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 Pripomenieme

◦ Koncom minulého storočia – nové IKT

◦ Počítače, masovokomunikačné prostriedky, telekomunikačné siete

◦ Vyznačujú sa 

 Digitálnym zápisom informácie

 Používaním tých istých komunikačných kanálov

 Automatizovaným spracovaním informácie

◦ Ich zavádzanie si vyžaduje zmenu tradičných postupov (= 
podstata informatizácie spoločnosti)

 Nesporné výhody (rýchlosť spracovania informácie, efektívnosť, 
veľká koncentrácia informácie na malom priestore, ľahká 
modifikovateľnosť, prístup na diaľku a pod.)

Úvod
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 Ale aj nevýhody

◦ Závislosť na IKT

◦ Možnosť zneužitia IKT

◦ IKT = kritická infraštruktúra, v prípade zlyhania - domino efekt

 Viditeľná zmena – informácia nie je (natoľko) viazaná na materiálny 
nosič

 Ale

◦ Informácia má hodnotu

◦ Treba ju chrániť (v tradičnom aj virtuálnom svete)

◦ V tradičnom svete viaceré bezpečnostné mechanizmy využívali väzbu 
informácie na papier

◦ Vo virtuálnom svete sa tradičné bezpečnostné mechanizmy nedajú použiť

◦ Treba nájsť bezpečnostné mechanizmy, použiteľné v elektronickom svete, 
ktoré budú úrovňou poskytovaných záruk minimálne ekvivalentné 
tradičným

Úvod
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 V prednáške – bezpečnostné mechanizmy zaručujúce autentickosť 
dokumentov (správ, súborov)

 Elektronický podpis založený na digitálnom podpise

 Teoretický koncept jasný, ale

 Od teoretického konceptu k praktickému použitiu – dlhá cesta

◦ Technologické riešenie (používatelia budú laici)

◦ Organizačné zabezpečenie (kto „to“ bude garantovať?)

◦ Právny rámec (aby podpísané dokumenty mali právnu váhu)

◦ Bezpečnosť a záruky

 Infraštruktúra verejného kľúča (Public key infrastructure, PKI)

 Právnym aspektom elektronického podpisu – samostatná prednáška

Úvod
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 Základná bezpečnostná požiadavka na informáciu

 Synonymá „pravosť, originalita“ dokumentu, informácie

 Ostaneme pri dokumente alebo správe

 Požadujeme

◦ Možnosť overenia pôvodu dokumentu

◦ Garanciu toho, že dokument nebol po vytvorení dodatočne modifikovaný

 V papierovom svete
◦ Vlastnoručný podpis

◦ Pečiatka, pečať

◦ Osvedčenie dôveryhodnou treťou stranou (svedkovia, notár)

◦ Špeciálny papier (vodoznak)

 Kľúčový bezpečnostný mechanizmus v papierovom svete = 
vlastnoručný podpis

Autentickosť
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 Čo garantuje

◦ Identitu podpisovateľa

◦ Súhlas podpisovateľa s obsahom podpísaného dokumentu

 Vlastnosti (ideálne)

◦ Nesfalšovateľnosť

◦ Neprenositeľnosť na iný dokument

 Dynamická biometrická charakteristika podpisujúcej osoby (rýchlosť 
písania, tlak na znalci dokážu odlíšiť falzifikát od originálu)

 Súhlas podpisovateľa – právny predpoklad

 Neprenositeľnosť na iný dokument – vlastnoručný podpis je viazaný 
na papier, dá sa nanajvýš okopírovať, alebo modifikovať dokument

Vlastnoručný podpis ako bezpečnostná 
funkcia
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 Vlastnoručný podpis nemôže sám o sebe garantovať autentickosť 
dokumentu – ak niekto zmení obsah dokumentu, na podpise sa to 
nijako neprejaví, ale

 Zmena dokumentu sa prejaví na papieri (úpravy textu – poškodenie 
povrchu, iný atrament, farba, písmo,...)

 Záver - autentickosť papierového dokumentu je v postačujúcej 
miere zabezpečovaná vlastnoručným podpisom a fyzickou 
reprezentáciou dokumentu (= tým, ako je napísaný na papieri, alebo 
podobnom nosiči)

Vlastnoručný podpis ako bezpečnostný 
mechanizmus
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 Základná vlastnosť – jednoznačne zadaný obsah, ale forma sa môže 
meniť

 Zbavili sme sa papierového nosiča 

 Veľmi efektívne spracovanie, ale

 Strácame bezpečnostné mechanizmy založené na fyzickej 
reprezentácii dokumentu

 Hľadáme bezpečnostný mechanizmus na zaistenie autentickosti 
virtuálneho (elektronického) dokumentu

 Etalón: vlastnoručný podpis, lebo/ale

◦ Paralelná existencia papierového a virtuálneho sveta

◦ Konverzia dokumentov z materiálnej do virtuálnej formy a opačne

◦ Zaužívané postupy a akceptovateľnosť verejnosťou

Virtuálne dokumenty
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 Spojíme bezpečnostné funkcie vlastnoručného podpisu a garancie 
vyplývajúce z materiálnej (papierovej) realizácie dokumentu;

 Bezpečnostný mechanizmus nazývaný elektronický podpis by mal 
garantovať 

 Originalita (autentickosť dokumentu), t.j. dať garancie

◦ Súhlasu s obsahom dokumentu (podpisujúci dokument videl a súhlasí s 
jeho obsahom)

◦ Možnosti jednoznačne určiť podpisovateľa

◦ Nesfalšovateľnosti podpisu

◦ Neprenositeľnosti podpisu na iný dokument

◦ Integrity podpísaného dokumentu (možnosť identifikovať zmeny, ktoré 
boli v dokumente vykonané po podpísaní)

Požiadavky na bezpečnostný 
mechanizmus
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 Bola samostatná prednáška venovaná digitálnemu podpisu

 Preto len základné princípy, aby sa táto prednáška dala 
čítať/sledovať samostatne

 V prípade potreby môžeme známe veci preskočiť

 Symetrická šifra dvojica kryptografických transformácií (funkcií)

 Šifrovacia E (encryption) 

E(otvorený text, kľúč) = šifrový text

 Dešifrovacia D (decryption)

D(šifrový text, kľúč) = otvorený text

 Na šifrovanie aj dešifrovanie sa používa ten istý kľúč, alebo sa kľúč 
na dešifrovanie dá jednoducho odvodiť zo šifrovacieho kľúča

 Označenie tajný kľúč

Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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 Požiadavka: jednoznačnosť dešifrovanie
◦ m =ľubovoľná správa (message) otvorený text

◦ k = tajný kľúč

D(E(m,k),k)= m

 Kto pozná tajný kľúč (a šifrovací algoritmus), dokáže 
dešifrovať šifrové texty a vyrábať vlastné šifrové texty

 Princíp asymetrickej šifry
◦ Dva rozličné kryptografické kľúče – jeden na šifrovanie, druhý na 

dešifrovanie

◦ Jeden z druhého sa nedá efektívne odvodiť

◦ Efektívne = je známy algoritmus polynomickej zložitosti, pomocou 
ktorého sa dá zadaná úloha vyriešiť(polynomická zložitosť laicky 
povedané vyjadruje to, že program realizujúci algoritmus polynomickej
zložitosti skončí výpočet v rozumnom čase)

Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis

1. 12. 2014 13





Kryptografické riešenie = digitálny 
podpis
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 Eva môže Alici aj Bobovi posielať vlastné správy, alebo dokonca 
fungovať ako prostredník

◦ Voči Alici bude vystupovať ako Bob

◦ Voči Bobovi ako Alica

 Stačí Bobovi podstrčiť falošný Alicin verejný kľúč a Alici falošný 
Bobov kľúč

 Samotné šifrovanie na zaistenie autentickosti nepostačuje (slabina –
získanie verejného kľúča z nedôveryhodného zdroja)

Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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 Čo sme týmto vyriešili?

◦ Podpisom je celý šifrovaný dokument (bod 1)

◦ Len ten, kto pozná Bobov súkromný kľúč, dokáže vytvoriť takúto 
šifrovanú správu

◦ Každý, kto pozná Bobov verejný kľúč, je schopný si podpis overiť (5)

◦ Bob na vytvorenie podpisu musel mať k dispozícii celý dokument (2)

 Problémy

◦ Bobova identita: ak sa niekto rozhodne vydávať za Boba a zverejní verejný 
kľúč, ktorý označí ako Bobov verejný kľúč, ako zistí Alica, že to nie je 
Bobov skutočný kľúč? (Alica a Bob sa poznajú zo sociálnych sietí, nikdy sa 
nevideli)

◦ Integrita dokumentu 

◦ Veľkosť podpisu (celý dokument), náročnosť spracovania (asymetrické 
šifry sú pomalé)

Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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 Integrita a zníženie zložitosti spracovania – použitie digitálnych 
odtlačkov dokumentu

 Základ tzv. hašovacie funkcie

 Podstata:

◦ funkcia schopná (iteratívne) spracovať postupnosť číselných hodnôt

◦ Napr. modulárny súčet

◦ Dokument sa zakóduje do podoby postupnosti čísel

◦ Z nich sa vypočíta hašovacia hodnota (dokumentu)

 Hašovacie funkcie použité v schémach digitálnych podpisov musia 
byť kryptograficky silné; t.j.

◦ Pre ľubovoľný vstup musí sa musí dať ľahko vypočítať hašovacia hodnota

◦ Pre danú hašovaciu hodnotu je výpočtovo ťažké nájsť správu s touto 
hašovacou hodnotou (Pre-image resistance)

Kryptografické riešenie - digitálny 
podpis
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◦ je výpočtovo ťažké modifikovať správu tak, aby sa nezmenila jej 
hašovacia hodnota Second pre-image resistance

◦ Je výpočtovo ťažké nájsť dve správy s tou istou hašovacou hodnotou 
(collision resistent)

 Čo to znamená:
◦ Hašovacia funkcia je veľmi citlivá na malé zmeny vstupu

◦ Zásah do dokumentu/správy sa prejaví na hašovacej hodnote

◦ Upraviť dokument tak, aby sa nezmenila jeho hašovacia hodnota je 
prakticky nemožné (najmä ak požadujeme, aby bol dokument zmysluplný)

◦ Hoci dokumentov s rovnakou hašovacou hodnotou je veľa, ťažko sa 
hľadajú

 Príklad. Citlivosť hašovacej funkcie SHA1, prevzaté z 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function

Hašovacia funkcia
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Príklad hašovacej funkcie (SHA1)
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Digitálny podpis
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Vytváranie digitálneho podpisu

Dokument
D

Hašovacia
funkcia

Hašovacia
hodnota H

Súkromný
kľúč S

Algoritmus na 
vytváranie dig.

podpisov
Podpis PDokument

D

Podpis P
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Príklad digitálne podpísanej správy (1)

 Subject: Podpisana sprava

 Content-Type: multipart/signed; protocol="application/x-pkcs7-signature"; 
micalg=sha1; 

 boundary="------------ms6F9AFCDB3150C4CB33D9D648"

 This is a cryptographically signed message in MIME format.

 --------------ms6F9AFCDB3150C4CB33D9D648

 Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

 Content-Transfer-Encoding: 7bit

 Tento text je elektronicky podpisany. Ak by ho niekto zmenil, prijemca

 by to zistil.

 --------------ms6F9AFCDB3150C4CB33D9D648

 Content-Type: application/x-pkcs7-signature; name="smime.p7s"

 Content-Transfer-Encoding: base64

 Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s"

 Content-Description: S/MIME Cryptographic Signature

 --------------ms6F9AFCDB3150C4CB33D9D648--
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 MIIG7gYJKoZIhvcNAQcCoIIG3zCCBtsCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3DQEHAaCC

 BHYwggRyMIID26ADAgECAgECMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMIHfMQswCQYDVQQGEwJTSzERMA8G

 A1UECBMIU2xvdmFraWExEzARBgNVBAcTCkJyYXRpc2xhdmExRDBCBgNVBAoTO0ZhYy4gb2Yg

 TWF0aGVtLiwgUGh5cy4gYW5kIEluZm9ybWF0aWNzLCBDb21lbml1cyBVbml2ZXJzaXR5MScw

 JQYDVQQLEx5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbXB1dGVyIFNjaWVuY2UxDzANBgNVBAMTBkRDUyBD

 ...

 SIb3DQEJARYZamFuYWNla0BkY3MuZm1waC51bmliYS5zawIBAjAJBgUrDgMCGgUAoIGxMBgG

 CSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTAxMDczMTE4NDkwNVow

 IwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFLlviSXJMge9Yzook1+gDhhXxQifMFIGCSqGSIb3DQEJDzFFMEMw

 CCqGSIb3DQMCAgEoMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGA0HVIVwURVZpTL1ZiY6S5nm11wYNKHtQJ

 YKLFOaIvr4das+udU4ODG4y9g5gOPsKXlg7uph9lyr9wbmD7pQQxcJCec0pJbgVLtv/EcaDo

 aEStU0ZKLXwnJ+CNVRbq6EOTYG3sLHlX47EpeLSX41mpxu9EdMlDYrynu5gBdmVxJFU=

Príklad digitálne podpísanej správy (2)
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Digitálny podpis
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Overovanie digitálneho podpisu

Hašovacia
funkcia

Hašovacia
hodnota h

Verejný
kľúč V

Algoritmus na 
overovanie dig.

podpisov

Dokument
D’

Podpis P

Pôvodná
hašovacia
hodnota H

?
=
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Prečo to funguje?

 na vytvorenie podpisu je potrebná znalosť súkromného kľúča
◦ Nikto okrem podpisovateľa (Alice) nepozná Alicin súkromný kľúč

◦ Ak by Eva chcela vytvoriť Alicin digitálny podpis, musela by napr. 
z Alicinho verejného kľúča odvodiť jej súkromný kľúč, čo je 
teoreticky možné, ale prakticky nerealizovateľné

 pomocou verejného kľúča sa dá spoľahlivo overiť, či sa 
predložený dokument zhoduje s originálom (tým, ku ktorému 
bol vytvorený podpis použitím zodpovedajúceho súkromného 
kľúča)
◦ Tu sa zasa využívajú vlastnosti hašovacej funkcie: akákoľvek 

zmena dokumentu sa s vysokou pravdepodobnosťou prejaví v 
hašovacej hodnote dokumentu
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Prečo to funguje?
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 V posledných rokoch útoky na hašovacie funkcie

 Prehľadová prednáška Bart Preneel 
http://www.newton.ac.uk/files/seminar/20120201140014451-153005.pdf

Ako to je s hašovacími funkciami?
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 Slabé miesto overovania digitálneho podpisu je predpoklad, že použitý 
verejný kľúč je Bobov

 Ak Alica dostala verejný kľúč priamo od Boba (spoľahlivým kanálom) – O.K.

 Ale digitálne podpisujú poštu neznámi ľudia – ako overiť ich totožnosť?

 Potrebujeme prepojiť

◦ Verejný kľúč

◦ Sukromný kľúč

◦ Identitu podpisovateľa

 Prepojenie verejný-súkromný kľúč je založené na ťažkom matematickom 
probléme (faktorizácia čísel, diskrétny logaritmus)

 Na nájdenie súkromného kľúča k známemu verejnému kľúču nie sú známe 
efektívne algoritmy

 Stačí teda  prepojiť verejný kľúč s Bobom a máme prepojenie súkromný 
kľúč-Bob 

Je Bob skutočne Bob?
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 Čomu chceme zabrániť: aby sa niekto iný vydával za Boba

 Ako by to mohol spraviť

◦ Zverejniť verejný kľúč a označiť ho za Bobov (Bob sa o tom skôr či neskôr 
dozvie)

◦ Dostať sa (krádež, kryptoanalýza,...) k Bobovmu súkromnému kľúču a 
používať ho

 Potrebujeme overiť Bobovu identitu a spojiť ju s verejným kľúčom

 Vydáva dôveryhodná tretia strana vo forme certifikátu verejného 
kľúča

Je Bob skutočne Bob?
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Certifikát verejného kľúča

 je elektronický dokument, ktorým jeho vydavateľ potvrdzuje, že v 
certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe (príp. inému subjektu), 
ktorej identifikačné údaje (meno) sú tiež v certifikáte uvedené 
(držiteľ certifikátu),

 vydáva ho dôveryhodná tretia osoba, certifikačná autorita, ktorá

◦ Overí totožnosť žiadateľa

◦ To či pozná súkromný kľúč tvoriaci dvojicu s verejným kľúčom, na ktorý 
vydáva certifikát

◦ Prípadne iné údaje, ktoré majú byť v certifikáte

 Podrobnosti neskôr

 umožňuje riešiť problém bezpečnej distribúcie verejných kľúčov a 
identifikáciu podpisovateľa

 Formát certifikátu upravuje štandard X509
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Obsah certifikátu

 Certifikát (X509 v3)

◦ Verzia

◦ Sériové číslo

◦ Identifikátor algoritmu

◦ Vydavateľ

◦ Platnosť

 Nie pred

 Nie po

◦ Subjekt

◦ Informácie o verejnom kľúče subjektu

 Algoritmus verejného kľúča

 Verejný kľúč subjektu

◦ Jedinečný identifikátor vydavateľa (nepovinný)
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Obsah certifikátu

◦ Jedinečný identifikátoru subjektu (nepovinný)

◦ Rozšírenia certifikátu (nepovinné)

 Algoritmus (na vytvorenie) podpisu certifikátu

 Podpis certifikátu

 Zaujímavé rozšírenia certifikátu (extensions)

 Až v tretej verzii
◦ Kritické

◦ nie-kritické

 kritické rozšírenia obsahujú obmedzenia, ktoré použitie 
certifikátu musí spĺňať, v opačnom prípade – odmietnutie 
certifikátu (aj v prípade, ak tieto rozšírenia systém nie je 
schopný spracovať)

 nie-kritické možno ignorovať
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Obsah certifikátu

 Rozšírenia (extensions)
 Certifikát môže obsahovať

◦ obmedzenie použitia páru kľúčov, ku ktorému je certifikát vydaný

◦ obmedzenie použitia certifikátu

◦ obmedzenie zodpovednosti za použitie elektronického podpisu 
overeného na základe tohto certifikátu

◦ informácie o možných spôsoboch overenia pravosti a platnosti 
certifikátu

 Pozri RFC 5280 
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Ako plní certifikát verejného kľúča svoje 
funkcie

 Spojenie osoby podpisovateľa s verejným kľúčom:
◦ Podpisovateľ je jediným držiteľom súkromného kľúča

◦ Súkromný kľúč tvorí dvojicu s verejným kľúčom

◦ CA pri vydávaní certifikátu si overila totožnosť osoby, uvedenej v 
certifikáte

◦ CA si overila, či žiadateľ o certifikát pozná súkromný kľúč 
prislúchajúci k verejnému kľúču uvedenému v certifikáte

 Certifikát podpísala CA, t.j. digitálny podpis CA zaručuje integritu a 
autentickosť certifikátu
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Overenie digitálneho podpisu pomocou 
certifikátu

 Bob posiela Alici digitálne podpísanú správu. K správe pripojí aj 
certifikát svojho verejného kľúča, ktorý použila na vytvorenie 
digitálneho podpisu

 Alica z certifikátu verejného kľúča vyberie verejný kľúč a použije ho 
na overenie digitálneho podpisu správy

 Ak sa zhodujú obe hašovacie hodnoty (vypočítaná a dešifrovaná), 
digitálny podpis je overený

 V čom je (ešte) problém?

◦ Eva by si mohla vyrobiť falošný certifikát Bobovho verejného kľúča 
a potom mohla Alici podsunúť fingovanú správu podpísanú v 
Bobovom mene

 Certifikát verejného kľúča treba overiť
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Overenie platnosti certifikátu

 Aby sa Alica mohol spoľahnúť na Bobov verejný kľúč obsiahnutý v 
certifikáte, musí overiť platnosť certifikátu: t.j.
◦ Či ho vydala CA, ktorá je ako vydavateľ certifikátu uvedená

◦ Či bol platný v čase vytvorenia Bobovho digitálneho podpisu

◦ Či certifikát nebol modifikovaný

◦ Či certifikát nebol zrušený

 Kľúčové pre overenie platnosti certifikátu je overenie digitálneho 
podpisu vydavateľa certifikátu (certifikačnej autority) na certifikáte. 
To predpokladá, že Alica má k dispozícii z dôveryhodného zdroja 
verejný kľúč certifikačnej autority

 Paradox - aby Alica mohla overiť Bobov podpis, potrebuje overiť 
podpis neznámej CA na Bobovom certifikáte verejného kľúča, ale

 Certifikačných autorít je podstatne menej ako potenciálnych „Bobov“

 Existujú zoznamy verejných kľúčov CA (Alica môže mať uložený 
certifikát verejného kľúča „Bobovej CA“ vo svojom systéme)
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Overenie platnosti certifikátu

 Alica overuje podpis CA na Bobovom certifikáte (k podrobnostiam sa 
vrátime)

 Ak je úspešne overený elektronický podpis certifikačnej autority na 
certifikáte, znamená to, že 
◦ ho vydala CA, ktorá je ako vydavateľ certifikátu uvedená

◦ Že certifikát nebol modifikovaný

 Teraz môže použiť obsah certifikátu a overuje, či
◦ Bol certifikát platný v čase vytvorenia Bobovho podpisu

◦ Či bol certifikát použitý v súlade s obmedzeniami uvedenými v certifikáte

 Špeciálnym problémom je predčasné ukončenie platnosti certifikátu 
(certificate revocation)

1. 12. 2014 39



Zrušenie certifikátu

 Aj keď je v záujme držiteľa certifikátu chrániť si svoj súkromný 
kľúč, môže dôjsť k jeho strate, alebo prezradeniu

 Na zamedzenie problémov vyplývajúcich z možného zneužitia 
cudzieho súkromného kľúča slúži mechanizmus revokácie (rušenia) 
certifikátov

 Ak držiteľ certifikátu zistí, že pravdepodobne došlo ku 
kompromitácii jeho súkromného kľúča, zablokuje jeho používanie 
tým, že požiada vydavateľa certifikátu príslušného verejného kľúča o 
zrušenie daného certifikátu

 CA zruší daný certifikát verejného kľúča a zaradí ho na zoznam 
zrušených certifikátov (Certificate revocation list, CRL)

 Keď teraz Alica bude overovať Bobov digitálny podpis, musí zistiť, 
či sa Bobov certifikát nenachádza na CRL, resp. presnejšie, či sa tam 
nenachádzal v čase, keď bol vytvorený Bobov digitálny podpis. Ak 
áno, Bobov podpis zamietne
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 Žiadosť držiteľa certifikátu

 Držiteľ certifikátu porušil dohodnuté podmienky

 Držiteľ certifikátu nie je oprávnený používať certifikát (ukončenie 
zamestnania)

 Neplatia údaje uvedené v certifikáte

 Zamestnávateľ žiada o zrušenie certifikátu zamesnanca

 Podvod pri získavaní certifikátu

 Porušenie postupov pri vydávaní certifikátu (žiadosť, vydávanie, 
odovzdávanie)

 Podozrenie na kompromitáciu súkromného kľúča

 Informácia  v certifikáte je nejednoznačná a môže viesť k omylu pri 
používaní

 Držiteľ certifikátu nedodržal záväzky súvisiace s certifikátom

Dôvody pre zrušenie certifikátu
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 Pri vydávaní certifikátu – heslo na odvolanie 

 Žiadosť

◦ Telefonická

◦ Mail

◦ Webovský formulár

 Žiadosť sa nedá odvolať

 Po spracovaní žiadosti má certifikát stav zrušený

 Štandardný spôsob zverejnenia  zaradenie certifikátu na zoznam 
zrušených certifikátov, CRL

Požiadavka na zrušenie certifikátu
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Zoznam zrušených certifikátov (CRL)

 je elektronický dokument, ktorým certifikačná autorita 
oznamuje predčasné skončenie platnosti certifikátu,

 obsahuje najmä:

◦ identifikačné údaje certifikačnej autority,

◦ dátum a čas vydania CRL,

◦ dátum a čas najneskoršieho vydania nového CRL,

◦ zoznam identifikačných čísel zrušených certifikátov,

◦ elektronický podpis certifikačnej autority.

 Formát CRL popisuje štandard X509 (aj RFC 5280)
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CertificateList  ::=  SEQUENCE  {

tbsCertList          TBSCertList,

signatureAlgorithm   AlgorithmIdentifier,

signatureValue       BIT STRING  }

TBSCertList  ::=  SEQUENCE  {

version                 Version OPTIONAL,

-- if present, MUST be v2

signature               AlgorithmIdentifier,

issuer                  Name,

thisUpdate              Time,

nextUpdate              Time OPTIONAL,

revokedCertificates     SEQUENCE OF SEQUENCE  {

userCertificate         CertificateSerialNumber,

revocationDate          Time,

crlEntryExtensions      Extensions OPTIONAL

-- if present, version MUST be v2

}  OPTIONAL,

crlExtensions           [0]  EXPLICIT Extensions OPTIONAL

-- if present, version MUST be v2

}

http://www.dtca.sk/actions/find_commercial_crl.php

X.509 v2 CRL syntax
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Certificate Revocation List (CRL):
Version 2 (0x1)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: /C=CZ/CN=I.CA - Standard root certificate/O=Prvni 

certifikacni autorita a.s.
Last Update: Jan 18 20:58:02 2012 GMT
Next Update: Jan 19 21:58:02 2012 GMT
CRL extensions:

X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:EB:37:A4:BE:B9:6F:60:17:FB:D3:FF:2D:60:E1:04:1E:AF:CF:C6:D3

X509v3 CRL Number: 
37394

Revoked Certificates:
Serial Number: 18C280

Revocation Date: Mar 14 08:29:21 2011 GMT
Serial Number: 18C287

Revocation Date: May 26 11:58:05 2011 GMT
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Serial Number: 19FDA1
Revocation Date: Dec  5 10:56:06 2011 GMT

Serial Number: 1A061F
Revocation Date: Dec 10 10:31:33 2011 GMT

Serial Number: 1A127D
Revocation Date: Dec 23 08:57:44 2011 GMT

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
69:0f:82:10:6e:11:3e:54:57:ca:37:a6:58:77:d4:7c:40:40:
51:a4:fe:44:36:08:c9:bc:5a:0a:f6:24:fc:60:f9:94:e3:bb:
db:9a:fd:a1:be:f8:ca:a2:60:47:a9:2f:d4:07:f7:97:6b:6a:
27:76:c9:61:c7:94:d7:eb:d5:24:eb:54:cc:78:40:7b:42:3a:
64:3b:9f:41:2a:f8:39:34:95:4a:b4:31:5c:e5:3f:bb:8b:e5:
06:e0:50:90:73:8c:05:8a:a8:e9:a0:c0:f6:bb:4c:4d:92:80:
f1:01:5b:42:d2:1f:5a:e0:0e:41:c6:7f:8e:79:cb:07:b8:52:
75:a6:dc:b1:40:7b:52:8d:e3:56:78:78:b4:f3:51:44:20:ca:
1f:c9:38:0a:e8:96:67:3e:dc:eb:ef:f5:99:95:5a:b7:f6:ab:
96:d2:d5:9c:51:72:f7:da:04:5d:88:ea:f7:13:f1:36:66:b4:
c4:88:74:54:94:6e:62:2d:0c:ff:09:36:23:7b:3e:2b:61:a7:
6e:e0:f4:b7:43:02:41:91:5f:d7:31:58:6a:cd:bb:cb:61:a2:
d9:1f:8d:cb:c4:30:7d:e3:49:69:25:60:ef:88:cb:d9:d2:d6:
92:91:46:5c:7e:a4:d7:56:4b:ba:94:37:86:74:45:49:4c:2c:
d1:63:b4:3d
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Public key infrastructure, PKI

 Používanie digitálnych/elektronických podpisov nie je 
súkromnou záležitosťou Alice a Boba

 Ak majú dôveryhodne komunikovať aj neznámi ľudia z 
rozličných koncov sveta, bude potrebné vytvoriť systém, 
ktorý umožní overovať ich podpisy

 Infraštruktúra verejných kľúčov, Public key infrastructure plní 
túto funkciu

 Pozostáva najmä z certifikačných autorít, registračných 
autorít a iných poskytovateľov certifikačných služieb (napr. 
vydavateľ časových pečiatok)
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Certifikačná  a Registračná autorita

 Certifikačná autorita je základom PKI
◦ vydáva certifikáty
◦ ruší certifikáty
◦ vydáva zoznamy zrušených certifikátov
◦ zverejňuje certifikáty
◦ poskytuje službu časových pečiatok
◦ poskytuje rôzne služby na overovanie certifikátov
◦ robí osvetu

 Registračná autorita je “predĺžená ruka” certifikačnej autority
◦ informuje klientov o podmienkach certifikačnej autority
◦ preberá žiadosti o vydanie certifikátov
◦ overuje totožnosť klientov
◦ odovzdáva overené žiadosti certifikačnej autorite
◦ odovzdáva certifikáty klientom
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Postup pri získaní certifikátu

 vytvorenie dvojice kľúčov (klient pomocou poskytnutého 
softvéru, alebo v špeciálnom zariadení)

 vyplnenie žiadosti o vydanie certifikátu

 elektronické podpísanie žiadosti

 preukázanie totožnosti na registračnom mieste – registračnej 
autorite

 Podpísanie zmluvy

 vydanie certifikátu

 Prevzatie CPS a iných dokumentov upravujúcich výkon 
certifikačných služieb (a definujúcich podrobnejšie povinnosti 
klienta a záväzky CA)

 Prevzatie certifikátu
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Overovanie elektronického/digitálneho 
podpisu Certifikačnej autority
 problém: na overenie Bobovho digitálneho/elektronického podpisu 

Alica potrebovala overiť platnosť Bobovho certifikátu verejného 
kľúča

 Na to potrebovala overiť minimálne 2 podpisy CA – na certifikáte 
Bobovho verejného kľúča a na zozname zrušených certifikátov CA

 Ak aj mala k dispozícii certifikát verejného kľúča CA z 
dôveryhodného zdroja (napr. od samotnej CA), musela by sa 
presvedčiť, či tento certifikát nebol zrušený, t.j. skontrolovať nejaké 
CRL, podpísané iným kľúčom, atď.

 Táto reťaz nemôže byť nekonečná, musí existovať pevný bod, na 
ktorom to celé stojí

 Ďalší problém: čo ak Bobov certifikát verejného kľúča vydala CA, 
ktorej verejný kľúč Bob nepozná?

 Overovanie verejného kľúča CA závisí od architektúry PKI, do ktorej 
CA patrí
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Architektúra PKI

 Sú možné dve základné riešenia a kombinácie základných 
riešení:
◦ Hierarchická štruktúra (pozri obrázok)
◦ Mesh

 Základom hierarchickej štruktúry je koreňová CA, ktorej 
klientami sú CA nižšej úrovne; K-CA robí manažment 
certifikátov verejných kľúčov bezprostredne podriadených CA

 Každá CA môže byť koreňovou CA nejakého podstromu 
hierarchickej PKI

 Na najnižšej hierarchickej úrovni sú CA, ktorých klientami sú 
koncoví používatelia 

 Architektúra typu Mesh 
◦ nemá koreňovú CA
◦ Pozostáva zo samostatných domén v ktorých pôsobí jedna CA
◦ CA z rozličných domén si vydávajú na svoje verejné kľúče 

certifikáty (krížová certifikácia)
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Certifikáty certifikačných autorít –
hierarchický model

KCA

CA4

CA2CA1

D: CA1
ca: KCA

d: CA2
ca: KCA

d: CA3
ca: CA1

CA3

d: CA4
ca: CA1
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Verejný kľúč K-CA

 v hierarchickej PKI je pevným bodom, na ktorom je postavená 
dôvera vo všetky digitálne/elektronické podpisy verejný kľúč 
koreňovej CA

 KCA ho zverejňuje aspoň dvoma spôsobmi 
◦ V certifikáte verejného kľúča, ktorý si sama vydá a podpíše ho 

pomocou súkromného  kľúča, prislúchajúceho k verejnému kľúču, 
na ktorý vydáva certifikát

◦ V tlači alebo spôsobom, ktorý v krajnom prípade umožní overenie 
verejného kľúča

 Overením digitálneho/elektronického podpisu K-CA na CRL 
vydávanom K-CA a certifikáte verejného kľúča CA možno pri 
overovaní elektronického/digitálneho podpisu prejsť o 
úroveň nižšie a po konečnom počte krokov overiť Bobov 
elektronický/digitálny podpis
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Certifikáty certifikačných autorít –
krížová certifikácia

CA4CA3

CA2CA1

d: CA2
ca: CA1

d: CA1
ca: CA2

d: CA4
ca: CA3

d: CA3
ca: CA4

d: CA1
ca: CA3

d: CA4
ca: CA2
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Verejný kľúč CA v nehierarchickej PKI

 CA v doméne PKI funguje ako K-CA – sama zverejňuje svoj 
verejný kľúč a vydáva si naň certifikát

 Predpokladajme, že Alica je z domény, v ktorej pôsobí CA-A, 
Bobovi vydala certifikát CA-B. CA-A a CA-B si vzájomne 
vydali krížové certifikáty verejných kľúčov.

 Bob na overenie Alicinho elektronického/digitálneho podpisu 
potrebuje overiť podpis CA-A

 Dokáže overiť podpis CA-B, pomocou neho overí platnosť 
krížového certifikátu, ktorý CA-B vydala na verejný kľúč CA-A 
a z tohto certifikátu získa verejný kľúč potrebný na overenie 
elektronického/digitálneho podpisu CA-A

 Existujú aj kombinácie oboch prístupov (lokálne časti PKI sú 
hierarchické, alebo existujú špeciálne CA prepájajúce lokálne 
časti PKI – bridge CA, atď.)
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Časové pečiatky

 Doteraz sme predpokladali, že Alica a Bob konali čestne
 Alica uzatvára s Bobom zmluvu a chce ho podviesť:

◦ Pošle mu zmluvu podpísanú elektronickým/digitálnym podpisom
◦ Vzápätí požiada CA o zrušenie svojho certifikátu a vyhlási, že je zmluva 

neplatná

 Časový údaj je kľúčový: k čomu došlo skôr – k podpísaniu zmluvy, 
alebo k žiadosti o zrušenie certifikátu?

 Časový údaj musí byť objektívny (nemôže ho vytvárať podpisujúci, 
nemôže byť odvodený od systémového času,...)

 Časová pečiatka – rôzne formy, rozličné úrovne záruk
 Dôveryhodná časová pečiatka –

◦ dôveryhodná tretia strana
◦ presný zdroj času
◦ Časová pečiatka viazaná na dokument
◦ Nesfalšovateľná

 Použitie hašovacej funkcie a digitálneho podpisu
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Vydávanie  a overovanie časových 
pečiatok
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Vydávanie  a overovanie časových 
pečiatok
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 Časovú pečiatku teda vydáva CA, alebo dôveryhodný poskytovateľ 
časových pečiatok, ktorý má na to patričné vybavenie

 Na čom potom stroskotá Alica: 

 Bob si nechá vydať časovú pečiatku na zmluvu a až potom ju 
akceptuje, Alica sa síce pokúsi zrušiť svoj certifikát, ale pri 
dokazovaní sa ukáže, že zmluva existovala už v čase, keď ešte platil 
Alicin certifikát verejného kľúča

Časové pečiatky
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 Existujú všeobecne dostupné knižnice umožňujúce vytvoriť CA

 Plne funkčná CA sa dá vybudovať v rámci organizácie, ale aj v rámci 
diplomovej práce

 Problém praktická prevádzka: zákonné a bezpečnostné záruky, 
správa veľkého množstva certifikátov, podpora aplikácií

 Základný problém, čo všetko je elektronický podpis

 Elektronický podpis má byť analógiou vlastnoručného

 Vlastnoručný podpis = prejav vôle

 Overovanie elektronického podpisu – spracovanie postupnosti 
certifikátov, o.i. overovanie množstva elektronických podpisov

 Čí podpis je na certifikáte, CRL?

 Kto je CA?  (štatutár, operátor,...)

Pár poznámok k činnosti CA
kto je CA?
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 Kedy je certifikát zrušený
◦ V okamihu podania žiadosti

◦ V okamihu spracovania žiadosti

◦ V okamihu zverejnenia CRL

 Kedy sa to dozvie overovateľ podpisu

◦ Bežný používateľ – v okamihu vydania nového CRL

◦ Po spracovaní žiadosti o zrušenie certifikátu, ak používa Online Certificate 
Status Protocol - OCSP

 Zoznam zrušených certifikátov

◦ Úplný

◦ Prírastkový

 Kedy overovať, či je certifikát v CRL?

◦ 1. CRL po termíne vytvorenia podpisu (ale zrušený certifikát bude aj v 
nasledujúcich CRL)

Pár poznámok k činnosti CA
zrušené certifikáty
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 riadené ukončenie činnosti

◦ CA prestane vydávať/obnovovať certifikáty

◦ CA bude naďalej spravovať certifikáty (vydávanie CRL

Pár poznámok k činnosti CA
zánik CA
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 Elektronický podpis - mal by byť analógiou vlastnoručného

 Vlastnoručný podpis vytvára fyzická osoba (prejav vôle)

 Za právnickú osobu – štatutár

 Potrebujeme technické podpisy, garantujúce integritu a autentickosť 
dokumentu (napr. upgrade sw.), ktoré by sa dali spracovávať 
štandardným spôsobom

 Napr. podpis CA na certifikáte, potvrdenie podateľne o prijatí 
elektronického podania

 Technicky – jasné, automaticky vytváraný digitálny podpis (hašovacia
hodnota a asymetrická šifra)

 Právny problém (prejav čej vôle?)

 Umelé výnimky pre elektronický podpis

 Alebo terminologické odlíšenie

Pár poznámok k PKI
elektronické pečate
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 Elektronická obdoba osvedčenia, poverenia, možno diplomu

 Nie je to certifikát verejného kľúča, ale elektronickým podpisom 
podpísané potvrdenie (napr. statusu držiteľa atribútového 
certifikátu)

 Vydavateľom by mala byť autorita, ktorá má oprávnenie na 
vydávanie takýchto dokumentov v papierovej podobe, alebo autorita 
oprávnená na základe papierových dokumentov vydávať 
elektronické osvedčenia

 Použitie: overujeme elektronický podpis a to, či bol podpisujúci 
oprávnený dokument (záväzok, zmluvu, nariadenie) podpísať

 Koncept jasný, realizácia ?

 Iná možnosť – konverzia dokumentov do elektronickej podoby

Pár poznámok k PKI
atribútové certifikáty
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 Rovnoprávnosťelektronických dokumentov s papierovými –
ďalšie problémy

 Elektronické dokumenty sa budú musieť uchovávať rovnako 
dlho ako papierové

 Technické problémy: 
◦ trvanlivosť zápisu v elektronickej podobe

◦ Existencia čítacích zariadení

 Bezpečnostné prvky (EP)
◦ Sila kryptografických prostriedkov

◦ Overiteľnosť podpisov (koľko podpisov na certifikátoch a CRL 
potrebujeme overiť)

 Archivny EP –
◦ dlhodobo overiteľný

◦ Pribalené všetky potrebné informácie na jeho overenie

◦ rozsiahly

Pár poznámok k PKI
archivácia dokumentov
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Bezpečnosť elektronického podpisu

 EP je bezpečnostná funkcia

 Dosť komplikované riešenie

 Laici napádajú, podľa nich, prehnané bezpečnostné požiadavky = 
brzda používania EP a najmä ZEP

 Pozrieme sa, čím sú bezpečnostné požiadavky zdôvodnené a čo 
hrozí, ak nebudú naplnené

 Vytvoriť digitálny podpis bez znalosti súkromného kľúča je prakticky 
nemožné.

 Znalosť súkromného kľúča (alebo možnosť jeho použitia) umožňuje 
komukoľvek vytvoriť pravý digitálny podpis

 digitálny podpis nenesie, na rozdiel od vlastnoručného, žiadne 
biometrické chrakteristiky, na základe ktorých by bolo možné určiť, 
kto ho vytvoril.
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Ochrana súkromného kľúča

 veľmi od nej závisí bezpečnosť elektronického podpisu

 dôležitá je kvalita generátora kľúčov

 súkromný kľúč sa zvyčajne ukladá v šifrovanej podobe

 dôležité je udržať šifrovacie heslo v tajnosti

 vhodné je používať špeciálne zariadenia (napr. 
kryptografické čipové karty) na vytváranie, ukladanie a 
používanie súkromného kľúča
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Čo sa deje so súkromným kľúčom ?

zašifrovaný 
súkromný 

kľúč

súkromný 
kľúč

heslo

dešifrovací 
algoritmus

Doku-
ment D

Hašovacia
funkcia

Hašovacia
hodnota H

Algoritmus na 
vytváranie dig.

podpisov

Podpis P
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Riziká pri vytváraní elektronických 
podpisov

 použitie nekvalitného generátora kľúčov

 získanie zašifrovaného súkromného kľúča a dešifrovacieho 
hesla

 získanie súkromného kľúča po odšifrovaní

 možnosť podstrčenia iného dokumentu alebo hašovacej 
hodnoty

 zmena (poškodenie) súkromného kľúča tiež môže viesť k jeho 
prezradeniu
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Vytváranie elektronického podpisu len  
pomocou bežného počítača

 predpoklady:
◦ bežný počítač používaný aj na iné účely

◦ pár kľúčov je vytvorený programom v počítači

◦ súkromný kľúč je uložený na disku alebo prenosnom 
pamäťovom médiu

◦ heslo je zadávané z klávesnice

◦ podpis je vytváraný programom v počítači

 riziká:
◦ vo všetkých fázach, ak má cudzia osoba možnosť spustiť 

svoj program
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Použitie kryptografickej karty

 predpoklady:
◦ bežný počítač používaný aj na iné účely

◦ kryptografická karta vytvára a ukladá kľúče, počíta podpis

◦ heslo sa zadáva cez počítač

◦ hašovacia hodnota sa počíta v počítači a posiela do karty 
alebo sa do karty posiela celý dokument
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Použitie kryptografickej karty
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súkromný 

kľúč

súkromný 
kľúč
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Doku-
ment D

Hašovacia
funkcia

Hašovacia
hodnota H

Algoritmus na 
vytváranie dig.

podpisov

Podpis P
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Použitie kryptografickej karty

 odstránené riziká:
◦ možnosť získať súkromný kľúč

◦ bez pripojenej karty nie je možné vytvoriť podpis

 zostávajúce riziká:
◦ možnosť zistenia hesla

◦ možnosť podstrčenia iného dokumentu

◦ ak už útočník pozná heslo, možnosť použiť kartu, keď je 
pripojená
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Použitie kryptografického 
zariadenia s vlastným vstupom

zašifrovaný 
súkromný 

kľúč

súkromný 
kľúč
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dešifrovací 
algoritmus

Dokument

D
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podpisov

Podpis P
1. 12. 2014 74



Použitie kryptografického zariadenia 
s vlastným vstupom

 odstránené riziká:

◦ možnosť získať súkromný kľúč

◦ bez pripojenej karty nie je možné vytvoriť podpis

◦ možnosť získať heslo

 zostávajúce riziká:

◦ možnosť podstrčenia iného dokumentu

 na odstránenie tohto problému by zariadenie muselo byť
schopné zobraziť podpisovaný dokument
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Napadnuteľnosť bežného počítača

 chyby v operačnom systéme a aplikáciach

 trójske kone, vírusy a červy

◦ šírené elektronickou poštou

◦ skryté na WWW stránkach

◦ zanesené spúšťaním programov z nespoľahlivých zdrojov (napr. 
stiahnutých z Internetu)

 využitím fyzického prístupu k počítaču

◦ najmä verejné a zdieľané počítače
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Viete, čo podpisujete?

◦ Zložitejšie formáty dokumentov (ako napr. MS Word) môžu 
často obsahovať informácie, ktorých zobrazenie je závislé 
od nastavenia parametrov programu, ktorý s nimi pracuje.

◦ Ak o tom človek nevie, je možné mu poslať na podpis 
dokument, ktorý obsahuje ukryté informácie, ktoré si ten 
človek nevšimne.

 Ako sa chrániť:
◦ podpisovať len jednoduché typy dokumentov (napr. čistý 

text – dá sa otvoriť napr. v NOTEPAD-e)

◦ explicitne špecifikovať, akým programom a pri akých 
nastaveniach sa má dokument čítať
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Odporúčania pre používanie
elektronických podpisov

 Ak sa dá, vyhnite sa podpisovaniu cudzích zložitých 
dokumentov.

 Na generovanie kľúčov, uloženie súkromného kľúča a 
vytváranie elektronických podpisov využívajte bezpečné (alebo 
aspoň bezpečnejšie) zariadenia.

 Nepoužívajte v súvislosti s elektronickými podpismi verejné 
počítače.

 Chráňte svoje počítače proti napadnutiu cudzím programom –
použite operačný systém umožňujúci definovať prístupové 
práva a nastavte ich tak, aby boli programy a súbory súvisiace 
s el. podpismi chránené proti neoprávnenému prístupu. Na ich 
používanie si vytvorte samostatné konto, ktoré nebudete 
používať na žiadne iné účely.
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 Existuje množstvo noriem pre digitálne/elektronické podpisy

 Základná norma X 509, aktuálne verzie RFC 5280 a RFC 6181

 Štandardy PKCS, spravované RSA Laboratories

 Peter Gutman – všetky riešenia sú X-509 kompatibilné, ale navzájom 
nekompatibilné

 Právne problémy

 Pokus o vytvorenie jednotného rámca pre EP v roku 1999

 Direktíva 1999/93 EC

 Následne národné zákony upravujúce používanie EP v členských 
krajinách EU

 Štandardizačná iniciatíva EK, EESSI – veľa zaujímavých 
štandardizačných dokumentov, ale neuplatnili sa

 V ďalšej prednáške sa pozrieme na Direktívu, najnovšie Nariadenie a 
jeho dôsledky pre slovenskú PKI

Záver
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