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1. Uvod 
 
 
Postope identifikacije in avtentikacije je začetek vsake komunikacije. Pri tem 
govorimo o identifikaciji in avtentikaciji virov in sporočil. Identifikacija ter avtentikacija 
vira pomeni da z veliko verjetnostjo oziroma sigurnostvjo lahko zagotovimo da je vir 
na drugi strani prav ta vir, za katerega se predstavlja. Ta dva postopka sta v večini 
praktičnih primerov uporabe neločljivo povezana in en brez drugega ne preveč 
smiselna. Medtem ko nam avtentikacija sporočila pomeni da je sprejeto sporočilo 
prav tisto ki je bilo oddano od identificiranega vira. Bistveno je, da se identifikacija 
vira zgodi v realnem času, ko je vir še vedno aktiven. Pri avtentikaciji sporočil pa ta 
pogoj o realnem času ni potreben saj avtenticiramo sporočilo kot celoto in ni težav s 
poskusi vrinjanja kot pri komunikaciji. S temi protokoli lahko izvedemo v 
informacijsko-komunikacijskem sistemu: zasebnost, zaupnost in avtentikacijo.  
 
Tako lahko avtentikacijo razdelimo na dve skupini: 

• Avtentikacija virov 
o Metode s fiksnim geslom, 
o metode izziv-odgovor in 
o metode brez razkritja znanja. 

• Avtentikacija sporočil 
o Metode s simetričnimi ključi, 
o metode z uporabo PKI in 
o metode z digitalnim podpisom. 

 
Čeprav obstaja več različno varnih, hitrih ali uporabnih postopkov imajo vsi ti postopki 
vekaj skupnih lastnosti ki so vezani na identifikacijo stranke oziroma stranka s 
pomočjo teh lastnosti dokazuje svojo identiteto. V grobem lahko te lastnosti strank 
delimo na znanje ki ga stranka ima (PIN, ključi, odgovori in vprašanja,...), fizično 
posedovane stvari (pametne kartice, oprema,...) in stvari ki jih imajo (lastnost ljudi) 
kot so prstni odtisi, glas in ostale lastnosti ki se jih da identificirati. 
Da so je pa metoda uporabna za namen pa mora imeti tudi zahtevane lastnosti glede 
reciprotitete, računske učinkovitosti, komunikacijske učinkovitosti, možnost 
sodelovanja tretje stranke v realnem času (predvsem pri ključih), zaupanju v tretje 
stranke, narave garancij ter shranjevanja skrivnosti za potrebe identifikacije. 
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2. Identifikacija virov 
 
Identifikacija virov poteka na podlagi idenfikacijskega protokola. Indentifikacijski 
protokol je proces, ki poteka med dvema viroma: A – dokazovalec in B – overitelj. 
Glavna naloga procesa je, da lahko vir B na podlagi tehtnega dokaza s strani vira A z 
veliko verjetnostjo potrdi, da je vir A resnično on sam. Bistveno pri tem procesu 
identifikacije je, da vir A aktivno sodeluje v samem protokolu. Vir A je lahko aktiven 
celoten čas ali pa do trenutka, ko je vir B sprejel ustrezno dokazilo s strani vira A. Za 
sam proces identifikacije lahko trdimo, da poteka v realnem času. Rezultat procesa in 
s tem posredno protokola identifikacije z vidika vira B je lahko sprejetje ali zavrnitev 
identitete dokazovalca – vira A. 

 

 
Slika1.:Proces avtentikacije 

 

2.1. Osnovne zahteve za identifikacijski protokol 
 
Identifikacijski protokol mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
 

1. možnost identifikacije: Ob predpostavki, da sta oba vira A in B poštena, potem 
se lahko vir A uspešno identificira pri viru B, torej bo lahko vir B zaključil 
protokol s sprejetjem identitet vira A. Identifikacijski protokol mora omogočati 
kateremukoli viru v sistemu, da se lahko identificira pri drugemu poljubnemu 
viru. 

2. onemogočena prenosljivost: Če je vir B uspešno identificiral vir A, potem vir B 
ne sme ponovno uporabiti pridobljene podatke iz postopka identifikacije vira A 
tako, da bi se lahko identificiral on sam kot vir A tretjemu viru C. Identifikacijski 
protokol mora onemogočati prenos zaupnih podatkov iz enega postopka v 
drugega postopka identifikacije. 

3. onemogočeno oponašanje: Veljati mora, da je verjetnost, da bi vir B 
identificiral katerikoli poljubni vir C kot vir A, enaka praktično 0. Identifikacijski 
protokoli morajo zagotavljati veliko stopnjo zaupanja. 

4. Ob vsem tem mora veljati, da so vse zgoraj naštete zahteve vedno izpolnjene 
tudi v primeru, ko je neki poljubni vir C opazoval večje število avtentikacij med 
viroma A in B in poskušal izvesti identifikacije z obema viroma. Identifikacijski 
protokol mora biti zasnovan tako, da kljub opazovanju večjega števila 
ponovitev identifikacije ni možno razbiti samega postopka. 
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2.2. Osnova za identifikacijo 
 
Identifikacija posameznega vira se lahko naredi na več različnih načinov. V osnovi 
obstajajo trije načini identifikacije posameznega vira. Sam način je pogojen z vrsto 
izvedbe varovanja sistema: 
 

1. poznavanje skrivnosti: Uporabnik se lahko identificira na podlagi poznavanja 
neke skrivnosti, kot je na primer: uporaba sistema uporabniških imen in gesel, 
uporaba PIN kod, poznavanje privatnih in javnih ključev.  

2. posedovanje stvari: V tem primeru uporabnik poseduje neko fizično stvar, ki 
bo omogočala njegovo enolično identifikacijo. V praksi to pomeni uporabo 
kartic z magnetnim zapisom, pametnih kartic ter posebnih kartic za generiranje 
časovno spremenljivih gesel. 

3. prirojene lastnosti: Vsak posameznik ima enolično prirojene lastnosti. V tem 
primeru se uporabijo za identifikacijo posameznika njegovi biometrični podatki 
(biometrika), kot na primer: prstni odtis, vzorec šarenice ali oblika obraza. 
Lahko se uporabijo tudi podatki kot so na primer pisava, podpis in barva glasu. 

 

2.3. Lastnosti identifikacijskih protokolov 
 
Identifikacijski protokoli imajo več različnih lastnosti. Na podlagi teh lastnosti lahko 
izberemo ustrezen protokol za izvedbo v posameznem informacijsko-
komunikacijskem sistemu. Glavne lastnosti identifikacijskih protokolov so: 
 

1. vzajemnost pri identifikaciji: Nekateri protokoli omogočajo, da si obe strani 
izmenjata ustrezna dokazila in se na podlagi tega vzajemno identificirata. 
Slabost takšne vzajemne identifikacije se pojavi takrat, ko se ena stran prelevi 
v overovitelja z namenom, da bi se dokopala do gesla druge strani. 

2. računska kompleksnost: Različni protokoli so tudi različno računsko zahtevni. 
Slednje je potrebno upoštevati v primerih, ko imamo na eni strani opravka z 
viri, ki nimajo zelo velike procesne zmogljivosti, kot na primer mobilni terminali. 

3. obsežnost pri prenosu podatkov: Nekateri protokoli zahtevajo večkratno 
izmenjavo podatkov med obema viroma. Pri tem je seveda potrebno 
upoštevati zmogljivost in odzivnost komunikacijskega kanala. 

4. uporabo tretje strani: Za izvedbo določenih protokolov je potrebna prisotnost 
tretje strani. Na primer za izvedbo identifikacije pri določenih protokolih je 
potrebno, da s tretje strani, kateri zaupata oba vira, pridobimo simetrični ključ 
za potrebe avtentikacije. Prav tako lahko tretja stran zagotavlja dostop do 
javnih ključev. 

5. vrsta zaupanja do tretje strani: Koliko skrivnosti moramo zaupati tretji strani, 
da bomo lahko izvedli identifikacijski protokol z njeno pomočjo. 

6. zagotavljanje varnosti: Obstajajo različni načini kako zagotoviti varnost 
posameznih protokolov. Od preprostega šifriranja pri geslih do posebnih 
protokolov, ki izvedejo identifikacijo brez razkritja podatkov – znanja o 
določenem viru. 

7. hranjenje skrivnosti: Pri različni identifikacijskih protokolih lahko shranimo 
skrivnosti – ključe na različne lokacije. Shranjene so lahko lokalno na 
računalniškem sistemu, na prenosnem mediju kot na primer magnetna kartica, 
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pametna kartica ali USB disk. Na izmenljivih medijih je priporočljivo ključe še 
dodatno šifrirati. 

 
V osnovi protokole razdelimo glede na njihove lastnosti na tri velike skupine: protokoli 
s šibko avtentikacijo, protokoli z močno avtentikacijo ter protokoli »brez razkritja 
znanja«. 
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3. Šibka avtentikacija 
 
Šibka avtentikacija je avtentikacija na najnižjem nivoju z najmanjško varnostjo ki je 
uporabna v vsakdanjem življenju praviloma brez potrebe po posebni strojni opremi. 
 

3.1. Fiksna gesla 
 
Najbolj znana in uporabljena metoda šibke avtentikacije je sigurno uporaba fiksnih 
gesel. V to vključujemo tudi uporabo šifriranih in modificiranih gesel. S 
posredovanjem podatka o identifikaciji in gesla se stranka identificira in drugi stranki 
omogoči preverjanje te identitete – avtentikacijo. Gesla so lahko določena tako s 
strani stranke, ki se identificira, kot s strani stranke, ki preverja identiteto. 
 
 

 
 

Slika 2.: Identifikacija s pomočjo para: Uporabniško ime - Geslo 
 

3.1.1. Shranjevanje gesel 
 
Vsaka identifikacija ima dodeljeno svoje geslo. Najenostavnejši sistem shranjuje v eni 
tabeli, v vsaki koloni posebej uporabniško ime in geslo brez enkriptanja. V taki tabeli 
se lahko nahajajo še podatki o pravicah uporabnika in sorodni podatki. Z zaščito 
pisanja in branja te tabele za vse uporabnike, razen overitelja, lahko dosežemo 
minimalno zaščito ki pa je vseeno najnižji nivo ki se ga zelo hitro in enostavno zlomiti 
in je uporaben samo za najenostavnejše aplikacije ki uporabljajo postopek 
identifikacije in avtentikacije. Oseba ki ima pravico do branja te tabele ima hkrati tudi 
dostop do vseh uporabniških imen in gesel uporabnikov ter s tem možnost prevzema 
identitete vseh uporabnikov. Kraja identitete enega uporabnika pa je možna tudi s 
pomočjo opazovanja prometa po komunikacijskem kanalu. 
Pri postopku identifikacije in avtentikacije se uporabnik identificira s svojim 
uporabniškim imenom ter se avtenticira s svojim geslom ki ga overitelj primerja z 
geslom v tabeli, ter s tem dejanjem identiteto bodisi potrdi ali zavrže. 
 

ID Username Geslo Property1 Property2 
1 Admin AdminPass ... ... 
2 User User2Pass ... .. 
3 User2 2User ... ... 
4 NN XYPass ... ... 

Tabela 1.: Tabela z uporabniškimi imeni in gesli 
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3.1.2. Enkriptanje gesel 
 
Da preprečimo največje zlo ki se lahko zgodi z zlomom prej omenjenaga sistema in 
krajo tabele z gesli je prva naslednja stopnja enkriptanje teh gesel s pomočjo 
nesimetričnega ključa. Tako se uporabnikovo geslo najprej enkripta s pomočjo ključa, 
ter se ga nato primerja s shranjeni enkriptanim geslom v tabeli. 
 

ID Username Enkriptano 
geslo 

Property1 Property2 

1 Admin ************ ... ... 
2 User *********** ... .. 
3 User2 ********* ... ... 
4 NN ****** ... ... 
5 XY ** ... ... 

Tabela 2.: Tabela z uporabniškimi imeni in enkriptanimi gesli 
 
Na tak način se z krajo tabele ne more priti do gesel vseh uporabnikov saj so vsa 
enkriptana in v postopku avtentikacije niso uporabna. Enkreiptanje lahko poteka tudi 
s tako imenovano enosmerno metodo (one way method). 
 
 

 
Slika 3.: Uporaba enkriptanih gesel 

 
Seveda mora biti ob tem ključ ki odklene geslo ostati skrit uporabniku in po možnosti 
tudi overitelju, s čimer se poveča varnost in kasneje ni možno enostavno zanikati 
avtentikacijo. 
 

3.1.3. Uporaba pravil 
 
Z prejšnjimi metodami pa ne preprečimo enostavnih napadov na sistem z 
preiskušanjem gesel v postopku identifikacije in avtentikacije. Zaradi slabih navad 
uporabnikov, pri določanju in spreminjanju gesel, so ti napadi lahko hitro uspešni. Z 
določanjem pravil, pri kreiranju in določanju intervala spreminjanja gesel, lahko 
uspešne poskuse v tej smeri otežimo. Tako lahko od uporabnikov zahtevamo, da 
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povečajo nabor uporabljenih znakov v geslih (številke, velike in male črke), ter 
preprečujemo podobnost gesla z uporabniškim imenom. Direkten vpliv na število 
možnih gesel je tudi dolžina gesla samega. Če preverjamo gesla z svojim slovarčkom 
gesel, oziroma besed, lahko na ta način bistveno otežimoz napade s pomočjo 
slovarjev. 

3.1.4. Preprečevanje zlorab 
 
Pri napadih z naključnimi gesli oziroma z uporabo slovarjev je dobra obramba 
omejitev neuspelih poskusov, s tem da se po i-tem poskusu dostop prepreči 
(začasno ali prekine do ponovne odobritve). Podoben učinek ima tudi razumno 
povečanje časa, ki ga uporabimo za avtentikacijo s čimer učinkovito zmanjšamo 
učinkovitost napadov. 

3.1.5. Začinjanje gesel 
 
Ideja pri tej metodi je, da se dolžina gesla poveča z dodatnim naključnim nizom 
znakov dolžine t bitov. Geslo se poveča neposredno po vnosu. V datoteko se vnese 
šifrirano geslo in dodatni niz. Dodatni niz se vnese v čistopisu. Potem, ko uporabnik 
ponovno vnese geslo, sistem iz datotek vzame dodatni niz in ga doda vnesenemu 
geslu. Nato povečano geslo šifrira in ga primerja z vsebino v datoteki. Na ta način se 
zmanjša učinkovitost napada s slovarji. Pri napadu imamo opravka z bolj 
kompleksnimi gesli, zato se povečajo tudi potrebe po pomnilniških kapacitetah, ter se 
s tem neposredno poveča tudi potrebni čas za izvedbo napada. 
 

3.2. Napadi na fiksna gesla 
 
Glede na enostavnost opisanih metod avtentikacije, so te seveda podvržene 
napadom. V nadaljevanju je opisanih nekaj najenostavnejših metod prevzema 
identitete uporabnika. 

3.2.1. Kraja gesla 
 
Kraja gesla je možna preko odkritja samega gesla, z opazovanjem uporabnika ali 
odkritjem njegovega mesta shranjevanja gesle, lahko pa tudi preko prisluškovanja 
komunikaciji, saj se gesla v opisanih primerih prenašajo v nekriptirani obliki. 
 

3.2.2. Iskanje gesla 
 
Ena izmed metod ugotavljanja gesla je ugotavljanje gesla napamet, kjer napadalec 
poskuša vstopiti v sistem s poskušanjem gesel. Poskušajo se vsa možna gesla, po 
vrsti in če ni druge obrambe bo poskus prej ali slej tudi uspel, saj ima klasičen 
uporabnik možnost da kreira svoje geslo iz omejenega nabora znakov ASCII. 
Največja prepreka temu načina ugotavljanja gesla je torej povečevanje dolžine gesla 
ter povečan nabor znakov, ki se lahko/mora uporabljati pri kreiranju gesla. S tem 
mislim da je dolžina gesla vsaj 8 znakov, da se uporabljajo velike in male črke ter 

 10 



Postopki identifikacije in avtentikacije 
3. Šibka avtentikacija 

številke. S tem povečamo nabor znakov z 26 na 62 ter število možnosti za nekaj 
tisočkrat. 

3.2.3. Napad z uporabo slovarja 
 
Iskanje gesla s pomočjo slovarja je učinkovita metoda poskušanja ugotavljanja gesla 
s poskušanjem, saj velika večina uporabnikov za geslo izbira le med okrog 150000 
besedami, praviloma iz materinega jezika, skupaj z imeni in datumi. Slovarji s temi 
besedami se seveda dajo dobiti tudi preko interneta, lahko pa se izboljšujejo z 
izkušnjami kjer se ustvarja vrstni red glede na uspehe. Uporaba različnih pravil pri 
kreiranju gesel lahko prepreči prehitro ugotovitev gesla uporabnika, vendar zaradi 
majhne zaloge vrednosti to ni učinkovita obramba. 
 

3.3. Uporaba PIN kode 
 
Tudi uporaba PIN (Personal identification numbers) spada v kategorijo fiksnih gesel. 
Največkrat je PIN uporabljen kot lastnost uporabnika, ki nekaj ve, v kombinaciji z 
drugimi lastnostmi, ko uporabnik nekaj ima, pa naj bo to magnetna kartica, čip kartica 
ipd. V tem primeru je PIN avtorizacija uporabnika, da sme uporabljati magnetno npr. 
kartico. Pravilen PIN torej omogoča uporabo. PIN-i so praviloma 4 številčni, zaradi 
uporabnikovih navad, lahko pa so tudi daljši, s tem da se dodaten niz znakov zahteva 
ko pride do npr. 3 kratnega napačnega vnosa PIN. Dvojnik PIN-a za preverjanje se 
lahko nahaja v sistemu ali kar na mediju, ki predstavlja žeton. Seveda pa je lahko 
PIN tudi ključ enosmerne funkcije MAC, vendar ta način ne omogoča spreminjanja 
PIN-a s strani uporabnika. V tem primeru se enkriptan PIN shranjuje na kartici ter se 
ob zahtevani avtorizaciji primerja z PIN-om vnesenim s strani uporabnika, 
enkriptanega na terminalu. Kot vidimo je za ta primer pogoj da imajo vsi terminali 
dostop do te enosmerne funkcije. 
 

 
Slika 4.: Primer uporabe PIN 
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3.4. Dvostopenjska avtentikacija 
 
Glede na to da od uporabnikov ne moremo pričakovati da si bodo zapomnili in 
uporabljali dolge PIN-e ki bi imeli dovolj veliko entropijo za veliko varnost je ena 
izmed možnosti dvostopenjska avtentikacija. V tem primeru je uporabnikov PIN 
uporabljen za avtentikacijo s strani žetona (token) in žeton sam potem posreduje 
pravo informacijo, z dovolj veliko entropijo, da lahko govorimo o kriptografsko varni 
avtentikaciji preko javne mreže. 

3.5. Ključi izvedeni iz gesel 
 
Druga možnost povečanja entropije preko uporabe PIN in čip kartice so ključi 
izvedeni iz gesel. V tem primeru se uporabnikov PIN enkripta z enosmerno funkcijo 
dobljeno s kartice, na tak način, da ima dobljen ključ dovolj entropije da omogoča 
varno komnikacijo. 
 

 
Slika 5.: Ključ izveden iz PIN 

 

3.6. Enkratna gesla 
 
Enkratna gesla že mejijo na močno avtentikacijo. Največja težava sistemov s fiksnimi 
gesli je, da se gesla skozi čas ne spreminjajo. Uporaba sistema enkratnih gesel je 
vmesni korak do protokola izziv-odgovor. V sistemu enkratnih gesel velja, da se 
vsako geslo uporabi samo enkrat. Takšen sistem je praktično varen pred napadalci, 
ki prisluškujejo komunikacijskemu kanalu in nato kasneje poskušajo posnemati 
identiteto s posredovanjem že uporabljenega gesla. 
 

3.6.1. Uporaba seznama enkratno uporabljenih gesel 
 
V tej metodi imata tako dokazovalec kot overitelj enak seznam gesel. Ko se geslo 
enkrat uporabi ga je treba s seznama brisati. Pravilno geslo je lahko določeno geslo s 
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seznama po nekem vrstnem redu ali pa kar naključno. Težava zadnje možnosti je 
vzdrževanje tabele, saj nekega trenutka zmanjka gesel. 
 

 
 

Slika 6.: Deljena lista enkrat uporabljenih gesel 
 

3.6.2. Sekvenčno nadgrajena enkratna gesla 
 
Ta metoda temelji na tem, da dokazovalec vsako naslednje geslo pošlje overitelju, 
enkriptano, s predhodnim geslom uporabljenim kot ključem. Prvo geslo je 
dokazovalcu in overitelju znano pred začetkom prve komunikacije. Težava se pojavi 
pri neuspeli komunikaciji. 
 

3.6.3. Zaporedje enkratnih gesel zasnovanih na enosmerni funkciji 
 
Zadnja metoda z te skupine je mnogo bolj učinkovita pri uporabi komunikacijskega 
kanala kot predhodni. Pri tej metodi se v vsakem koraku ustvari novo geslo, z 
uporabo zgoščevalne funkcije, dobljene na podlagi predhodnega koraka. 
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4. Močna avtentikacija 
 
Postopki močne avtentikacije so osnovani na principu izziv-odgovor. Pri tem 
protokolu vir A – dokazovalec dokaže svojo identitetu drugemu viru B – overitelju 
tako, da mu pokaže , da pozna neko skrivnost, ki je povezana z virom A. Pri temu je 
najbolj bistveno, da se skrivnost ne odkrije viru B direktno. V praksi pomeni, da vir A 
ne potrebuje prenašati geslo preko komunikacijskega kanala do vira B. Rešitev je 
izvedena tako, da vir A odgovarja na izzive vira B, pri tem se izzivi spreminjajo s 
časom. Odgovor vira A se pripravi na glede na poznano skrivnost in trenutni izziv. V 
praksi se za izziv uporablja neko veliko naključno in tajno število, ki ga določi vir B na 
začetku izvajanja protokola. Ker je izziv pri vsaki identifikaciji vira A drugačen, 
protokol znatno oteži možnemu napadalcu, da bi se dokopal do koristnih informacij, 
ki bi potencialno omogočale prevzem identitete vira A. 
 

 
 

Slika 7.: Izziv-Odgovor  
 

4.1. Časovno spremenljivi parametri 
 
Uporaba časovno spremenljivih parametrov poveča varnost pri identifikacijskih 
protokolih. Z njimi lahko uspešno odpravimo napade, ki slonijo, na primer, na 
ponavljanju gesla. Za časovno spremenljive parametre velja, da imajo v vsakem 
trenutku drugačno vrednost, pri čemer se posamezna vrednost ne ponavlja. Za 
časovno spremenljive parametre lahko trdimo, da predstavljajo neko vrsto naključnih 
števil. Ker poznamo več različnih možnosti za izvedbo naključnih števil, lahko 
časovno spremenljive parametre razdelimo v 3 različne skupine: naključna števila, 
številčne serije ter časovne značke. 
Za vsa naključna števila velja, da se njihove vrednosti edinstvene, se ne ponavljajo, 
vsaj v nekem časovnem okvirju ne, predvsem pa se ne da predvidevati število ki mu 
sledi, entropija je velika. 
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4.1.1. Naključna števila 
 
Naključna števila lahko uporabimo v protokolu izziv-odgovor da zagotovimo 
edinstvenost in pravilno časovno sosledje. S tem onemogočimo napade z 
ponavljanjem gesla ali z vmešavanjem in oponašanjem. Hkrati z uporabo naključnih 
števil povečamo nepredvidljivost sporočila, tako posledično znatno otežimo napade, 
katerih cilj je pridobiti šifrirni ključ. 
Naključna števila uporabljata oba vira pri označevanju sporočil. Ena stran pripravi 
novo naključno število in ga pripne v sporočilo, ki ga bo oddalo. Ko druga stran 
sprejme novo sporočilo, ga dešifrira na podlagi prvotnega naključnega števila. Če je  
postopek bil uspešen, potem lahko vir sklepa, da ni dobil staro, neveljavno, sporočilo. 
Na ta način smo preko naključnega števila povezali dva različna poročila in vpeljali 
časovno sosledje. 
 

4.1.2. Sekvence števil 
 
Številčna serija lahko služi za enovito označevanje sporočil. Z njo lahko zelo hitro 
ugotovimo ponavljanje posameznih sporočil. Vsak vir enovito označuje sporočila s 
številčnimi serijami. Velja, da imata vira A in B, vsak svojo ločeno številčno serijo za 
označevanje sporočil pri prenosu iz vira A v vir B in obratno. 
Obe strani imata enak dogovorjen postopek za označevanje sporočil. Sporočilo se 
sprejme le v primeru, če številka iz serije ni bila že uporabljena ali pa da ni pretekla 
časovna omejitev veljavnosti številke. Najbolj preprost postopek je, da začneta obe 
strani označevati sporočila z vrednostjo 0, nato pa za vsako uspešno preneseno 
sporočilo povečata vrednost številke prenesenega sporočila za 1. Strožji postopki 
zahtevajo, da vrednosti naraščajo z enakim korakom, manj strožji postopki zahtevajo 
le, da vrednosti naraščajo. Z zadnjo možnostjo lahko rešimo probleme, ko pride do 
izgube sporočil v komunikacijskem kanalu. 
 

4.1.3. Časovne značke 
 
S časovnimi značkami lahko zagotovimo časovno sosledje, edinstvenost in 
preprečimo  možnost ponavljanja sporočil. Časovne značke nam omogočajo tudi 
odkrivanje vsiljenih zakasnitev.  Z njimi lahko izvedemo tudi časovno pogojen dostop 
do različnih virov. 
Postopek uporabe časovnih značk je sledeči. Vir, ki želi oddati sporočilo, pridobi 
časovno značko na podlagi svoje lokalne sistemske ure. Časovno značko nato 
kriptografsko pripne na sporočilo in nato sporočilo pošlje drugemu vir. Drugi vir odčita 
vrednost trenutnega časa iz svoje lokalne sistemske ure in jo odšteje od časovne 
značke v sporočilu. Za sprejeto sporočilo velja, da je veljavno, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 

1. razlika med trenutnim časom in časovno značko mora biti znotraj določenega 
časovnega intervala in 

2. znotraj  tega določenega časovnega intervala, še ni bilo sprejeto nobeno 
sporočilo z enako časovno značko. 
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Pri uporabi časovnih značk je potrebno poskrbeti za sinhronizacijo lokalnih 
sistemskih ur in poskrbeti, da ne obstajajo možnosti za nepooblaščeno nastavljanje 
posameznih ur. Napadalec bi lahko na primer želel postaviti uro nazaj in s tem doseči 
veljavnost starih sporočil. 
 

4.2. Izziv-Odgovor tehnike simetričnih ključev 
 
Mehanizem izziv-odgovor z uporabo simetričnih ključev zahteva, da imata tako 
dokazovalec kot overitelj enak ključ. V majhnih sistemih lahko imata dokazovalec in 
overitelj sama svoj par ključev pri sebi, vsak možen par. Med tem ko mora biti v 
velikih sistemih vzpovstavlen zaupanja vreden varni sistemki dodeli te ključe 
vsakemu paru v komunikaciji, za vsako sejo posebej.  
 

4.2.1. Izziv-Odgovor na osnovi enkripcije s simetričnimi ključi 
 
V tej skupini so predstavljene tri metode so opisane v standardu ISO/IEC 9798-2. 
Vse tri predvidevajo da obstaja skriven ključ ki si ga delita dokazovalec in overitelj ter 
da ne obstaja potreba po serverju za razdelitev tega ključa. V tem primeru stranki 
opravita enosmerno avtentikacijo v eni izmenjavi, z uporabo sekvenčnih števil ali 
časovnih značk, oziroma dveh izmenjavah pri uporabi naključnih števil. 
Obojestranska avtentikacija pa potrebuje dve ali tri izmenjave. V vseh treh tehnikah 
dokazovalec dokazuje poznavanje skrivnega ključa z enkripcijo izziva in dodatnih 
podatkov, z uporabo tega ključa. 
 

1. Enosmerna avtentikacija na osnovi časovne značke 
V tem primeru pošlje dokazovalec overitelju časovno značko, enkriptano z 
simetričnim ključem. Overitelj preveri dekriptano časovno značko in s tem je 
preprečeno prevzemanje identitete s strani tretje osebe, v drugem časovnem 
okvirju. 
 
1.) A  → B: EK(tA,B*) 
 

2. Enosmerna avtentikacija z uporabo naključnih števil 
Da se izognemo časovni znački, se lahko uporabi tudi naključno število, 
seveda pa se ob tem doda dodatna izmenjava med dokazovalcem in 
overiteljem. Postopek poteka tako, da overitelj pošlje dokazovalcu izziv v obliki 
naključnega števila. Ta ga enkripta s simetričnim ključem, s svojim dodatnim 
podatkom, ter ga pošlje nazaj k overitelju. S tem dokaže poznavanje ključa, ter 
poznavanje naključnega števila. 
 
1.) A  → B: rB 
2.) A ← B: EK(rB,B*) 
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3. Obojestranska avtentikacija z uporabo naključnih števil 
Tu gre za podoben primer kot pri enosmerni avtentikaciji z uporabo naključnih 
števil, s to razliko da dokazovalec pri enkripciji doda še svoje naključno število, 
ki ga overitelj uporabi v zamenjavi s svojim naključnim številom ter ju pošlje 
nazaj k dokazovalcu. S tem je avtentikacija obojestranska. 
 
1.) A  → B: rB
2.) A ← B: EK(rA,rB,B*) 
3.) A → B: EK(rB,rA) 

 

 
Slika 8.: Obojestranska avtentikacija z uporabo naključnih števil 

 

4.2.2. Izziv-Odgovor na osnovi enosmerne funkcije 
 
Zgoraj opisan algoritem pa se lahko zamenja z uporabo enosmerne ali nepovratne 
funkcije deljenega ključa ter izziva, podobnih lastnosti kot MAC. S tem se izognemo 
težavam pri položajih kjer je enkripcija neželjena ali nedostopna (prej situacija v 
ZDA). Algoritem je podoben kot prej z kombinacijo mehanizmov z standarda ISO/IEC 
9798-4. 
 

1. Enkripcijska funkcija EK je zamenjana z MAC algoritmom hK. 
2. Namesto da overitelj preverja pravilnost podatkov paralelno izračuna vrednost 
ter primerja rezultata. Enako se naredi pri povratni izmenjavi. 
3. Da je možno narediti izračun mora najprej Overitelj poslati izziv v obliki 
naključnega števila, prav tako pa mora dokazovalec poslati svoje naključno število 
overitelju. 
 
Tako dobimo obojestransko avtentikacijo. Praktično enak protokol SKID3: 
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1.) A  → B: rB
2.) A ← B: hK(rA,rB,B) 
3.) A → B: hK(rB,rA,A) 

 

 
Slika 9.: Izziv-Odgovor na osnovi enosmerne funkcije, SKID3 

 

4.2.3. Uporaba ročnih generatorjev gesel 
 
Odgovor izzivu zahteva neke vrsto izračunov za kar rabimo neke vrste procesorjev in 
pomnilnik za večje količine podatkov za ključe (datoteka). Za dodatno varnost pa 
lahko uporabimo napravo ki vsebuje procesor ter shranjuje ključe ter je tudi dovolj 
poceni za široko uporabo. Ena izmed naprav ki izpolnjuje pogoje varnosti je 
PASSCODE generator. V njega se vtipka izziv ter PIN, ter s pomočjo vgrajene 
funkcije, dobimo odgovor, na podlagi izračuna s pomočjo te enosmerne funkcije (ali 
MAC), ki ga dokazovalec posreduje overitelju. Tudi overitelj ima na svoji strani 
uporabnikov PIN ter funkcijo ter pozna algoritem izračuna. Overitelj ki v prvem koraku 
posreduje dokazovalcu izziv lahko istočasno tudi izračuna rezultat ter ga primerja z 
rezultatom ki ga posreduje dokazovalec. Pomanjkljivost pa je neenkriptano 
shranjevanje funkcije ter PIN-a na overiteljevi strani , 
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Slika 10.: Uporaba ročnih generatorjev gesel 

 

4.3. Izziv-Odgovor s tehnikami javnih ključev 
 
Ta tehnika spada v to izziv-odgovor ker dokazovalec s pomočjo poznavanja svojega 
privatnega ključa dokaže svojo identiteto. To naredi s tem da dekriptira izziv, 
zaklenjen preko njegovega javnega ključa ali pa z tem da digitalno podpiše izziv. 
Idealno ta ključ naj ne bi bil uporabljan v druge namene kot te. Saj lahko nastane 
nevarnost da »overitelj« izzive ne pošilja naključno temveč sistemsko ali strateško, z 
namenom da odkrije ključ. Smiselno je k izzivu dodajati svoje, naključne, znake da 
razrešimo nekaj nevarnosti ki obstajajo ob uporabi te tehnike. 
 

 
Slika 11.: Izziv-Odgovor na osnovi dekripcije z javnimi ključi 
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4.3.1. Izziv-Odgovor na osnovi enkripcije z javnimi ključi 
 
Identifikacija na podlagi dešifriranja z uporabo javnega ključa in priče. Protokol 
obsega dva koraka: 
 

1.) A  ← B: h(r),B,PA(r,B) 
2.) A → B: r 

 
Vir B izbere naključno število r, izračuna pričo x = h(r) (x predstavlja poznavanje 
naključnega števila r) in pripravi izziv e = PA(r, B). PA predstavlja v tem primeru 
šifriranje z javnim ključem vira A. Vir B pošlje sporočilo viru A. Vir A sprejme sporočilo 
e in iz njega pridobi r' in B' in izračuna x' = h(r').  V primeru, ko x' ≠ x (posredno r' ≠ r) 
ali B' ≠ B, vir A prekine z izvajanjem protokola. Drugače vir A pošlje viru B r. Vir B na 
podlagi tega sporočila in priče enostransko avtenticira vir A. Uporaba priče 
onemogoči napade na izbrani niz. 
 

 
Slika 12.: Izziv-Odgovor na osnovi enkripcije z javnimi ključi 

 

4.3.1.1. Nadgradnja Needham-Schroeder protokola s privatnim 
ključem 
 
Protokol predvideva dva ločena ključa k1 in k2 za prenos sporočila od vira A do vira B 
in obratno. Protokol omogoča medsebojno identifikacijo obeh virov: 
 

1.) A  → B: PB(r1,A) 
2.) A ← B: PA(r1,r2) 
3.) A → B: r2 
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Slika 13.: Nadgradnja Needham-Schroeder protokola s privatnim ključem 

4.3.2. Izziv-Odgovor na osnovi digitalnih podpisov 
 
Protokol lahko izvedemo z dvema vrstama mehanizmov: ITU-T X.509 in ISO/IEC 
9798-3. Oba mehanizma omogočata izvedbo močne avtentikacije virov. Protokol se 
lahko izvede v enem, dveh ali treh korakih in omogoča izvedbo enostranske ali 
medsebojne identifikacije virov.  
 
Pri mehanizmu 9798-3 nastopajo naslednje vrednosti: 
 
rA ... naključno število vira A 
tA ... časovna značka vira A 
SA ... mehanizem digitalnega podpisa vira A 
certA ... certifikat z javnim ključem digitalnega podpisa vira A 
 

4.3.2.1. Enostranska avtentikacija z časovno značko 
 

1.) A → B: certA, tA, B, SA(tA, B) 
 
Vir B po sprejetju sporočila prvo preveri ali je časovna značka sprejemljiva. 
Nato na podlagi javnega ključa vira A, ki ga dobi iz certA preveri polji B in tA. 
Če sta polji pravilni, potem je tudi potrjena identiteta vira A. 
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4.3.2.2. Enostranska avtentikacija z naključnimi števili 
 

Časovno značko lahko nadomestimo z uporabo naključnega števila. Vendar v 
tem primeru dodamo še en dodaten korak – prenos sporočila. 

 
1.) A ← B: rB
2.) A → B: certA, rA, B, SA(rA rB,, B) 
 
Vir B prvo preveri, če je bilo sporočilo namenjeno njemu. Nato na podlagi 
javnega ključa vira A, ki ga dobi iz certA preveri, če je digitalni podpis veljaven 
nad parametri rA, rB in B. Digitalno podpisani parameter rA preprečuje napade 
na izbrani niz. 

4.3.2.3. Medsebojna avtentikacija z naključnimi števili 
 

1.) A ← B: rB  
2.) A → B: certA, rA, B, SA(rA rB,, B) 
3.) A ← B: certB, A, SB(rB rB A,, A) 
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5. Protokoli brez razkritja znanja 
 
Glavna pomanjkljivost protokolov z gesli je, da lahko dokazovalec preda svoje geslo 
overitelju. S tem je overitelju dopuščeno, da se začne lažno predstavljati kot 
dokazovalec. To slabost odpravijo protokoli izziv-odgovor. Dokazovalec v tem 
primeru odgovarja na izzive s strani overitelja tako, da dokaže poznavanje svoje 
skrivnosti. Oblika odgovorov dokazovalca je odvisni od časa. Vendar kljub temu je 
možno, da se napadalec z pravilno izbrano strategijo in pravo vsebino izzivov 
dokoplje do delnih informacij o skrivnosti dokazovalca. 
 
Zadnjo slabost lahko odpravijo protokoli brez razkritja znanja. Njihova glavna lastnost 
je, da vir dokazovalec lahko dokaže poznavanje svoje skrivnosti, pri čemer mu ni 
potrebno razkriti kakršnekoli informacije v zvezi s svojo skrivnostjo, ki bi jo lahko 
overitelj uporabil za druge namene. 

5.1. Sistemi z vzajemnim dokazovanjem 
 
Protokoli brez razkritja znanja sodijo med sisteme z vzajemnim dokazovanjem. V teh 
sistemih si dokazovalec in overitelj izmenjata med seboj večje število sporočil.  
Glavna naloga dokazovalca je, da prepriča ali dokaže overitelju, da je neka trditev 
resnična ali pa da poseduje znanje o neki skrivnosti. Overitelj na podlagi tega nato 
sprejme ali zavrže dokaze. Pri tem velja, da teh dokazov ne moremo absolutno 
upoštevati. Zaupamo jim lahko le z določeno verjetnostjo. Overitelj se odloči za 
sprejetje teh dokazov na podlagi verjetnosti s katero jim lahko zaupa. 
Vzajemno dokazovanje lahko uporabimo za identifikacijo nekega vira, v tem primeru 
bi z njim dokazovali poznavanje neke skrivnosti. Dokazovalec poseduje neko 
skrivnost s, zato poskuša prepričati overitelja, da pozna skrivnost s, z odgovarjanjem 
na njegove poizvedbe. Dokazovalec lahko pravilno odgovori na poizvedbe le v 
primeru, ko v resnici pozna skrivnost s. Pri tem je potrebno poudariti, da je bistvena 
razlika v dokazovanju, če dokazuješ poznavanje ali obstajanje skrivnosti s. Vzajemno 
dokazovanje lahko služi za dokaz poznavanja neke skrivnosti natanko takrat, ko sta 
izpolnjena pogoja končnosti in ustreznosti. 

5.1.1. Lastnost končnosti vzajemnega dokazovanja 
 
Vzajemno dokazovanje je končno natanko takrat, ko za poštenega dokazovalca in za 
poštenega overitelja lahko trdimo z veliko verjetnostjo, da se bo protokol končal 
uspešno. 

5.1.2. Lastnost ustreznosti vzajemnega dokazovanja 
 
Vzajemno dokazovanje je ustrezno natanko takrat, ko obstaja predvidljiv algoritem M 
z polinomsko časovno kompleksnostjo z naslednjo lastnostjo: če  napadalec, ki 
posnema dokazovalca, lahko z ne-zamerljivo verjetnostjo uspešno izvede protokol z 
overiteljem, potem se lahko algoritem M uporabi za pridobitev njegove skrivnosti. 
 
Ustreznost vzajemnega dokazovanja zagotavlja, da je protokol resnično priskrbel 
dokaz o poznavanju skrivnosti. Z algoritmom M lahko v doglednem času preverimo, 
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kakšno skrivnost v resnici poseduje dokazovalec. To nam omogoča, da lahko 
razkrinkamo napadalca.  
 
Vendar je potrebno na tem mestu poudariti, da nam ta lastnost ne zagotavlja, da je 
protokol varen. Zagotavlja nam samo preverjanje kakšne skrivnost poseduje 
dokazovalec. 

5.1.3. Lastnost brez razkritja znanja 
 
Protokol s katerim dokazujemo poznavanje neke skrivnosti ima lastnost brez razkritja 
znanja, če ga lahko enakovredno simuliramo z drugim algoritmom s polinomsko 
časovno kompleksnostjo. Pri tem mora ta algoritem pripraviti na podlagi vhodnih 
trditev (vprašanja), ki bodo še dokazane (odgovori), brez sodelovanja dokazovalca 
zaporedje sporočil, ki se ne loči od zaporedja sporočil, ki nastanejo pri sodelovanju z 
dokazovalcem. 
 
Lastnost brez razkritja znanja pomeni, da dokazovalec izvaja protokol tako, da pri 
tem ne posreduje nobene druge informacije, ki se ne bi dala izračunati v razumnem 
času iz ostalih javnih informacij. Dokazovalec samo odgovarja, če je resnična neka 
trditev glede na postavljeno vprašanje. Dokazovalec ne posreduje nikakršnih 
informacij, ki bi omogočile, da bi lahko napadalec prišel do njegove skrivnosti.  

5.1.4. Primerjava med protokoli brez razkritja znanja in ostalimi 
asimetričnimi protokoli 
 
Pri primerjavi protokolov brez znanja in protokolov, ki uporabljajo sistem javnih 
ključev, lahko opazimo naslednje razlike: 
 

1. brez degradacije pri uporabi: Pri protokolih, ki imajo lastnost brez razkritja 
znanja, velja da se njihova varnost ne spreminja glede na ponavljajočo se 
uporabo. Slednje je tudi najbolj privlačna lastnost teh protokolov. 

2. izogibanje šifriranja: Veliko protokolov brez razkrivanja znanja se izogiba 
uporabi določenim šifrirnim algoritmov. 

3. zmogljivost: Protokoli brez razkrivanja znanja so mnogo bolj računsko in 
komunikacijsko zahtevni kot protokoli, ki uporabljajo sistem javnih ključev. 

4. zagotavljanje varnosti: Protokoli brez razkrivanja znanja uporabljajo enake 
metode za zagotavljanje varnosti kot protokoli, ki uporabljajo sistem javnih 
ključev (faktorizacija velikih števil, iskanje korenov velikih števil). 

5.2. Osnovna oblika protokolov brez razkritja znanja 
 
Velika večina protokolov brez razkritja znanja se konča v treh korakih. Splošna oblika 
je naslednja: 
 

1.) A → B: priča 
2.) A ← B: izziv 
3.) A → B: odgovor 
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Slika 14.: Osnovni potek protokolov brez razkritja znanja 
 
Dokazovalec, vir A, prvo izbere nek naključni element iz množice predhodno 
dogovorjenih vrednosti (obveza), kot svojo skrivnost. Na podlagi njega izračuna pričo. 
To zagotavlja začetno naključnost pri izvajanju protokola in hkrati služi tudi za osnovo 
za določanje vprašanj – izzivov, na katera bo bil sposoben odgovoriti. Protokol je 
sestavljen tako, da je lahko samo pravi vir A, ki pozna svojo skrivnost, sposoben 
odgovoriti na vsa vprašanja. Vsi odgovori na ta vprašanja ne razkrivajo skrivnosti vira 
A.  Na podlagi priče vir B izbere eno od možnih vprašanj in ga posreduje nazaj viru A. 
Vir A pripravi odgovor, ki ga nato vir B preveri. Protokol ustrezno ponavljamo toliko 
časa, dokler verjetnost za uspešno lažnega predstavlja ne pade pod pričakovano 
vrednost. 
 
Protokol brez razkrivanja znanja združuje ideje protokola reži in izberi ter protokola 
izziv-odgovor. Ideja iz protokola reži in izberi je opazna v tem, da vir A posreduje viru 
B pričo – naključno številčno vrednost (reži), na podlagi katere potem lahko vir B 
izbere ustrezna vprašanja za vir A (izberi). 

5.2.1. Primer protokola brez razkritja znanja: Fiat-Shamir identifikacijski 
protokol 
 
Osnovno idejo protokola brez razkritja znanja si lahko ogledamo na osnovni različici 
Fiat-Shamir protokola. Cilj protokola je, da se dokazovalec samega sebe identificira 
na podlagi dokaza o poznavanju skrivnosti s viru overitelju, ne da bi pri tem razkril 
kakršnokoli informacijo okoli skrivnosti s, ki ni znana ali izračunana s strani overitelja, 
pred izvajanjem samega protokola. Varnost se zanaša na težavnost pri izračunu 
modula kvadratnega korena, velikega sestavljenega števila n, z neznano 
faktorizacijo. 
 
Protokol 
 
Opis: Dokazovalec dokaže poznavanje skrivnosti s overitelju v t izvedbah 3 
stopenskega protokola. 
 

1. Enkratna začetna priprava: 
 

a. Zanesljivi center T izbere in objavi modul n = pq, pri čemer ohrani p in q 
tajna. 
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b. Vir A izbere skrivnost s na podlagi števila n, 1 ≤ s ≤ n – 1, izračuna v = 
s2 mod n in registrira v pri T kot svoj javni ključ.  

 
2. Sporočila protokola: Vsaka izmed t ponovitev ima naslednja sporočila: 
 

1.) A → B: x = r2 mod n 
2.) A ← B: e ∈ {0, 1} 
3.) A → B: y = r*se mod n 

 
3. Poteze protokola: Naslednji koraki se izvedejo t-krat (zaporedoma in 

neodvisno). Vir B sprejme dokaz, če so bili vse t ponovitve uspešne. 
 

a. A izbere naključno število (obveza) r, 1 ≤ r ≤ n – 1 in pošlje (priča) x = r2 
mod n viru B. 

b. B naključno izbere bit e = 0 ali e = 1 (izziv) in e pošlje A. 
c. A izračuna in pošlje B (odgovor) y: ali y = r (če je e = 0) in y = r*s mod n 

(če je e = 1). 
d. B zavrne dokaz, če je y = 0 in drugače sprejme potem, ko preveri y2 = 

x*ve  mod n. 
 

Dokazovalec mora biti sposoben odgovoriti na vsa vprašanja, v našem primeru mora 
odgovoriti na oba vprašanja. V primeru, če se napadalec želi lažno predstaviti kot A 
nastopi težava pri odgovorih na vprašanje. Na začetku si napadalec mora izbrati 
neko poljubno naključno število r in postaviti pričo x = r2/v. Na vprašanje e = 1 
odgovori pravilno z y = r. Vendar na vprašanje e = 0, ne more pravilno odgovoriti, ker 
ne pozna kvadratnega korena iz x mod n. Če A pozna skrivnost s, potem lahko 
odgovori na vsa vprašanja. Če vir ne pozna skrivnosti s, potem v našem primeru 
odgovori pravilno samo na eno vprašanje. Slednje mu omogoča, da se z verjetnostjo 
½ lahko izogne odkritju. Verjetnost ne-odkritja lahko znatno izboljšamo, če protokol 
večkrat ponovimo ( t = 40) in da B sprejme identiteto A, ko so vsi odgovori pravilni. 

5.3. Vrste protokolov 
 
Protokoli Fiege-Fiat-Shamir (FFS), GQ in Schnorr vsi omogočajo rešitev problema 
identifikacije. Vsak izmed protokolov ima svoje relativne prednosti ali pomankljivosti. 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi kriterij zmogljivosti in sam namen uporabe. 
Primerjava protokolov je narejena na naslednjih kriterijih: 
 

1. komunikacija: število izmenjanih sporočil, totalno število prenesenih bitov 
2. procesiranje: število modulov množenj skupaj za obe strani 
3. poraba spomina: poraba prostora za hranjenje ključev 
4. varnost: zaščita pred ponarejanjem z ugibanjem, možnost razkritja skrivnosti 

5.3.1. Fiege-Fiat-Shamir identifikacijski protokol 
 
Osnova tega protokola je Fiat-Shamir protokol. Osnovni protokol je v temu primeru 
posplošen tako, da lahko overitelj postavlja več različnih vprašanj. Protokol se lahko 
uporablja v sistemih z majhno procesorsko močjo. 
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5.3.2. GQ identifikacijski protokol 
 
Guillou-Quisquater (GQ) protokol je razširitev Fiat-Sahmir protokola. Omogoča, da se 
zmanjša število izmenjanih sporočil in potreba po pomnilniškem prostoru za hranjenje 
ključev. Namenjen je za uporabo, kjer imamo pri dokazovalcu na voljo samo majšo 
procesorsko moč in majhen pomnilnik. Med virom dokazovalcem in overiteljem se 
izmenjajo 3 sporočila. 

5.3.3. Schnorr identifikacijski protokol 
 
Scnhnorr protokol je alternativa Fiat-Shamir in GQ protokolu. Njegova varnost sloni 
na težavnosti izračuna diskretnega logaritma. Zasnova omogoča, da se določeni 
izračuni opravijo v naprej. Protokol se lahko zaradi tega uporablja na virih, ki imajo 
manjšo procesorsko moč. Prav tako je v tem protokolu zmanjšana količina podatkov 
pri prenosu preko komunikacijskega kanala. 

5.4. Vrste napadov na identifikacijske protokole 
 
Poznamo več vrst napadov na identifikacijske protokole: 
 

1. oponašanje: Prevara, kjer se en vir poskuša predstaviti kot drugi vir. 
2. napad s ponavljanjem: Oponašanje identitete drugega vira ali kakršnakoli 

druga prevara, ki uporablja informacije dobljene iz ene predhodne izvedbe 
protokola. Napad se lahko izvede na istem (viru, ki je sodeloval v predhodnih 
izvedbah protokola) ali na drugem viru. 

3. napad z vmešavanjem: Oponašanje identitete drugega vira ali kakršnakoli 
druga prevara, ki uporablja izbrane kombinacije informacij iz enega ali večjega 
števila predhodnih izvedb protokola ali večjega števila trenutno izvajajočih 
protokolov z možnostjo izvajanja enega ali večjega števila protokolov s strani 
samega napadalca. 

4. napad z odbijanjem: Vrsta napada z vmešavanjem tako, da se informacije od 
izvajajočega protokola posredujejo nazaj viru takšnih informacij. 

5. napad z vsiljeno zakasnitvijo: Vsiljena zakasnitev se zgodi, ko napadalec 
prestreže sporočilo (na primer s številčno serijo) in ga preusmeri na neko 
kasnejšo točko v času. 

6. napad na izbrani niz: Napad na protokol »izziv/odgovor«, kjer napadalec z 
namenom pripravi določen nabor izzivov za vir A, da bi lahko pridobil zadosti 
informacij o privatnem ključu vira A.  

 
Potencialne grožnje za identifikacijske protokole so lahko lažna predstavitev na 
podlagi rezultatov naslednjih vrst napadov: ponavljanje, vmešavanje, odbijanje ali 
vsiljena zakasnitev. Lažna predstavitev je zelo preprosta v primeru, ko lahko 
napadalec pride do privatnih ključev vira. Slednje je možno z napadi na izbrani niz. 
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Vrsta napada Princip za preprečevanje napada 
Ponavljanje Uporaba protokolov izziv-odgovor; uporaba enkratnih 

vrednosti; navedba identiteta končnega vira v odgovoru 
Vmešavanje Povezava skupaj vseh sporočil, ki nastanejo pri izvajanju 

protokola (uporaba številčnih serij ali časovne označbe) 
Odbijanje Navedba identiteta končnega vira v odgovoru; Izdelava 

protokola, kjer ima vsako sporočilo svojo lastno obliko; 
uporaba različnih ključev za vsak posamezno smer 
komunikacije 

Izbrani niz Uporaba protokolov brez razkritja znanja; v vsak odgovor je 
potrebno shraniti tudi neko izbrano naključno število 

Vsiljena zakasnitev Kombinirana uporaba naključnih števil z kratkimi 
dovoljenimi odzivnimi časi za odgovore; časovne značke  

 
Tabela 3.: Vrste napadov in kako jih uspešno preprečiti 

5.5. Vzdrževanje avtentičnosti 
 
Identifikacijski protokoli zagotavljajo identiteto določenega vira samo v določenem 
trenutku. Če potrebujemo zagotovilo o identiteti dalj časa, je potrebno vpeljati 
dodatne postopke, da se lahko postavimo po robu aktivnim napadalcem. Na primer, 
na začetku komunikacije med dvema viroma se preveri identiteta prvega vira, na 
podlagi dokazane identitete se omogoči prvemu viru uporaba komunikacijskega 
kanala do zaključka prenosa podatkov. Lahko se zgodi, da napadalec takoj po 
uspešni identifikaciji prvega vira, prevzame komunikacijski kanal tako, da se izdaja za 
prvi vir. 
To možnost lahko preprečimo na naslednja načina: 
 

1. Periodično ponavljanje identifikacije vira, ki sodeluje v komunikaciji. Vendar v 
tem primeru še vedno obstaja nevarnost, da se napadalec pred vsakim 
preverjanjem identifikacije začasno umakne in se takoj vrne nazaj potem, ko je 
identifikacija uspešno opravljena. 

2. Povezava identifikacijskega procesa z drugim servisom za zagotavljanje 
integritete. V tem primeru lahko proces identifikacije povežemo s sistemom 
ključev. Rezultat uspešne identifikacije je poseben ključ, ki se lahko uporablja 
samo znotraj trenutne komunikacijske zveze. 

 

5.6. Zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti 
 
Zagotavljanje varnosti pri identifikacijskih protokolih je odvisno od namena in od 
okolja v katerem se ti protokoli uporabljajo. Ključna informacija pri tem je, kolikšna je 
verjetnost napada na posamezen identifikacijski protokol in koliko virov (procesiranje, 
pomnilnik, čas) mora vložiti napadalec, da lahko izvede direktni ali indirektni napad. 
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Nekaj primerov napadov: 
 

1. Lokalni napadi: Lokalni napadi so tisti napadi, kjer je napadalec prisoten 
znotraj lokalnega omrežja ali direktno na sistemu, kjer ga napada. Načeloma 
se v tem primeru za varnostne kode manjše dolžine, ker je že verjetnost 
fizične prisotnosti napadalca majhna. Varnostne parametre nastavimo tako, da 
je verjetnost uspešnega napada z oponašanjem 1 proti 220 poskusom. Slednje 
lahko zagotovimo z uporabo 20 bitne varnosti. V primeru, ko mora biti 
napadalec prisoten lokalno in ko sistem kaznuje neuspešne poskuse 
identifikacije se lahko zadovoljimo z varnostjo od 10 do 30 bitov.  

2. Oddaljeni napadi: Oddaljeni napadi so tisti napadi, kjer napadalec ni direktno 
prisoten v lokalnem omrežju ali direktno na sistemu. Napadalec izvaja napad 
preko zunanjega komunikacijskega omrežja. Večji nivo varnosti je potrebno 
zagotoviti v okoljih, ki dopuščajo neomejeno število poskusov identifikacije 
brez kaznovanja, minimalno uporabo procesne moči pri šifriranju ali anonimne 
uporabnike. V tem primeru se odločimo za varnost dolžine od 20 do 40 bitov 
ali več. Pri tem moramo upoštevati, če so podane kakršnekoli omejitve glede 
dolžine sporočil.  

3. Indirektni ali ne-interaktivni napadi: Napadalec v tem primeru sistem napada 
indirektno. Ponavadi poskuša iz datoteke dešifrirati ustrezne ključe. Ko je z 
veliko verjetnostjo prepričan, da je dobil pravilni ključ, potem poskusi z 
direktnim napadom na sistem. V praksi se varnostni parametri nastavijo tako, 
da mora napadalec izvesti vsaj 240 izračunov v realnem času, da je njegov 
napad uspešen. 
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6. Uporaba E-identifikacij v sistemih E-gov 
 
Glede na to da obstaja več različnih metod identifikacije in avtentikacije je zanimivo 
pogledati kako izgleda identifikacija in avtentikacija v različnih evropskih E-gov 
sistemih. Sigurno je najbolj aktualno vprašanje biometričnega potnega lista z 
brezkontaktnim odčitavanjem, aktualno predvsem zaradi zahtev ZDA po dogodkih 
11. septembra. Te zahteve veljajo za države v programu Visa waiver. V tem primeru 
je identifikacija prstni odtis ter slika v elektronski obliki, shranjena na potnem listu. 
Vendar ti potni listi ne bodo revolucionirali stanja na področju identifikacije in 
avtentikacije na področju E-gov sistemov.  
 
 

6.1. European Citizen Card 
 
Bolj pomemben je program European citizen card. Do leta 2010 naj bi bila izdana 
evropska državljanska kartica ki bila dokument za identifikacijo po celi evropski uniji 
ki bi o lahko uporabljali vsi državljani EU. Do takrat bi naj delovali tudi novi sistemi ki 
bi vlivali zaupanje. Do takrat bi naj tudi delovala celotana interoperatibilnost sistema 
in na voljo bi bile aplikacije z velikim vplivom na življenje. Na ta način bi lahko 
pospešili delovanje E-gov sistemov, olajšali delovanje Schengenskega 
informacijskega sistema, dobili nadzor nad zlorabami socialnih pravic, medicinskimi 
storitvami… Možnosti je veliko,  

 
Slika 15.: Časovni potek vpeljave E-ID v Evropi 
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Slika 16.: Identifikacija in tok podatkov z novo Citizen Card 
 

6.2. Stanje po svetu 
 
Celoten svet v bistvu čaka na sprejetje ISO 24727 standarda ter poskuša v skladu z 
informacijami o standardu sprejemati in vplivati na razvoj, saj časa za čakanje ni. V 
Evropi celotno dogajanje usklajuje Evropska komisija, v ZDA NIST ter AICF (Asia IC 
Card Forum) v Aziji njihova zveza. 
V ZDA se čaka na standarde ter se začenja z pripravami na izdajo kartice PIV, ki pa 
ne obvezna kartica, temveč pol zasebna. Kot drugod bo to smartcard s shranjenimi 
certifikati. NIST je končal z delom na izdaji priporočil za pametne kartice (PIV), 
definirani so pogoji za kartico samo, izdajalca kartice, o biometrični podatkih na 
kartici, testiranje vmesnikov in ostale stvari. Njihova kartica v bistvu ne bo omejeno 
na kartico temveč na več različnih stvari ki izpolnjujejo postavljene pogoje. Za 
identifikacijo pa ne bo potreben PIN. Izdaja prvih naj bi bila oktobra 2006. 
Kitajska zaradi svoje velikosti izpada s številkami. Do leta 2005 je bilo izdanih 100 
milijonov ID kartic druge generacije, do 2008 jih bo 1 milijarda! Do 3 četrletja bo 
obstajala elektronska prepustnica za potovanja med Hong-Kong-om in celinsko 
kitajsko, Elektronski otni list bo izdan junija 2008. 
Japonska dela na čimvečji uporabnosti enotne E-ID kartice na področjih registra 
prebivalstva, zdravja, pokojninski sistem, socialni sistem, delavska knjižica. Gre torej 
za en sistem za vsa področja. 
Singapur pa dela v enaki smeri kot Avstrija, torej uporabo več različnih kartic za 
identifikacijo in ne izdaje posebne. 
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Zanimiv je tudi projekt v Omanu, kjer za cel projekt skrbi privatno podjetje in že izdaja 
E-ID v obliki smart card. Pred kratkim so kartice nadgradili v vozniško dovoljenje 

6.3. Stanje v Evropi 
 
V Evropi je najdlje na tem področju Estonija, kjer ima vsak državljan svojo E-ID 
kartico. Gre za kartico s čipom in naloženimi certifikati. Sedaj se največ dela na 
izdelavi aplikacij za uporabo, predvsem pa se išče kandidat za Killer aplikacijo, ki bo 
izkoristila vse prednosti elektronske identifikacije. Imeli so tudi prvi poskus volitev 
preko interneta (2%), ki je kljub političnim težavam uspel. Kot drugod pa se še vedno 
pojavlja težava pri nadomeščanju klasičnega podpisa z digitalnim. 
Avstrija je posebnost v evropski uniji,saj sploh ne bo izdajala svojih certifikatov 
temveč se naslanja na obstoj privatnih organizacij kot so pošta, zavarovalnice in 
podobni. Njihova posebnost je tudi možnost potrjevanja identitete s pomočjo 
mobilnega telefona in uporabnikovega PIN. 
Francija in Velika Britanija imata probleme z registrom prebivalstva ter zakoni in 
kulturo ki ne podpirata elektronske identifikacije v obliki kot jo poznamo v Sloveniji. 
Ostale države so nekje vmes, z vspovstavljenimi sistemi. 

6.4. Standardi 
 
Ideja je da bo lahko vsaka država izdajala svoje E-id kartice ki bodo priznane po vsej 
Evropi in po možnosti po celem svetu, le da bodo morale izpolnjevati določene 
sprejete standarde. Tako bi omogočali uporabo več tehnologij, večih prouzvajalce z 
uporabo Open source opreme. S tem bi omogočili večjo konkurenco ter hitrejši 
napredek ob nižji ceni. Treba je le zagotoviti interoperatibilnost opreme, kartic, 
terminalske opreme, midleware ter tudi aplikacij samih. Tu se pa pojavlja problem. 
Tako želeni skupni standardi še namreč niso sprejeti. Sprejemanje standardov je 
namreč zelo zamudna naloga, predvsem evropskih, saj traja samo prevajanje ki 
mora biti narejeno pred glasovanjem cca. 6 mesecev kar predstavlja pri teh nujno 
potrebnih standardih velik problem. Manjkata namreč: 
CEN/TS 15480 

- prCEN/TS 15480-1 Identification card systems - European Citizen Card - Part 1: 
Physical, electrical and transport protocol characteristics. Na glasovanju v 
evropskih nacionalnih akreditacijskih organih do 16.6.2006 
- prCEN/TS 15480-2 Identification card systems - European Citizen Card - Part 2: 
Logical data structures and card services. Na glasovanju v evropskih nacionalnih 
akreditacijskih organih do 16.6.2006 
- odobren predlog CEN/TS 15480-3: “ECC Interoperability using an API Interface” 
- odobren predlog CEN/TS 15480-4: “Recommendations for ECC Issuance, 
operation and use” 

-Minimum set of functions as per the ECC 
• IAS 
• Extended services: Travelling Document  

-From set of options by ECC-1 and ECC-2 
-Possible combinations for ECC profiles  

• Electrical Interfaces 
• Physical Securities 
• Visual ID data 
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• Physical Layout 
• Durability 

ISO24727  
- Izdan je bil zadnji predlog za 1. in 2. del (Arhitektura in generični vmesnik za 
kartice) ki bi naj bil izdan v letu 2006 
- 3 (Aplikacijski vmesnik) in 4 del (API administracija) sta v prvih predlogih, 
izdaja predloga komisije do konca leta. 

 - 5 del (testiranje) je odvisen od prvih štirih delov. 
 
 

ECC  
Certificate

Issuer 

TTP 

  
ECC 

CLIENT 
APPLICATION 

Certificate 
Recipient 

Indirect 
Certificate
Validation 
Request 

Evaluation of the Certification Policy 

Registration Certificate 
into ECC 

Initiates  
Identification

ID Credential 
Validated 

ID Credential 

Direct 
Certificate
Validation 
Request 

Accreditation following 
national law 

CEN/TS 15480-3  

CEN/TS  15480-4

CEN/TS 15480 
Parts 1 & 2

 
 

Slika 17.: Področja standarda CEN/TS 15480 
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7. Zaključek 
 
Kot je bilo razvidno iz trenutnega dogajanja na področju identifikacij in avtentikacij v 
E-gov sistemih se zlata doba teh postopkov v življenu povprečnih ljudi šele začenja, 
pa čeprav z velikim strahom, skritim za obzidjem privatnosti in zasebnosti. Postopki 
identifikacije in avtentikacije so že dosegli neko stopnjo zrelosti, najboljši dokaz za to 
je uporaba v bančnih sistemih kjer je stopnja rizičnosti izjemno visoka. Razvoj tega 
področja ne bo nikoli prenehan saj morajo biti ti postopki vedno nekaj korakov pred 
metodami napadov na njih ki so praviloma računsko zahtevnejši ter dolgotrajnejši. Iz 
tega sledi da mora biti za uspešno uporabo identifikacije in avtentikacije razvoj vedno 
vsaj korak pred razvojem tehnike ki omogoča močnejšo podporo napadom. Rizik je 
velik, so pa izjemno velike tudi možnosti ki jih za nagrado uspešna realizacija teh 
sistemov omogoča. Te možnosti še zdaleč niso izkoriščene in z izkoriščanjem vsake 
posebej se nam odpirajo nove možnosti ki jih lahko izkoristimo. Spanja na tem 
področju si ne more privoščiti nihče. 
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8. Viri 
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3. Handbook of Applied Cryptography, A. Menezes, P. Van Oorschot, S. 

Vanstone, CRC Press, 1997 
4.  PORVOO9, Dokumentacija s sestanka skupine PORVOO9, Ljubljana 11-

12.Maj 2006 
5. Electronic authentication: guidance for selecting secure techniques, 

Computer Security Division, Information Technology Laboratory, National 
Institute of Standards and Technology, Avgust 2004 

6. Email-Based Identification and Authentication: An Alternative to PKI?, 
Simson L. Garfinkel ,MIT, December 2003 

7. Biometrics – technologies for highly secure personal authentication, 
Fernando L. Podio, Information Systems Division, Information Technology 
Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Maj 2001 

8. Entity authentication using public key cryptography, National Institute of 
Standards and Technology, Februar 1997 

9. An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook, National 
Institute of Standards and Technology 

10. Identification and authentication, NIST Computer Security Handbook, 
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