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1. Czyszczenie przed stworzeniem własnego CA

CA:# cd /usr/share/ssl/misc

CA:/usr/share/ssl/misc# rm -Rf demoCA

CA:/usr/share/ssl/misc# rm -f *.pem

2. Stworzenie własnego CA
CA możemy stworzyć wydając następujące polecenie w katalogu /usr/share/ssl/misc:

CA:/usr/share/ssl/misc# ./CA.sh -newca

CA certificate filename (or enter to create)

<enter> - aby stworzyć nowy certyfikat CA

Making CA certificate ...

Generating a 1024 bit RSA private key

......++++++

...........................++++++

writing new private key to ’./demoCA/private/./cakey.pem’ # zapisanie klucza prywatnego CA

Enter PEM pass phrase: <hasło CA>
Verifying - Enter PEM pass phrase: <hasło CA>
-----

You are about to be asked to enter

information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter ’.’, the field will be left blank.

----- Poniżej należy podać dane identyfikujące certyfikat CA

Country Name (2 letter code) [AU]: PL
State or Province Name (full name) [Some-State]: WLKP
Locality Name (eg, city) []: Poznan
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: PUT
Organizational Unit Name (eg, section) []: CS
Common Name (eg, YOUR name) []: BSI-lab
Email Address []: <enter> # jest to opcjonalne pole

Please enter the following ’extra’ attributes

to be sent with your certificate request

A challenge password []: <enter> # jes to opcjonalne pole

An optional company name []: <enter> # jest to opcjonalne pole

Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf

# musimy podpisać certyfikat kluczem prywatnym CA

Enter pass phrase for ./demoCA/private/./cakey.pem: <hasło CA>
Check that the request matches the signature

Signature ok

# poniżej szczegóły certyfikatu

Certificate Details:

[...]

X509v3 extensions:
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X509v3 Basic Constraints:

CA:TRUE # ważna linia - poświadcza, że certyfikat należy do CA

[...]

Certificate is to be certified until Dec 3 07:40:25 2012 GMT (1095 days)

Write out database with 1 new entries

Data Base Updated

Certyfikat CA został zapisany do bazy danych wszystkich certyfikatów wystawionych przez CA.

3. Tworzymy certyfikat dla serwera Apache

3.1. Tworzenie żądania certyfikatu i pary kluczy asymetrycznych
Tą operację należy wykonywać na serwerze. Generowana jest tutaj para kluczy asymetrycznych. Jedynie
klucz publiczny z danymi należy przesłać do CA celem wystawienia certyfikatu.
Dla uproszczenia żądanie tworzymy na CA.

CA:/usr/share/ssl/misc# ./CA.sh -newreq

Generating a 1024 bit RSA private key

.....++++++

.......++++++

writing new private key to ’newkey.pem’ # plik z kluczem prywatnym

Enter PEM pass phrase: <hasło>
Verifying - Enter PEM pass phrase: <hasło>
-----

You are about to be asked to enter information

that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter ’.’, the field will be left blank.

----- # dane identyfikujące stronę komunikacji, które będą zapisane w certyfikacie

Country Name (2 letter code) [AU]: PL
State or Province Name (full name) [Some-State]: WLKP
Locality Name (eg, city) []: Poznan
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: PUT
Organizational Unit Name (eg, section) []: CS
Common Name (eg, YOUR name) []: <nazwa serwera http (domenowa, np. www.spsk.pl)> # ta nazwa identyfikuje

serwer i strony, które będą na nim udostępniane

Email Address []:

Please enter the following ’extra’ attributes

to be sent with your certificate request

A challenge password []:

An optional company name []:

Request is in newreq.pem, <- plik z żądaniem certyfikatu, który należy wysłać do CA celem jego podpisania

private key is in newkey.pem <- plik z kluczem prywatnym

Po zakończeniu tej operacji powstały dwa pliki:

• newreq.pem – zawiera żądanie certyfikatu, należy przekazać do CA celem wystawienia certyfikatu
• newkey.pem – zawiera zaszyfrowany klucz prywatny (należy go chronić)

3.2. Wystawienie certyfikatu przez CA do żądania newreq.pem

Żądanie newreq.pem musi znaleźć się w katalogu /usr/share/ssl/misc, w którym znajduje się katalog demoCA
na CA. Następnie CA wystawia certyfikat na podstawie podanego żądania.
Poniżej przedstawiono wykonane polecenie:
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CA:/usr/share/ssl/misc# ./CA.sh -sign

Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf

Enter pass phrase for ./demoCA/private/cakey.pem: <hasło CA> # podpis certyfikatu wykonywany jest

kluczem prywatnym CA

Check that the request matches the signature

Signature ok

# poniżej zaprezentowane są szczegóły certyfikatu, który zostanie zaraz wystawiony - są one prezentowane

wystawcy celem weryfikacji czy są poprawne

Certificate Details:

[...]

Subject:

countryName = PL

stateOrProvinceName = WLKP

localityName = Poznan

organizationName = PUT

organizationalUnitName = CS

commonName = www.spsk.pl # nazwa, która została wpisana z żądaniu

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE # informuje, że certyfikat nie należy do CA

[...]

Certificate is to be certified until Dec 4 07:41:24 2010 GMT (365 days)

Sign the certificate? [y/n]: y # należy potwierdzić poprawność danych

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] y # potwierdzić jeszcze raz

Write out database with 1 new entries

Data Base Updated

Certificate:

[...] # szczegóły certyfikaty

# poniżej postać binarna, która jest zapisana w pliku

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICkTCCAfqgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBJMQswCQYDVQQGEwJQTDEN

[...]

-----END CERTIFICATE-----

Signed certificate is in newcert.pem <- plik zawierający certyfikat jednej ze stron

Certyfikat został wystawiony i zapisany w pliku newcert.pem. Neleży go zwrócić do zainteresowanego.

3.3. Kopiowanie potrzebnych plików
Pliki

• newkey.pem – zawiera zaszyfrowany klucz prywatny

– można go zdeszyfrować

# openssl rsa -in newkey.pem -out key.pem

– zostanie zapisany w pliku key.pem

• newcert.pem – zawiera certyfikat z kluczem publicznym
• demoCA/cacert.pem – zawiera certyfikat centrum certyfikacji

należy przegrać do katalogów konfiguracyjnych serwera.

4. Konfiguracja serwera Apache
Zakładamy, że stworzone wcześniej pliki z certyfikatem i kluczem prywatnym mamy w katalogu konfiguracji
serwera Apache (tj. /etc/apache2/).
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4.1. Konfiguracja serwera wirtualnego do obsługi żądań https
Musimy stworzyć serwer wirtualny obsługujący żądania https. Korzystamy z szablonu vhost-ssl.template,
który znajduje się w katalogu /etc/apacje2/vhosts.d. Kopiujemy go pod nową nazwą z rozszerzeniem conf,
np. ssl.conf i edytujemy:

<IfDefine SSL>

<IfDefine !NOSSL>

<VirtualHost _default_:443>

DocumentRoot "/srv/www/htdocs"

#ServerName www.spsk.pl:443 podajemy nazwę domenową serwera, taką samą jak w certyfikacie; ale nie

musimy wogóle jej podawać

#ServerAdmin webmaster@example.com

ErrorLog /var/log/apache2/error_log

TransferLog /var/log/apache2/access_log

SSLEngine on włączenie obsługi SSL

SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+SSLv2:+EXP:+eNULL ustawienia możliwości

szyfrowania połączenia

SSLCertificateFile /etc/apache2/newcert.pem wskazujemy plik zawierający certyfikat (wygenerowany

wcześniej)

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/key.pem wskazujemy plik zawierający klucz prywatny (jeśli podamy

postać zaszyfrowaną to przy każdym uruchomieniu serwera będzie trzeba podawać hasło)

#SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/ca.crt w niektórych przypadkach trzeba podać plik

certyfikatu urzędu CA, jeśli dane CA nie jest najwyższego poziomu

#SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl.crt jeśli świadczymy usługi CA, to musimy udostępniać

certyfikat CA

#SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt

#SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl jeśli świadczymy usługi CA, to musimy udostępniać listę

unieważnionych certyfikatów

#SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl

#SSLVerifyClient require możemy wymusić, aby klient weryfikował nasz certyfikat

#SSLVerifyDepth 10

#<Location /> możemy określić bardziej szczegółowe ograniczenia dostępu do katalogów, ze względu na

połączenie SSL

#SSLRequire ( %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \

# and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \

# and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \

# and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \

# and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20 ) \

# or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/

#</Location>

#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire

<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">

SSLOptions +StdEnvVars

</Files>

<Directory "/srv/www/cgi-bin">

SSLOptions +StdEnvVars

</Directory>

SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \

nokeepalive ssl-unclean-shutdown \

downgrade-1.0 force-response-1.0

CustomLog /var/log/apache2/ssl_request_log ssl_combined

</VirtualHost>

</IfDefine>

</IfDefine>

Musimy jeszcze wyedytować pliku konfiguracji startowej serwera Apache, aby uruchamiał SSLa
Edytujemy plik /etc/sysconfig/apache2 i w klauzulach:

• APACHE_MODULES=”....” musimy dopisać ssl oraz
• APACHE_SERVER_FLAGS=”” musimy dopisać SSL.

Teraz możemy uruchomić serwer Apache poleceniem: rcapache2 start
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