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Pràctica 4: Llocs web virtuals. Llocs web segurs amb SSL/TLS

1- Objectius de la pràctica

Aquesta activitat té com objectius adquirir els  següents resultats d'aprenentatge i continguts marcats al 
currículum de la UF a DOGC:

• RA1 i C1 → 
◦ RA1.7 --> Aplica tècniques criptogràfiques en l'emmagatzematge i la transmissió de la 

informació.
◦ C1.6 → Seguretat Lògica

Un altre objectiu de l'activitat és avaluar si s'han assolit correctament aquests coneixements per mitjà d'una 
pràctica.

Per desenvolupar aquests objectius:
• L'alumne  haurà  de  llegir  i  entendre   la  documentació.  Per  resoldre  qualsevol  dubte  sobre  la

documentació, es durà a terme una sessió a classe per explicar els conceptes més importants i
resoldre els dubtes que  hagin aparegut durant la lectura de la documentació.

• L'alumne haurà de lliurar una pràctica funcionant d'acord a allò que es demani a l'enunciat.

2- Conceptes sobre SSL/TLS i certificats de seguretat SSL

a) HTTPS és el resultat d'afegir una capa de software que implementa el protocol SSL/TLS  per sota de la
capa que implementa el protocol HTTP. Per tant, HTTPS no és un protocol per ell mateix sino la combinació
de HTTP sobre SSL/TLS. Tots dos protocols són de nivell d'aplicació.

b) SSL/TLS són protocols criptogràfics que permeten afegir autenticació i privacitat (per mitjà de l'encriptació
de dades) a les comunicacions. TLS (Seguretat de Capa de Transport) és l'evolució del  protocol SSL (Capà
de Connexió Segura).  Les versions de TLS utilizades avui dia són les 1.0, 1.1 i 1.2. L'última versió de SSL
va ser la 3.0.

c)  Per  mitjà  de  SSL/TLS  es  pot  afegir  autenticació del  servidor  i  també  si  és  necessari,  del  client.
L'autenticació del servidor assegura al client que “el servidor és realment qui diu que és”, 

d) Per  realitzar  la  autenticació  d'un  servidor,  cal  que  tingui  instal.lat  un  certificat. Les  comunicacions
segures per mitjà de SSL/TLS utilitzen certificats norma X.509. Aquests certificats permeten l'autenticació
per mitjà d'un sistema de criptografia asimètrica  coneguda amb el nom de  criptografia de clau pública.

e) Per mitjà de SSL/TLS es pot afegir privacitat (o confidencialitat)  a les comunicacions entre el client i el
servidor web. Per tant, podem establir connexions segures tot i que la xarxa en la qual ens trobem sigui
insegura (per exemple, una wifi).  Per afegir privacitat s'utilitza un sistema de criptografia de clau simètrica
que xifrar les les dades entre el client i servidor. La clau simètrica canvia a cada sessió de connexió. El
servidor i el client s'intercanvien la clau de simètrica que s'utilitza a cada sessió de connexió  per mitjà d'un
sistema de criptografia asimètrica.

f) L'algorisme d'encriptació utilitzats per SSL/TLS inclou una funció hash segura que assegura que les dades
no han estat modificades durant la transmissió. Aquest mecanisme ens assegura la  integritat de les dades
durant la transmissió. 

g) El certificat és molt important perquè assegura l'autenticitat d'una o de les dues parts de la comunicació.
Es pot assegurar l'autenticitat del servidor, del client o de tots 2 a l'hora.   Existeixen dos tipus de certificats:
a) Certificitats autosignats i b) Certificats signat per una Autoritat de Certificació (CA).
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h) Un certificació signat per una CA i instal·lat en un servidor, assegura al client que una autoritat externa en
la qual es confia (l'autoritat de certificació o CA) confirma que el posseïdor del certificat és realment qui
afirma ser. Una CA pot ser una autoritat governamental o una empresa de prestigi reconegut. La Generalitat,
el ministeri de l'interior o empreses com Verisign són exemples de CA. Per mitjà d'un certificat signar per
una CA podem tenir comunicacions encriptades i ens assegurem de l'autenticitat del servidor o també a
vegades del client (per exemple, quan paguem impostos per internet).

i) Els certificats signats per una CA s'han de pagar, però hi ha la possibilitat d'aconseguir un certificat de
seguretat  a la  web de  Let's  Encrypt.  Els  certificats  de Let's Encrypt  s'han de renovar cada sis  mesos.
Normalmet els certificats tenen una durada de 1 a 10 any o més.

j) Un certificat autosignat és un certificat en la qual una entitat es certifica a ella mateixa. Evidentment, si ens
connectem a un servidor amb un certificat autosignat no podem assegurar l'autenticitat però com a mínim
les dades viatgen encriptades. El certificats autosignats són de franc (me'ls faig jo mateix).

k)  Un certificat autosignat pot ser suficient per una organització petita a on tothom es coneix i l'autènticació
no sigui necessària però si que és necessiti la privacitat de les comunicacions.  Si es vol posar una botiga
virtual  o es treballa per una organització gran llavor sí que és necessari per proporcionar autenticació i
encriptació.

l) Si el client no té un certificat es poden introduir mecanismes d'autenticació que demanin a l'usuari un nom
i una contrasenya per poder ser autentificat. 

m) Enllaços:
• Why Use SSL (IBM)  

2- Afegint un certificat de seguretat SSL dins del navegador

NOTA:  El lloc  badssl.com és una pàgina creada per poder fer proves de funcionament  de certificats
digitals SSL.

a) Estableix una connexió a https://client.badssl.com/ i comprova que dóna el missatge d'error:

Aquest és el típic missatge que donarà un servidor el qual demana un certificat de seguretat instal·lat en el
navegador per poder accedir al seus recursos (fitxers html, aplicacions, formularis, imatges, etc...)

b) Accedeix a https://badssl.com/download/ i a continuació:
• Descarrega el certificat de seguretat badssl.com-client.p12 vàlid per fer proves de funcionament

de  certificats  digitals  SSL/TLS  dins  dell  lloc  web  badssl.com.  El  certificat  segurament  s'haurà
descarregat a la carpeta Downloads.

• Apunta la contrasenya que es proporciona per aquest certificat de seguretat.
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c)  Obre  Firefox i  accedeix  a  Application Menu → Settings → Privacy and Security.  Clica  el  link  View
Certificates...  i  selecciona  la  pestanya  Your  Certificates.  Fes  clic  a  Import... i  afegeix  el  certificat
descarregat a l'apartat anterior escrivint la contrasenya proporcionada en el moment de la descarrega. 

d)  Torna a establir una connexió a  https://client.badssl.com/ i  comprova que el servidor mostra aquest
missatge:

i a continuació, després de fer OK,  s'accedeix a la pàgina del lloc web:

Això vol dir que has pogut autenticar-te des del teu navegador amb el servidor del lloc web badssl.com.
Com que el lloc web és un lloc segur (HTTP) també té un certificat de seguretat del servidor i per tant, les
comunicacions tenen:

• Autenticació per les 2 bandes
• Privacitat (encriptació)
• Integritat
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3- Generació d'un certificat SSLdel costat client autosignats vàlid

a)  A l'apartat anterior hem vist com utilitzar un certificat de seguretat ja existent. Ara anem a generar un
certificat de seguretat SSL pel costat client vàlid des del principi.

b) Simularem que som una CA (autoritat de certificació) i crearem un certificat SSL per aquesta autoritat.
• Crea una carpeta de nom cert dins del teu directori personal

• Dins de la carpeta crea un parell de clau pública/privada per la nostra CA executant:
openssl genrsa -aes256 -passout pass:ClotFje22@ -out ca.pass.key 4096
openssl rsa -passin pass:ClotFje22@ -in ca.pass.key -out ca.key
rm ca.pass.key

• A continuació crea un certificat SSL de la nostra CA. Executa:

openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.pem

La darrera instrucció demana dades de la nostra CA. Proporciona aquests valors:
a) Country Name (2 letter code) [AU]:ES
b) State or Province Name (full name) [Some-State]:B
c) Locality Name (eg, city) [ ]:B
d) Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: FJE
e) Organizational Unit Name (eg, section) [ ]: CLOT
f) Common Name (eg, YOUR name) [ ]: → escriu el teu nom d'usuari en el sistema
g) Email Address [ ]: → escriu el teu nom d'usuari en el sistema + @ + el domini fje.edu

• Comprova  que  s'ha  creat  un  certificat  de  nom  ca.pem  dins  de  la  carpeat  cert  i  una  clau
privada/pública de nom ca.key.

c) Ara crearem el certificat pel navegador:
• Dins de cert, crearem una clau privada/pública per l'usuari:

openssl genrsa -aes256 -passout pass:FjeClot22@ -out client.pass.key 4096
openssl rsa -passin pass:FjeClot22@ -in client.pass.key -out client.key
rm client.pass.key

• Ara crearem un certificat de petició CSR de creació d'un certificat SSL:

openssl req -new -key client.key -out client.csr

La  darrera  instrucció  demana  dades  de  l'usuari  que  demana  un  certificat  a  la  nostra  CA.
Proporciona aquests valors:
a) Country Name (2 letter code) [AU]:ES
b) State or Province Name (full name) [Some-State]:B
c) Locality Name (eg, city) [ ]:B
d) Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: ASIX_DAW
e) Organizational Unit Name (eg, section) [ ]: PRIMER
f) Common Name (eg, YOUR name) [ ]: → escriu el teu nom d'usuari en el sistema + 00
g) Email Address [ ]: → escriu el teu nom d'usuari en el sistema + 00 + @ + el domini fje.edu
h) A challenge password [ ]: → En blanc
i) An optional company name [ ]: → En blanc

• Amb el certificat de petició i la clau del client demanarem la creació d'un certificat SSL pel nostre 
navegador a l'autoritat de certificació de 365 dies de validesa:
openssl x509 -req -days 3650 -in client.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -set_serial 01 -out client.pem
rm client.csr

• Transforma el format del certificat per poder instal·lar-lo dins de Firefox:

openssl pkcs12 -export -clcerts -in client.pem -inkey client.key -name "cert. ssl firefox" -out client.p12

i com a contrasenya escriu: FjeClot22@.
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d) Afegeix el certificat client.p12 al navegador.

e) IMPORTANT: Aquest certificat serà acceptat només pel nostre servidor local però no servirà per accedir a
altres servidors especialment si són públics.

Forma de lliurament de la pràctica

1- Activitat personal.

2- Demostració:
a) Mostra els 2 certificats instal·lats dins del teu navegador
b) Mostra que pots accedir a client.badssl.com.
c) Mostra el contingut de client.p12 executant: openssl pkcs12 -in client.p12 -info

3- Dates de lliurament: 
* Setmana del 21-11-22 al 25-12-22 dins de l'horari escolar per aconseguir el 100% de la nota.
* Setmana del 28-11-22 al 2-12-22 dins de l'horari escolar per aconseguir el 80% de la nota.
*  A partir del 2-12-22 només el 50% de la nota com a màxim

Pàgina 5 de 5


