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client:~$ step ca health

HOSTCERTIFICAAT 
ONDERTEKENEN
Creëer nu een hostcertificaat voor 
een SSH-server waarop je wilt inlog-
gen, bijvoorbeeld zen.home:

step ssh certificate --host zen. 
home ssh_host_ecdsa_key

Kies de standaard provisioner, 
niet de acme-provisioner voor TLS. 
Aangezien het om een host key gaat, 
voer je geen wachtwoord in om de 
geheime sleutel mee te encrypteren.

Het resultaat zijn drie bestanden: 
de geheime sleutel ssh_host_ecdsa_
key, de publieke sleutel ssh_host_
ecdsa_key.pub en het door je ca 
ondertekende certificaat ssh_host_
ecdsa_key-cert.pub. Plaats deze 
alle drie in de directory /etc/ssh/ 
van de server. Voeg dan aan /etc/
ssh/sshd_config de volgende regels 
toe:

HostKey /etc/ssh/ssh_host_
ecdsa_key

HostCertificate /etc/ssh/
ssh_host_ecdsa_key-cert.pub

Eventueel dien je bij HostKey
Algorithms nog ecdsa-sha2-
nistp256 toe te voegen als je de 
gebruikte algoritmes ingeperkt 
hebt. Herstart daarna de SSH-server.

CERTIFICAATAUTORITEIT 
VERTROUWEN
Het enige wat nu aan de client-
kant nog ontbreekt, is dat we de 

step-ca-server als certificaatautori-
teit voor sleutels moetenopgeven. 
Dat doe je door bijvoorbeeld aan het 
bestand ~/.ssh/known_hosts van 
elke gebruiker de volgende regel toe 
te voegen:

@cert-authority *.home ecdsa-
sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNo
YTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyN
TYAAABBBAbL55OzZJMNQkUNwRp0Z
dFSaen9INm4gsh+HlRZ1I4KLcDGK
MlPSyXF8DP6Rk8O9/GHtYPq+cmmEXVmat
PMuTE=

We configureren SSH hier zodat de 
certificaatautoriteit voor alle servers 
in het domein home gebruikt wor-
den. Pas dit aan je configuratie aan. 
De publieke sleutel die begint met 
ecdsa-sha2-nistp256 AAAA... is de 
inhoud van het bestand ssh_host_
key.pub uit de directory $(step 
path)/certs van de machine waarop 
step-ca draait. Uiteraard vul je hier je 
eigen publieke sleutel in.

Als je nu op de server via SSH 
inlogt, krijg je niet meer de melding 
dat de server niet vertrouwd is met 
de vraag om de vingerafdruk te 
verifiëren. Je krijgt nu onmiddellijk 
de loginprompt te zien omdat je 
SSH-client de server vertrouwt als de 
host key door je ca is ondertekend. 
Dat werkt zelfs als je nog nooit op de 
server ingelogd bent.

GEBRUIKERSCERTIFICATEN
Je kunt nu op een gelijkaardige 
manier een sleutelpaar en bijbeho-
rend certificaat voor een gebruiker 
maken:

step ssh certificate --principal
=koan koen@vervloesem.eu id_ecdsa

De ‘principal’ is de gebruikersnaam 
waarvoor het certificaat geldig is, 
het e-mailadres is je id. Voer deze 
keer wel een wachtwoord in om de 
geheime sleutel mee te encrypte-
ren, want het gaat hier om je eigen 
persoonlijke sleutel.

Het resultaat zijn weer drie bestan-
den: de geheime sleutel id_ecdsa 
(versleuteld met je wachtwoord), 
de publieke sleutel id_ecdsa.pub 
en het door je ca ondertekende 
certificaat id_ecdsa-cert.pub. 
Standaard heeft dit certificaat een 
geldigheid van vier uur. Bekijk de 
uitvoer van step ssh certificate 
-h om dit aan te passen en de vele 
andere opties. Je kunt de voor een al 
gegenereerd certificaat ingestelde 
opties bekijken met:

ssh-keygen -L -f id_ecdsa-cert.
pub

Na het aanmaken van het certificaat 
heeft step ssh certificate dit 
certificaat ook aan je SSH-agent-ses-
sie toegevoegd. Je dient hiervoor ook 
een wachtwoordzin in te voeren. Ve-
rifieer of je certificaat aan je sessie is 
toegevoegd: ssh-add -l

Nu dien je alleen nog één regel toe 
te voegen aan /etc/ssh/sshd_config 
van de server waarop je wilt inloggen:

TrustedUserCAKeys /etc/ssh/
ssh_user_key.pub

Dit bestand ssh_user_key.pub haal 
je uit de directory $(step path)/
certs van de machine waarop step-
ca draait. Plaats het in /etc/ssh op 
de SSH-server.

Log nu vanaf je client op de server 
in met je gebruikerssleutel als 
identiteit:

ssh -i id_ecdsa zen.home

Als alles goed gaat, ben je nu onmid-
dellijk ingelogd in je server. Indien 
je SSH-agent gebruikt, hoef je zelfs 
niet meer het wachtwoord in te voe-
ren. De SSH-server hoeft je publieke 
sleutel ook niet meer in het bestand 
authorized_keys te hebben: hij 
herkent automatisch dat je met een 
vertrouwde sleutel inlogt omdat 
die door de ca is ondertekend. Na de 
ingestelde geldigheidsduur wordt je 
SSH-sessie automatisch afgesloten 
en dien je een nieuw certificaat aan 
te vragen om te kunnen inloggen.

Authenticatie 
met SSH-sleutels 
heeft ook zijn 
nadelen. Je moet 
je publieke sleutel 
verspreiden  
naar alle servers 
waarop je wilt 
inloggen
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