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MỞ ĐẦU 

 

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng máy tính đã 

giúp cho việc trao đổi thông tin trở nên nhanh gọn, dễ dàng. Email cho phép 

việc nhận và gửi thư ngay trên thiết bị có kết nối Internet, E-business cho phép 

thực hiện giao dịch buôn bán trên mạng,…Tuy nhiên, thông tin quan trọng nằm 

ở kho dữ liệu hay trên đường truyền có thể bị trộm cắp, có thể bị làm sai lệch, có 

thể bị giả mạo gây ảnh hưởng lớn tới một tổ chức, các công ty hay cả một quốc 

gia. Đặc biệt, các giao dịch điện tử có nguy cơ xảy ra mất an toàn dẫn đến hậu 

quả tiềm ẩn rất lớn. Do vậy, để bảo mật các thông tin truyền trên Internet thì xu 

hướng mã hóa được sử dụng thường xuyên. Trước khi truyền qua Intenet, thông 

tin phải được mã hóa, khi đó kẻ trộm có chặn được thông tin trong quá trình 

truyền thì cũng không thể đọc được nội dung bởi vì thông tin đã được mã hóa. 

Khi tới đích, thông tin sẽ được người nhận giải mã. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì nhu cầu cho các 

phiên giao dịch và trao đổi thông tin điện tử cần bảo mật ngày càng tăng nên đã 

này sinh ra các vấn đề về an toàn như sau: bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, 

không chối bỏ. Để giải quyết các vấn đề này, luận văn nghiên cứu về cơ sở hạ 

tầng khóa công khai (PKI). Đặc biệt, nghiên cứu giải pháp chứng thực chéo và 

xây dựng ứng dụng sử dụng giải pháp chứng thực chéo để giải quyết vấn đề thực 

hiện liên kết, phối hợp giữa các hệ thống PKI độc lập với nhau nhằm tạo ra mối 

quan hệ tin tưởng  giữa các PKI điển hình là trong triển khai Chính phủ điện tử 

và dịch vụ công trực tuyến. 

Nội dung luận văn được chia thành 3 chương, kết luận và tài liệu tham 

khảo: 

Chương 1: Tổng quan về mật mã. 

Chương này tập trung tìm hiểu về mật mã học, hai loại mật mã thường được 

sử dụng là mật mã khóa bí mật và mật mã khóa công khai, chữ ký số và hàm 

băm. Hệ mã hóa, chữ ký số cũng như hàm băm chính là nền tảng để xây dựng hệ 

thống PKI sẽ được nêu tại chương tiếp theo. 

Chương 2: Cơ sở hạ tầng khóa công khai. 

 Chương này sẽ tìm hiểu về cơ sở hạ tầng khóa công khai, thực trạng về việc 

sử dụng hệ thống PKI, các thành phần chính của hệ thống PKI, kiến trúc một 

trung tâm chứng thực CA, các hoạt động chính trong hệ thống PKI, chứng thư 

số và chứng thực chéo để xác thực mối quan hệ giữa các PKI. 
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Chương 3: Một số ứng dụng của Hệ thống chứng thực điện tử PKI. 

Chương này xây dựng ứng dụng chứng thực chéo giữa các PKI sử dụng hệ 

thống phần mềm trung tâm CA mã nguồn mở EJBCA. 
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CHƯƠNG I 

TỔNG QUAN MẬT MÃ HỌC 

 

Mật mã học là một ngành có lịch sử từ hàng nghìn năm. Trong suốt quá 

trình phát triển, lịch sử của mật mã học chính là lịch sử của những phương pháp 

mật mã học cổ điển. Vào đầu thế kỷ 20, cơ cấu cơ khí và điện cơ xuất hiện như 

máy Enigma, đã giúp cho việc mã hóa ngày càng phức tạp và hiệu quả hơn. Sự 

ra đời và phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử và máy tính là một bước tiến 

quan trọng tạo điều kiện cho mật mã học phát triển nhảy vọt và có nhiều ứng 

dụng trong thực tế. 

Chuẩn mật mã DES và các kỹ thuật mật mã khóa công khai là tiền đề cho 

sự phát triển của mật mã học. Mật mã học đã trở thành công cụ được sử dụng 

rộng rãi trong trao đổi thông tin và bảo mật mạng máy tính. Hiện nay, mật mã 

đang được sử dụng rộng rãi để giữ bí mật trong truyền tin.Đặc biệt,đối với lĩnh 

vực quân sự, chính trị, an ninh quốc phòng thì mật mã là một vấn đề không thể 

thiếu.  

Lý do mật mã học được sử dụng phổ biến để đảm bảo an toàn cho thông 

tin liên lạc đó là nó bảo đảm được các thuộc tính: 

- Tính bí mật: Chỉ có người nhận đã xác thực mới có thể lấy ra được nội 

dung của thông tin trong thông điệp đã được mã hóa. Nói cách khác, nội dung 

của thông điệp không bị lộ bất kỳ một thông tin nào. 

- Toàn vẹn: Người nhận cần có khả năng xác định được thông tin có bị 

thay đổi trong quá trình truyền thông tin hay không. 

- Xác thực: Người nhận cần phải xác định người gửi và kiểm tra xem 

người gửi đó có thực sự gửi thông tin đi hay không. 

- Chống chối bỏ: Người gửi không thểchối bỏ việc mình gửi thông tin đi. 

- Chống lặp lại: Bên thứ 3 không được phép copy lại văn bản và gửi nhiều 

lần đến người nhận mà người gửi không hề hay biết. 

Bản tin ban đầu được chuyển đổi thành bản tin mã hóa gọi là sự mã hóa, 

sự chuyển đổi ngược lại từ bản tin mã hóa thành bản tin ban đầu được gọi là giải 

mã. 

Bản tin ban đầu được gọi là bản rõ, bản tin được mã hóa sẽ trở thành bản 

mã. Toàn bộ cơ chế bí mật đó được gọi là mật mã. 

Mật mã được chia làm hai loại chính là mật mã khóa bí mật (mật mã đối 

xứng) và mật mã hóa công khai (mật mã phi đối xứng). 
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1.1. Mật mã khóa bí mật 

1.1.1. Giới thiệu về mật mã khóa bí mật và các khái niệm có liên quan 

Mật mã khóa bí mật còn được gọi là mật mã khóa đối xứng. Đây là 

phương pháp mã hóa sử dụng cặp khóa đối xứng, người gửi và người nhận sẽ 

dùng chung một khóa để mã hóa và giải mã thông điệp. Trước khi mã hóa thông 

điệp gửi đi, bên gửi và bên nhận phải có khóa chung và hai bên phải thống nhất 

thuật toán để mã hóa và giải mã. Để đảm bảo tính bí mật trong truyền thông thì 

hai bên tham gia phải giữ kín và không để lộ thông tin về khóa bí mật. 

 

Hình 1.1.Mật mã khóa bí mật 

Độ an toàn của thuật toán này phụ thuộc vào khóa, nếu khóa dùng chung 

bị lộ thì bất kỳ người nào cũng có thể mã hóa và giải mã thông điệp trong hệ 

thống mã hóa. 

Ứng dụng: Thuật toán này được sử dụng trong môi trường như trong cùng 

một văn phòng vì khi đó khóa dễ dàng được chuyển đi, có thể dùng để mã hóa 

thông tin khi lưu trữ trên đĩa nhớ. 

1.1.2. Một vài thuật toán sử dụng trong mật mã khóa đối xứng 

1.1.2.1. Triple DES 

3DES (Triple DES) là thuật toán mã hóa khối trong đó khối thông tin 64 

bit sẽ được lần lượt mã hóa 3 lần bằng thuật toán mã hóa DES với 3 khóa khác 

nhau. Do đó, chiều dài khóa mã hóa sẽ lớn hơn và độ an toàn sẽ cao hơn so với 

DES do 3DES dùng 3 khóa khác nhau để mã hóa dữ liệu. Bộ xử lý thực hiện các 

bước sau [1]: 

- Khóa đầu tiên dùng để mã hóa dữ liệu.  
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- Khóa thứ hai sẽ dùng để giải mã dữ liệu vừa được mã hóa. 

- Cuối cùng, khóa thứ ba sẽ mã hóa lần thứ hai.  

Toàn bộ quá trình xử lý của 3DES tạo thành một thuật giải có độ an toàn 

cao. Nhưng bởi vì đây là một thuật giải phức tạp nên thời gian thực hiện sẽ lâu 

hơn gấp 3 lần so với phương pháp mã hóa DES. 

1.1.2.2. AES 

Là thuật toán mã hóa khối. 

AES làm việc với khối dữ liệu 128 bit và khóa độ dài 128, 192 hoặc 256 

bit. 

Hầu hết các phép toán trong thuật toán AES đều được thực hiện trong 

một trường hữu hạn của các byte. Mỗi khối dữ liệu gồm 128 bit đầu vào được 

chia thành 16 byte (mỗi byte 8 bit),có thể xếp thành 4 cột, mỗi cột 4 phần tử hay 

là một ma trận 4x4 của các byte, ma trận này được gọi là ma trận trạng thái. 

Trong quá trình thực hiện thuật toán các toán tử tác động để biến đổi ma trận 

trạng thái này [2]. 

Ưu nhược điểm của mật mã khóa bí mật 

- Ưu điểm: 

Tốc độ mã hóa rất nhanh. 

- Nhược điểm: 

 Hai bên bắt buộc phải tiến hành thống nhất với nhau về khóa bí mật 

thì mới có thể truyền tin an toàn. 

 Việc phân phối khóa mật tới những người tham gia vào quá trình 

truyền tin thông qua các kênh an toàn có thể bị lộ khóa, nơi phân 

phối khóa có thể bị tấn công dẫn tới việc khó đảm bảo an toàn về 

khóa. 

 Khi trao đổi thông tin với nhiều đối tác, mỗi đối tác tham gia sử 

dụng một khóa mật thì việc quản lý một số lượng lớn khóa mật là 

điều rất khó khăn. 

 Bên nhận có thể làm giả thông báo nhận được từ bên gửi. 

Các hạn chế của mật mã khóa đối xứng sẽ được giải quyết bằng mật mã 

khóa côngkhai. 

1.2. Mật mã khóa công khai 

1.2.1. Khái niệm 

Mật mã khóa công khai còn được gọi là mật mã phi đối xứng. 

Mật mã khóa công khai cho phép người sử dụng trao đổi các thông tin 

mật mà không cần phải trao đổi các khóa bí mật trước đó. Trong mật mã khóa 
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công khai sử dụng một cặp khóa có quan hệ toán học với nhau là khóa công khai 

(Public Key)/khóa riêng (Private Key) [2]. 

Khóa riêng phải được giữ bí mật còn khóa công khai được phổ biến công 

khai. Khóa công khai dùng để mã hóa còn khóa riêng dùng để giải mã, nếu chỉ 

biết khóa công khai thì không thể tìm ra khóa bí mật. 

Việc sử dụng mật mã khóa công khai cung cấp cho ta những ứng dụng 

quan trọng trong việc bảo vệ thông tin: 

a. Bảo vệ tính bí mật của thông tin 

Giả sử Bob muốn gửi cho Alice một thông điệp M, Bob sẽ phải thực hiện 

các bước sau: 

- Mã hóa thông điệp M bằng khóa công khai của Alice 

- Gửi bản mã thông điệp cho Alice 

Khi Alice nhận được thông điệp đã được mã hóa của Bob, Alice sẽ dùng 

khóa riêng của mình để giải mã thông điệp đó. 

 

 
 

Hình 1.2. Mật mã khóa công khai 

Phương pháp này cung cấp tính bí mật vì chỉ có Alice mới có khóa bí mật 

để giải mã thành công bản mã mà Bob đã gửi. Tuy nhiên, phương pháp này lại 

không cung cấp bất kỳ quá trình xác thực nào để khảng định bản mã mà Alice 

nhận là do Bob gửi vì khóa công khai của Alice ai cũng biết. 

b. Xác thực thông tin 

Bob muốn mọi người biết tài liệu M là của chính Bob gửi, Bob có thể sử 

dụng khóa riêng của mình để ký lên tài liệu M. 
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Khi Alice nhận được tài liệu, Alice sẽ kiểm tra chữ ký có trong tài liệu M 

bằng khóa công khai của Bob và Alice biết chắc chắn được rằng tài liệu này là 

do Bob ký vì chỉ có Bob mới có khóa riêng dùng để ký lên tài liệu. 

Phương pháp này giúp người sử dụng có thể xác thực được nguồn gốc của 

tài liệu, tuy nhiên tính bí mật của tài liệu không được bảo vệ. Do đó, người 

không được quyền xem tài liệu vẫn có thể xem được nó. 

c. Bảo vệ tính bí mật và xác thực thông tin 

Để đảm bảo thông tin vừa bí mật, vừa xác thực, cần phải thực hiện mã hóa 

hai lần. 

- Trước tiên, Bob phải ký thông điệp bằng khóa riêng của mình (nhằm 

đảm bảo tính xác thực). 

- Sau đó, Bob sử dụng khóa công khai của Alice để mã hóa tiếp thông 

báo vừa được mã hóa (nhằm đảm bảo tính bí mật). 

Cuối cùng, Bob gửi bản mã đến Alice, Alice nhận được sẽ giải mã theo 

thứ tự ngược lại để lấy được bản rõ. 

1.2.2. Các thuật toán sử dụng trong mật mã khóa công khai 

1.2.2.1. RSA 

Thuật toán RSA được Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman mô tả lần 

đầu tiên vào năm 1977 tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). 

RSA là một thuật toán mã hóa khóa công khai. 

RSA là thuật toán khởi đầu của lĩnh vực mật mã trong việc sử dụng khóa 

công khai và phù hợp để tạo ra chữ ký điện tử. RSA đang được sử dụng phổ 

biến trong thương mại điện tử và với độ dài khóa đủ lớn thì nó có thể được đảm 

bảo an toàn. 

Độ an toàn của hệ thống RSA dựa trên 2 vấn đề của toán học: bài toán 

phân tích ra thừa số nguyên tố và bài toán RSA. 

RSA có tốc độ thực hiện chậm hơn so với AES và các thuật toán mã hóa 

đối xứng khác. Trên thực tế, người ta sử dụng một thuật toán mã hóa đối xứng 

để mã hóa văn bản cần gửi còn RSA chỉ sử dụng để mã hóa khóa để giải mã. 

1.2.2.2. Phương thức trao đổi khóa Diffie-Hellnman 

Trao đổi khóa Diffie–Hellman (D-H) là một phương pháp trao 

đổi khóa được phát minh sớm nhất trong mật mã học. Phương pháp trao đổi 

khóa Diffie–Hellman cho phép người và thực thể giao tiếp thiết lập một khóa bí 

mật chung để mã hóa dữ liệu sử dụng trên kênh truyền thông không an toàn mà 

không cần có sự thỏa thuận trước về khóa bí mật giữa hai bên. Khóa bí mật tạo 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B3a_(m%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_m%E1%BA%ADt_chung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_m%E1%BA%ADt_chung&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%AAnh_(truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng)&action=edit&redlink=1
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ra sẽ được sử dụng để mã hóa dữ liệu với phương pháp mã hóa khóa đối 

xứng[2]. 

Các thuật toán mã hóa khóa công khai cũng không được đảm bảo an toàn 

tốt hơn các thuật toán khóa bí mật. Vì vậy, cũng giống như tất cả các thuật toán 

mật mã nói chung, các thuật toán mã hóa khóa công khai cần phải được sử dụng 

một cách thận trọng. 

Ưu nhược điểm của mật mã khóa công khai: 

Ưu điểm: 

- Do khóa công khai được dùng để mã hóa, khóa riêng dùng để giải mã 

được giữ kín nên các bên không phải chia sẻ khóa mật nào khác trước khi truyền 

thông với nhau, tạo ra sự đơn giản và tiện dụng. 

- Số lượng khóa công khai cần phải phân phối bằng với số lượng người 

tham gia truyền tin do đó, giúp hệ thống có thể mở rộng được trong phạm vi lớn, 

đồng thời tránh được những vấn đề phức tạp trong việc phân phối khóa cho các 

bên tham gia. 

- Hỗ trợ công nghệ chữ ký điện tử cùng với các kết quả trả về từ hàm băm 

đảm bảo được tính xác thực nguồn gốc, tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ chống 

chối bỏ. 

Nhược điểm: 

- Do bản chất các hệ mật mã khóa công khai đều dựa vào các bài toán khó 

nên tốc độ mã hóa chậm, đối với những dữ liệu lớn thời gian mã hóa công khai 

có thể chậm hơn mã hóa khóa bí mật từ 100 đến 1000 lần. Vì vậy mà Hệ mật mã 

khóa công khai khó được dùng một cách độc lập trong mật mã. 

- Khóa bí mật có thể được tìm ra bởi một người nào đó. 

- Khả năng có thể bị tấn công khi kẻ tấn công lợi dụng việc phân phối 

khóa công khai để thay đổi khóa công khai. Khi đó, kẻ tấn công đứng ở giữa để 

nhận các gói tin, sau đó giải mã gói tin để biết nội dung rồi lại mã hóa với khóa 

công khai và gửi đi để tránh bị phát hiện.  

- Khi các bên công bố khóa công khai của mình cho người khác có thể 

xảy ra trường hợp công bố khóa công khai giả mạo, khi đó giao dịch sẽ không 

còn an toàn nữa. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phải chứng thực khóa công khai để 

đảm bảo giao dịch được an toàn. 

1.3. Chữ ký số 

1.3.1. Định nghĩa chữ ký số và các khái niệm 

Chữ ký số dựa trên nền tảng mật mã khóa công khai, mỗi chủ thể truyền 

thông sẽ có một cặp khóa riêng – công khai, khóa riêng được chủ thể giữ bí mật 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B3a_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B3a_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%A9ng
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và khóa công khai được công bố công khai, nếu chỉ biết khóa công khai thì 

không thể tìm ra khóa riêng tương ứng.  

Chữ ký điện tử là thông tin được mã hoá bằng khoá riêng của người gửi, 

được gửi kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh, xác thực 

đúng nguồn gốc và tính toàn vẹn của tài liệu nhận được. Chữ ký điện tử thể hiện 

văn bản gửi đi là đã được ký bởi chính người sở hữu một khoá riêng tương ứng 

với một khóa công khai nào đó nào đó [1]. 

- Hạ tầng khóa công khai là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn 

với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai - bí mật và qua đó có thể ký các 

văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật. Khóa công khai thường 

được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai.  

Khi sử dụng chữ ký số trong truyền thông sẽ đảm bảo được các tính chất 

sau: 

+ Xác thực được định danh của người gửi và nguồn gốc của thông điệp 

bởi vì chỉ có người gửi mới có thể tạo ra chữ ký có giá trị và được xác minh 

đúng đắn khi sử dụng khóa công khai tương ứng để xác minh. 

+ Bất kỳ một sự cố nào trên đường truyền đều dẫn đến kết quả quá trình 

xác minh chữ ký là không chính xác nên đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu 

được gửi. 

+ Chỉ có người chủ khóa riêng mới có thể ký số, chính vì vậy mà người 

này sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm của mình khi đã ký gửi các văn bản. 

+ Không thể tạo ra một văn bản với một chữ ký có sẵn, chính vì vậy mà 

không thể dùng lại chữ ký. 

Bản chất của quá trình ký lên bản tin chính là sử dụng khóa bí mật của 

mình để mã hóa bản tin. Nếu áp dụng đúng nghĩa như vậy thì sẽ nảy sinh một số 

vấn đề khi bản tin lớn, vấn đề này xuất phát từ chính bản thân chữ ký số là sử 

dụng mật mã khóa công khai. Chính vì vậy mà kỹ thuật sử dụng chữ ký số với 

hàm băm được đề cập trong phần tiếp theo là giải pháp sử dụng hiện nay. 

Sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký. 

1.3.2. Tạo và kiểm tra chữ ký số 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_t%E1%BA%A7ng_kh%C3%B3a_c%C3%B4ng_khai
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_th%E1%BB%B1c_kh%C3%B3a_c%C3%B4ng_khai
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Hình 1.3. Tạo và kiểm tra chữ ký 

Tạo chữ ký số: 

+ Bên gửi sẽ sử dụng một hàm băm H để băm bản tin cần gửi đi, kết quả 

thu được một giá trị băm H1. 

+ Bên gửi sẽ sử dụng khóa riêng của mình để ký lên giá trị băm H1 vừa 

thu được từ việc băm bản tin, kết quả thu được là chữ ký của người gửi trên bản 

tin cần gửi. 

+ Bên gửi gộp bản tin cần gửi và chữ ký tương ứng gửi tới cho bên nhận. 

Kiểm tra chữ ký số: 

+ Bên nhận sử dụng khóa công khai của bên gửi để giải mã chữ ký mà 

bên gửi đã gửi. Kết quả thu được giá trị H2. 

+ Bên gửi sẽ so sánh giá trị của H1 và H2, nếu như H1=H2 thì chữ ký trên 

thông điệp được gửi là có giá trị tức là bản tin được gửi từ người có khóa riêng 

tương ứng với khóa công khai dùng để xác minh và bản tin không bị thay đổi 

trong quá trình truyền và ngược lại nếu H1 khác H2 thì chữ ký trên thông điệp 

được gửi là không có giá trị. 

1.3.3. Các thuật toán chữ ký số thông dụng 

Sơ đồ chữ ký số phải thực hiện ít nhất 3 thuật toán, đó là thuật toán dùng 

để tạo khóa, thuật toán dùng để tạo ra chữ ký số và thuật toán để xác nhận chữ 

ký số nhằm xác định được người tạo ra hay chịu trách nhiệm đối với một thông 

điệp được ký. 
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1.3.3.1.Thuật toán chữ ký số RSA  

Thuật toán chữ ký số RSA được xây dựng dựa trên thuật toán mã hóa 

khóa công khai RSA [1].  

Lược đồ chữ ký số RSA: 

1.Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (d,e):  

 Chọn 2 số nguyên tố lớn ngẫu nhiên p, q. Nhằm có sự an toàn 

tối đa nên chọn p và q có độ dài bằng nhau. 

 Tính n=pq và φ=(p−1)(q−1).  

 Chọn ngẫu nhiên một số nguyên e (1<e<φ) sao cho gcd(e, 

φ)=1 với gcd là ước số chung lớn nhất.  

 Tính: d=e-1 mod φ.  

-Kết quả ta có được cặp khóa: khóa công khai (n,e) và khóa bí mật (n,d).  

2. Ký số: 

Hai người sẽ sử dụng chung một hàm băm ℋ an toàn trước hiện tượng 

xung đột. Để ký một thông điệp m, người ký thực hiện các bước sau:  

 Dùng hàm băm ℋ để băm thông điệp m: h=ℋ(m). 

 Tạo chữ ký số sử dụng khóa bí mật (n,d) để tính: 

 s=h d  mod n.  

Chữ ký của m là s và được gửi kèm với thông điệp m đến người nhận.  

3. Kiểm tra chữ ký: 

Để xác nhận chữ ký, người nhận thực hiện các bước sau: 

 Sử dụng khóa công khai (n,e) của người ký để giải mã chữ ký:  

h=s e mod n.  

 Sử dụng cùng hàm băm ℋ với người ký để băm thông điệp m: 

h′=H(m).  

 Chấp nhận chữ ký nếu h′=h. Ngược lại từ chối chữ ký.  

1.3.3.2. Thuật toán chuẩn chữ ký số DSS 

Chuẩn chữ ký số DSS (Digital Signature Standard) được đề xuất năm 

1991, là cải biên của sơ đồ chữ ký ElGamal, và được chấp nhận là chuẩn vào 

năm 1994 để dùng trong một số lĩnh vực giao dịch ở USA.  

Thông thường tài liệu số được mã hoá và giải mã 1 lần. Nhưng chữ ký lại 

liên quan  đến pháp luật, chữ ký, có thể phải kiểm thử sau nhiều năm đã ký. Do 

đó chữ ký phải được bảo vệ cẩn thận.  
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Số nguyên tố p phải đủ lớn (chẳng hạn dài cỡ 512 bit) để bảo đảm an toàn, 

nhiều người đề nghị nó phải dài 1024 bit. Tuy nhiên, độ dài chữ ký theo sơ đồ 

Elgamal là gấp đôi số bit của p, do đó nếu p dài 512 bit thì độ dài chữ ký là 1024 

bit.  

Trong ứng dụng dùng thẻ thông minh (Smart card) lại mong muốn có chữ 

ký ngắn, nên  giải pháp sửa đổi là một mặt dùng p với độ dài từ 512 bit đến 1024 

bit (bội của 64), mặt khác trong chữ ký (, ), các số ,  có độ dài biểu diễn 

ngắn, ví dụ 160 bit. Khi đó chữ ký là 320 bit [1].  

Điều này được thực hiện bằng cách dùng nhóm con cyclic Zq*  của Zp*  

thay cho Zp*,  do đó mọi tính toán được thực hiện trong Zp*, nhưng thành phần 

chữ ký lại thuộc  Zq*. Với x P, a là khóa bí mật, h là khóa công khai, g  Zp*, p 

là số nguyên tố sao cho bài toán logarit  rời rạc trong  Zp  là  “khó” giải. 

+ Trong sơ đồ ký Elgamal, công thức tính   được sửa đổi thành    

 = (x + a * ) r -1  mod q. 

+ Điều kiện kiểm thử   hgx  mod p được sửa đổi thành       

)(mod
11

px   
  . 

Nếu UCLN(x + g * ,  p-1) = 1   thì    -1   mod p tồn tại.  

Sơ đồ chuẩn chữ ký số DSS: 

1. Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (a, h) :  

- Chọn số nguyên tố  p  sao cho bài toán logarit rời rạc trong  Zp  là  “khó” 

giải.   

 - Chọn q  là ước nguyên tố của  p-1.  Tức là   p-1 = t * q hay p = t * q + 1. 

   (Số nguyên tố pcỡ 512 bit,  q cỡ 160 bit).  

- Chọn  g  Zp*  là căn bậc q của 1 mod p, (g  là phần tử sinh của  Zp* ).  

   Tính   = g t , chọn khóa bí mật  a  Zp*, tính khóa công khai  h amod  p. 

-  Đặt P = Z q*,A = Z q*  x  Z q*, K = (p, q, , a, h)/ a  Zp*, hamod p. 

-  Với mỗi khóa (p, q, , a, h), k’ = a  bí mật, k” = (p, q, , h) công khai.  

2. Ký số: Dùng 2 khóa ký: khóa avà khóa ngẫu nhiên bí mật r Z q*.  

                Chữ ký trênx Zp* là Sig k’  (x, r) = (, ), trong đó 

 = (r mod p) mod q,        = ((x + a *  )  *  r -1  mod q.  

               (Chú ý  r Z q*,  để bảo đảm tồn tại  r -1  mod q). 

3. Kiểm tra chữ ký:Với  e1  =  x *  -1 mod q,  e2  =    *  -1 mod q. 

Ver k”  (x,  , ) = đúng (e1 * he2mod  p) mod q  =  
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1.4. Hàm băm 

1.4.1. Định nghĩa hàm băm 

Chữ ký số dựa trên nền tảng là mật mã khóa công khai, quá trình ký số 

cũng chính là quá trình mã hóa. Trong khi đó tốc độ mã hóa của mật mã khóa 

công khai lại chậm, do đó, nếu bản tin cần ký có độ dài lớn thì sẽ nảy sinh một 

số vấn đề: 

- Với bản tin có độ dài là a thì chữ ký được sinh ra tương ứng với bản tin 

đó cũng có độ dài là a, và người gửi sẽ phải gửi một thông điệp dài là 2a cho 

người nhận. 

- Tốc độ sinh ra chữ ký sẽ rất chậm nếu như độ dài của bản tin lớn. 

Từ các vấn đề này, ý tưởng hàm băm để sinh ra giá trị băm cho bản tin 

và ký lên giá trị băm đó là đại diện cho bản tin cần ký. 

Hàm băm là thuật toán không dùng khóa để mã hóa, nó có nhiệm vụ 

“lọc” (băm) tài liệu và cho   kết quả là một giá trị “băm” có kích thước cố định, 

còn gọi là “đại diện tài liệu” hay “đại diện bản tin”, “đại diện thông điệp” [1].    

Hàm băm là hàm một chiều, theo nghĩa giá trị của hàm băm là duy nhất, 

và  từ giá trị băm này, “khó thể” suy ngược lại được nội dung hay độ dài ban đầu 

của tài liệu gốc.   

Hàm băm h là hàm một chiều (One-way Hash) với các đặc tính sau: 

- Với tài liệu đầu vào (bản tin gốc) x, chỉ thu được giá trị băm duy nhất    

z = h(x). 

- Nếu dữ liệu trong bản tin x bị thay đổi hay bị xóa để thành bản tin x’, thì 

giá trị băm h(x’)   h(x).  

 Cho dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ, ví dụ chỉ thay đổi 1 bit dữ liệu của bản 

tin gốc x,thì giá trị băm h(x) của nó cũng vẫn thay đổi. Điều này có nghĩa là: hai 

thông điệp khác nhau, thì giá trị băm của chúng cũng khác nhau.  

- Nội dung của bản tin gốc “khó” thể suy ra từ giá trị hàm băm của nó. 

Nghĩa là: với thông điệp x thì “dễ” tính được z = h(x), nhưng lại “khó” tính 

ngược lại được x nếu chỉ biết giá trị băm h(x) (Kể cả khi biết hàm băm h). 

1.4.2. Ứng dụng của hàm băm 

 Với bản tin dài x, thì chữ ký trên x cũng sẽ dài, như vậy tốn thời gian 

“ký”, tốn bộ nhớ lưu giữ “chữ ký”, tốn thời gian truyền “chữ ký” trên mạng.

 Người ta dùng hàm băm  h  để tạo đại diện bản tin  z = h(x), nó có độ dài 

ngắn (ví dụ 128 bit). Sau đó ký trên z, như vậy chữ ký trên z  sẽ nhỏ hơn rất 

nhiều so với chữ ký trên bản tin gốc x. 
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 - Hàm băm dùng để xác định tính toàn vẹn dữ liệu. 

 - Hàm băm dùng để bảo mật một số dữ liệu đặc biệt, ví dụ bảo vệ khóa 

mật mã, … 

1.4.3. Một số hàm băm thông dụng 

 SHS là chuẩn gồm tập hợp các thuật toán băm mật mã an toàn (Secure 

Hash Algorithm – SHA) như SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 

do NIST và NSA xây dựng. 

 Phương pháp SHA-1 (cũng như SHA-0) được xây dựng trên cùng cơ sở 

với phương pháp MD5. Tuy nhiên, phương pháp SHA-1 sử dụng trên hệ thống 

Big-endian thay vì Little-endiannhư phương pháp MD5. Hàm băm SHA-1 tạo ra 

thông điệp rút gọn kết quả có độ dài 160 bit nên thường được sử dụng. 

 Tất cả các thuật toán băm SHA là những hàm băm một chiều có thể xử lý 

thông điệp để tạo ra Message Digest. Những giải thuật này đảm bảo tính toàn 

vẹn của thông điệp: bất kỳ sự thay đổi nào trong thông điệp gốc sẽ có khả năng 

phát hiện ra sự thay đổi đó. Điều này rất có ý nghĩa trong vấn đề tạo và xác minh 

chữ ký số. Mỗi thuật toán SHA đều trải qua 2 quá trình đó là tiền xử lý và tính 

toán giá trị băm. Tiền xử lý bao gồm quá trình: thêm bit, chia thông điệp sau khi 

thêm bit thành N blocks m-bits, khởi tạo một giá trị cho việc tính giá trị băm. 

Tiếp theo là quá trình tính toán để tìm giá trị băm thông qua một quy trình lặp. 

Kết chương: Chương này tập trung vào việc mã hóa dữ liệu, đưa ra được 

khái niệm về mã hóa dữ liệu và các hệ mã hóa trong đó có hệ mã hóa công khai. 

Nghiên cứu tổng quan về chữ ký số và hàm băm. Hệ mã hóa, chữ ký số cũng 

như hàm băm chính là nền tảng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khóa công 

khai PKI sẽ được nêu tại chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG II 

CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI 

 

Trong lịch sử mật mã học, khóa dùng trong các quá trình mã hóa và giải 

mã phải được giữ bí mật và cần được trao đổi bằng một phương pháp an toàn 

khác (không dùng mật mã) như gặp nhau trực tiếp hay thông qua một người đưa 

thư tin cậy. Vì vậy quá trình phân phối khóa trong thực tế gặp rất nhiều khó 

khăn, đặc biệt là khi số lượng người sử dụng rất lớn. PKI đã giải quyết được vấn 

đề này vì nó cho phép người dùng gửi thông tin mật trên đường truyền không an 

toàn mà không cần thỏa thuận khóa từ trước.  

2.1. Lịch sử phát triển PKI 

Việc Diffie, Hellman, Rivest, Shamir, và Adleman công bố công trình 

nghiên cứu về trao đổi khóa an toàn và thuật toán mật mã hóa khóa công 

khai vào năm 1976 đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức trao đổi thông tin mật. 

Cùng với sự phát triển của các hệ thống truyền thông điện tử tốc độ cao (Internet 

và các hệ thống trước nó), nhu cầu về trao đổi thông tin bí mật trở nên cấp thiết. 

Thêm vào đó một yêu cầu nữa phát sinh là việc xác định định dạng của những 

người tham gia vào quá trình thông tin. Vì vậy, ý tưởng về việc gắn định dạng 

người dùng với chứng thực được bảo vệ bằng các kỹ thuật mật mã đã được phát 

triển một cách mạnh mẽ [9]. 

Nhiều giao thức sử dụng các kỹ thuật mật mã mới đã được phát triển và 

phân tích. Cùng với sự ra đời và phổ biến của World Wide Web, những nhu cầu 

về thông tin an toàn và nhận thức người sử dụng càng trở nên cấp thiết. Taher 

ElGamal và các cộng sự tại Netscape đã phát triển giao thức SSL nhằm thực 

hiện các nhiệm vụ như xác thực server, xác thực client, mã hóa kết nối. Sau đó, 

các thiết chế PKI được tạo ra để phục vụ nhu cầu truyền thông an toàn. 

Tuy nhiên, các luật và quy định đã được thông qua lại không thống nhất 

trên thế giới. Thêm vào đó là những khó khăn về kỹ thuật và vận hành khiến cho 

việc thực hiện PKI khó khăn hơn rất nhiều so với kỳ vọng ban đầu. 

Đến đầu thế kỷ 21, người ta nhận ra rằng các kỹ thuật mật mã cũng như 

các quy trình/giao thức rất khó được thực hiện chính xác và các tiêu chuẩn hiện 

tại chưa đáp ứng được các yêu cầu đề ra. 

Thị trường PKI thực sự đã tồn tại và phát triển nhưng không phải với quy 

mô đã được kỳ vọng từ những năm giữa của thập kỷ 1990. PKI chưa giải quyết 

được một số vấn đề mà nó được kỳ vọng. Những PKI thành công nhất tới nay là 

các phiên bản do các chính phủ thực hiện. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Whitfield_Diffie
https://vi.wikipedia.org/wiki/Martin_Hellman
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Rivest&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Adi_Shamir&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonard_Adleman&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trao_%C4%91%E1%BB%95i_kh%C3%B3a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%C3%B3a_kh%C3%B3a_c%C3%B4ng_khai
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%C3%B3a_kh%C3%B3a_c%C3%B4ng_khai
https://vi.wikipedia.org/wiki/1976
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_th%E1%BB%A9c_truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Taher_ElGamal&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Taher_ElGamal&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Netscape
https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/1990
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Tới nay, PKI vẫn đang được đầu tư và thúc đẩy. Và để hiện thực hóa ý 

tưởng tuyệt vời này, các tiêu chuẩn cần phải được nghiên cứu phát triển ở các 

mức độ khác nhau bao gồm: mã hóa, truyền thông và liên kết, xác thực, cấp 

phép và quản lý. Nhiều chuẩn bảo mật trên mạng Internet, chẳng hạn Secure 

Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) và Virtual Private Network 

(VPN), chính là kết quả của sáng kiến PKI. 

Quá trình nghiên cứu và phát triển PKI là một quá trình lâu dài và cùng 

với nó, mức độ chấp nhận của người dùng cũng tăng lên một cách khá chậm 

chạp. Cũng giống như với nhiều tiêu chuẩn công cộng khác, tỷ lệ người dùng 

chấp nhận sẽ tăng lên chỉ khi các chuẩn đó trở nên hoàn thiện, chứng minh được 

khả năng thực sự của nó, và khả năng ứng dụng và hiện thực hóa của nó là khả 

thi (cả về khía cạnh chi phí lẫn thực hiện). 

2.2. Thực trạng PKI tại Việt Nam 

2.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật 

Hiện nay, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong các cơ 

quan nhà nước trong việc truyền gửi thông tin trên môi trường mạng. Để đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin giải pháp tất yếu là sử dụng các dịch vụ chứng 

thực điện tử. Vì thế, hàng loạt các Văn bản quy phạm pháp luật đã ra đời tạo 

hành lang pháp lý và điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ quá trình triển khai ứng dụng 

chứng thực và chữ ký số tạo nền tảng cho xây dựng Chính phủ điện tử. 

Các Văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành: 

Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ra đời đánh dấu 

một mốc quan trọng góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

hoạt động kinh tế, xã hội. Luật công nhận giá trị pháp lý của thông điệp điện tử, 

chữ ký điện tử, và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử với các điều kiện an toàn 

kèm theo. 

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày ngày 19/11/2015 

chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật An toàn thông tin mạng là bước 

khởi đầu hoàn thiện khung pháp luật về an toàn thông tin một cách đồng bộ, khả 

thi; Phát huy tối đa các nguồn lực để bảo đảm an toàn thông tin mạng; Bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế xã hội, quốc phòng an ninh. 

 Nghị định số 26/2007/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đã thừa nhận chữ ký 

sốchính thức trên văn bản điện tử có giá trị như chữ ký và con dấu của người có 

thẩm quyền trên văn bản giấy. Văn bản điện tử bao gồm các dạng thông tin bất 
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kỳ như âm thanh, hình ảnh khi đã được số hóa. Thuật ngữ “người sử dụng cuối” 

trong chứng thực số cũng được mở rộng ra cho các phần mềm, thiết bị hay các 

tiến trình trong hệ thống công nghệ thông tin.  

Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 

năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ 

ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 

23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007. 

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ  

yêu cầu các cơ quan Nhà nước tăng cường sử dụng thư điện tử trong các hoạt 

động của mình, đồng thời phối hợp trong việc sử dụng chứng thư số chuyên 

dùng và hệ thống xác thực. 

Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử. 

Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

2.2.2. Thực trạng triển khai PKI tại Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam có hai hệ thống PKI chính là: Dịch vụ chứng thực 

điện tử cho hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (PKI Chính phủ) 

do Ban Cơ yếu Chính phủ đảm nhiệm và Dịch vụ chứng thực điện tử cho hoạt 

động công cộng do Bộ Thông tin và truyền thông quản lý. 

- Đối với dịch vụ chứng thực điện tử cho hoạt động của cơ quan thuộc hệ 

thống chính trị (PKI Chính phủ): 

Việc triển khai PKI cho hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính 

trị được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thể hiện ở cả hai khía cạnh là thúc 

đẩy ứng dụng dịch vụ chứng thực điện tử trong các cơ quan thuộc hệ thống 

chính trị và đầu tư xây dựng hạ tầng PKI đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu cung cấp 

chứng thực số an toàn cho các hoạt động này. Tuy nhiên, trên thực tế việc triển 

khai dịch vụ chữ ký số cũng còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cả nước mới có 

khoảng vài ngàn chứng thực số được lưu hành. Cấp Trung ương, tính đến thời 

điểm tháng 12/2014 đã có 76% cơ quan trung ương đã ứng dụng chữ ký số, tại 

địa phương 71% ứng dụng chữ ký số. 

Do đặc thù nên hoạt động PKI Chính phủ có yêu cầu cao về bảo đảm độ 

an toàn mật mã, an toàn thông tin. Đối với các quốc gia trên thế giới khi triển 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=106/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=26/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


25 
 

khai PKI Chính phủ đều cần phải làm chủ về công nghệ cán bộ quản trị vận 

hành hạ tầng PKI cần phải có trình độ cao. Mã nguồn và tùy biến phần mềm lõi 

CA có chứa các module mật mã phải được làm chủ để đảm bảo rằng mật mã 

được sử dụng là an toàn và không bị cài các kênh ngầm phá hoại. Ngoài ra, còn 

có các yêu cầu an toàn, an ninh tăng cường về các dịch vụ phi mật mã khác như 

dịch vụ tem thời gian, dịch vụ cung cấp trạng thái chứng thư trực tuyến... 

Hiện nay, theo quy định của Nhà nước thì hạ tầng PKI do Ban Cơ yếu 

Chính phủ quản lý và điều hành toàn diện cả Root CA Chính phủ và các sub CA 

Chính phủ.  

- Đối với dịch vụ chứng thực điện tử cho hoạt động công cộng: 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho 9 doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ chữ ký số công cộng dành cho doanh nghiệp và giao địch điện tử là:  

 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA) 

 Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2) 

 Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA) 

 Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA) 

 Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA) 

 Công ty cổ phần viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA) 

 Công ty cổ phần chứng số an toàn (SAFE-CA) 

 Công ty cổ phần công  nghệ và truyền thông CK (CK-CA) 

 Công ty cổ phần chữ ký số ViNa (Smartsign).  

Tuy nhiên, nhu cầu đối với dịch vụ chứng thư điện tử trong lĩnh vực kinh 

tế - xã hội chưa thực sự cao. Nhiều tổ chức đã thấy rõ lợi ích của việc triển khai 

dịch vụ chứng thư điện tử, đã có hạ tầng công nghệ thông tin tương đối phát 

triển và nhu cầu dịch vụ chứng thư điện tử lớn nhưng do các khó khăn về kỹ 

thuật, tính tiện dụng trong sử dụng chứng thư số nên vẫn chưa triển khai và áp 

dụng chứng thư số một cách rộng rãi. Tuy nhiên trong thời gian tới,Việt Nam 

phát triển mạnh Chính phủ điện tử và thương mại điện tử vì vậy việc ứng dụng 

dịch vụ chứng thư điện tửđang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. 

2.3. Các định nghĩa về cơ sở hạ tầng khóa công khai và các khái niệm 

có liên quan 

2.3.1. Định nghĩa về PKI 

Nền tảng cho mọi phương thức truyền thông là một cơ chế tin cậy mặc dù 

truyền thông dựa vào phương thức vật lý hay là điện tử. Đối với việc truyền 

thông vật lý thì việc xây dựng cơ chế tin cậy là dễ dàng hơn khi bạn có thể phân 

biệt mọi người với nhau thông qua khuôn mặt hoặc các giấy tờ khác nhau như 
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chữ ký, chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, đối với việc truyền thông điện tử, xây 

dựng cơ chế tin cậy là công việc khá khó khăn khi phải định danh những thực 

thể không xác định. Do vậy, các nhà khoa học đã xây dựng một cơ chế tin cậy là 

hạ tầng khóa công khai – Public Key Infrastructure (PKI) [9]. 

PKI có rất nhiều định nghĩa. Để hiểu sâu và rõ về PKI chúng ta có thể 

định nghĩa như sau: 

- PKI là một tập hợp phần cứng, phần mềm, con người, các chính sách và 

các thủ tục cần thiết để tạo, quản lý, lưu trữ, phân phối và thu hồi các chứng chỉ 

khóa công khai dựa trên mật mã khóa công khai. 

-Trong mật mã khóa công khai, cơ sở hạ tầng khóa công khai là một cơ 

chế để cho một bên thứ 3 (thường là nhà cung cấp chứng thư số - CA) cung cấp 

và xác thực định danh các bên tham gia vào quá trình trao đổi thông tin. Cơ chế 

này cũng cho phép gán cho mỗi người sử dụng trong hệ thống một cặp khóa 

công khai/khóa riêng. Các quá trình này thường được thực hiện bởi một phần 

mềm đặt tại trung tâm và các phần mềm phối hợp khác tại các địa điểm của 

người dùng. Khóa công khai thường được phân phối trong chứng chỉ khóa công 

khai. 

Khái niệm hạ tầng khóa công khai thường được sử dụng để chỉ toàn bộ hệ 

thống bao gồm thẩm quyền chứng thực cùng các cơ chế liên quan đồng thời với 

toàn bộ việc sử dụng các thuật toán mật mã hóa khóa công khai trong trao đổi 

thông tin. 

2.3.2. Các khái niệm liên quan trong PKI 

2.3.2.1. Chứng thư số 

Để đảm bảo sự an toàn của khóa công khai tránh những vi phạm an ninh 

liên quan tới việc giả mạo và sửa đổi khóa là rất quan trọng. Vì thế, cần có một 

kỹ thuật toán vẹn dữ liệu để đảm bảo an toàn của khóa công khai. Tuy nhiên, chỉ 

có các kỹ thuật toàn vẹn dữ liệu là chưa đủ để bảo đảm khóa công khai thuộc về 

chủ sở hữu tuyên bố. Một kỹ thuật được yêu cầu để gắn kết khóa công khai với 

chủ sở hữu tuyên bố theo một cách đáng tin cậy mà có thể đảm bảo danh tính và 

tính xác thực của khóa công khai. Kỹ thuật chỉ định nên thực hiện hai tiêu chí 

sau:  

+ Thiết lập tính toàn vẹn của khóa công khai. 

+ Gắn kết khóa công khai và thông tin kết hợp của nó tới chủ sở hữu theo 

cách tin cậy. 

Trong môi trường PKI chứng thư số là kỹ thuật đảm bảo hai tiêu chí trên. 
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Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử, nó được cung cấp bởi tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực số. Chứng thư số được xem như là thẻ căn 

cước sử dụng trên môi trường mạng máy tính. Chứng thư số chứa tất cả các 

thông tin cần thiết như khóa công khai, chủ thể, bên cấp chứng thư số,…và 

không chứa bất kỳ một thông tin bí mật nào. Vì vậy, chứng thư số được dùng để 

nhận diện một cá nhân, một máy chủ và được gắn định danh đối tượng với khóa 

công khai.  

Bên cấp chứng thư số đảm bảo tính hợp lệ của chứng thư số thông qua 

chữ ký số. Nếu chữ ký đó hợp lệ thì người dùng có thể sử dụng chứng thư số đó. 

 

 

Hình 2.1. Ví dụ về chứng thư số 

Hiện nay, chứng thư số X.509 là chứng thư số được sử dụng phổ biến 

trong hầu hết các hệ thống PKI. Chứng thư số X.509 có 3 phiên bản đó là [10]: 

- Chứng thư X.509 Version 1 

- Chứng thư X.509 Version 2 
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- Chứng thư X.509 Version 3 

 

Hình 2.2.Cấu trúc chung chứng thư số X.509 v3 

Những trường cơ bản của chứng thư số X.509: 

- Version: Phiên bản của chứng thư số. Ví dụ: V3 

- Serial Number: Số serial của chứng thư số, là định danh duy nhất của 

chứng thư số, có giá trị nguyên. 

- Signature Algorithm: Thuật toán của chữ ký: Chỉ ra thuật toán CA sử 

dụng để ký chứng thư số. Ví dụ: SHA-1 with RSA. 

- Issuer: Tên phân biệt DN (Distinguished Name) của CA đã phát hành 

chứng thư số và phải luôn được hiện diện. 

- Valid from – Valid to: Thời hạn của chứng thư số. 

- Subject: Chỉ ra DN của chủ sở hữu chứng thư số và phài là non-null trừ 

khi một định dạng tên thay thế được sử dụng (đề cập tới trường Extensions sau). 

- Subject Public Key Info: Là khóa công khai kết hợp với chủ thể và phải 

luôn luôn được hiện diện.  
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- Issuer Unique ID (Optional): Là một định danh duy nhất tùy chọn của 

người phát hành chứng thư số hiện diện chỉ trong phiên bản 2 và phiên bản 3. 

Trường này hiếm được sử dụng trong triển khai thực tế.  

- Subject Unique ID (Optional): Là định danh duy nhất tùy chọn của chủ 

sở hữu chứng thư số hiện diện chỉ trong phiên bản 2 và phiên bản 3. Trường này 

hiếm được sử dụng trong triển khai thực tế.  

- Extensions (Optional): Cung cấp những thông tin bổ sung, chỉ có trong 

phiên bản 3. 

- Digital Signature: Bao gồm thuật toán mật mã (được chỉ ra trong trường 

Signature) được sử dụng để CA tạo ra chữ ký số, chữ ký số của CA thu được 

bằng việc băm tất cả những thông tin trên chứng thư và việc mã hóa nó với khóa 

riêng của CA. 

2.3.2.2. Kho chứng thư số 

Kho chứng thư số chứa một hệ thống để giữ các chứng thư số và thông tin 

về tất cả các chứng thư số chưa hết hạn bao gồm cả thông tin thu hồi. Khi đó, 

một thực thể có khả năng xác định được vị trí của chứng thư số cần để truyền 

thông an toàn, xác định được thông tin của chứng thư số và tính hợp lệ của 

chứng thư số đó. 

Một PKI quy mô lớn sẽ trở nên vô ích nếu không có kho chứng thư số. 

2.3.2.3. Thu hồi chứng thư số 

CA ký chứng thư số gắn kết khóa công khai với nhận dạng người dùng. 

Tuy nhiên, một số trường hợp như chứng thư số có khóa bị xâm hại, hoặc người 

sở hữu chứng thư số thay đổi nơi làm việc, địa điểm, người sở hữu không tuân 

thủ các yêu cầu, chính sách của bên cấp chứng thư số,…thì chứng thư số đã 

được cấp không còn được tin cậy nữa. Do đó cần phải có một cơ chế cho phép 

người sử dụng chứng thư số kiểm tra được trạng thái thu hồi chứng thư số này. 

Cơ chế cảnh báo này trong PKI được gọi là thu hồi chứng thư số (Certificate 

Revocation) [9]. 

Chứng thư số không thể được phục hồi nếu bị thu hồi. 

Chứng thư số X.509 cho phép kiểm tra chứng thư số trong các trường hợp 

sau: 

- Chứng thư số không bị thu hồi; 

- Chứng thư số đã bị CA cấp thu hồi; 

- Chứng thư số do một tổ chức có thẩm quyền mà CA ủy thác có trách 

nhiệm thu hồi chứng thư số. 
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2.3.2.4. Danh sách thu hồi chứng thư số 

Danh sách thu hồi chứng thư số (CRL -Certificate Revocation Lists) là 

một danh sách các chứng thư số (hoặc cụ thể hơn một danh sách số thứ tự nối 

tiếp cho chứng thư số) đã bị thu hồi. Khi đó, những chứng thư số này sẽ không 

còn được tin cậy nữa [9]. 

Một CRL được sinh ra và xuất bản định kỳ, thường trong khoảng thời 

gian nhất định. Một CRL cũng có thể được công bố ngay sau khi có một chứng 

thư số bị thu hồi. CRL luôn được cấp bởi CA nơi cấp chứng thư số tương ứng. 

Tất cả các CRL đều có vòng đời mà nó có hiệu lực, khoảng thời gian này thường 

là 24h hoặc ít hơn. 

Để ngăn chặn giả mạo hoặc tấn công từ chối dịch vụ, CRL thường mang 

theo một chữ ký kỹ thuật gắn liền với CA đã được công bố.  

2.3.2.5. Sao lưu và phục hồi khóa 

 Lưu trữ khóa là một dịch vụ được cung cấp bởi nhiều tổ chức CA. Thông 

qua việc lưu trữ khóa mã hóa bí mật, người dùng có thể tránh được trường hợp 

không giải mã được dữ liệu khi bị mất khóa. Để lưu trữ khóa, người dùng phải 

gửi khóa bí mật tới nơi lưu trữ. Bởi vì, các yêu cầu lưu trữ hay khôi phục khóa 

đều phải được xác minh nên các người sử dụng không thể thao tác trực tiếp đến 

nơi lưu trữ mà phải thông qua CA phát hành chứng nhận đó.  

Khả năng làm mất hoặc sai các khoá bí mật của người dùng là rất lớn, do 

đó ta cần phải có một cơ chế lưu trữ dự phòng và khôi phục khoá bí mật. Trên 

thực tế, việc khôi phục tài liệu là không thể nếu không có khóa bí mật.  

2.3.2.6. Cập nhật khóa  

Một chứng thư số có thời gian sống hữu hạn. Khi chứng thư số bị hết hạn 

sẽ được thay thế bằng một chứng thư số mới, khi muốn thêm thông tin mới vào 

chứng thư số, xác nhận lại khóa công khai hiện có, hoặc xác nhận khóa mới. Khi 

đó, tổ chức CA đáp ứng yêu cầu tạo mới lại này, nó sẽ phát hành cho người sử 

dụng một chứng thư mới và có thể xuất bản chứng thư mới này vào kho lưu 

trữ.Thủ tục này được gọi là cập nhật khóa hay cập nhật chứng thư số [9]. 

Khi cấp mới chứng thư số, tổ chức CA phải xác minh sự tồn tại của người 

sử dụng. Tuy nhiên, khi người sử dụng gửi yêu cầu tạo lại thì họ đã có chứng 

thư số hiện có và chữ ký số tương ứng nên tổ chức CA sẽ không phải xác minh 

sự tồn tại của người sử dụng. Vì vậy, yêu cầu cập nhật khóa đơn giản hơn rất 

nhiều so với yêu cầu cấp chứng thư số. 

Việc cập nhật khóa phải được cập nhật hoàn toàn tự động. 
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2.3.2.7. Lịch sử khóa 

Lịch sử khóa bao gồm tất cả các chứng thư số đã sử dụng và một chứng 

thư số hiện tại đang sử với các khóa bí mật tương ứng. 

Việc duy trì toàn bộ lịch sử khóa này rất quan trọng bởi vì nếu giả sử thực 

thể A mã hóa bản tin cho thực thể B trong khoảng thời gian là 5 năm thì thực thể 

B không thể giải mã bằng khóa bí mật hiện tại của mình. 

Cũng giống như sự cập nhật khóa, quản lý lịch sử khóa phải được thực 

hiện và duy trì tự động trong PKI. PKI cần phải nắm giữ được tất cả các khóa 

trong lịch sử, thực hiện sao lưu và dự phòng tại vị trí thích hợp. 

Duy trì lịch sử khóa rất quan trọng bởi vì nó tạo ra một phần mở rộng 

trong PKI được định nghĩa. 

2.3.2.8. Hỗ trợ chống chối bỏ 

PKI cần phải đảm bảo rằng mỗi hành động của người dùng luôn gán với 

định danh của họ khi đó người dùng không thể chối bỏ trách nhiệm mà mình đã 

thực hiện. Cơ chế này được gọi là cơ chế hỗ trợ chống chối bỏ. 

PKI cần phải cung cấp một vài các bằng chứng kỹ thuật để thự hiện cơ 

chế này. Ví dụ, một vài bằng chứng đó là xác thực nguồn gốc dữ liệu và chứng 

thực thời gian mà dữ liệu được ký.  

2.3.2.9. Tem thời gian 

Một nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ các dịch vụ chống chối bỏ là sử 

dụng tem thời gian an toàn (secure time stamping) trong PKI. Nghĩa là nguồn 

thời gian phải được tin cậy và giá trị thời gian phải được truyền đi một cách an 

toàn. Do đó, cần phải có một nguồn thời gian kết hợp với tài liệu phải đảm bảo 

là xác thực và có tính toàn vẹn có thể tin tưởng được cho tất cả người dùng trong 

PKI. 

2.3.2.10. Phần mềm phía Client 

Trong mô hình PKI, kiến trúc máy chủ - máy khách (server - software) thì 

các server sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau [9]:  

- CA sẽ cung cấp các dịch vụ chứng thư số. 

- Kho chứng thư số sẽ lưu giữ các thông tin chứng thư số và hủy bỏ chứng 

thư số. 

- Máy chủ sao lưu và dự phòng sẽ quản lý lịch sử khóa một cách phù hợp. 

- Máy chủ tem thời gian sẽ kết hợp các thông tin thời gian có thể tin tưởng 

được với các tài liệu văn bản. 

Tuy nhiên, server không thể thực hiện bất kỳ điều gì cho các máy khách 

nếu như máy khách không đưa ra các yêu cầu dịch vụ. Do đó nhiệm vụ của máy 

khách sẽ là:  
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- Máy khách phải đưa ra yêu cầu các dịch vụ chứng thực. 

- Máy khách phải yêu cầu chứng thư số và xử lý các thông tin hủy bỏ 

chứng thư số có liên quan. 

- Máy khách phải biết lịch sử khóa và phải biết khi nào cần yêu cầu cập 

nhật khóa hoặc hủy bỏ khóa. 

- Máy khách phải biết khi nào nó cần phải yêu cầu tem thời gian trên văn 

bản. 

Phần mềm phía client là một thành phần thiết yếu của PKI tích hợp đầy đủ 

tính năng. Nếu không có phần mềm này, rất nhiều dịch vụ được cung cấp bởi 

PKI gần như không hiệu quả. 

2.3.3. Mục tiêu, chức năng 

PKI cho phép những người tham gia xác thực lẫn nhau và sử dụng thông 

tin từ các chứng thực khoá công khai để mã hoá và giải mã thông tin trong quá 

trình trao đổi. PKI cho phép các giao dịch điện tử được diễn ra đảm bảo tính bí 

mật, toàn vẹn, xác thực lẫn nhau và chống chối bỏ mà không cần phải trao đổi 

các thông tin mật từ trước [12]. 

Xác thực: Chứng minh định danh thực thể 

Bí mật: Đảm bảo rằng không ai có thể đọc được thông báo ngoại trừ 

người nhận. 

Toàn vẹn: Đảm bảo rằng người nhận sẽ nhận được thông báo mà không bị 

thay đổi nội dung ban đầu. 

Tính chống chối bỏ: Cơ chế này sẽ chứng minh rằng người nhận/gửi đã 

thực sự gửi/nhận thông báo. 

PKI tận dụng cả mã hóa đối xứng và phi đối xứng để đạt được những tính 

năng cơ bản trên. 

2.3.3.1. Xác thực 

Về cơ bản, tính xác thực cung cấp 2 khía cạnh ứng dụng chính đó là định 

danh thực thể và định danh nguồn gốc dữ liệu. 

- Định danh thực thể 

Định danh thực thể đơn giản dùng để định danh thực thể xác định nào đó 

có liên quan. Do đó, trên thực tế, định danh thực thể thông thường sẽ tạo ra một 

kết quả cụ thể, sau đó, được sử dụng để thực hiện các hoạt động khác hoặc 

truyền thông khác. 

Định danh thực thể bao gồm: một nhân tố và nhiều nhân tố. 

Có rất nhiều cách để chứng minh định danh, ta có thể chia thành 4 loại 

sau: 
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+ Cái mà người dùng có (ví dụ thẻ thông minh hoặc thiết bị phần cứng). 

+ Cái mà người dùng biết (ví dụ mật khẩu hoặc Pin). 

+ Cái mà là người dùng hoặc gắn với người dùng (ví dụ dấu vân tay hoặc 

võng mạc mắt). 

+ Cái mà người dùng thực hiện(ví dụ gõ các ký tự nào đó). 

Có hai kiểu xác thực được biết đến như là định danh thực thể, đó là xác 

thực cục bộ và xác thực từ xa. 

 Xác thực cục bộ: 

Xác thực ban đầu của một thực thể tới môi trường cục bộ hầu như liên 

quan trực tiếp tới người dùng. Ví dụ như mật khẩu hoặc số định danh cá nhân 

(Pin) phải được nhập vào, sử dụng dấu vân tay để nhận dạng. 

 Xác thực từ xa: 

Xác thực của một thực thể tới môi trường ở xa: nghĩa là có thể hoặc 

không cần liên quan trực tiếp tới người dùng. Trên thực tế, hầu hết các hệ thống 

xác thực từ xa phức tạp không hoàn toàn liên quan tới người dùng vì rất khó để 

bảo vệ hệ thống xác thực mà đưa ra các thông tin xác thực nhạy cảm, ví dụ như 

mật khẩu hoặc dấu vân tay, và truyền trên một kênh không an toàn. 

- Định danh nguồn gốc dữ liệu 

Định danh nguồn gốc dữ liệu sẽ định danh một thực thể xác định nào đó 

như nguồn gốc dữ liệu được đưa ra. Hoạt động định danh này không phải là định 

danh cô lập, cũng không phải hoàn toàn là định danh cho mục đích thực hiện các 

hoạt động khác. 

2.3.3.2. Bí mật 

Dịch vụ bí mật đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu. Không ai có thể đọc 

được dữ liệu ngoại trừ thực thể nhận. Dịch vụ bí mật được yêu cầu khi dữ liệu 

được lưu trữ trên phương tiện (như phần cứng máy tính) mà người dùng không 

hợp pháp có thể đọc được. Được dự phòng trên thiết bị (ví dụ băng từ) mà có thể 

bị rơi vào tay người dùng không hợp pháp. Được truyền trên mạng không được 

bảo vệ. 

Các kỹ thuật mật mã đảm bảo tính bí mật cần phải được áp dụng với mọi 

loại dữ liệu nhạy cảm. 

2.3.3.3. Toàn vẹn dữ liệu 

Toàn vẹn dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi. Sự đảm bảo này 

là một phần thiết yếu trong bất kỳ môi trường thương mại điện tử hoặc loại hình 

kinh doanh nào. 

Mức độ toàn vẹn dữ liệu có thể đạt được bằng các cơ chế chẵn lẻ của các 

bit và mã kiểm tra dịch vòng (Cyclic Redundancy Codes - CRCs) 
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Để bảo vệ dữ liệu khỏi tấn công nhằm phá vỡ tính toàn vẹn dữ liệu, các kỹ 

thuật mật mã được sử dụng. Do đó, khóa và các thuật toán phải được triển khai 

và phải được biết giữa các thực thể muốn cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu với 

thực thể muốn được đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

Dịch vụ toàn vẹn của PKI có thể xây dựng dựa trên hai kỹ thuật: 

- Chữ ký số 

Mặc dù nó được dùng cho mục đích cung cấp sự xác thực, nhưng nó cũng 

được sử dụng để cung cấp tính toàn vẹn cho dữ liệu được ký. Nếu có sự thay đổi 

bất kỳ trước và sau khi ký thì chữ ký số sẽ bị loại bỏ khi kiểm tra, vì vậy, việc 

mất tính toàn vẹn của dữ liệu sẽ dễ dàng bị phát hiện. 

- Mã xác thực thông báo 

Kỹ thuật này thông thường sử dụng một mã khối đối xứng (ví dụ DES-

CBC-MAC) hoặc một hàm băm mật mã (HMAC-SHA-1) 

2.3.3.4. Chống chối bỏ 

Dịch vụ chống chối bỏ là dịch vụ đảm bảo rằng thực thể không thể chối 

bỏ hành động của mình. Các biến thể thường được nhắc tới nhiều nhất là chống 

chối bỏ nguồn gốc (người dùng không thể chối bỏ rằng đã gửi một tài liệu hoặc 

một văn bản) hoặc chối bỏ sự tiếp nhận (người dùng không thể chối bỏ rằng đã 

nhận được văn bản hoặc tài liệu). 

Một vài các biến thể khác của tính chống chối bỏ là: chối bỏ đã tạo ra, 

chối bỏ đã chuyển, chối bỏ việc tán thành. 

2.3.4. Các khía cạnh an toàn cơ bản mà PKI cung cấp 

Theo như định nghĩa trên, PKI cung cấp một cơ sở hạ tầng an ninh rộng 

khắp. Cơ sở hạ tầng dành cho các mục đích an ninh phải chấp nhận một nguyên 

tắc nhất quán và phải cung cấp các lợi ích cơ bản như nhau. Cơ sở hạ tầng an 

ninh rộng khắp đảm bảo an toàn cho toàn bộ tổ chức và tất cả các đối tượng, ứng 

dụng trong tổ chức. Các khía canh an toàn mà PKI cung cấp bao gồm [8],[9]: 

- Đăng nhập an toàn 

Tiến trình đăng nhập liên quan tới người dùng nhập định danh của mình, 

(ID của user hoặc username), xác thực thông tin (password hoặc giá trị bí mật 

nào đó). 

- Đăng nhập một lần an toàn 

Đăng nhập an toàn một lần là sự mở rộng của đăng nhập an toàn. Sự đăng 

nhập này có thể kết nối tới rất nhiều các thiết bị ở xa, do đó sẽ loại bỏ được yếu 

tố đăng nhập nhiều lần. 
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Đăng nhập một lần an toàn cũng đủ để truy cập tới các thiết bị, miền, máy 

chủ, các hệ thống và các ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý rằng, sự kiện 

đăng nhập an toàn vẫn có thể được kết hợp với các cơ chế kiểm soát truy cập 

khác. Do đó, đứng trên quan điểm về tính tiện dụng thì sự kiện đăng nhập an 

toàn một lần là điều rất được mong muốn bởi vì người dùng thường chỉ phải nhớ 

một vài mật khẩu và chỉ cần phải biết thủ tục một lần để truy cập tới nhiều hệ 

thống. Đứng trên quan điểm về an ninh thì đây cũng là điều rất được mong 

muốn bởi vì các mật khẩu được truyền qua mạng với tần suất ít hơn. 

Lợi ích an toàn quan trọng trong đó là một cơ sở hạ tầng được thiết kế tốt 

có thể đảm bảo rằng người dùng chỉ cần đăng nhập tới máy cục bộ mà họ đang 

làm việc. Do đó, mật khẩu sẽ không phải chuyển qua vùng mạng dễ bị khai thác, 

giảm được những rủi ro lớn như các rủi ro bị đánh cắp mật khẩu. 

- Trong suốt với người dùng cuối 

Một đặc tính rất quan trọng của cơ sở hạ tầng rộng khắp đó là tính trong 

suốt với người dùng cuối. Nghĩa là người dùng không cần biết về phần header 

của gói tin IP hoặc các gói Ethernet. Các dịch vụ của cơ sở hạ tầng sẽ được 

chuyển tới người dùng trong cơ sở hạ tầng thông qua một “hộp đen” hoàn toàn. 

Người dùng không cần phải biết tất cả về vấn đề an ninh và không cần phải can 

thiệp thủ công. Người dùng cũng không cần phải biết về các thuật toán và khóa. 

Người dùng cũng không cần phải biết về cơ chế cơ sở hạ tầng đảm bảo an 

ninh ra sao. Sự an toàn không nên gây khó khăn cho người dùng để cản trở họ 

thực hiện tác vụ của mình. An toàn không cần yêu cầu người dùng phải có hiểu 

biết đặc biệt, không yêu cầu người dùng phải có những thủ tục đặc biệt. 

- An ninh toàn diện 

Lợi ích quan trọng nhất của hạ tầng an ninh rộng khắp là: Nó đảm bảo 

rằng một công nghệ an toàn tin cậy, như công nghệ khóa công khai, luôn sẵn 

sàng trong môi trường. Số lượng các ứng dụng, thiết bị và các máy chủ có thể 

hoạt động liên tục cùng nhau để đảm bảo an toàn trong khi truyền, lưu trữ và 

truy xuất dữ liệu, các quá trình giao dịch, và truy cập máy chủ. Các ứng dụng 

thư điện tử, trình duyệt Web, tường lửa và các thiết bị truy cập từ xa, các máy 

chủ ứng dụng, các máy chủ file, cơ sở dữ liệu…tất cả đều phải hiểu được và tận 

dụng được hạ tầng an ninh theo một cách thống nhất. Những môi trường như 

vậy sẽ giảm lược được rất lớn cả các vấn đề giao tiếp của người dùng với rất 

nhiều các thiết bị và các ứng dụng và các công việc quản trị phức tạp các thiết bị 

và các ứng dụng này. 

Một trong nhưng cơ chế chủ yếu để đạt được an ninh toàn diện trong cơ 

sở hạ tầng là khả năng đảm bảo khóa được sử dụng, được hiểu và được xử lý 
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theo một cách chặt chẽ thông qua một phạm vi rộng lớn của các thực thể và thiết 

bị trong tổ chức. 

2.4. Các thành phần chính của PKI 

Một hệ thống PKI gồm các thành phần sau: 

 Certification Authority (CA): Cấp và thu hồi chứng thư số. 

 Rigistration Authority (RA): Gắn kết giữa khóa công khai và định danh 

của người giữ chứng thư số. 

 Clients: Người sử dụng cuối hoặc hệ thống là chủ thể của chứng thư số PKI. 

 Repositories: Hệ thống lưu trữ chứng thư số và danh sách các chứng thư số 

bị thu hồi. Cung cấp cơ chế phân phối chứng thư số và CRLs đến các thực thể cuối. 

 Digital certificates (DC) – Thẻ chứng thực số. 

 Certificate Distribution System (CDS) – Hệ thống phân phối thẻ. 

 Validation Authority (VA) – Ủy quyền xác nhận hợp lệ: Xác nhận tính 

hợp lệ thể chứng thực số của một đối tác trao đổi thông tin. 

 Certificate revocation list (CRL): Chứa danh sách các thẻ chứng thực bị 

thu hồi bởi CA [9]. 

 

Hình 2.3. Các thành phần trong hệ thống PKI 

Người dùng gửi yêu cầu phát hành thẻ chứng thực và khóa công khai của 

nó đến RA (1); Sau khi xác nhận tính hợp lệ định danh của người dùng thì RA 

sẽ chuyển yêu cầu này đến CA (2); CA phát hành thẻ chứng thực cho người 

dùng (3); Sau đó người dùng “ký” thông điệp trao đổi với thẻ chứng thực mới 

vừa nhận được từ CA và sử dụng chúng (thẻ chứng thực số + chữ ký số) trong giao 

dịch (4); Định danh của người dùng được kiểm tra bởi đối tác thông qua sự hỗ trợ 

của VA (5): Nếu thẻ chứng thực của người dùng được xác nhận tính hợp lệ (6) thì 
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đối tác mới tin cậy người dùng và có thể bắt đầu quá trình trao đổi thông tin với nó 

(VA nhận thông tin về các thẻ chứng thực đã được phát hành từ CA (a)).  

2.4.1. Certification Authority (CA) – Tổ chức chứng thực 

Trong PKI, CA là một thực thể PKI có trách nhiệm cấp chứng thư số cho 

các thực thể khác trong hệ thống. 

 CA là thành phần thứ 3 tin cậy (trusted third part), nó nhận một yêu cầu 

phát hành (cấp) thẻ chứng thực, từ một tổ chức hoặc một cá nhân nào đó, và 

phát hành thẻ chứng thực yêu cầu đến họ sau khi đã xác thực client yêu cầu [12]. 

            CA dựa vào các chính sách, trao đổi thông tin trong môi trường bảo mật, 

của tổ chức để định nghĩa một tập các quy tắc, các thủ tục liên quan đến việc 

phát hành thẻ chứng thực. Mọi họat động tạo, phát hành, thu hồi thẻ chứng thực 

sau này đều tuân theo các quy tắc, thủ tục này.  

            Quá trình xác thực dựa trên CA có thể được minh họa như hình 2.4: 

 

Hình 2.4. Quá trình xác thực dựa trên CA 

2.4.2.Registration Authority (RA) – Tổ chức đăng ký 

Chức năng quản trị có thể được phân phối cho RA. RA đóng vai trò trung 

gian làm nhiệm vụ tương tác giữa CA và client [9]. 

RA có thể chịu trách nhiệm cho việc gán tên, tạo cặp khóa, xác thực thực 

thể cuối trong suốt quá trình đăng ký. 
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RA làm nhiệm vụ nhận các yêu cầu của thực thể, xác minh chúng sau đó 

gửi yêu cầu cho CA và RA cũng nhận các chứng chỉ từ CA, sau đó gửi chứng 

thư cho thực thể. Thiết lập và xác nhận danh tính của thực thể trong giai đoạn 

khởi tạo phân phối các bí mật dùng chung tới người sử dụng cuối để xác thực 

tuần tự trong suốt giai đoạn khởi tạo trực tuyến. 

Khởi tạo quá trình chứng thực với CA đại diện cho người dùng cuối 

Thực hiện chức năng quản lý vòng đời của khóa/chứng chỉ, tuy nhiên, CA 

không bao giờ được phép cấp chứng thư số hoặc thu hồi chứng thư số. Chức 

năng này chỉ có ở RA. 

 Thành phần của RA bao gồm 3 thành phần như sau [9]: 

- RA console là một máy chủđược cài đặt cho RA officer để đưa các yêu 

cầu chứng chỉ. Nó có thể kết nối với CA. Máy chủ này xử lý các yêu cầu chứng 

thư số trong quá trình chứng thực. 

- RA Officer là một cá nhân thực hiện các tác vụ như đăng ký chứng thư 

số, làm mới hoặc thu hồi chứng thư số. Sau khi RA Officer xác minh và chấp 

thuận yêu cầu, nó sẽ chuyển trực tiếp các yêu cầu này lên CA server. Sau khi 

CA server xử lý yêu cầu và cấp chứng thư số. RA Officer sẽ phân phối chứng 

thư số. 

- RA Manager là một cá nhân làm nhiệm vụ quản lý RA Officer và đảm 

bảo rằng toàn bộ thủ tục ứng dụng chứng thực được thực hiện mà không có sự 

lừa đảo của con người. RA Manager sẽ cần phải chấp thuận tất cả các yêu cầu 

được xử lý bởi RA Officer trước khi đưa các ứng dụng chứng thực tới cho CA. 

Mục đích chính của RA là để giảm tải công việc của CA. Chức năng thực 

hiện của một RA cụ thể sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu triển khai PKI nhưng chủ 

yếu bao gồm các chức năng sau: 

 Xác thực cá nhân, chủ thể đăng ký chứng thư số. 

 Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin do chủ thể cung cấp. 

 Xác nhận quyền của chủ thể đối với những thuộc tính chứng thư số 

được yêu cầu. 

 Kiểm tra xem chủ thể có thực sự sở hữu khóa riêng đang được đăng 

ký hay không, điều này thường được đề cập đến như sự chứng minh sở hữu. 

 Tạo cặp khóa bí mật, công khai. 

 Phân phối bí mật được chia sẻ đến thực thể cuối (ví dụ khóa công 

khai của CA). 

 Thay mặt chủ thể thực thể cuối khởi tạo quá trình đăng ký với CA. 

 Lưu trữ khóa riêng. 

 Khởi sinh quá trình khôi phục khóa. 
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 Phân phối thẻ bài vật lý (thẻ thông minh). 

2.4.3. Certificate – Enabled Client: Bên được cấp phát chứng thư số 

Bên được cấp phát chứng thư số (hay còn gọi là PKI client) thường yêu 

cầu CA hoặc RA cấp phát chứng thư số. Để có được chứng thư số từ CA, PKI 

client thực hiện các bước sau: 

- Gửi yêu cầu tạo cặp khóa công khai/khóa riêng. CA hoặc client có thể 

thực hiện nhiệm vụ này. Cặp khóa chứa chi tiết của client. Sau khi cặp khóa 

được tạo ra, client gửi yêu cầu cho CA yêu cầu chứng thư số. 

- Sau khi client nhận được chứng thư số từ CA, nó có thể sử dụng chứng 

thư số để chứng minh danh tính của chính nó và được xem như một người sở 

hữu chứng thư số đã được xác thực. 

Tất cả các kết nối giữa client và CA đều được giữ an toàn. Hơn nữa, client 

chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khóa riêng, ví dụ VPN Client, trình duyệt 

làm nhiệm vụ ký và mã hóa. 

2.4.4. Data Recipient: bên nhận dữ liệu 

Ví dụ Web Server, VPN Gateway làm nhiệm vụ xác minh và giải mã. 

2.4.5. Chuỗi chứng thư số hoạt động như thế nào 

Khi ta nhận được chứng thư số từ một thực thể khác, ta sẽ cần phải sử 

dụng chuỗi chứng thư số để thu được chứng thư số của root CA. Chuỗi chứng 

thư số, hay còn được gọi là đường dẫn chứng thư số, là một danh sách các chứng 

thư số được sử dụng để xác thực thực thể [9]. Chuỗi chứng thư số sẽ bắt đầu với 

chứng thư số của thực thể đó, và mỗi chứng thư số trong chuỗi sẽ được ký bởi 

thực thể đã được xác định bởi chứng thư số kế tiếp trong chuỗi. Chứng thư số 

kết thúc là chứng thư số của RootCA. Chứng thư số của RootCA luôn luôn được 

ký bởi chính nó. Chữ ký của tất cả các chứng thư số trong chuỗi phải được xác 

minh cho tới chứng thư số của RootCA.  

2.5. Cách thứchoạt động của PKI 

Các hoạt động của PKI bao gồm: 

- Khởi tạo thực thể cuối 

- Tạo cặp khóa 

- Áp dụng chữ ký số để xác định danh tình người gửi 

- Mã hóa thông báo 

- Truyền khóa đối xứng 

- Kiểm tra định danh người gửi thông qua một CA 

- Giải mã thông báo và kiểm tra nội dung của nó 
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2.5.1. Khởi tạo thực thể cuối 

Trước khi các thực thể cuối có thể tham gia vào các dịch vụ được hỗ trợ 

bởi PKI, các thực thể này cần phải được khởi tạo trong PKI. 

Đăng ký thực thể cuối là một quá trình mà trong đó danh tính của cá nhân 

được xác minh. Quá trình đăng ký thực thể cuối được thực hiện trực tuyến. Quá 

trình đăng ký trực tuyến phải được xác thực và được bảo vệ. 

2.5.2. Tạo cặp khóa công khai/ khóa riêng 

Người dùng muốn mã hóa và gửi thông báo đầu tiên phải tạo ra một cặp 

khóa công khai/khóa riêng. Căp khóa này là duy nhất đối với mỗi người dùng 

trong PKI. 

Trong mô hình PKI toàn diện, có thể tạo khóa trong hệ thống máy trạm 

của người dùng cuối hoặc trong hệ thống của CA. Vị trí tạo cặp khóa được xem 

là quan trọng. Các nhân tố có tác động tới vị trí tạo cặp khóa bao gồm khả năng, 

hiệu suất, tính đảm bảo, sự phân nhánh hợp pháp và cách sử dụng khóa theo chủ 

định. 

Cho dù là vị trí khóa ở đâu thì trách nhiệm đối với việc tạo chứng thư số 

chỉ dựa vào CA được cấp quyền. Nếu khóa công khai được tạo bởi thực thể, thì 

khóa công khai đó phải được chuyển tới CA một cách an toàn. 

Một khi khóa và chứng thư số có liên quan được tạo ra, chúng phải được 

phân phối một cách thích hợp. Việc phân phối chứng thư số và khóa yêu cầu dựa 

trên một vài nhân tố, bao gồm cả vị trí tạo khóa, mục đích sử dụng và các mối 

quan tâm khác như là những ràng buộc về chức năng, chính sách. Chứng thư số 

được tạo ra có thể được phân phối trực tiếp tới người sở hữu, hoặc tới kho chứng 

thư số ở xa hoặc cả hai. Điều này sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng khóa và 

các mối quan tâm về chức năng. Nếu khóa được tạo ở hệ thống máy khách, thì 

khóa riêng đã được lưu trữ bởi người sở hữu khóa riêng và không cần có yêu cầu 

phân phối khóa (không áp dụng với dự phòng khóa). Tuy nhiên, nếu khóa được 

tạo ra ở một nơi khác, thì khóa riêng phải được phân phối một cách an toàn tới 

người sở hữu khóa đó. Có rất nhiều cơ chế có thể được sử dụng để thực hiện 

điều này. Cũng cần phải chú ý rằng, nếu khóa được tạo ra được dùng cho mục 

đích chống chối bỏ thì khóa đó cần được tạo tại vị trí máy khách của thực thể. 

2.5.3. Áp dụng chữ ký số để định danh người gửi 

Một chữ ký số được đính kèm với thông báo để xác định danh tính người 

gửi thông báo đó. Để tạo ra một chữ ký số và đính kèm nó đến thông báo cần 

thực hiện như sau: 
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- Biến đổi thông báo ban đầu thành một chuỗi có độ dài cố định bằng cách 

áp dụng hàm băm trên thông báo. Quá trình này có thể gọi là băm thông báo, 

chuỗi có độ dài cố định được xem gọi là bản tóm lược thông báo. 

- Mã hóa bản tóm lược thông báo bằng khóa riêng của người gửi. Kết quả 

của bản tóm lược thông báo đã mã hóa là chữ ký số. 

- Đính kèm chữ ký số với thông báo ban đầu. 

2.5.4. Mã hóa thông báo 

Sau khi áp dụng chữ ký số lên thông báo ban đầu, để bảo vệ nó sử dụng 

mã hóa. Để mã hóa thông báo và chữ ký số, sử dụng mật mã khóa đối xứng. 

Khóa đối xứng này được thỏa thuận trước giữa người gửi và người nhận thông 

báo và chỉ được sử dụng một lần cho việc mã hóa và giải mã. 

2.5.5. Truyền khóa đối xứng 

Sau khi mã hóa thông báo và chữ ký số, khóa đối xứng được sử dụng để 

mã hóa cần truyền đến người nhận. Bản thân khóa đối xứng cũng được mã hóa 

vì lý do an toàn, nếu bị lộ thì bất kỳ người nào cũng có thể giải mã thông báo. 

Do đó, khóa đối xứng sẽ được mã hóa bằng khóa công khai của người nhận. Chỉ 

có người nhận mới có thể giải mã được khóa đối xứng bằng việc sử dụng khóa 

riêng tương ứng. Sau khi đã được mã hóa, khóa riêng và thông báo sẽ được 

chuyển đến người nhận thông báo. 

2.5.6. Kiểm tra danh tính người gửi thông qua một CA 

CA đóng vai trò là một bên thứ 3 tin cậy để xác minh danh tính của các 

thực thể tham gia trong quá trình giao dịch. Khi người nhận nhận bản mã, người 

nhận có thể yêu cầu CA kiểm tra chữ ký số đính kèm theo bản mã. Dựa trên yêu 

cầu này, CA kiểm tra chữ ký số của người gửi thông báo. 

2.5.7. Giải mã thông báo và kiểm tra nội dung thông báo 

Sau khi nhận thông báo đã được mã hóa, người nhận cần giải mã. Bản mã 

chỉ có thể được giải mã bằng khóa đối xứng đã được mã hóa. Vì vậy, trước khi 

giải mã thông báo, khóa đối xứng phải được giải mã bằng khóa riêng của người 

nhận. Sau khi đã giải mã khóa đối xứng, khóa đối xứng sẽ được dùng để giải mã 

thông báo. Chữ ký số đính kèm với thông báo được giải mã bằng khóa công khai 

của người gửi và bản tóm lược thông báo được bóc tách ra từ nó. Người nhận 

sau đó sẽ tạo ra một bản tóm lược thông báo thứ hai. Cả hai thông báo băm sau 

đó được so sánh để kiểm tra xem có bất kỳ sự giả mạo của thông báo xảy ra 

trong quá trình truyền tin không. Nếu hai thông báo băm trùng khít nhau chứng 

tỏ thông báo không bị giả mạo trong khi truyền. 
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Các tiêu chí cơ bản của một giao dịch điện tử: 

- Chống chối bỏ. 

- Truyền tin an toàn. 

- Tính riêng tư. 

- Sự xác thực. 

- Tính ràng buộc. 

2.6. Các tiến trình trong PKI 

Các ứng dụng có thể đạt được các chức năng an toàn khi sử dụng PKI. 

Các chức năng an toàn đó là tính bí mật, tính toàn vẹn, tính xác thực và tính 

chống chối bỏ. 

Mỗi một tiến trình trong PKI sẽ thực hiện các yêu cầu để đảm bảo an 

toàn. 

2.6.1. Yêu cầu chứng thư số 

Để có được chứng thư số từ CA, người dùng cần gửi yêu cầu chứng thư 

số. Có rất nhiều chuẩn để gửi yêu cầu chứng thư số và chuẩn phổ biến nhất đó là 

PKCS#10. Yêu cầu chứng thư chứa các trường sau: 

- Tên phân biệt của CA 

- Khóa công khai của người dùng 

- Tên thuật toán 

Người dùng gửi yêu cầu chứng thư số PKCS tới cho CA thông qua một 

kênh an toàn. Nếu kênh này không được đảm bảo an toàn thì người dùng tải 

khóa công khai của CA và mã hóa yêu cầu này bằng khóa công khai của CA. 

2.6.1.1. Gửi yêu cầu 

Yêu cầu chứng thư số được gửi tới cho CA bằng một thư điện tử, sử dụng 

PEM (Privacy). Yêu cầu chứng thư số phải được gửi trong định dạng PEM bởi 

vì yêu cầu ban đầu được tạo ra bằng mã nhị phân. Mã nhị phân này không thể 

được truyền bằng email. 

Với chữ ký số trong yêu cầu chứng thư số, CA có thể chắc chắn rằng 

người gửi có một khóa riêng tương ứng với khóa công khai. Do đó, người gửi 

được chứng minh sở hữu. 

Client cũng có thể đưa ra yêu cầu khóa thông qua trình duyệt Web. Trong 

trường hợp này PKCS#10 được sử dụng cùng với SSL. Client thực hiện một kết 

nối SSL với máy chủ chứng thư số và sau đó truyền yêu cầu chứng thư thông 

qua một kênh an toàn. 
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2.6.1.2. Các chính sách 

Chính sách an toàn định nghĩa một hướng dẫn cho tổ chức để đảm bảo an 

toàn thông tin, các tiến trình và các nguyên tắc sử dụng mật mã. Chính sách định 

nghĩa tổ chức đó quản lý khóa công khai, khóa riêng và các thông tin khác như 

mức kiểm soát được yêu cầu để quản lý các nhân tố gây mất an toàn như thế 

nào. 

Một vài hệ thống PKI được vận hành bởi bên thứ ba tin cậy được gọi là 

thẩm quyền chứng thực thương mại (Commerecial Certificate Authorites) và do 

đó sẽ yêu cầu một CPS (Certification Pratice Statement). CPS định nghĩa các 

chính sách sẽ được triển khai và hỗ trợ như thế nào, chứng thư số sẽ được cấp 

phát, được chấp nhận và bị thu hồi như thế nào và khóa công khai sẽ được tạo, 

được đăng ký và được chứng thực như thế nào. CPS cũng định nghĩa vị trí của 

những khóa này. 

2.6.2. Hủy bỏ chứng thư số 

Mỗi chứng thư số đều có một giai đoạn hợp lệ. Giai đoạn hợp lệ của 

chứng thư được tính từ thời gian chứng thư được cấp phát tới khi chứng thư hết 

hạn. Tuy nhiên, có những trường hợp, chứng thư bị mất tính hợp lệ trước 

khoảng thời gian hết hạn. Trong trường hợp này, chứng thư cũng được phép tiếp 

tục sử dụng. Tình huống này nảy sinh khi độ an toàn của chứng thư không còn 

(ví dụ như lộ khóa). Khi chứng thư bị mất tính hợp lệ của nó trước thời hạn, thì 

được gọi là hủy bỏ chứng thư số. 

Chứng thư bị hủy bỏ sẽ phải được công khai. Thông tin về chứng thư bị 

hủy bỏ sẽ được công bố trên máy chủ chứng chỉ sao cho người dùng có thể được 

cảnh báo những chứng thư đó. 

Một cách thông thường khác cũng hay được sử dụng đó là sử dụng danh 

sách hủy bỏ chứng thư. 

2.7. Kiến trúc của hệ thống PKI 

Hiện nay PKI được triển khai trong nhiều tổ chức như là một công cụ đảm 

bảo những nguồn tài nguyên nhạy cảm an toàn. Tuy nhiên, với nhiều mục đích 

khác nhau, tiến trình khác nhau nên khó có thể đưa ra một tiêu chuẩn thiết kế 

chung. Về cơ bản có các mô hình kiến trúc PKI có dựa trên các mô hình chính 

[9], [13]: mô hình phân cấp, mô hình mạng lưới, mô hình danh sách tin cậy,... 

2.7.1. Mô hình phân cấp 

Mô hình phân cấp CA có dạng hình cây. RootCA ở mức cao nhất và là 

gốc tin cậy duy nhaath của toàn bộ thực thể bên dưới. Dưới RootCA là các 
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nhánh được mở rộng xuống dưới và là thực thể hoặc một số CA trung gian tạo 

các đỉnh trong của cây.Các lá của cây là thực thể (thường là end entity). 

 

Hình 2.5. Mô hình phân cấp 

Trong mô hình này RootCA cung cấp chứng thư cho các CA hoặc thực 

thể ngay dưới nó. 

Các CA này lại cung cấp chứng thư cho các thực thể hoặc nhiều CA khác 

ngay dưới nó. Tất cả các đối tượng đều phải biết khóa công khai của RootCA và 

tất cả các chứng thư đều có thể kiểm tra bằng cách kiểm tra đường dẫn của 

chứng thư đó tới RootCA. 

Đặc biệt có thể thêm CA mới vào hệ thống. 

Thiết lập đường dẫn cấp phát chứng thư bắt đầu từ chứng thư của thực thể 

cuối (người dùng), mặc dù đường dẫn cấp phát chứng thư bắt đầu từ gốc tới thực 

thể cuối.  

Chứng thư của thực thể cuối chứa hai trường mở rộng để tìm chứng thư 

của CA là:  

 Issuer Identifier (danh tính nơi cấp phát): để định vị các chứng thư 

CA trong kho dữ liệu bằng cách so khớp trường Issuer identifier 

với subjiect identifier (danh tính chủ thể) trong các chứng thư CA. 

 Authority Key Identifier (danh tính khóa cấp phát): để xác định 

khóa dùng để đăng ký chứng thư. 

Đối với mỗi thực thể trong hệ thống PKI phân cấp, chỉ tồn tại duy nhất 

một đường dẫn cấp phát chứng thư (vì là một chiều). 
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Ưu điểm: 

Mô hình này tương thích với cấu trúc phân cấp của hệ thống quản lý trong 

các tổ chức.Dễ làm quen do gần giống với hình thức phân cấp trong tổ chức thư 

mục. Mô hình không xảy ra hiện tượng vòng lặp do cách tìm nhánh theo một 

hướng nhất định nên đơn giản và nhanh. 

Nhược điểm: 

Trong một phạm vi rộng, một CA duy nhất không thể đảm nhận được tất 

cả quá trình xác thực.Do chỉ có CA gốc điều khiển toàn bộ kiến trúc PKI phân 

cấp nên nếu khóa riêng của CA gốc bị phá vỡ thì toàn bộ hệ thống PKI phân cấp 

sẽ bị nguy hiểm. Đối với các quan hệ kinh doanh thương mại thường không phải 

bao giờ có dạng phân cấp. 

2.7.2. Mô hình mạng lưới 

Trong mô hình này các CA xác thực ngang hàng tạo nên một mạng lưới 

tin cậy lẫn nhau. Các CA kề nhau cấp chứng chỉ cho nhau và CA này có thể xác 

thực CA kia theo nhiều nhánh khác nhau. 

 

 

Hình 2.6. Mô hình mạng lưới 

Ưu điểm: 

Đây là mô hình linh động, thích hợp với các mối liên hệtin cậy lẫn nhau 

trong thực tế và công việc kinh doanh. Mô hình này cho phép các CA xác thực 

ngang hàng trực tiếp, điều này đặc biệt có lợi khi các đối tượng sử dụng của các 

CA làm việc với nhau thường xuyên dẫn đến giảm tải lượng đường truyền và 
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thao tác xử lý. Khi một CA bị lộ khóa chỉ cần cấp phát chứng thư số của CA tới 

các đối tượng có thiết lập quan hệ tin cậy với CA này. 

Nhược điểm: 

Do mô hình mạng lưới có cấu trúc của mạng tương đối phức tạp nên việc 

tìm kiếm các đối tượng có thể khó khăn. Một đối tượng không thể đưa ra một 

nhánh xác thực duy nhất có thể đảm bảo rằng tất cả các đối tượng trong hệ thống 

có thể tin cậy được. 

2.7.3. Mô hình danh sách tin cậy 

Trong mô hình này các ứng dụng duy trì một danh sách các RootCA được 

tin cậy. Đây là kiến trúc được áp dụng rộng rãi với các dịch vụ Web, các trình 

duyệt và các máy chủ là những đối tượng sử dụng tiêu biểu nhất. 

Ưu điểm: 

Mô hình danh sách tin cậy có kiến trúc đơn giản, dễ triển khai. Trong 

danh sách các CA là đối tượng tin cậy thì các đối tượng sử dụng hoàn toàn tin 

tưởng vào danh sách này. Các CA được tin cậycác đối tượng làm việc trực tiếp 

với CA. 

Nhược điểm: 

Mô hình danh sách tin cậy khó khăn trong việc quản lý danh sách các CA 

tin cậy.Việc tìm ra các nhánh xác nhận không được hỗ trợ nhiều từ cấu trúc 

chứng thư số.Cặp chứng thư số ngang hàng không được hỗ trợ trực tiếp vì vậy 

tạo ra hạn chế của CA trong việc quản lý sự tin cậy của mình với các CA khác. 

2.7.4. Mô hình Hub and Spoke 

Trong mô hình Hub và Spoke (Bridge CA), thay bằng việc thiết lập xác 

thực chéo giữa các CA, mỗi CA gốc thiết lập xác thực chéo với CA trung tâm. 

CA trung tâm này làm cho việc giao tiếp được thuận lợi hơn. CA trung tâm được 

gọi là hub (hoặc bridge) CA . Động cơ thúc đẩy mô hình này là giảm số xác thực 

chéo từ n2 xuống n.  

Một điểm quan trọng khác với cấu hình này là CA trung tâm không tạo ra 

sự phân cấp. Tất cả các thực thể trong cấu hình đều giữ khoá công khai của CA 

cục bộ, không có khoá của CA trung tâm. Như vậy, rõ ràng mô hình này giảm đi 

nhược điểm của mô hình mạng nhưng lại gặp phải khó khăn trong việc thiết lập 

bridge CA làm việc với các CA khác trong hạ tầng cơ sở để các CA này có thể 

hoạt động được với nhau. 

Mô hình này do US Federal PKI phát triển đầu tiên. Nó mở rộng PKIs qua 

một số tổ chức lớn chia sẻ những chính sách có khả năng tương thích một cách 

đặc biệt và có những CA đã được thiết lập trước đây. 
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Hình 2.7. Mô hình Hub and Spoke (Bridge CA) 

Ưu điểm: 

Mô hình này làm giảm số xác thực chéo từ n2 xuống n.Trong mô hình 

này, thay vì thiết lập xác thực chéo giữa các CA, mỗi CA gốc thiết lập xác thực 

chéo với CA trung tâm. CA trung tâm này làm cho việc giao tiếp được thuận lợi 

hơn. CA trung tâm được gọi là hub (hoặc bridge) CA . 

Với cấu hình này CA trung tâm không tạo ra sự phân cấp. Tất cả các thực 

thể trong cấu hình đều giữ khoá công khai của CA cục bộ, không có khoá của 

CA trung tâm. 

Nhược điểm 

Khó khăn trong việc thiết lập bridge CA làm việc với các CA khác trong 

hạ tầng cơ sở để các CA này có thể hoạt động được với nhau. 

2.7.5. Mô hình CA đơn 

Đây là mô hình tổ chức CA cơ bản và đơn giản nhất. Trong mô hình CA 

đơn chỉ có một CA xác nhận tất cả các thực thể cuối trong miền PKI. Mỗi người 

sử dụng trong miền nhận khoá công khai của CA gốc (Root CA) theo một số cơ 

chế nào đó. Trong mô hình này không có yêu cầu xác thực chéo. Chỉ có một 

điểm để tất cả người sử dụng có thể kiểm tra trạng thái thu hồi của chứng thư đã 
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được cấp. Mô hình này có thể được mở rộng bằng cách có thêm các RA ở xa CA 

nhưng ở gần các nhóm người dùng cụ thể. 

 

Hình 2.8. Mô hình CA đơn 

Ưu điểm 

Mô hình này dễ để triển khai và giảm tối thiểu được những vấn đề về khả 

năng tương tác. 

Nhược điểm 

Mô hình này không thích hợp cho miền PKI lớn vì một số người sử dụng 

ở những miền con có những yêu cầu khác nhau đối với người ở miền khác. 

Nhiều tổ chức không muốn vận hành hoặc không tin tưởng vào người vận hành 

cho CA đơn này vì việc quản trị và khối lượng công việc kỹ thuật của việc vận 

hành CA đơn sẽ rất cao trong cộng đồng PKI lớn.Nếu chỉ có một CA sẽ gây ra 

thiếu khả năng hoạt động và CA này có thể trở thành mục tiêu tấn công. 

2.8. Chứng thực chéo (Cross-certification) 

Hệ thống chứng thực điện tử (CTĐT) dựa trên hạ tầng khóa công khai tại 

Việt Nam hiện nay gồm hai hệ thống chính: hệ thống CTĐT chuyên dùng Chính 

phủ phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (CA chuyên dùng Chính phủ) 

và hệ thống CTĐT công cộng phục vụ cho giao dịch của các tổ chức, doanh 

nghiệp, công dân (CA công cộng) [6]. 

Hệ thống CA chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ xây 

dựng, quản lý và duy trì hoạt động. Hệ thống này gồm 01 Chứng thực gốc 

(RootCA) và 06 Chứng thực thành phần (SubCA). Các CA thành phần được 

phân chia để phục vụ cho các cơ quan của Đảng, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ 
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Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hệ thống CA chuyên 

dùng Chính phủ có chức năng cấp phát chứng thư số (CTS) và triển khai các 

dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) phục vụ cho các giao dịch của các cơ quan 

Đảng và Nhà nước.  

Hệ thống CA công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, được 

phân cấp với RootCA đặt tại Bộ TT&TT, các SubCA là hệ thống CA của các tổ 

chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử công cộng. 

Hiện nay, 09 doanh nghiệp CA đã được cấp phép cung cấp CTS và dịch vụ 

chứng thực CKS cho công dân và tổ chức/doanh nghiệp để phục vụ các giao 

dịch điện tử. Các giao dịch sử dụng CKS công cộng chủ yếu được triển khai cho 

một số lĩnh vực như: Khai thuế qua mạng, Hải quan điện tử và một số dịch vụ 

công mức 3 và 4 của một số Bộ, ngành. 

 

Hình 2.9. Sơ đồ hệ thống chứng thực điện tử tại Việt Nam 

Trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến 

ngày càng được ứng dụng rộng rãi và có sự tương tác giữa các cơ quan Nhà 
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nước với công dân, các tổ chức, doanh nghiệp ngày một tăng. Khi đó vấn đề đặt 

ra là làm thế nào để hai hệ thống CA Chuyên dùng Chính phủ và CA công cộng 

chưa liên thông với nhau có thể tin cậy lẫn nhau.  

Ví dụ điển hình là dịch vụ khai thuế qua mạng: Quá trình kê khai thuế 

được bắt đầu thực hiện khi doanh nghiệp, cá nhân lập tờ trình thông qua phần 

mềm Hỗ trợ kê khai thuế. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sử dụng website của 

Tổng Cục thuế để ký số và gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Tại đây, cơ quan thuế 

sẽ xem xét, kiểm tra chữ ký số trên tờ khai và ký số trả lời để xác nhận kê khai 

thuế thành công hoặc gửi thông báo khi cần.Về nguyên tắc, doanh nghiệp, cá 

nhân sử dụng chứng thư số do một CA công cộng cung cấp để ký số các dữ liệu 

giao dịch của mình, còn cán bộ của cơ quan thuế sẽ sử dụng chứng thư số do hệ 

thống CA Chuyên dùng Chính phủ cấp phát để ký số cho các thông tin phản hồi 

lại cho doanh nghiệp, cá nhân kê khai thuế.  

Đây là vấn đề rất cấp thiêt hiện nay. Vì vậy, cần phải thiết lập một mối 

tương tác để xây dựng cơ chế tin cậy lẫn nhau giữa hệ thống CA chuyên dùng 

Chính phủ và hệ thống CA công cộng. Để giải quyết vấn đề này chúng ta đi 

nghiên cứu và xây dựng giải pháp chứng thực chéo. 

2.8.1. Tổng quan về chứng thực chéo 

Thuật ngữ chứng thực chéo nói đến 2 hoạt động [11]: 

- Hoạt động đầu tiên, đó là việc thiết lập một mối quan hệ tin cậy giữa hai 

CA thông qua việc ký kết khóa công khai của các CA khác trong một chứng 

thực được gọi là một “chứng thực chéo”. 

- Hoạt động thứ hai, được thực hiện thường xuyên bởi các ứng dụng 

khách, bao gồm việc kiểm tra độ tin cậy của chứng thư số sử dụng chữ ký số của 

CA trong mạng PKI. Các hoạt động này thường được gọi là “đại diện chuỗi tin 

cậy”. Chuỗi này dùng để chỉ một danh sách chứng thư của chứng thực chéo 

được đại diện (hoặc bắt nguồn) từ khóa Root CA hoặc “nguồn tin cậy”của người 

sử dụng xác nhận vào khóa CA yêu cầu xác nhận chứng chỉ của người sử dụng 

khác. 

Một “nguồn tin cậy” là khóa xác thực CA được sử dụng bởi ứng dụng 

khách như là điểm khởi đầu cho tất cả các xác thực chứng thư số. Chứng thực 

chéo phân cấp được phân biệt với các chứng thực chéo ngang hàng bởi vị trí 

nguồn tin cậy của người dùng với người dùng. 

Nếu nguồn tin cậy của người dùng không phải là CA cục bộ của người 

dùng, thì CA cục bộ của người dùng đó là một CA cấp dưới trong một hệ thống 

phân cấp của CA. Nguồn tin cậy của người dùng là khóa công khai của root CA 
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trong hệ thống phân cấp. CA cấp dưới không thể thực hiện chứng thực chéo 

ngang hàng với các CA khác nhưng nó có thể thực hiện được với chính sách 

thêm CA cấp dưới cho hệ thống phân cấp bên dưới của chính nó. Tất cả xác 

nhận chứng thư số bởi máy khách trong một hệ thống phân cấp bắt đầu với khóa 

công khai root CA. Dưới đây là một kiến trúc phân cấp cơ bản chứng thực chéo. 

 

Sub CA1
Sub CA2

Root CA

Root CA ký khóa xác minh của CA cấp dưới. 

Nói cách khác Root CA thực hiện chứng thực 

chéo phân cấp với CA cấp dưới

Root CA tự ký chứng chỉ là 

nguồn tin cậy cho tất cả người 

dùng trong hệ thống phân cấp

 

Hình 2.10 : Chứng thực chéo phân cấp giữa một Root CA (tự trị) và 

các CA cấp dưới phụ thuộc 

Nếu nguồn tin cậy của người dùng là CA cục bộ của người dùng, thì CA 

cục bộ của người dùng là một CA tự trị. Tự trị dùng để chỉ các CA không dựa 

trên một CA cấp trên trong hệ thống phân cấp. Một CA tự trị có thể thực hiện 

chứng thực chéo ngang hàng với các CA tự trị khác, và có thể hoạt động như 

một Root CA trong hệ thống phân cấp của CA. Tất cả các chứng thư số xác 

nhận cho máy khách trong phạm vi một CA tự trị bắt đầu với CA cục bộ tự ký 

chứng thư số. 



52 
 

CA2CA1

CA1 thiết lập mối quan hệ  chứng thực chéo 

ngang hàng với CA2. Người dùng CA2 tin cậy 

người dùng CA1

CA2 thiết lập mối quan 

hệ  chứng thực chéo 

ngang hàng với CA1. 

CA1 tin cậy người dùng 

CA2

CA1 tự ký chứng 

chỉ là nguồn tin cậy 

cho tất cả người 

dùng thuộc CA1

CA2 tự ký chứng chỉ 

là nguồn tin cậy cho 

tất cả người dùng 

thuộc CA2

 

Hình2.11. Chứng thực chéo ngang hàng 

 

2.8.1.1. Lợi ích của chứng thực chéo phân cấp 

Chứng thực chéo phân cấp là ý tưởng trong tổ chức có nhiều các CA đây 

là điều cần thiết và đòi hỏi tổ chức phải kiểm soát tối đa trên tất cả các CA trong 

hệ thống phân cấp. 

Tính năng và lợi ích của chứng thực chéo phân cấp: 

- Root CA có thể kiểm soát các chính sách của CA cấp dưới bao gồm cả 

việc có thể được bổ sung các CA vào hệ thống phân cấp của CA cấp dưới. 

- Root CA có thể thu hồi CA cấp dưới nếu có yêu cầu. 

- Root CA kiểm soát mối quan hệ giữa chứng thực chéo ngang hàng với 

các CA tự trị khác. 

- Bởi vì root CA là nguồn tin cậy cho tất cả người dùng và các CA trong 

hệ thống phân cấp, nhất là các chính sách bảo mật vật lý và chỉ thực hiện bắt 

buộc đối với root CA, chứ không phải cho tất cả các CA trong hệ thống phân 

cấp. 

- Chỉ sử dụng root CA để xác nhận và ban hành chính sách cho CA cấp 

dưới có thể nâng cao tính bảo mật của root CA.  

2.8.1.2. Lợi ích của chứng thực chéo ngang hàng 

Chứng thực chéo ngang hàng là ý tưởng giữa các tổ chức nơi mà chỉ tổ 

chức đó muốn kiểm soát tối đa tổ chức riêng của mình. Chứng thực chéo ngang 

hàng phải xảy ra giữa các CA tự trị, nơi mà một CA tự trị có thể là root CA 

trong hệ thống phân cấp của các CA hoặc ngược lại một CA độc lập. 
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Tính năng và lợi ích chứng thực chéo ngang hàng: 

- Các CA tự trị có thể thiết lập hoặc hủy bỏ các mối quan hệ chứng thực 

chéo ngang hàng với các CA tự trị khác. Điều này cung cấp linh hoạt hơn trong 

chứng thực chéo phân cấp từ một hệ thống phân cấp của các CA phải được tạo 

ra bằng cách tạo root CA đầu tiên, sau đó tạo ra các CA cấp dưới và sau đó tạo 

ra các CA cấp dưới của các CA cấp dưới đó. 

- Một CA tự trị không dựa trên một CA nguồn khác của nó. Điều này hợp 

lý hơn so với một hệ thống phân cấp đối với mối quan hệ của các tổ chức khác 

nhau, riêng lẻ. 

2.8.1.3. Ví dụ về chứng thực chéo 

Giả sử chứng thực chéo ngang hàng là nơi mà CA2 đã đơn phương chứng 

thực chéo với CA1 và CA1 đã đơn phương chứng thực chéo với CA3 (xem hình 

2.12). CA2 tự ký chứng thực là nguồn tin cậy cho User2 và CA3 tự ký chứng 

thực là nguồn tin cậy của User3. Nguồn tin cậy được miêu tả là vòng tròn với 

mũi tên. Điều này có nghĩa là để minh họa khóa công khai chính xác của CA là 

được ký bởi các khóa riêng ký tương ứng. Nói cách khác, giấy chứng nhận xác 

minh CA là một chứng chỉ CA tự ký. 

Giả sử User2 nhận được tin nhắn có chữ ký của User3 và User2 xác minh 

chữ ký này. Giả sử tất cả các chứng chỉ có giá trị, chữ ký sẽ xác minh thành 

công bởi vì CA là nguồn tin cậy của User2, cụ thể là CA2, chữ ký khóa công 

khai chính xác của CA1, tạo ra một chứng thực chéo; CA1 ký khóa công khai 

xác minh CA3, tạo ra một chứng thực chéo CA3 ký khóa công khai xác minh 

User3, tạo ra chứng thư số xác minh của User3. 

Vấn đề quan trọng là để User2 tin tưởng User3, một chuỗi tin cậy phải tồn 

tại từ nguồn CA tin cậy, cụ thể là CA2, để xác minh chứng chỉ của User3. Chuỗi 

tin cậy này được hình thành bởi nguồn tin cậy của CA2, hai chứng thực chéo và 

xác minh chứng chỉ của User2. 
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Hình 2.12. Hình minh họa 1 

Một cấu trúc chứng thực chéo phân cấp bao gồm một root CA và hệ thống 

phân cấp của CA nhánh phía dưới của gốc như trong sơ đồ hình 2.13. Hệ thống 

phân cấp này có thể làm được tùy ý về chiều rộng và sâu. Chỉ những CA với 

một khóa công khai xác minh tự ký CA có thể hoạt động như một root CA trong 

chứng thực chéo phân cấp. Mũi tên đại diện cho mối quan hệ tin tưởng nơi mà 

root CA ký khóa công khai xác minh CA của tất cả các CA ngay ở phía dưới của 

gốc. Những CA lần lượt có thể ký các khóa công khai xác minh CA của tất cả 

các CA ngay phía dưới của chính nó. 

Các điểm chính để phân biệt chứng thực chéo phân cấp với chứng thực 

chéo ngang hàng đó là vị trí của nguồn tin cậy CA. Chú ý trong sơ đồ hình 2.13 

là tất cả các mũi tên chỉ từ root CA tới tất cả các CA cấp dưới, cụ thể CA1 và 

CA2. 

 Nguyên nhân đó là nguồn tin cậy CA của tất cả các CA cấp dưới và User 

là root CA xác minh khóa công khai. Đây là đặc điểm quan trọng mô tả chứng 

thực chéo phân cấp từ chứng thực chéo ngang hàng. 
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CA3CA2

User 3 ký và gửi thông điệp 

cho User 2

Root CA

User 3User 2

 
  

Hình 2.13. Hình minh họa 2 

 

Trong chứng thực chéo phân cấp, khi đăng ký với PKI, người dùng nhận 

được khóa công khai xác minh root CA như nguồn tin cậy CA, nó được lưu trữ 

an toàn trong hồ sơ của người dùng. Ví dụ, khi User2 đăng ký với CA2, User2 

sẽ tải an toàn khóa công khai xác minh root CA và chữ ký xác minh chứng chỉ 

CA2 bởi root CA. 

 Để xác minh chứng chỉ, bằng cách sử dụng cùng một hệ thống phân cấp 

như ví dụ trên, giả sử User2 nhận được tin nhắn có chữ ký từ User3 và User2 

xác minh chữ ký này. Giả sử tất cả các chứng chỉ có giá trị, chữ ký sẽ xác minh 

thành công bởi vì nguồn tin cậy CA của User 2, cụ thể root CA xác minh khóa 

công khai, ký xác minh khóa công khai của CA3, tạo chứng chỉ CA cấp dưới 

của CA3, và CA3 ký xác minh khóa công khai của User3, tạo chứng chỉ xác 

nhận của User3. Chú ý rằng ngay cả khi kiểm tra chứng chỉ của người dùng từ 

CA cục bộ, chứng chỉ xác nhận vẫn bắt đầu từ nguồn tin cậy root CA. 

 Chứng thực chéo ngang hàng có thể kết hợp mối quan hệ công việc giữa tổ chức.  

2.8.2. PKI Policy Networking 

Chứng thực chéo dùng để mở rộng sự tin tưởng cho CA. Bằng cách mở 

rộng tin cậy này, người dùng trong một CA sẽ sử dụng chứng thư số tin cậy 

thuộc về chứng thực chéo CA. Đối với các tổ chức lớn đã triển khai nhiều CA vì 
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lý do mở rộng, sự tin cậy hoàn toàn giữa các chứng thực chéo CA là luôn phù 

hợp. Tuy nhiên,  đối với các tổ chức khác nhau mà có mối quan hệ kinh doanh 

riêng biệt và ràng buộc, xây dựng sự tin cậy hoàn toàn giữa các CA thường là 

không thích hợp. 

Có 3 cách cơ bản để ràng buộc sự tin tưởng giữa các CA: độ dài đường 

dẫn(path length),tên(name) và chính sách (policy). Chứng thực chéo giữa hai 

CA (chứng thực chéo ngang hàng) hoặc chứng thư CA cấp dưới (chứng thực 

chéo phân cấp) được sử dụng để truyền tải những hạn chế, và các ứng dụng 

khách tự động thực thi các ràng buộc khi xác nhận chứng thư số. 

2.8.2.1. Ràng buộc về độ dài đường dẫn (Path Length Constraints) 

Cùng với chứng thực chéo ngang hàng, ràng buộc về độ dài đường dẫn có 

thể được sử dụng để kiểm soát sự tin tưởng bắc cầu. Đó là, bạn có thể kiểm soát 

việc CA của bạn nên tin cậy vào bất kỳ chứng thực chéo nào đã được thành lập 

bởi các CA với người mà có chứng thực chéo. Ví dụ, trong hình 2.14, CA1 đơn 

phương chấm dứt chứng thực chéo với CA2 và CA2 đã chứng thực chéo với 

CA3. 

 

CA2CA1

CA1 giới hạn sự tin cậy tới CA2 duy nhất bằng cách 

chỉ định ràng buộc về độ dài đường dẫn về 0 trong 

chứng thực chéo . Do đó CA1 không tin tưởng CA3

CA3

 

Hình 2.14. Ràng buộc về đường dẫngiữa các CA trong chứng thực 

chéo ngang hàng 

Trong chứng thực chéo phân cấp, ràng buộc về độ dài đường dẫn được sử 

dụng để kiểm soát việc bổ sung các CA cấp dưới. Việc kiểm soát này là rất quan 

trọng trong chứng thực chéo phân cấp bởi vì tất cả các thành biên trong hệ thống 

phân cấp đều tin tưởng lẫn nhau. 
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CA2CA1

Root CA cấm CA1 thêm các CA cấp 

dưới của nó bằng cách chỉ định ràng 

buộc về độ dài đường dẫn bằng 0 trong 

chứng chỉ của CA cấp cho CA1

CA3

Root CA

Root CA cho phép CA2 thêm các CA 

cấp dưới của nó nhưng nghiêm cấm 

bổ sung bất kỳ CA cấp dưới của CA3 

bằng cách chỉ định ràng buộc về độ 

dài đường dẫn bằng 1 trong chứng 

chỉ CA cấp cho CA2

 

Hình 2.15. Ràng buộc về đường dẫngiữa các CA trong chứng thực 

chéo phân cấp 

2.8.2.2. Ràng buộc về tên (Name constraints) 

Trong chứng thực chéo ngang hàng, ràng buộc về tên có thể được sử dụng 

để ràng buộc sự tin tưởng cho một nhóm nhỏ của chứng thực chéo CA dựa trên 

tên phân biệt của chúng (DN). Ví dụ, giả sử tất cả các nhân viên trong Acme 

Crop được tổ chức trong các đơn vị của tổ chức mà mỗi DN của người sử dụng 

bao gồm đơn vị tổ chức của họ. Người dùng trong bộ phận tài chính có DNS 

như “cn=Jonh Smith, ou=Finance, o=ABC, c=US” trong khi người sử dụng để 

bán hàng có DNS như “cn=Alice Jones, ou=Sales, o=ABC, c=US”. Vì vậy, nếu 

công ty ABC thiết lập mối quan hệ chứng thực chéo với Acme Corp và ngược 

lại, nó có thể được giới hạn với những tập đoàn tài chính với mỗi CA tin cậy lẫn 

nhau (Hình 2.16). 
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Mỗi chứng thực chéo giới hạn tin cậy 

tới bộ phần tài chính của công ty tương 

ứng thông qua việc sử dụng

Acme Corp CA

Finance ABC Corp CA

Finance

 

Hình 2.16. Ràng buộc về tên trong chứng thực chéo 

Trong chứng thực chéo phân cấp, ràng buộc tên có thể được sử dụng để 

hạn chế việc bổ sung các CA cấp dưới và người dùng của họ dựa trên việc giới 

hạn DNS. Ví dụ, root CA của Acme Corp có thể hạn chế các CA cấp dưới để 

DNS trong tổng công ty của Acme bằng cách bắt buộc tất cả các CA cấp dưới và 

người sử dụng với tất cả các CA cấp dưới phải có DNS bên trong không gian tên 

“o=Acme, c=US”. 

2.8.2.3. Ràng buộc về chính sách (Policy Constraints) 

Ràng buộc về chính sách có thể được sử dụng để hạn chế sự tin cậy tới 

những người dùng trong CA khác, người có giá trị chính sách nhất định trong 

chứng thư số. 

Một ví dụ về việc sử dụng này là mức độ đảm bảo. Sự đảm bảo này chỉ 

mức độ mà người sử dụng thực sự chứng nhận bởi anh ấy. Một tổ chức có thể có 

sự đảm bảo khác nhau tùy thuộc vào cách thức mà người dùng được chứng thực 

trước khi ban hành sử dụng chứng chỉ của mình. Một chính sách đảm bảo thấp 

có thể được gắn với người dùng yêu cầu kích hoạt qua một mã điện thoại. Một 

chính sách đảm bảo cao có thể được gắn với người dung yêu cầu mã kích hoạt 

qua chứng mình thư nhân dân. Tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức và chính sách, 

chứng thư số có thể được cấp cho từng người sử dụng với một trong hai mức độ 

đảm bảo, tùy thuộc vào yêu cầu của chính quyền và kiểm soát truy cập của mỗi 

người sử dụng. 

Trong chứng thực chéo ngang hàng, giả sử mỗi người dùng trong CA của 

ABC Corp thuộc về một trong hai nhóm đảm bảo cơ bản hoặc cao, và mỗi người 

dùng được gắn thẻ thuộc về một hoặc một nhóm người dùng khác thông qua một 

chính sách đặc biệt OID trong chứng thư số của người sử dụng. tiếp theo, giả sử 
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Acme Corp muốn chứng thực chéo với ABC Corp nhưng muốn hạn chế mối 

quan hệ tin cậy cho những người dùng được bảo đảm cao trong ABC Corp. Điều 

này có thể thực hiện được thông qua việc sử dụng các chính sách hạn chế. 

 

Sự tin cậy được giới hạn chỉ cho người sử dụng 

đảm bảo chất lượng cao trong ABC Corp thông qua 

việc sử dụng ràng buộc về chính sách

Acme Corp CA ABC Corp CA

High

assurance

 

Hình 2.17. Ràng buộc về chính sách trong chứng thực chéo 

Sử dụng ràng buộc về chính sách để hạn chế tin cậy tới những người dùng 

có chứng thư số bảo đảm cao có thể được sử dụng trong chứng thực chéo phân 

cấp để cấm CA cấp dưới thêm người sử dụng có đảm bảo thấp trong hệ thống 

phân cấp. Trong trường hợp này, CA cấp dưới cấp chứng chỉ cho một CA cấp 

dưới có thể đặc biệt ngăn cấm việc sử dụng chứng thư số có chứa chính sách bảo 

đảm thấp OIDs. 

Một ví dụ khác chứng thực chéo ngang hàng liên quan đến việc sử dụng 

rang buộc về chính sách để hạn chế tin cậy đến một nhóm con tùy ý trong một 

CA tên miền khác, độc lập với DNS của người dùng. Ví dụ, giả sử một nhóm 

con nhân viên trong ABC Corpthỏa thuận thường xuyên với một nhóm con nhân 

viên trong Acme Corp, nhưng những nhóm con qua nhiều ranh giới chức năng 

và không tương quan với một cấu trúc DN cụ thể. Trong trường hợp này chính 

sách ODIs có thể được đặt vào từng chứng thư số của nhân viên để truyền đạt 

nhu cầu của họ để giải quyết với công ty và hạn chế về chính sách có thể được 

sử dụng để giới hạn sự tin cậy giữa hai tổ chức để chỉ ra những nhân viên với 

những những chính sách OID cụ thể. 

2.8.2.4. Bản đồ chính sách 

Bản đồ chính sách không những là một ràng buộc mà còn là một tính 

năng tương tác. Bản đồ chính sách có thể được sử dụng để ánh xạ một chính 

sách của tổ chức này với một chính sách của tổ chức khác. Ví dụ, các chính sách 

OID chuyển tải chính sách đảm bảo chất lượng cao có thể khác nhau đối với mỗi 

tổ chức. Thông tin bản đồ chính sách có thể được bao gồm trong chứng thực 
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chéo hoặc chứng chỉ CA cấp dưới để kết hợp chính sách OID với nhau. Điều 

này cho phép các tổ chức với các chính sách khác nhau vẫn sử dụng rang buộc 

về chính sách. 

Chứng thực chéo phân cấp là lý tưởng đối với các tổ chức lớn muốn root 

CA của họ có quyền kiểm soát đối đa trên tất cả các CA cấp dưới trong hệ thống 

phân cấp của tổ chức. Ngược lại, chứng thực chéo ngang hàng là lý tưởng giữa 

các tổ chức nơi mà sự linh hoạt tối đa là cần thiết để hình thành và thu hồi các 

mối quan hệ tin cậy với các tổ chức khác như thay đổi nhu cầu kinh doanh.  

Chính sách mạng PKI cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát cần thiết để thiết 

lập và thực thi rất ít các mối quan hệ tin cậy mà bắt chước các mối quan hệ kinh 

doanh giữa hoặc trong các tổ chức. 

2.9. Ứng dụng của PKI 

PKI của một loại hoặc một cách khác, và từ bất kỳ một hãng nào, có nhiều 

ứng dụng bao gồm việc cung cấp khóa công khai và các ràng buộc để nhận dạng 

người dùng nó được sử dụng cho [9]: 

 Mã hóa thông điệp email hoặc xác thực thông điệp người gửi email (sử 

dụng OpenPGP hoặc S/MIME). 

 Mã hóa hoặc xác thực các văn bản (tiêu chuẩn chữ ký XML hoặc mã hóa 

XML khi văn bản được nhung dưới dạng XML). 

 Xác thực người dùng cho các ứng dụng (ví dụ như thẻ thông minh, xác 

thực máy khách với SSL). Ngoài ra còn thử nghiệm sử dụng để xác thực chữ ký 

số HTTP trong các dự án Enigform và mod_openpgp. 

 Các giao thức truyền thông an toàn dùng kỹ thuật Bootstrapping (IKE, 

SSL). Trong hai giao thức này, bước đầu thiết lập một kênh an toàn sử dụng 

khóa bất đối xứng trong khi giao tiếp thực tế sử dụng khóa đối xứng. 

 Chữ ký điện thoại di động là chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách sử 

dụng thiết bị di động và các dịch vụ dựa trên chữ ký hoặc cấp giấy chứng nhận 

tại một vị trí môi trường viễn thông độc lập. 

 Kết chương: Nội dung chương này sẽ tìm hiểu về cơ sở hạ tầng khóa 

công khai. Trong đó, trước tiên phải khái quát được cơ sở hạ tầng khóa công 

khai, thực trạng về việc sử dụng hệ thống PKI, các thành phần chính của hệ 

thống PKI, kiến trúc một trung tâm chứng thực CA. Tìm hiểu các hoạt động 

chính trong hệ thống PKI. Đặc biệt, trong chương này tập trung nghiên cứu, tìm 

hiểu về chứng thực chéo để giải quyết các vấn đề chứng thực trong PKI. 
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CHƯƠNG III 

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC PKI TRONG GIAO DỊCH 

ĐIỆN TỬ 

3.1. Giới thiệu về EJBCA 

Phần mềm mã nguồn mở EJBCA là gói phần mềm cho phép triển khai 

một hệ thống PKI hoàn chỉnh và đầy đủ chức năng. Nhằm tận dụng các tính chất 

ưu việt của gói phần mềm này cũng như kiểm soát được quá trình phát triển và 

độ an toàn của hệ thống, luận văn đã tiến hành cài đặt và triển khai thử nghiệm 

một hệ thống chứng thực chéo theo kiến trúc PKI đơn giản, có thể sử dụng trong 

thực tế [7]. 

3.1.1. PKI – EJBCA 

EJBCA là sản phẩm mã nguồn mở của hãng Primekey. Đây là một CA 

được xây dựng trên công nghệ Java J2EE, nhờ đó hiệu suất hoạt động cũng như 

khả năng tùy biến của CA là tương đối cao so với các hệ thống mã nguồn mở 

khác. Bên cạnh đó, EJBCA còn cung cấp tính năng và thành phần (OCSP, RA 

Service, Publisher,…) giúp cấu thành một hệ thống PKI tương đối đầy đủ và 

hoàn thiện [7], [14]. 

3.1.2. Đặc điểm kỹ thuật 

Được xây dựng dựa trên Java, EJBCA thực sự là một nền tảng độc lập, 

chạy trên hầu như toàn bộ các phần cứng phổ biến cũng như các hệ điều hành 

thông dụng như Window, Linux. Để có thể hoạt động, EJBCA cần chạy trên một 

nền tảng máy chủ ứng dụng (Application Server) cũng như một hệ thống Cơ sở 

dư liệu nhất định. Về mặt này, EJBCA cũng hỗ trợ hầu hết các nền tảng App 

Server phổ biến hiện nay như: JBOSS – Oracle Weblogic – IBM Web Sphere… 

cũng như các hệ cơ sở dữ liệu từ miễn phí đến trả phí: MySQL, Oracle, IBM 

DB2, MS SQL,… 

Bên cạnh đó, EJBCA còn có một số điểm đặc trưng sau: 

- Cung cấp khả năng xây dựng CA theo nhiều mức, không giới hạn số 

lượng CA; 

- Hỗ trợ thuật toán RSA với độ dài khóa lên tới 4096 bits; 

- Hỗ trợ các thuật toán DSA với độ dài khóa lên tới 1024 bits; 

- Hỗ trợ các hàm băm như MD5, SHA-1, SHA-256; 

- Chứng thư được phát hành tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn X509. 
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3.1.3. Kiến trúc EJBCA 

 

Hình 3.1. Kiến trúc EJBCA 

EJBCA được xây dựng với kiến trúc phân tầng, cụ thể như sau: 

- Data Tier – tầng dữ liệu: Tầng dữ liệu lưu trữ các chứng nhận, CRL 

cũng như các thực thể cuối. 

- Thành phần CA: Thành phần có chức năng tạo các CA gốc, CA con, 

chứng nhận, CRL và giao tiếp với kho chứa LDAP để lưu trữ thông tin chứng 

nhận. 

- Thành phần RA: Thành phần có chức năng tạo, xóa và hủy bỏ người 

dùng. 

- Tầng Web Tier: Đây là giao diện (điển hình là giao diện người – máy 

bằng đồ họa) để trình khách tương tác với hệ thống EJBCA, đồng thời quy định 

các cấp độ và phạm vi truy cập thông tin khác nhau cho thực thể cuối. 

- Trình khách: Trình khách là thực thể cuối hay người sử dụng như trình 

khách thư điện tử, máy chủ web, trình duyệt web hay cổng VPN. 

3.1.4. Chức năng 

EJBCA là một tổ chức chứng nhận rất phổ biến hiện đang được sử dụng, 

một trong những CA được ưa thích hiện nay. Các đặc trưng cơ bản của CA này 

bao gồm sự lựa chọn của thuật toán ta cần như tùy chọn giữa các thuật toán 

SHA1 hay SHA256 với RSA và với các kích thước khóa khác nhau như 1024, 

2048, 4096. 



63 
 

EJBCA cung cấp một số tính năng nổi bật về lựa chọn ngôn ngữ trong quá 

trình cấu hình hệ thống. Ngoài ra ta cũng có thể chọn loại publisher chúng ta 

muốn như LDAP, thư mục động (AD – Active Directory) hay một thiết kế 

publisher tự làm. 

3.1.5. Đánh giá 

Ngoài EJBCA còn có các sản phẩm khác có thể triển khai hệ thống PKI 

hoàn chỉnh như OpenCA và Windows 2003 Server CA. Do Windows 2003 

Server CA không phải là sản phẩm mã nguồn mở, không thể tự do phát triển 

cũng như kiểm soát được quá trình phát triển và độ an toàn nên không được 

quan tâm tìm hiểu. 

EJBCA và OpenCA đều là các dự án PKI mã nguồn mở mạnh và hiện 

cũng có nhiều phát triển đang được thực hiện cả 2 phần mềm này. 

EJBCA là một CA và là một hệ thống quản lý PKI hoàn chỉnh, là một giải 

pháp PKI rất mạnh, độc lập môi trường, hiệu suất cao, có thể mở rộng dựa trên 

thành phần. Ngoài ra, EJBCA rất linh hoạt trong việc cung cấp các cách thức 

hoạt động tùy chọn như một CA độc lập hoặc được tích hợp hoàn toàn trong ứng 

dụng thương mại bất kỳ. Hơn nữa, tuy việc cấu hình hệ thống EJBCA phức tạp 

hơn OpenCA rất nhiều nhưng hệ thống EJBCA khi đã đi vào hoạt động lại mang 

đến rất nhiều tiện lợi và đơn giản cho người sử dụng trong việc phát sinh và 

quản lý chứng nhận. Ngoài ra, khác với OpenCA, việc cập nhật CRL trong 

EJBCA hoàn toàn tự động. 

Ngoài ra, EJBCA được phát triển và cung cấp bởi PrimeKey, một công ty 

PKI mã nguồn mở đứng đầu trên thế giới nên việc sử dụng EJBCA ta có thể 

thưa hưởng từ năng lực phát triển của công ty và hoàn toàn yên tâm về tính an 

toàn luôn có trong mã nguồn. 

3.2. Ứng dụng chứng thực chéo dựa trên EJBCA 

3.2.1. Mô hình triển khai 

Triển khai cài đặt EJBCA trên 2 máy khác nhau nhằm tạo hai hệ thống 

PKI khác nhau: hệ thống PKI Chính phủ và hệ thống PKI công cộng như hình 

3.2. 

Triển khai chứng thực chéo giữa hai hệ thống PKI này bằng cách: trên 

mỗi hệ thống khởi tạo RootCA và khởi tạo các thực thể cuối sau đó tiến hành 

xác thực chéo lẫn nhau. 
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Hình 3.2. Mô hình triển khai 

3.2.2. Ứng dụng chứng thực chéo trên EJBCA 

Triển khai chứng thực chéo ngang hàng trên phần mềm nguồn mở 

EJBCA. 

Vào trang quản trị EJBCA  

 
 

Hình 3.3. Trang quản trị EJBCA 

Tạo hai RootCA là RootCA1 và RootCA2. 

Trên trang quản trị chọn Certification Authorities để tạo ra các các 

RootCA: 
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Hình 3.4. Tạo các RootCA 

Tạo RootCA1 và RootCA2 bằng cách Add CA 

 

 

Hình 3.5. Điền thông tin cơ bản cho một RootCA 

Điền thông tin cơ bản của RootCA1 và RootCA2 (chọn thuật toán ký, 

Subject DN, số ngày hết hạn của chứng chỉ)  Create ta tạo được 2 RootCA  
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Hình 3.6. Thông tin đầy đủ khi một RootCA được tạo 

 

Hình 3.7. Download PEM file của RootCA 

Download PEM file của RootCA1 (tương tự đối với RootCA2), sau đó 

nhập chứng chỉ RootCA1.cacert.pem (RootCA2. cacert.pem) vào Trusted Root 

Certification Authorities trong hệ quản lý chứng chỉ của windows bằng cách 

chạy Run certmgr.msc chọn Action  All Tasks  Import  thực hiện 

các bước để Import file “.pem” để tao chứng chỉ RootCA1 (RootCA2). (Các 

RootCA tự ký). 
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Hình 3.8. Chứng thư số của RootCA 

Tiếp theo, tạo các thực thể cuối cho 2 RootCA 

Chọn End Entity Profiles sau đó add các thực thể. 



68 
 

 

Hình 3.9. Tạo người dùng End Entity 

Đối với RootCA1 ta Add Profile User1_Profile 

Đối với RootCA2 ta Add Profile User2_Profile 

Sau đó, chọn Edit End Entity Profile để cập nhật thông tin của từng 

User1_Profile và User2_Profile (User name, Password, thêm Subject DN 

Attributes, được chứng thực bởi RootCA1 đối với User1_Profile, RootCA2 đối 

với User2_Profile ….), chọn Save để lưu các thông tin. 

 

 

Hình 3.10. Điền đầy đủ thông tin cho các User 

 

Sau đó Add lại các thông tin của End Entity 
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Hình 3.11. Add lại thông tin của các User 

Tiến hành chứng thực chéo bằng cách: User1 gửi request đến RootCA2 và 

User2 gửi request đến RootCA1 để xác thực. 

 

 

Hình 3.12. Các User gửi request để thực hiện xác thực chéo 

Xác thực chéo thành công: 
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Hình 3.13. Xác thực chéo thành công cho User1 

 

Hình 3.14. Xác thực chéo thành công cho User2 

 Kết chương: Nội dung chương này đã xây dựng được ứng dụng PKI sử 

dụng giải pháp chứng thực chéo dựa trên phần mềm mã nguồn mới EJBCA. 
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KẾT LUẬN 

 

Kết quả đạt được: 

Trong thời gian tìm hiểu, xây dựng ứng dụng, luận văn đã hoàn thành 

được các nhiệm vụ đặt ra, cụ thể là: 

Về mặt lý thuyết: Luận văn nghiên cứu tìm hiểu hệ thống chứng thực điện 

tử gồm:  

- Cơ sở lý thuyết về mật mã khóa bí mật, mật mã khóa công khai, chữ ký 

số và hàm băm làm cơ sở cho việc tìm hiểu hạ tầng khóa công khai PKI.  

- Hạ tầng khóa công khai PKI tìm hiểu vềkhái niệm PKI, các thành phần 

cũng như cách thức hoạt động, chức năng của PKI, các mô hình kiến trúc PKI. 

- Thực trạng ứng dụng PKI tại Việt nam.  

- Luận văn đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu về chứng thực chéo trong PKI 

để giải quyết bài toán xây dựng cơ chế tin cậy lẫn nhau giữa các hệ thống chứng 

thực điện tử khác nhau. 

- Các ứng dụng của PKI. 

Về ứng dụng: Kết quả triển khai chứng thực chéo trên hệ thống phần mềm 

nguồn mở EJBCA. 

Hướng phát triển: 

Ứng dụng được phát triển để xây dựng chứng thực chéo trong hệ thống 

chứng thực điện tử tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề chứng thực giữa các hệ 

thống chứng thực khác nhau mà cần liên thông với nhau làm cơ sở để xây dựng 

Chính phủ điện tử. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 

Cài đặt ứng dụng EJBCA trên môi trường Windows 

Triển khai EJBCA trên môi trường Windows  

Các bước triển khai EJBCA trên môi trường Windows 7/10, sử dụng 

hệquản trị cơ sở dữ liệu MySQL như sau: 

Bước 1: Cài đặt Java 

 Tải phiên bản JDK về cài đặt, phiên bản JDK 7 update 79 tại địa chỉ:  

https://www.sun.com/. 

 Sử dụng thư mục cài đặt mặc định là: C:\Program Files\Java 

 Kiểm tra cài đặt thành công bằng cách mở cmd gõ lệnh: java –version 

Bước 2: Thay thế JCE Policy 

 Tải Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files for JDK 7 tại địa chỉ: 

https://www.sun.com/ 

 Giải nén và chép đè vào thư mục C:\Program Files\Java\jre7\lib\security 

và thư mục C:\Program Files\Java \jdk1.7.0_79\jre\lib\security. 

Bước 3: Cài đặt Ant 

 Tải apache-ant-1.8.2-bin.zip tại địa chỉ: 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi 

 Giải nén vào ổ C:\ 

 Kiểm tra cài đặt thành công bằng cách mở cmd gõ lệnh: ant –version 

Bước 4: Cài đặt Jboss 

 Tải jboss-as-7.1.1.Final tại trang địa chỉ: http://www.jboss.org/ 

 Giải nén vào ổ C:\ 

Bước 5: Cài đặt MySQL 

 Tải bộ cài đặt mysql-5.5.44 tại địa chỉ: http://mysql.com/ 

 Cài đặt MySQL với cấu hình mặc định khi chạy bộ cài đặt. 

 Tạo 1 cơ sở dữ liệu có tên ejbca và phân toàn quyền quản trị ejbca cho 1 

tài khoản người dùng, hoặc có thể sử dụng tài khoản root của MySQL. 

Bước 6: Cài đặt MySQL Connector/J 5.1 (JDBC Driver) 

 Tải phiên bản MySQL Connector cho Java tại địa chỉ: http://mysql.com/ 

 Tập tin tải được có tên: mysql-connector-java-5.1.18-bin 

 Sao chép tập tin vào thư mục: C:\jboss-as-

7.1.1.Final\modules\com\mysql\main 

Bước 7: Cài đặt biến môi trường 

 JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79 

 JBOSS_HOME = C:\jboss-as-7.1.1.Final 

 ANT_HOME = C:\apache-ant-1.8.2 

https://www.sun.com/
https://www.sun.com/
http://ant.apache.org/bindownload.cgi
http://www.jboss.org/
http://mysql.com/
http://mysql.com/
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 ANT_OPTS = -Xmx640m 

 PATH = 

%JAVA_HOME%/BIN;%JBOSS_HOME%/BIN;%ANT_HOME%/bin; 

 CLASSPATH= 

%JAVA_HOME%/lib/dt.jar;%JAVA_HOME%/lib/tools.jar;%JAVA_HOME%/lib; 

Bước 8: Cài đặt EJBCA 

 Tải EJBCA phiên bản ejbca_ce_6_3_1_1 trên ở địa chỉ: 

https://www.ejbca.org/ 

 Giải nén tập tin này vào ổ C:\ 

 Vào thư mục C:\ejbca_ce_6_3_1_1\conf, mở tập tin 

ejbca.properties.sample, chỉnh sửa các tham số như sau:  

 appserver.home=C:/jboss-as-7.1.1.Final 

 appserver.type=jboss 

 ejbca.productionmode=true 

 ejbca.cli.defaultusername=ejbca 

 ejbca.cli.defaultpassword=ejbca 

 Sau đó lưu tập tin thành ejbca.properties 

 Vào thư mục C:\ejbca_ce_6_3_1_1\conf, mở tập tin 

database.properties.sample, chỉnh sửa các tham số như sau: 

 datasource.jndi-name=EjbcaDS 

 database.name=mysql 

 database.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/ejbca?characterEncoding=UT

F-8 

 database.driver=com.mysql.jdbc.Driver 

 database.username= <tài khoản người dùng trong mysql> 

 database.password= <mật khẩu của tài khoản mysql> 

 Sau đó lưu tập tin thành database.properties 

 Vào thư mục C:\ejbca_ce_6_3_1_1\conf, mở tập tin 

web.properties.sample, lưu tập tin thành web.properties. 

 Chú ý: ý nghĩa của các tham số đều được giải thích trong các tập tin 

properties 

Bước 9: Triển khai hệ thống 

 Mở Windows cmd bằng quyền quản trị, chuyển vào thư mục C:\jboss-as-

7.1.1.Final\bin và khởi động Jboss server (gõ câu lệnh standalone.bat) . 

 Mở  Windows cmd thứ 2 bằng quyền quản trị, chuyển vào thư mục 

C:\ejbca_ce_6_3_1_1, sau đó thực hiện các câu lệnh như sau: 

 ant  deploy (biên dịch mã nguồn ejbca và triển khai vào server ứng dụng) 

https://www.ejbca.org/
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 ant install (cài đặt ejbca). 

 Chuyển sang cửa sổ cmd của Jboss, jboss hoàn thành thực thi các lệnh 

triển khai ejbca thì khởi động lại Jboss server (Ctrl + C, sau đó gõ 

standalone.bat) 

 Vào thư mục C:\ejbca_ce_6_3_1_1\p12, nhập  tập tin superadmin.p12  

vào phần quản lý chưng chỉ của trình duyệt web. 

 Bật trình duyệt web, vào địa chỉ: https://server:8443/ejbca (server là địa 

chỉ máy chủ dùng để cài ejbca) 

 

https://server:8443/ejbca
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