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Cipová technologie poskytuje Širokou škálu kryptografických sluŽeb

a bezpečnostních mechanismů pro podporu bezpečnostní inÍrastruktury

v inÍormačních, komunikačních a provozních systémech Íirem a organizací.

Aplikace a systémy vyuŽívajísmart čipy pro identifikaci a verifikaci drži-

tele, autentizaci uŽivatele inÍormačního nebo komunikačního systému,

vytvoření zaručeného elektronického podpisu, ŠiÍrování a bezpečné uloŽení

inÍormace.

[tb]asli vhodné pro aplikaci čipových

ltihno1ogií lze rozdělit do následujícÍch

kaIe li r'rí:

Fyzický přístup
)'JejČastěji se lze setkat s vyuŽitÍm čipo-

vých karet pro iízení lvzického přístupu

v rámci přÍstupovÍch sr'stémů místnostÍ

a budov. Přei'áŽně se r'vuŽÍl'á bezkontakt-

ní RF komunikace poskvtujÍcí základní

identifikační funkci. Identifikační funkci

čipové karty je dále možné vyuŽít v do-

cházkových systémech pro evidenci pra-

covní doby a jejích přerušení, v systémech

podnikového stravování pro objednávání

a výdej stravy včetně bezhotovostního

nákupu a pro evidenci čerpání různých

zaměstnaneckých výhod.

Náročnější oblast tvoří využití kryptogra"

fických možností čipových karet. Jedná se

, lvo Rosol

o řízení logického přístupu k informačním

a komunikačnÍm systémům na základě silné

autentizace, dále o vytvoření zaručeného

elektronického podpisu a v neposlední řadě

o šifrování a dešifrování.

Logieký přísĚup
V nejjednodušším případě můŽe katta slou-

Žit jako bezpečné úloŽiště autentizačních

hesel s vysokou entropií, jejichŽ pouŽitÍ

je vázáno na zadání kÓdu PIN. Stále větší

mnoŽství systémů iaplikacÍ umoŽňuje pro

autentizaci využít certifikáty a privátní klÍče

umístěné na čipové kartě' Mezi nejrozšíře-

nější takové systémy patří Windows Active

Directory, web servery a prohlížeče vyuŽí-

vajicí protokol SSL/TLS. smérovace a pÍi-

stupové servery S technologií VPN i řada

populárních aplikací.



Elektronický podpis
DůleŽitou krvptografickou operacÍ je vytvo-

ření zaruČeného elektronického podpisu'

Tento podpis umoŽňuje autentizovat doku_

menty, ot'ěřit jejich integritu a zaručit nepo-
piratelnost podepisující osoby. Na rozdíl od

operací identifikace nebo autentizace osoby,

které mají r'íceméně jednorázový charakter,
je platnost elektronického podpisu perma-

nentní. Tím naléhavějŠí je potřeba využití
bezpečného zaÍÍzení pro vytvořenÍ elektro-
nického podpisu. Čipová karta s podporou

asymetrické kryptografie umoŽňuje vygene_

rovat potřebné kryptografické klíče přimo
na čipu a vyuŽít privátnÍ klíč pro vytvoření
elektronického podpisu. PodepisujícÍ osoba
má jistotu. Že bez jejího vědomí (tedy bez

drŽení karty a současně znalosti kÓdu PIN)
není moŽné elektronický podpis vytvořit.

Šafrování a dešifrování
0chrana dat před neoprávněným přístupem

Ie řeŠitelná pomocÍ různých opatřenÍ, mezi
nejsilně1ší patří správně implementovaná
kryptograíická 0chrana. Potřebné krypto-
grafické klíče jsou generovány a uloŽeny

v bezpečném systému pro správu klÍčů a ná
sledně importovány na čipovou kartu pro
rutinní pouŽití. Při poruše nebo ztrátě karty
je moŽné hlavnÍ klíče obnovit ze systému pro

správu klíčů a importovat na novou kartu.
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Zkušenosti z praktického nasazení ukazujÍ,

Že optimální volbou pro bezpeČnost systémů

i pohodlí uŽivatelů je kombinované vyuŽití
čipové karty pro více podnikových systémů

a aplikací. Čipová karta můŽe být běŽně

osazena jedním nebo dvěma čipy s kon-

taktnín i bezkontaktnÍm rozhraním. Tato

kombinace umožňuje použít jednu kartu pro
fyzický i logický přístup, elektronický podpis
i šifrování. Karta se tak stává ,,generálním
klíčem", který otevírá přístup k prostředkům

a informacím organizace.

Čipová karta je klasická, standardizovaná

forma pro lyuŽití technologie smart čipu'
StandardnÍ formát velikosti kreditní karty

můŽe obsahovat kontaktnÍ čip podle specifi
kací ISO 7816. Čip 1e nejČastěji lybaven systé_

mem Java card, jehoŽ 1ýhodou je možnost na-

hrání aplikací. V případě bezkontaktního (RF)

čipu je lyuŽÍváno vÍce technologií _ IS0 14443,

IS0 15693, NFC, Mifare, DESFire, EM, HID.

USB token je tvořen kombinacÍ USB
čteČky a smart Čipu, s tvarem a provedením
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shodným s běŽnou USB Flash pamětí. Na

trhu jsou k dispozici dvě základní varianty.
PrvnÍ varianta má smart čip pevně zabu-

dovaný, čip obsahuje systém konkrétního
výrobce. Druhá varianta je vybavena vyjíma_

telnou čipovou kartou v SIM formátu, takŽe
je možné USB token vybavit libovolným
systémem _ to lze povaŽovat za přednost.

Při rozhodovánÍ o implementaci čipové
technologie je vhodné porovnat výhody
a nevýhody klasické čipové karty s čteČkou

a USB tokenu.

Výhoďy a nevrýhody
U$B tokenu:
db 0dbourání potřeby klasické čtečky,

moŽnost připojenÍ k jakémukoli poČítači

s USB portem

o 0mezená vizuální personalizace
o Omezená nebo vyloučená moŽnost opatřit

token vizuálními a dalŠími bezpečnostni
mi prvky, které brání falšování

o 0btíŽná nebo vyloučená moŽnost pouŽitÍ

bezkontaktního rozhraní
o Zadat PIN lze pouze na klávesnici poČítaČe

líýhody a nev!ýhody
čipové karty:
t} Vyšší bezpečnost při pouŽití čteček

s vlastní klávesnicÍ

* MoŽnost vyuŽití řady bezpečnostních
prvků, vizuálních, dotekových...

* MoŽnost vizuální personalizace
*'s Možnost umístění bezkontaktního roz_

hraní k základnímu nebo dalšímu čipu na

kartě

o Nutnost použití čtečky
o S plastovou kartou je nutno zacházet ohle-

duplně, aby nedošlo k jejímu poškození

Z porovnání je zÍe1mé, Že hlavní výhodou
USB tokenu je eliminace čteČky, a tudíž
moŽnost pouŽít USB token relativně kdekoli.
Výhodou karty je potenciálně vyšší Úroveň

bezpečnosti a všestrannější pouŽití'
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V rnodernÍch operačních systémech (Win-

dows 7, 8) lze vyuŽít sluŽbu Windows Update
pro autornatickou instalaci systémové pod_

pory pouŽité čipové technologie' Nezbytným
předpokladem na straně čipu je podpora

technologie minidriver a samozřejmě certi-
íikace v programu Windows Hardware Certi-
fication' PouŽití smart čipu je pak v systému

Windows instantní, bez nutnosti předchozí
instalace softwarové podpory.
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Profesionální pouŽitl :-: -',-; :l :''l._ rtŽadu_
je řídit jej1Ch ŽivotnÍ :l:;]l:. |,.lr. :._sÍ bí1
nejprve personalizor án:' ' ' i. ',-, jána drŽite_

li a aktivována pro pouŽ::' .-, p:.:::Ě potře-

by odvolána nebo ternir.i'.'aLa' ]!.,i;_ mples-
néjŠi operaci je inicializa.= j . _.:. : :'.la.e
karty, která se skládá z nahtor.l i:..i'a_: na

Čip. personalizace apllkacr a i,.:'.::. :'lri...
T}'to operace zajisťuje 5isIgp p' l' .''' 1_

karet v součinnosti s vhodni'm per.,',iaiizač-
ním zařízením.
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Šifrováni dat je prakticky jediným efektrr nÍm

a při správné implementaci i dostateČně

bezpečným způsobem ochrany dat při jejich

uloŽení, přenosu a sdílení' Šifrovací klíče
se v organizacích nejčastěji pouŽÍvajÍ pro

šifrování e-mailu, notebooků a přenosných
médiÍ, případně pro šifrování dat v apli-
kacích. Silná kryptografie má ale i svoji

,,odvrácenou stranu", se kterou se lze
setkat při ztrátě kryptografických klíčů nebo
poškozenÍ jejich nosiČe. Pokud se šifrovací
klíče nespravují, tak v případě ztráty šifio-
vacÍho klíČe nebo při odchodu zaměstnance
(drŽitele šifrovacÍho klíče) je nemoŽné

zašifrovaná data obnovit' Systém pro správu
klíčů je proto nezbytnou součástí kvalitní
implementace informační bezpeČnosti kaŽdé
organizace.

Hlavní bezpečnostní potenciál čipové tech-
nologie spočÍvá ve vyuŽitÍ nesymetrické
kryptografie' privátních klíčů uloŽených na
čipu a certifikátů veřejných klíčů. Vzhledem
ke komplexnosti implementace infrastruktu-
ry s veřejnými klíči (PKI) je ŽádoucÍ vyuŽívat

systém pro správu certifikátů, nejlépe v kom-
binaci se systémy pro správu klíčů a karet' r


