAD|LEN да е с дължина, кратна на размера на  входен 
шифриран блок (обикновенно 8 байта), където LEN е дължината на 
PAD в байтове. Тогава съобщението MES|MAC|PAD|LEN се разбива на 
блокове с дължина, размера на  входен шифриран блок и се 
криптира в CBC режим. 

Когато криптираното съобщение е получено, то първо се 
декриптира обратно към MES|MAC|PAD|LEN. Тогава се проверява 
валидността на запълването, например ако LEN има стойност 4, то 
валидното запълване е “4 4 4 4”. Ако се открие, че запълването 
не е валидно, се генерира грешка при запълване (padding error). 
Иначе, следва проверка на стойността на MAC-а. Ако MAC-а не е 
валиден, се генерира грешка при MAC (MAC verification error). 
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В SSL/TLS тези грешки са фатални и предизвикват 
преустановяване на сесията, но остава възможността за стартиране 
на нова сесия, т.е. клиентът и сърверът трябва да договорят нов 
симетричен ключ. За отбелязване е факта, че съобщенията за 
грешките се изпращат по същия канал, т.е. съобщенията имат MAC, 
запълване и се криптират преди да бъдат изпратени. 

През 2002, Vaudenay представя атака, която в общи линии 
работи по следния начин: 

- атакуващия прехваща блока, който иска да декриптира 
(например парола); 

- атакуващия изпраща на сървера блок, конструиран от 
прехванатия блок; 

- тогава сървера ще изпрати на атакуващия съобщение за 
грешка. Съобщението ще е или грешка при запълване (padding 
error), или грешка при проверка на MAC (MAC verification error). 
Полученото съобщение показва на атакуващия, дали е направил 
добро предположение за определен байт в блока. Атакуващия, 
продължава по същия начин, работейки от старшия към младшия байт 
в блока. 

Описаната горе атака, разчита на връщането на съобщения за 
грешки, и на сесии, които не се преустановяват, но не такъв е 
случаят при SSL/TLS. Затова при атака върху SSL/TLS трябва да се 
отчита времето за връщане на грешка и да се ползват множество 
сесии. 

Как да отчитаме времето? 
Графиката долу, показва замервания на времето в постановка, 

при която атакуващия се намира “не твърде отдалечен” от сървера. 
Тази графика показва разпределенията на времето нужно за връщане 
на грешка при запълване (padding error) и грешка при проверка на 
MAC (MAC verification error): 
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Както се вижда от графиката двете разпределения могат да се 
отделят едно от друго. С използване на теория на вероятностите, 
е разработен метод, който отличава двете разпределения, след 
задаването на един и същи въпрос на сървера в множество сесии. 
Въпросът се задава дотогава, докато средната стойност на 
засеченото време за получаване на грешка лежи в даден интервал. 
Ако средната стойност излезе извън интервала, се взема решение 
дали е получена грешка при запълване или MAC грешка. Ако тази 
стойност е по-голяма от горната граница на интервала, който 
ползваме за вземане на решение, се заключава, че е получена 
грешка при проверка на MAC (MAC verification error). 

Атака на грубата сила (brute force) и речник 
Могат да се изпълнят два типа атаки: 
- атака на грубата сила (brute force), при която всички 

символи се намират в азбука с размер 64 или 256 символа, 
примерно, и всеки елемент на азбуката се използва за 
налучкването на байт от блока, който искаме да декриптираме; 

- атака с речник, при която думите в речника се използват 
за налучкването на парола. Думите в речника са подредени в 
намаляващ ред, относно вероятността за улучване на символ от 
паролата. 

Таблиците долу, показват за различните типове атаки, 
вероятността за успех на атаката (означена с p), и сложността на 
атаката (означена с C), т.е. броят на сесиите нужни, за да се 
изпълни атаката: 

Атака с речник 
p 0.5 0.9 
C 166 261 

 
Азбука (64 символа)
p 0.5 0.9 
C 1140 1938 

 
Азбука (256 символа)
p 0.5 0.9 
C 4239 7397 

 
Заключение 
Използвайки многосесийна версия на атаката на Vaudenay 

върху CBC-запълването, е възможно да се атакува SSL/TLS, в 
случая, когато криптираното съобщение, остава едно и също при 
всяка сесия. Пример за такъв случай, е случаят, при който e-mail 
клиент се свързва към IMAP сървер. 

Проблемът е в това, че при SSL/TLS, съобщенията за грешки 
се криптират. Обаче, използвайки атака с отчитане на времето за 
връщане на съобщения за грешки и статистическия метод, описан в 



 39

горните секции, е възможно ефективно да се декриптира паролата 
за даден IMAP account за по-малко от час. 

SSL/TLS се използва и от други сигурни Internet приложения, 
такива като приложения за електронно банкиране и електронна 
търговия, което означава, че съществува потенциална опасност за 
прехващане на банкови транзакции, номера на кредитни карти и 
т.н. 
OpenSSL 0.9.7a и по-късните версии се справят успешно с тази 
атака. 
 

Кръпка 
Кръпката се прилага към функцията ssl3_get_record(), която 

се намира във файла ssl/s3_pkt.c. Целта на кръпката е да се 
минимизира изтичането на информация, в случаи на атака, която 
отчита времето за връщане на съобщение за грешка. Това се 
постига, като се извършват изчисленията за проверка на кода за 
удостоверяване на съобщението (MAC – Message Authentication 
Code), дори когато преди това е намерена грешка при запълване 
(padding error). 

Кръпката е съвместима с OpenSSL 0.9.6e и по-късните версии. 
 
--- ../openssl-0.9.6h/ssl/s3_pkt.c Mon May  6 12:42:56 2002 
+++ ./ssl/s3_pkt.c Wed Feb 18 00:00:00 2003 
@@ -238,6 +238,8 @@ 
  unsigned int mac_size; 
  int clear=0; 
  size_t extra; 
+ int decryption_failed_or_bad_record_mac = 0; 
+ unsigned char *mac = NULL; 
  
  rr= &(s->s3->rrec); 
  sess=s->session; 
@@ -353,8 +355,11 @@ 
    /* SSLerr() and ssl3_send_alert() have been called */ 
    goto err; 
  
-  /* otherwise enc_err == -1 */ 
-  goto decryption_failed_or_bad_record_mac; 
+  /* Otherwise enc_err == -1, which indicates bad padding 
+   * (rec->length has not been changed in this case). 
+   * To minimize information leaked via timing, we will perform 
+   * the MAC computation anyway. */ 
+  decryption_failed_or_bad_record_mac = 1; 
   } 
  
 #ifdef TLS_DEBUG 
@@ -380,28 +385,46 @@ 
    SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_RECORD,SSL_R_PRE_MAC_LENGTH_TOO_LONG); 
    goto f_err; 
 #else 
-   goto decryption_failed_or_bad_record_mac; 
+   decryption_failed_or_bad_record_mac = 1; 
 #endif    
    } 
   /* check the MAC for rr->input (it's in mac_size bytes at the tail) */ 
-  if (rr->length < mac_size) 
+  if (rr->length >= mac_size) 
    { 
+   rr->length -= mac_size; 
+   mac = &rr->data[rr->length]; 
+   } 
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+  else 
+   { 
+   /* record (minus padding) is too short to contain a MAC */ 
 #if 0 /* OK only for stream ciphers */ 
    al=SSL_AD_DECODE_ERROR; 
    SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_RECORD,SSL_R_LENGTH_TOO_SHORT); 
    goto f_err; 
 #else 
-   goto decryption_failed_or_bad_record_mac; 
+   decryption_failed_or_bad_record_mac = 1; 
+   rr->length = 0; 
 #endif 
    } 
-  rr->length-=mac_size; 
   i=s->method->ssl3_enc->mac(s,md,0); 
-  if (memcmp(md,&(rr->data[rr->length]),mac_size) != 0) 
+  if (mac == NULL || memcmp(md, mac, mac_size) != 0) 
    { 
-   goto decryption_failed_or_bad_record_mac; 
+   decryption_failed_or_bad_record_mac = 1; 
    } 
   } 
  
+ if (decryption_failed_or_bad_record_mac) 
+  { 
+  /* A separate 'decryption_failed' alert was introduced with TLS 1.0, 
+   * SSL 3.0 only has 'bad_record_mac'.  But unless a decryption 
+   * failure is directly visible from the ciphertext anyway, 
+   * we should not reveal which kind of error occured -- this 
+   * might become visible to an attacker (e.g. via a logfile) */ 
+  al=SSL_AD_BAD_RECORD_MAC; 
+  SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_RECORD,SSL_R_DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC); 
+  goto f_err; 
+  } 
+ 
  /* r->length is now just compressed */ 
  if (s->expand != NULL) 
   { 
@@ -443,19 +466,12 @@ 
  
  return(1); 
  
-decryption_failed_or_bad_record_mac: 
- /* Separate 'decryption_failed' alert was introduced with TLS 1.0, 
-  * SSL 3.0 only has 'bad_record_mac'.  But unless a decryption 
-  * failure is directly visible from the ciphertext anyway, 
-  * we should not reveal which kind of error occured -- this 
-  * might become visible to an attacker (e.g. via logfile) */ 
- al=SSL_AD_BAD_RECORD_MAC; 
- SSLerr(SSL_F_SSL3_GET_RECORD,SSL_R_DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC); 
 f_err: 
  ssl3_send_alert(s,SSL3_AL_FATAL,al); 
 err: 
  return(ret); 
  } 
+const char *CAN_2003_0078_patch_ID="CAN-2003-0078 patch 2003-02-19"; 
  
 static int do_uncompress(SSL *ssl) 
  { 
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Грешка при ASN.1 parse-ване в имплементациите на SSL, TLS, 
S/MIME, PKCS#7 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2002-0659 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
31 юли 2002 
 
Кратко описание 
Съществува грешка при ASN.1 parse-ването в имплементациите 

на SSL, TLS, S/MIME, PKCS#7. 
 
Въздействие на уязвимостта 
Abstraction Syntax Notation One (ASN.1) е международен 

стандарт (http://www.asn1.org) използван за описание и предаване 
на пакети между приложения и по мрежи. Уязвимостта е свързана с 
ASN.1 и може да позволи на атакуващия да предизвика DoS, да 
изпълни произволен код или да разкрие сензитивна информация. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL са засегнати. Проблемите с ASN.1 

parse-ването ще бъдат напълно решени във версия 0.9.7g. 
 
Описание на проблема 
ASN.1 библиотеката използвана от OpenSSL има няколко грешки 

при parse-ването, които позволяват деформирано енкодирани 
сертификати да бъдат parse-нати некоректно. Атакуващия може да 
експлойтне тази уязвимост отдалечено и да предизвика DoS или да 
изпълни произволен код, в зависимост от условията при които е 
поставен уязвимия parser. Засегнати са помощни функции 
използвани при поддръжката на SSL и TLS приложенията, а също 
така и S/MIME(PKCS#7) и създаването на сертификати. 
По-точно, parser-а имплементиран в редица ASN.1 библиотеки 
приема някои невалидно енкодирани данни (в този случай с 
невалиден параметър за дължина), което води до погрешно 
интерпретиране на данните. В резултат, на което имаме 
неопределено поведение и може да възникнат други проблеми 
свързани със сигурността, като например - изпълняване на данни 
като код, терминиране на услугата, разкриване на сензитивна 
информация. 
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Препълване на буфер по време на SSLv3 handshaking 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2002-0657 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
30 юли 2002 
 
Кратко описание 
Уязвимост на OpenSSL сървъра по време на SSLv3 handshaking-

a, свързана с препълване на буфер, която може да бъде отдалечено 
експлойтната и да доведе до изпълнение на произволен код върху 
сървъра. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Експойтването на тази уязвимост може да доведе до 

изпълнение на произволен код от сървъра. Кода ще се изпълни с 
привилегиите на приложението или услугата, която е експлойтната 
чрез тази уязвимост. 

 
Кой е засегнат? 
Сървърите ползващи предварителни версии на OpenSSL 0.9.7 

(преди версия 0.9.7-beta3) с позволен Kerberos са уязвими към 
препълване на стеково базиран буфер. 

 
Описание на проблема 
Уязвимостта може да бъде използвана за отдалечена атака 

като бъде експлойтната от злонамерен клиент изпращащ деформиран 
(с по-голяма дължина) ключ (master key) по време на процеса на 
handshake при свързване със SSL сървъра, използващ SSLv3 сесия, 
което да доведе до препълване на буфер. 
 
 
Препълване на буфер по време на SSLv2 handshaking 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2002-0656 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory)  
30 юли 2002 
 
Кратко описание 
Препълване на буфер на OpenSSL сървъра по време на SSLv2 

handshaking-a. 
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Въздействие на уязвимостта 
Експойтването на тази уязвимост може да доведе до 

изпълнение на произволен код от сървъра. Кода ще се изпълни с 
привилегиите на приложението или услугата, която е експлойтната 
чрез тази уязвимост. 

 
Кой е засегнат? 
Версиите на OpenSSL сървъра преди версия 0.9.6е и 

предварителна beta2 версия на 0.9.7 (0.9.7-beta2) съдържат тази 
уязвимост. 

 
Описание на проблема 
Тази уязвимост може да бъде експлойтната от клиента като 

използва деформиран (с по-голяма дължина) ключ (master key) по 
време на процеса на handshake при свързване със SSL сървър 
използващ SSLv2 сесия, което да доведе до препълване на буфер. 

 
Препоръки 
OpenSSL сървъра трябва да се patch-не или upgrade-не до 

OpenSSL 0.9.6е. Също така приложенията, които са линкнати 
статично към OpenSSL трябва да бъдат прекомпилирани с коректна 
версия на OpenSSL. Възможно решение е и да се забрани SSLv2 или 
да се забранят всички приложения използващи SSL или TLS докато 
се направят съответните update-и. 
 
 
Препълване на буфер по време на SSLv3 handshaking 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2002-0656 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory)  
30 юли 2002 
 
Кратко описание 
Препълване на буфер на OpenSSL клиента по време на 

SSLv3 handshaking-a. 
 
Въздействие на уязвимостта 
Отдалечения атакуващ може да изпълни произволен код на 

системата на клиента с привилегиите на текущия потребител. 
 
Кой е засегнат? 
OpenSSL клиентите преди версия 0.9.6е и предварителна beta2 

версия на 0.9.7 (0.9.7-beta2), използващи SSLv3, са уязвими към 
този проблем. 
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Описание на проблема 
Злонамерен сървър може да експлойтва тази уязвимост като 

изпрати на клиента, по време на процеса на SSLv3 handshake, 
идентификатор на сесията (session ID) с по-голяма дължина. 

 
Препоръки 
Решението се състои в това да се сложат съответните patch-

ове на OpenSSL клиента или да се upgrade-ва до OpenSSL 0.9.6e. 
Също така приложенията, които са линкнати статично към OpenSSL 
трябва да бъдат прекомпилирани с коректна версия на OpenSSL. 
 
 
Препълване на множество буфери, използвани за съхраняване на 
ASCII представяния на цели числа 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
CAN-2002-0655 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory)  
30 юли 2002 
 
Кратко описание 
OpenSSL е уязвим към препълване на множество буфери, 

използвани за съхраняване на ASCII представяния на цели числа. 
 

Въздействие на уязвимостта 
Експойтването на тази уязвимост може да доведе до 

изпълнение на произволен код от системата. При експойтване на 
сървър, кода ще се изпълни с привилегиите на приложението или 
услугата, която е експлойтната чрез тази уязвимост. При 
експойтване на клиент, атакуващия може да изпълни произволен код 
на системата на клиента, с привилегиите на текущия потребител. 

 
Кой е засегнат? 
OpenSSL клиентите и сървърите, работещи на 64bit-ови 

платформи, преди версия 0.9.6е и предварителна beta2 версия на 
0.9.7 (0.9.7-beta2), съдържат множество уязвимости, свързани с 
препълване на буфер, които могат да бъдат отдалечено 
експлойтнати. 
 

Препоръки 
Трябва да се сложат съответните patch-ове на OpenSSL 

сървъра и клиента или да се upgrade-вaт до OpenSSL версия 
0.9.6е. Също така приложенията, които са линкнати статично към 
OpenSSL трябва да бъдат прекомпилирани с коректна версия на 
OpenSSL. 
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Дефект в дизайна на псевдо-случайния генератор на числа 
(PseudoRandom Number Generator - PRNG) 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
Тази уязвимост няма CVE име, но е официално обявена, като  

проблем в сигурноста на OpenSSL. 
 
Дата (на публикуване на OpenSSL Security Advisory) 
10 юли 2001 
 
Кратко описание 
Слабост в дизайна на PRNG в OpenSSL преди версия 0.9.6b, 

позволява знаейки изхода от определени PRNG заявки да се 
възстанови вътрешното състояние на генератора и да се използва 
за установяване на бъдещите стойности, които ще генерира.  PRNG 
в OpenSSL хешира вътрешното състояние за да произведе изход, 
които се очаква че е псевдо-случаен и непредвидим. Тъй като 
хеширащите алгоритми са добре известни, вътрешното състояние е 
проектирано да бъде в по-голямата си част тайно, за да не 
позволи на атакуващия да познае какъв ще е изхода. Въпреки това, 
преди версия 0.9.6b на OpenSSL, изхода от PRNG съдържа 
значителна част от вътрешното състояние, което ще се използва за 
следващите хеширания. Знаейки тази част от вътрешното състояние, 
атакуващия може да проведе brute-force атака срещу PRNG, 
използвайки множество 1-битови заявки и да разкрие пълното 
вътрешно състояние, което да му позволи да предвижда бъдещия 
изход от PRNG. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Атакуващия може да определи предварително какъв изход ще 

върне псевдо-случайния генератор на числа. Криптографските тайни 
базирани на числа, които се предпола, че са случайни, вече няма 
да са тайна, защото тези случайни стойности могат да бъдат 
определи предварително. 

 
Кой е засегнат? 
Всички версии на OpenSSL, преди версия 0.9.6b. 
 
Проблемът в детайли 
Markku-Juhani O. Saarinen(markku-juhani.saarinen@nokia.com) 

посочва този криптографски дефект в PRNG, използван в OpenSSL. 
Той показва как с няколко стотин 1-битови PRNG заявки атакуващия 
може да възстанови вътрешното състояние на псевдо-случайния 
генератор на числа. Този проблем води началото си още от SSLeay, 
на която OpenSSL e базиран и е открит и в други SSLeay-базирани 
инструменти. Въпреки, че по време на разработката на OpenSSL, са 
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направени редица разширения на оригинални PRNG, този дефект 
остава незабелязан преди коригирането му в OpenSSL 0.9.6b.  
Псевдо-случайния генератор на числа, имплементиран в 
crypto/md_rand.c сорс файла, използва хеш функция, по 
подразбиране SHA-1, за да обновява вътрешното си състояние и да 
генерира изхода. Тайното състояние се формира от два компонента 
– променливата md от тип масив от unsigned char с дължина, в 
зависимост от дължината на изхода от хеширащата функция, в 
случая за SHA-1 160 байта и голям буфер state. Променливата md 
винаги се замества с изхода от хеш функцията по време на 
операциите на PRNG. Променливата state се обхожда циклично и се 
използва за съхраняване на допълнителна информация. 

Когато генерира изходните байтове, OpenSSL преди версия 
0.9.6b присвоява на md половината от предишния хеш (предишната 
стойност на md) и някой други данни, включващи байтове от state. 
Проблема на този дизайн е, че половината на md, която е вход за 
хеш функцията се използва също и като изход на PRNG и при това 
положение не може да се счита за тайна. Също броя на байтовете 
използвани от state, зависи от броя на байтовете заявени за PRNG 
изход и може да бъде много малък, дори едно, което позволява 
лесен brute-force анализ на всички  възможни случай.  
Комбиназията от тези ефекти прави възможни реконструирането на 
пълното вътрешно състояние на PRNG чрез подходящо подбрани като 
размер заявки за да се придобие информация за md, последвани от 
достатъчно  следващи една след друга 1-битови заявки за да може 
да се проследи state. 

 
Кръпка 
OpenSSL 0.9.6b променя имплементацията на PRNG за да се 

постигне очакваната от него сила: 
1) Когато упдейтва md по време на генерирането на PRNG изход, 

цялата предишна стойност на  md се хешира, включително и 
тайната половина. 

2) Също, броя на байтовете от state, включени в хеша е вече 
независим от броя на байтовете изисквани в PRNG заявката. 
Първата мярка е достатъчна за да реши проблема. Втората 

мярка е предприета за да е сигурно, че никога допълнителни дани 
от state не се смесват на малки порции. Това внася допълнително 
укрепва начина на работа на PRNG. 

Малко вероятно е приложение да заявява PRNG байтове, така 
че да допусне атаката срещу OpenSSL PRNG. Обикновено 
приложението заявява PRNG байтове на големи порции. Независимо 
от това дефекта в дизайна на PRNG е забележително слаб и не 
предлага очакваната сигурност при всички обстоятелства. Затова 
повишаване до версия 0.9.6b или по-нова е силно препоръчителен. 

Засегнатия код може също и да се закърпи: 
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--- md_rand.c 
+++ md_rand.c 
@@ -313,6 +313,7 @@ 
  { 
  static volatile int stirred_pool = 0; 
  int i,j,k,st_num,st_idx; 
+ int num_ceil; 
  int ok; 
  long md_c[2]; 
  unsigned char local_md[MD_DIGEST_LENGTH]; 
@@ -333,6 +334,12 @@ 
   } 
 #endif 
  
+ if (num <= 0) 
+  return 1; 
+  
+ /* round upwards to multiple of MD_DIGEST_LENGTH/2 */ 
+ num_ceil = (1 + (num-1)/(MD_DIGEST_LENGTH/2)) * (MD_DIGEST_LENGTH/2); 
+ 
  /* 
   * (Based on the rand(3) manpage:) 
   * 
@@ -418,11 +425,11 @@ 
  md_c[1] = md_count[1]; 
  memcpy(local_md, md, sizeof md); 
  
- state_index+=num; 
+ state_index+=num_ceil; 
  if (state_index > state_num) 
   state_index %= state_num; 
  
- /* state[st_idx], ..., state[(st_idx + num - 1) % st_num] 
+ /* state[st_idx], ..., state[(st_idx + num_ceil - 1) % st_num] 
   * are now ours (but other threads may use them too) */ 
  
  md_count[0] += 1; 
@@ -434,6 +441,7 @@ 
  
  while (num > 0) 
   { 
+  /* num_ceil -= MD_DIGEST_LENGTH/2 */ 
   j=(num >= MD_DIGEST_LENGTH/2)?MD_DIGEST_LENGTH/2:num; 
   num-=j; 
   MD_Init(&m); 
@@ -444,27 +452,28 @@ 
    curr_pid = 0; 
    } 
 #endif 
-  MD_Update(&m,&(local_md[MD_DIGEST_LENGTH/2]),MD_DIGEST_LENGTH/2); 
+  MD_Update(&m,local_md,MD_DIGEST_LENGTH); 
   MD_Update(&m,(unsigned char *)&(md_c[0]),sizeof(md_c)); 
 #ifndef PURIFY 
   MD_Update(&m,buf,j); /* purify complains */ 
 #endif 
-  k=(st_idx+j)-st_num; 
+  k=(st_idx+MD_DIGEST_LENGTH/2)-st_num; 
   if (k > 0) 
    { 
-   MD_Update(&m,&(state[st_idx]),j-k); 
+   MD_Update(&m,&(state[st_idx]),MD_DIGEST_LENGTH/2-k); 
    MD_Update(&m,&(state[0]),k); 
    } 
   else 
-   MD_Update(&m,&(state[st_idx]),j); 
+   MD_Update(&m,&(state[st_idx]),MD_DIGEST_LENGTH/2); 
   MD_Final(local_md,&m); 
  
-  for (i=0; i<j; i++) 
+  for (i=0; i<MD_DIGEST_LENGTH/2; i++) 
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    { 
    state[st_idx++]^=local_md[i]; /* may compete with other threads */ 
-   *(buf++)=local_md[i+MD_DIGEST_LENGTH/2]; 
    if (st_idx >= st_num) 
     st_idx=0; 
+   if (i < j) 
+    *(buf++)=local_md[i+MD_DIGEST_LENGTH/2]; 
    } 
   } 

 
 
Проблеми в BN (Big Number) библиотеката при работа с много 
големи числа 
 

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) име 
Този проблем няма CVE име, но има официално обявена за него 

кръпка. 
 
Дата (на публикуване на Official OpenSSL Source Patch) 
3 март 1999 
 
Кратко описание 
Библиотеката за работа с големи числа (BN library) в 

OpenSSL 0.9.1c има някой проблеми, когато работи с наистина 
много големи числа. 

 
Въздействие на уязвимостта 
Понеже почти всички останали OpenSSL подбиблиотеки 

(включително RSA библиотеката) са базирани на BN, това може да 
причини неуспехи при верификацията на сертификати или при 
изпълнението на други SSL функции. Тези BN бъгове са вече 
оправени в OpenSSL 0.9.2. 

 
Кой е засегнат? 
Засегната е версия 0.9.1c на OpenSSL, но проблемът е 

оправен при версия 0.9.2. 
 

Кръпка 
За OpenSSL 0.9.1c най-лесния начин за справяне с проблема е 

да се забрани повредения Montgomery multiplication algorithm. 
Тази забрана се прави, като се преустанови с  

 
#undef BN_RECURSION  
 

действието на дефинирания макрос BN_RECURSION. Кръпката се 
прилага към файловете crypto/bn/bn.h и crypto/bn/bn.org: 
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Index: crypto/bn/bn.h 
=================================================================== 
RCS file: crypto/bn/bn.h,v 
retrieving revision 1.2 
diff -u -r1.2 bn.h 
--- crypto/bn/bn.h 1998/12/22 15:04:30 1.2 
+++ crypto/bn/bn.h 1999/03/03 19:35:36 
@@ -79,7 +79,7 @@ 
  
 #define BN_MUL_COMBA 
 #define BN_SQR_COMBA 
-#define BN_RECURSION 
+#undef  BN_RECURSION 
 #define RECP_MUL_MOD 
 #define MONT_MUL_MOD 
  
Index: crypto/bn/bn.org 
=================================================================== 
RCS file: crypto/bn/bn.org,v 
retrieving revision 1.2 
diff -u -r1.2 bn.org 
--- crypto/bn/bn.org 1998/12/22 15:04:30 1.2 
+++ crypto/bn/bn.org 1999/03/03 19:35:43 
@@ -79,7 +79,7 @@ 
  
 #define BN_MUL_COMBA 
 #define BN_SQR_COMBA 
-#define BN_RECURSION 
+#undef  BN_RECURSION 
 #define RECP_MUL_MOD 
 #define MONT_MUL_MOD 
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