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Ověřování identity – o co jde?

nutnost prokazování identity osob není nic nového

jedná se o požadavek plynoucí až z používání IT? 

Rozhodně ne!

jednoduché prokázání identity 

znalost informace (např. hesla)

osobní znalost 

ověření identity s využitím uznávané autority

identifikační průkaz

úředně ověřený podpis nebo kopie listiny

známka na krku vojáka apod.
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Identifikace, autentizace, autorizace 

identifikace (vizuální kontrola vojáka)

autentizace (znalost správného hesla své jednotky)

autorizace (vpuštění zkontrolovaného jedince do hlídaného tábora)

Já jsem 

Bohdan z 

Lipé, králův 

věrný.

Stůj, kdo 

tam?

Jaké je 

heslo?
Správně, 

vejdi do 

hradu.

„Na hradě je 

žena“.

identifikace

[přihlášení jménem uživatele]

autentizace

[ověření správnosti hesla zadaného uživatelem]

autorizace

[zpřístupnění zdrojů, ke kterým má mít uživatel přístup]
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Formy digitální identity

bez možnosti dostatečného ověření identity 

číslo mobilu

e-mailová adresa

IP adresa

digitální ID s autentizací podmíněnou určitou znalostí

znalost hesla

metoda sdíleného tajemství

digitální certifikát
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Co je to digitální ID?

Digitální ID se skládá ze 3 součástí:

1. soukromý klíč

2. veřejný klíč

3. digitální certifikát vydaný certifikační autoritou (CA)

Soukromý a veřejný klíč společně tvoří tzv. pár klíčů

vznikají současně (matematická metoda generování)

používají se samostatně
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Co je to Digitální certifikát? (1)

digitální certifikát je elektronický dokument

vydává jej certifikační autorita (CA)

v certifikátu je uvedena řada údajů:

jméno majitele certifikátu

e-mailová adresa majitele

platnost certifikátu od … do …

veřejný klíč majitele

jméno CA, která certifikát vystavila

sériové číslo certifikátu

další volitelné položky (název organizace apod.)
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Co je to Digitální certifikát? (2)

certifikát je digitálně podepsán CA 

k podpisu je užíván tzv. kořenový certifikát CA

CA svým digitálním podpisem ubezpečuje, že informace 

uvedené v certifikátu jsou pravdivé:

osvědčuje, že certifikát byl vydán skutečně té osobě, jejíž

jméno je uvedeno v certifikátu (certifikát s ověřenou identitou)

CA proto při vydání certifikátu ověřuje totožnost žadatele

podle typu certifikátu CA vyžaduje předložení 1 (nebo i více) 

dokladů totožnosti



18.2.2009   Security 20097 7

Používání digitálního certifikátu

slouží k důvěryhodnému předání veřejného klíče

většinou je zasílán s elektronicky podepsanou zprávou

spojuje fyzickou totožnost žadatele s totožností 

elektronickou

vlastník může certifikát kdykoli zneplatnit

ukončení použitelnosti certifikátu

vyprší platnost certifikátu

vlastník zruší platnost předčasně

vydání následného certifikátu – jednodušší postup
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Metody autentizace

Jednofaktorová autentizace:

jméno & heslo

jednoduché hardwarové autentizační předměty

Dvoufaktorová autentizace:

OTP (One Time Password)

čipové karty

USB tokeny
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Autentizace heslem – a není to málo?

+ + +

minimální nároky na uživatele

nulové náklady, žádné požadavky na IT

- - -

velmi snadná diskreditace

jednoduché odpozorování hesla

odchycení hesla speciálním programem

odhadnutí hesla na základě znalosti 

osobnosti uživatele

laxní přístup uživatele

nízký stupeň bezpečnosti

snaha o zvýšení bezpečnosti:

delší hesla, vynucené periodické změny hesel

kombinace malých a VELKÝCH písmen, číslic a nestandardních znaků

Jméno & Heslo
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Hardwarová úložiště digitální ID

Jednofaktorové tokeny
- svou identitu prokazuji vlastnictvím tokenu

např. Touch Memory čipy (Dallas)

pohodlnější pro uživatele

bezpečnost ale srovnatelná s používáním hesla

Dvoufaktorové tokeny
1. faktor – něco mám (token)
2. faktor – něco znám (PIN, heslo tokenu)

výrazně bezpečnější

široké možnosti využití

Třífaktorové tokeny

3. faktor – někým jsem (biometrické prvky)

dvoufaktorové tokeny je možné doplnit např. kontrolou otisku prstu
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Dvoufaktorové tokeny - OTP

OTP tokeny (autentizační kalkulátory)

využívají metodu jednorázových hesel

jednoduchá obsluha, není potřeba klientský sw

uživatel se přihlašuje:

statickou částí hesla, které zná 

(je možné ji změnit)

a dynamickou částí generovanou tokenem

nové heslo je platné po velmi krátkou dobu

při ztrátě tokenu nehrozí jeho zneužití

token umí pouze generovat heslo, nelze

do něj ukládat certifikáty, hesla apod.

problém s životností baterie

typický zástupce: RSA SecurID, Vasco, …
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Dvoufaktorové tokeny – čipové karty

Procesorové čipové karty – Smart Cards
paměťová oblast pro ukládání chráněných dat, certifikátů, klíčů

uživatel má svou digitální ID stále u sebe

uložená data jsou šifrovaná

přístup k funkcím karty je chráněn PINem,
max. počet chybných zadání je nastavitelný

v kartě je zabudovaný procesor 
s implementovaným kryptografickým algoritmem

možnost potisku karty (personalizace), 
výhoda i nevýhoda

připojení k počítači pomocí snímače
(USB, PC Card, sériový port)

nutná instalace softwarové podpory
(driver, CSP, obslužné utility)
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Dvoufaktorové tokeny – USB tokeny

stejný princip funkce jako u Smart Cards,

často je použit shodný čip

výhodou je připojení tokenu přímo k USB portu

- žádná čtečka není potřeba

uživatel si intuitivně připne token 

ke svazku klíčů – má jej stále při sobě

implementován algoritmus RSA 

>> technologie digitálního podpisu

podpora autentizace pomocí sdíleného 

tajemství (challenge – response)

možná ochrana přístupu pomocí User PIN a SO PIN

generování RSA klíčů (1024/2048 bit) přímo v tokenu

snadná přenositelnost digitálního ID
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Možnosti využití USB tokenů

oblasti využití:
generování asymetrických šifrovacích klíčů

autentizační předmět pro přihlášení do VPN

úložiště digitálních certifikátů pro e-podpis a šifrování mailů

přihlašování uživatele ke stanici / doméně

ukládání šifrovacích klíčů (on-line šifrování souborů 

na lokálním / síťovém disku)

Single Sign-On (SSO) – znalost PINu tokenu stačí k spouštění 

lokálních / síťových aplikací, přihlašování na webových 

stránkách, opakované vyplňování formulářů apod.

tokeny iKey4000 používány pro autentizaci 

v projektu CZECH POINT
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Systémy správy digitálních ID

masovější využívání digitálních ID se neobejde bez 

nástrojů pro účinnou a efektivní správu identit uživatelů

např. Identity Lifecycle Manager (Microsoft), MyID 

(Intercede)

hlavní úkoly nástrojů pro správu ID:

ověření identity uživatele (Authentication)

přidělení předem definovaných práv uživateli (Authorization)

správa nástrojů pro řízení přístupu (Access Control)

monitoring a následné auditní výstupy (Audit, Reporting)
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Digitální ID – všude kolem nás 

prokazování identity vědomé 

digitální podepisování e-mailu

přihlašování k operačnímu systému

přístup na chráněný webový portál

platební karty

prokazování identity bezděčné

používání mobilních telefonů

věrnostní programy (supermarkety)

veřejné kamerové systémy 

mýtné brány

automatické silniční radary
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Bezpečnost digitální ID

vyšší kvalita kontroly identity 

>>> větší míra pravomocí a oprávnění přidělených 

zkontrolovanému jedinci

zvětšuje se také velikost průšvihu, který nastává při 

zdařilém pokusu o záměnu falešné identity za pravou

doba, kdy se potřeba prokazování identity týkala nanejvýš 

příslušníků vojenské jednotky je dávno pryč

civilizace 21. století vyžaduje prokazování identity častěji, 

než jsme si vůbec ochotni připustit
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Digitální ID – máme se bát?

každodenní prokazování identity je realita

podstatné je, aby byla používána transparentní a pro 
uživatele srozumitelná pravidla

nestačí soubor nařízení, zákazů a vnitřních předpisů
hledejme mechanismy, které zajistí jejich bezvýjimečné dodržování 
a snadnou kontrolovatelnost

hledání kompromisu mezi dostatečnou bezpečností a 
ochranou před možným zneužitím digitální ID   

X
soukromí uživatelů, ochrana osobních údajů

co poradit na závěr?
zachovejme si především zdravý rozum

A o tom to je :-)
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Děkuji Vám za pozornost.

Martin Jelínek

mjelinek@askon.cz

www.askon.cz

ASKON INTERNATIONAL s.r.o.


