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Преглед
• Биће објашњено:

– S/MIME
• RFC 822

• MIME
– преглед

– поља заглавља

– типови садржаја

– шифровање порука за пренос

– пример вишесекцијске поруке

– каноничка форма

• S/MIME функционалности
– функције

– криптографски алгоритми

• S/MIME поруке
– осигуравање MIME ентитета

– обмотани подаци

– потписани подаци

– чисто потписивање

– захтев за регистрацију

– поруке само са сертификатима

• S/MIME обрада сертификата
– улога корисничког агента

– VeriSign сертификати 2



Увод

• S/MIME је унапређење MIME стандарда 
електронске поште

• S/MIME ће бити прихваћен као индустријски 
стандард за комерцијалне и организационе 
употребе, док ће PGP остати стандард за 
личну употребу код електронске поште

• Да би се разумео S/MIME мора се кренути од 
ствари на којима се заснива, тј. MIME и 
традиционалног формата електронске поште 
RFC 822
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RFC 822

• RFC 822 дефинише формат текстуалних порука које се шаљу 
путем електронске поште.

• Порука се састоји од омотача и садржаја.

• Омотач садржи све податке неопходне за пренос и доставу 
поруке.

• Садржај садржи садржај који треба да буде достављен 
примаоцу.

• Садржај садржи и одређен број заглавља који могу да служе за 
креирање омотача и стандард обезбеђује доступност тих 
вредности програмима.

• Структура RFC 822 поруке:
– неколико линија заглавља (садрже кључне речи, најчешће су: To, 

From, Subject, Date)

– празна линија

– текстуално тело поруке (може бити преломљено у више линија)

• Често постоји и јединствени идент. број поруке (Message ID)
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RFC 822 пример

• Date: Mon, 21 Apr 2008 10:37:17 (CET) 
From: "Pera Peric" <pera@some.net> 
Subject: The Syntax in RFC 822 

To: zika@yahoo.com 

Cc: laza@gmail.com 

Zdravo. Ovaj deo predstavlja telo poruke, 
koje je odvojeno od zaglavlja sa jednom 
praznom linijom.
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MIME

• MIME је наставак на RFC 822 који служи да се реше 
неки од проблема и заобиђу нека ограничења која 
има RFC 822 са SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol) или неким другим протоколом за 
електронску пошту.

• Ограничења SMTP/822 шеме:
1. SMTP не преноси извршне фајлове ни било које друге 

бинарне објекте

2. SMTP не преноси текстуалне поруке које садрже националне 
карактере

3. SMTP не преноси поруке веће од одређене величине

4. SMTP gateway не користе иста правила мапирања приликом 
конверзије из ASCII u EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code)

5. SMTP gateway за X.400 мреже електронске поште не 
подржава нетекстуалне податке који се користе у X.400 
мрежама
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MIME преглед

• Спецификација укључује следеће 
елементе:

1. Пет нових поља заглавља поруке су 
дефинисана и могу бити укључена у RFC 822 
заглавље, а садрже податке о телу поруке.

2. Дефинисано је неколико формата садржаја, 
те су стандардизоване репрезентације које 
подржвају мултимедијалну електронску 
пошту.

3. Дефинисано је кодирање преноса, па је 
омогућено да било који садржај буде 
конвертован у форму заштићену од промена.
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MIME поља заглавља

• Поља заглавља дефинисана у MIME:
– MIME верзија (MIME Version) - мора имати вредност 1.0

– Тип садржаја (Content-Type) - описује податке у телу поруке, 
тако да кориснички агент примаоца може да обради поруку 
коректно

– Кодирање садржаја за пренос (Content-Transfer-Encoding) -
описује врсту трансформације искоришћену за тело поруке

– Идентификатор садржаја (Content-ID) - јединствена 
идентификација MIME ентитета

– Опис садржаја (Content-Description) - текстуални опис 
садржаја тела поруке (корисно за нечитљиве податке-аудио, 
...)

• Да би био MIME компатибилан, морају бити подржана прва три поља, 
док су друга два опциона и могу се игнорисати у имплементацији.
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MIME типови садржаја

• Решава проблем стандардизоване обраде 
различитих врста података у 
мултимедијалној електронској пошти

• Подржано је седам различитих формата:
– текстуални (text),

– вишесекцијски (multipart),

– порука (message),

– слика (image),

– видео (video),

– аудио (audio) и

– апликација (application)
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MIME типови садржаја(2)

• Текстуални тип не захтева посебан софтвер за коректан приказ. 
Има два подтипа:
– обичан текст (ASCII или ISO 8859)

– обогаћени текст (омогућава форматирање)

• Вишесекцијски тип означава да се порука састоји од неколико 
независних делова. Поље тип садржаја у заглављу садржи и 
посебан део који се означава са boundary и који дефинише 
граничник сваке секције. нпр. Content-type: multipart/mixed; 
boundary="simple boundary". Свака секција може да има посебно 
заглавље. Има 4 подтипа:
– Мешовит (независни делови, који се преносе заједно, поштује се 

редослед слања приликом пријема)

– Паралелни (као претходни, али без поштовања редоследа)

– Алтернативни (различити делови су различите верзије исте 
информације, примаоцу би требало да буде приказана верзија која 
највише одговара оригиналној информацији)

– Запаковани (као први, али је сваки део заправо rfc822 порука)
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MIME типови садржаја(3)

• Тип порука означава да је садржај поруке заправо 
енкапсулирана порука. Има три подтипа:
– rfc822 (садржај је енкапсулирана rfc822 порука, мада може 

бити и MIME порука)

– парцијална (користи се за сегментацију велике поруке, на 
транспарентан начин за примаоца, дефинише се још 
јединствени идентификатор за све сегменте поруке, као и 
број сваког сегмента у секвенци у пољу тип садржаја 
заглавља)

– Спољашње тело поруке (садржи показивач на објекат који се 
налази негде другде, дефинише се још и начин приступа, 
нпр. FTP(File Transfer Protocol) у пољу тип садржаја 
заглавља)

• Тип апликација означава да се ради о бинарним 
подацима.
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MIME кодирање порука за пренос

• Решава проблем безбедног слања порука.

• Поље заглавља, кодирање садржаја за пренос, може 
имати једну од следећих шест вредности:
– 7 bit - сви подаци су представљени као ASCII карактери

– 8 bit - може бити карактера који нису ASCII

– binary - као претходно, и још линије не морају бити довољно 
кратке за SMTP пренос

– quoted-printable - кодује улазне податке, тако да ако су били 
читљиви, остају читљиви

– base64 - кодује улазне податке мапирајући 6-битне блокове 
са улаза у 8-битне блокове на излазу, од којих су сви 
штампајући ASCII карактери

– x-token - именовано нестандардно кодирање
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MIME кодирање порука за 

пренос(2)
• MIME обезбеђује две врсте кодирања и то такве да постоји 

избор између кодирања при коме садржај остаје читљив за 
људе и кодирања које је довољно безбедно за све типове 
података и довољно компактно. 

• Прве три вредности (7 bit, 8 bit, binary) означавају да нема 
кодирања и говоре о врсти података у телу поруке. 

• Вредност x-token означава да је примењено неко нестандардно 
кодирање на поруку и оваква вредност захтева да постоји и 
текстуално име врсте кодирања.

• quoted-printable кодирање је адекватно када се улазни подаци 
састоје углавном од ASCII карактера. Функционише тако што 
небезбедне карактере представља њиховим хеш кодом, а 
користи и реверзибилне преломе линија (soft line breaks) да 
ограничи линије на 76 карактера.

• base64 кодирање представља radix-64 конверзију.
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MIME пример вишесекцијске 

поруке
MIME-Version: 1.0

From: Nathaniel Borenstein <nsb@bellcore.com>

To: Ned Freed <ned@innosoft.com>

Subject: A multipart example

Content-Type: multipart/mixed;

boundary=unique-boundary-1

This is the preamble area of a multipart message. Mail readers that understand multipart 
format should ignore this preamble. If you are reading this text, you might want to 
consider changing to a mail reader that understands how to properly display multipart 
messages.

--unique-boundary-1

...Some text appears here...

[Note that the preceding blank line means no header fields were given and this is text, 
with charset US ASCII. It could have been done with explicit typing as in the next 
part.]

--unique-boundary-1

Content-type: text/plain; charset=US-ASCII

This could have been part of the previous part, but illustrates explicit versus implicit 
typing of body parts.
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MIME пример вишесекцијске 

поруке(2)
--unique-boundary-1

Content-Type: multipart/parallel; boundary=unique-boundary-2

--unique-boundary-2

Content-Type: audio/basic

Content-Transfer-Encoding: base64

... base64-encoded 8000 Hz single-channel mu-law-format audio data goes here....

--unique-boundary-2

Content-Type: image/jpeg

Content-Transfer-Encoding: base64

... base64-encoded image data goes here....

--unique-boundary-2--

--unique-boundary-1

Content-type: text/enriched

This is <bold><italic>richtext.</italic></bold> <smaller>as defined in RFC 1896</smaller>

Isn't it <bigger><bigger>cool?</bigger></bigger>

--unique-boundary-1
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MIME пример вишесекцијске 

поруке(3)
Content-Type: message/rfc822

From: (mailbox in US-ASCII)

To: (address in US-ASCII)

Subject: (subject in US-ASCII)

Content-Type: Text/plain; charset=ISO-8859-1

Content-Transfer-Encoding: Quoted-printable

... Additional text in ISO-8859-1 goes here ...

--unique-boundary-1--
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MIME каноничка форма

• Изворна форма - Тело поруке које треба да се 
преноси се креира у изворној форми. Користи се 
изворни сет карактера, изворне ознаке краја реда. 
Изворна форма одговара систему на коме је 
креирана (системски је зависна).

• Каноничка форма - Читаво тело поруке укључујући и 
информације као што су дужина записа, 
информације о фајлу, се конверује у универзалну 
каноничку форму. Врста тела поруке диктира 
природу каноничке форме која се користи. 
Конверзија у одговарајућу каноничку форму, може 
укључивати конверзију карактера, трансформацију 
аудио фајлова, компресију и разне друге операције 
специфичне за различите врсте медија који се 
преносе.

17



S/MIME функционалности

• Када говоримо о функционалностима, 

S/MIME је по томе јако сличан PGP-у, 

јер оба пружају могућност потписивања 

порука и шифровања порука.
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S/MIME функције

1. Обмотани подаци (enveloped data) - ово се састоји од 
шифрованог садржаја било ког типа и кључева за 
шифровање за једног или више примаоца.

2. Потписани подаци (signed data) - дигитални потпис се 
формира тако што се креира потпис поруке (хеш код) и 
шифрује приватним кључем потписаног. Садржај, плус потпис 
се затим кодују користећи base64 кодирање. Корисници без 
S/MIME не могу да виде поруку.

3. Чисто потписани подаци (clear-signed data) - као малопре, 
формира се дигитални потпис. У овом случају, само 
дигитални потпис се кодује base64 кодирањем. Корисници без 
S/MIME могу да виде поруку, али не и да је верификују.

4. Потписани и обмотани подаци (signed and enveloped data) -
Само потписани и само шифровани ентитети могу се 
угњеждавати, тако да се шифровани подаци могу потписати, 
а потписани подаци или чисто потписани подаци могу се 
шифровати.
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S/MIME криптографски алгоритми
•Терминологија:

•MUST - имплементација мора да има ту функцију.

•SHOULD - препоручује се да имплементација има ту функцију.
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S/MIME криптографски 

алгоритми(2)
• Процедура за избор алгоритама за коришћење од стране 

агента пошиљаоца, укључује две одлуке:
– мора закључити да ли је примајући агент способан да прихвати 

податке шифроване датим алгоритмом,

– ако је примајући агент само способан да прима податке 
шифроване слабијим алгоритмима, мора одлучити да ли је 
безбедно уопште послати поруку.

• Агент пошиљаоца поштује следећа правила:
1. Ако агент пошиљаоца има листу дешифрујућих могућности примаоца, 

ТРЕБАЛО би да изабере први (најпожељнији) алгоритам из листе који 
је у могућности да користи.

2. Ако агент пошиљаоца нема такву листу за примаоца, а примио је 
једну или више порука од примаоца, тада би поруку ТРЕБАЛО да 
шифрује са истим алгоритмом који је коришћен у последњој поруци 
примљеној од примаоца. 

3. Ако агент пошиљаоца нема информације о дешифрујућим 
способностима примаоца и вољан је да ризикује да примаоц можда 
не успе да дешифрује поруку, тада би агент пошиљаоца ТРЕБАЛО да 
користи 3DES.

4. Ако агент пошиљаоца нема информације о дешифрујућим 
способностима примаоца и није спреман да ризикује да примаоц 
можда не успе да дешифрује поруку, онда МОРА да користи RC2/40. 21



S/MIME поруке
• S/MIME користи нове MIME типове 

садржаја. PKCS - public-key cryptography 

specifications
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Осигуравање MIME ентитета

• S/MIME осигурава MIME ентитет са потписом, 
шифровањем или оба.

• MIME ентитет се припрема по уобичајеним 
правилима

• Затим се MIME ентитет и неки подаци важни за 
безбедност, као што су идентификатори алгоритма 
који се користи и сертификати, помоћу S/MIME
обрађују и формирају тзв. PKCS објекат

• PKCS објекат се сада третира као садржај поруке и 
припрема се у MIME формат (додају се заглавља).

• Порука за слање се претвара у одговарајући 
канонички облик.
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Обмотани подаци

• Кораци за припрему:
1. Генерисање псеудо случајног кључа сесије за специфичан 

симетрични алгоритам заштите (RC2/40 или tripleDES). 

2. За сваког примаоца, шифровање кључа сесије са јавним кључем 
примаоца RSA алгоритма. 

3. За сваког примаоца, припрема блока познатог као информације о 
примаоцу (RecipientInfo) који садржи идентификатор сертификата 
јавног кључа примаоца, идентификатор алгоритма коришћеног 
да се шифрује кључ сесије, индентификатор алгоритма 
коришћеног за шифровање садржаја поруке и шифровани кључ 
сесије. 

4. Шифровање садржаја поруке помоћу кључа сесије. 

• Блок информације о примаоцу и шифровани садржај 
формирају обмотане податке, који се затим кодују са base64 
кодирањем.

• На пријему, најпре се скида base64 конверзија, затим се 
помоћу приватног кључа примаоца дохвата кључ сесије и на 
крају се помоћу кључа сесије добија садржај поруке.
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Потписани подаци

• Кораци:
1. Избор алгоритма за потписивање поруке (SHA или MD5). 

2. Израчунавање потписа поруке (хеш кода). 

3. Шифровање потписа поруке са приватним кључем пошиљаоца.

4. Припрема блока познатог као информације о потписивачу 
(SignerInfo) који се састоји од сертификата јавног кључа 
потписивача, идентификатора алгоритма за креирање потписа 
поруке, идентификатора алгоритма коришћеног за шифровање 
потписа поруке и шифрованог потписа поруке.

• Потписани подаци се састоје од поруке и информација о 
потписивачу. Могу да садрже и сет сертификата јавних 
кључева довољан да се образује ланац до познатог корена 
или до ауторитета за сертификате. Подаци се затим 
конвертују помоћу base64 конверзије.

• На пријему се скида base64 конверзија, затим се јавним 
кључем потписивача дешифрује потпис и верификује порука.
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Чисто потписивање

• Користи се вишесекцијска порука и то нови подтип, 
карактеристичан за S/MIME, потписано (signed).

• multipart/signed порука има два дела.

• Први део може бити било ког MIME типа, али мора бити 
припремљен тако да се неће мењати приликом преноса. То 
значи да уколико није 7bit, онда мора да се кодује коришћењем
base64 или quoted-printable кодирања. Затим се овај део 
процесира као потписани подаци, али у овом случају се креира 
објекат у формату потписаних података који има празан садржај 
поруке. Овај објекат је неповезани потпис поруке. Затим се 
кодује за пренос помоћу base64 да би постао други део
вишесекцијске потписане поруке. Овај други део има MIME тип 
садржаја апликације и подтип pkcs7-signature.

• Верификација се врши тако што се израчуна потпис за први део 
поруке и упореди са дешифрованим потписом из другог дела 
поруке.
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Захтев за регистрацију

• Типично, апликација или корисник ће се пријавити 
ауторитету за сертификате за сертификат јавног 
кључа. Аpplication/pkcs10 S/MIME ентитет се користи 
за пренос захтева за сертификат. 

• Захтев за сертификат се састоји од
certificationRequestInfo блока, идентификатора 
алгоритма енкрипције помоћу јавног кључа и потписа
certificationRequestInfo блока, шифрованог 
коришћењем приватног кључа пошиљаоца. 

• CertificationRequestInfo блок укључује име субјекта 
сертификације (ентитета чији јавни кључ треба да 
буде сертификован) и bit-string репрезентацију 
корисниковог јавног кључа. 
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Поруке само са сертификатима

• Порука која садржи само сертификате 
или листу повучених сертификата може 
бити послата као одговор на захтев за 
регистрацију.

• Порука је типа application/pkcs7-mime са
smime-type параметром degenerate. 

• Кораци су као код прављења signedData
поруке, осим што нема садржаја поруке 
и signerInfo поље је празно. 
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S/MIME обрада сертификата

• S/MIME користи сертификате јавних кључева који се 
слажу са верзијом 3 X.509 протокола. 

• Шема за управљање кључевима коју користи S/MIME 
је хибридна и комбинује X.509 хијерархију 
сертификата и PGP-ову мрежу поверења. 

• Као у PGP моделу, S/MIME менаџери и/или 
корисници морају да конфигуришу сваког клијента са 
листом поверљивих кључева и листом повучених 
сертификата. Односно, одговорност за одржавање 
сертификата је локална. Са друге стране, 
сертификати се потписују од стране ауторитета за 
сертификате. 
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Улога корисничког агента

• S/MIME корисник има неколико функција за управљање 
кључевима:
– Генерисање кључева: Корисник МОРА бити у могућности да 

генерише посебне Diffie-Hellman и DSS парове кључева и 
ТРЕБАЛО би да је у могућности да генерише RSA парове кључева. 
Сваки пар кључева МОРА бити генерисан из доброг извора 
недетерминистичких случајних улаза и заштићен. Кориснички агент 
би ТРЕБАЛО да генерише RSA парове кључева са вредностима 
дужине кључа од 768 до 1024 бита и НЕ СМЕ да генерише дужину 
мању од 512 бита.

– Регистрација: Корисников јавни кључ мора бити регистрован код 
ауторитета за сертификате како би се добио X.509 сертификат 
јавног кључа.

– Чување и дохватање сертификата: Корисник захтева приступ 
локалној листи сертификата, како би верификовао долазеће 
потписе и шифровао одлазеће поруке. Такву листу би требало да 
одржава корисник или неки локални административни ентитет у 
име неколико корисника.
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VeriSign сертификати

• Постоји неколико компанија које пружају услуге 
ауторитета за сертификате (certification authority 
(CA)).

• На пример, Nortel је дизајнирао CA решење које 
пружа подршку за S/MIME у оквиру организација. 

• Постоји неколико интернет базираних CA, укључујући
VeriSign, GTE и U.S. Postal Service. 

• Од ових најраспрострањенији је VeriSign CA сервис.

• VeriSign пружа CA услугу која је намењена да буде 
компатибилна са S/MIME и још различитих других 
апликација. VeriSign издаје X.509 сертификате са 
именом производа VeriSign Digital ID. 
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VeriSign сертификати(2)

• Digital ID садржи најмање следеће информације:
1. Јавни кључ власника

2. Име или алиас власника

3. Датум истека за Digital ID

4. Серијски број за Digital ID

5. Име ауторитета за сертификате који је издао Digital ID

6. Дигитални потпис ауторитета за сертификате који је издао
Digital ID

• Digital ID може да садржи и друге податке, као што 
су:
1. Адреса

2. Адреса електронске поште

3. Основне информације о кориснику (земља, поштански број, 
године, пол, ...)
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Напредни сигурносни сервиси

• Непрестано се појављују нове идеје како 
S/MIME може да пружи нове сигурносне 
севисе:
– Потписана доставница (signed receipt): по пријему поруке 

од корисника се захтева да потпише целокупну поруку са 
потписом и пошаље као одговор; доказ за пошиљаоца да је 
порука испоручена

– Ознака нивоа сигурности (security label): омогућава 
кориснику да означи колико су осетљиви заштићени 
подаци; може се користити за контролу приступа

– Сигурне мејл листе: уместо да припрема поруку за сваког 
примаоца појединачно, пошиљалац шаље поруку S/MIME 
MLA (Mail List Agent) ентитету, који то ради за њега

33


