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Povzetek 

Magistrsko delo opisuje infrastrukturo javnih ključev (PKI), procese pri izdajanju 

digitalnih potrdil in novosti na tem področju. Vsebina je predstavljena sistematsko in 

pregledno, ker so sistemi vedno bolj kompleksni in obsežni. Poudarek je na 

tehničnem vidiku prikazovanja sistemov in procesov, njihovih prednostih in slabostih 

ter komunikaciji z ostalimi sistemi. V nalogi ni podrobnega opisa šifrirnih postopkov, 

algoritmov in napadov na kriptografske funkcije, ker za razumevanje vsebine to ni 

potrebno. 

Poglavje o kriptografiji je dodano samo toliko, da se podajo nekateri pojmi, ki so 

temelj v naslednjih poglavjih. Predvidevam, da bralec pozna osnovne principe 

šifriranja z asimetrično kriptografijo in elektronskega podpisovanja, ker je nesmiselno 

ponavljati vsebino, o kateri je bilo že veliko napisanega.  

V nadaljevanju sledi opis digitalnega potrdila, kaj omogoča in v katere namene se 

uporablja. Večina poudarka je na aktualnih in novih načinih uporabe potrdil. Dodana 

je definicija kvalificiranega potrdila, njegova povezava z elektronskim podpisom in 

analiza uporabnosti kvalificiranega potrdila v Sloveniji, kar je podprto s statističnimi 

podatki. 

Nadaljnja poglavja se osredotočajo na infrastrukturo javnih ključev, kot tudi na 

upravljanje digitalnih potrdil in potrebne gradnike za vzpostavitev infrastrukture. Ker 

danes PKI še vedno ponuja najmočnejšo zaščito pri sodobnem e-poslovanju, je 

poznavanje gradnikov pomembno, v kolikor nameravamo del infrastrukture uporabiti 

v mobilnih komunikacijah. Novost uporabe mobilnega podpisovanja vpeljuje operater 

Mobitel. Predstavljena je njihova brezžična infrastruktura javnih ključev (WPKI) in 

primer lastno razvite spletne aplikacije, ki uporablja mobilno podpisovanje. Aplikacija 

komunicira z Mobitelovim omrežjem, tako da med drugim izdaja zahtevo za podpis in 

analizira odgovor. Predvsem pa je pomembno to, da omogoča uporabniku, da na 

daljavo izvaja podpis, ki ima enako pravno veljavo kot lastnoročni podpis. Danes je ta 

funkcionalnost zelo dobrodošla zaradi pomanjkanja časa in zaradi opravil, ki 

zahtevajo našo osebno prisotnost. 

Na koncu se vsebina dotakne prihajajočih rešitev in analize prednosti in slabosti, da 

bi se ovrednotila prihodnost tehnologij na tem področju. Izkazalo se je, da je 

infrastruktura javnih ključev perfektna tehnologija, toda ni lahka za uporabo. To in še 
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nekateri drugi razlogi so pripeljali do tega, da trg overiteljev usiha, vendar 

predvidevam, da se že približuje ponovni vzpon na področju WPKI. Varne storitve z 

uporabo digitalnih potrdil, ki so danes na osebnih računalnikih, se že dodajajo na 

mobilne telefone. 

Za lažje razumevanje vsebine je v prilogi dodan seznam kratic in terminov s 

pojmovnikom. 

 

Ključne besede: digitalna potrdila, kvalificirano potrdilo, infrastruktura javnih ključev, 

overitelj digitalnih potrdil, e-poslovanje, varnost, imenik, PKI, CA, X.509, X.500, CRL, 

WPKI. 
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1. Uvod 

Elektronsko poslovanje v današnjem času postaja vedno bolj pomembno in 

spreminja družbo v temeljih. Zahteve uporabnikov so jasne: preprosto in varno 

poslovanje, ki je hkrati prijazno do uporabnika, ter dostop do storitve kadarkoli in 

kjerkoli. E-poslovanje postaja tudi dolgoročna usmeritev podjetja, ki mu pomaga pri 

pridobitvi konkurenčne prednosti in s tem pri uspehu na vedno zahtevnejših trgih. 

H gradnikom e-poslovanja prištevamo informacijski sistem vseh partnerjev (strojna 

sistemska in omrežna oprema, sistemska in aplikativna programska oprema), 

infrastrukturne storitve (digitalna potrdila, časovni žig, varen elektronski arhiv, e-

račun) in komunikacijsko povezavo s partnerji (e-pošta, namenske povezave). 

Elektronsko poslovanje je načelno neodvisno od konkretne tehnološke infrastrukture, 

saj je infrastruktura javnih ključev (PKI - Public Key Infrastructure) samo ena od 

rešitev, čeprav se najbolj uporablja. 

Za zagotovitev nadaljnje rasti e-poslovanja je potrebna visoka stopnja varnosti in 

zaupanja v istovetnost strank. Predvsem varnost je pomembna kot ključni element 

kakovosti storitev. Poudarek na varnosti je v zadnjih dveh desetletjih narasel zaradi 

rasti interneta, pomanjkljivostih operacijskih sistemov in zagona e-poslovanja. 

Varnost lahko zagotovimo le z dodatnimi tehnološkimi, organizacijskimi in pravnimi 

ukrepi. V tem kontekstu varnost temelji predvsem na zaščiti infrastrukture omrežja, 

terminalov, prenosnih poti in prenosa podatkov oz. nepooblaščenega dostopa do 

njih. Najpogosteje se to izvaja na aplikacijski, transportni in omrežni ravni. Seveda 

mora tudi uporabnik skrbeti pred nepooblaščenimi vdori v svoj računalnik. Izkaže se, 

da so kljub strogi varnostni politiki velikokrat na koncu problem uporabniki. 

Sporočila med uporabnikom in ponudnikom storitve morajo biti šifrirana, vzpostavljen 

mora biti sistem identifikacije (medsebojne overovitve). Varnostna komponenta mora 

biti integrirana v storitve, ki jih uporabljajo uporabniki. Eno izmed najmočnejših zaščit 

pri sodobnem e-poslovanju ponuja infrastruktura javnih ključev. Zaradi tega je 

poznavanje kriptografije, digitalnega potrdila in elektronskega podpisa temeljno. 

Identifikacija in avtentikacija na podlagi uporabniškega imena in gesla v e-poslovanju 

ne zadošča. Srednjo oz. visoko varnostno raven prinaša PKI tehnologija in digitalna 

potrdila, shranjena na disku oz. varnem mediju, kot so pametne kartice. Digitalna 

potrdila predstavljajo temelj varnega e-poslovanja in najboljši primer uporabe potrdil 
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je v e-poslovanju. Z njihovo uporabo se omogoča preverjanje istovetnosti in 

avtorizacija strank ter zagotavlja zaupnost, verodostojnost in onemogočanje 

naknadnega zanikanja lastništva podatkov oz. e-transakcij. 

Ker so digitalna potrdila produkt PKI infrastrukture, oba kot neločljiva pojma 

predstavljata obvezno infrastrukturno storitev v e-poslovanju. V ta namen so v nalogo 

dodana poglavja z omenjeno vsebino, ki so kot osnova za gradnjo določenega dela 

infrastrukture za e-poslovanje v žičnih kot tudi mobilnih komunikacijah: overitelja, 

uporabnika in posrednika oz. operaterja. Predvsem pomemben in zaupanja vreden 

pri tem mora biti overitelj, ki omogoča preverjanje povezave med uporabnikom in 

njegovim ključem. Obravnavana je celotna infrastruktura izdajanja digitalnih potrdil in 

nameni uporabe digitalnih potrdil, pa tudi, kakšna programska in strojna oprema sta 

potrebni za implementacijo sistema v žičnih in mobilnih komunikacijah. 

Z razvojem tehnologij, ki omogočajo dovolj hiter, kakovosten in varen prenos 

podatkov, postajajo mobilni telefoni idealen medij za ponudbo dodatnih storitev, od 

tistih, namenjenih zabavi in informacijam, do možnosti mobilnega poslovanja. Za 

vpeljavo varnih storitev v mobilni telefoniji se uporabi brezžična PKI infrastruktura ali 

WPKI (Wireless Public Key Infrastructure), ki omogoča varno mobilno poslovanje. 

Kot glavne cilje naloge bi zato opredelili: 

- predstaviti sisteme, procese in standarde pri izdajanju digitalnih potrdil, 

- podati programsko in strojno opremo kot osnovo za infrastrukturo in jo umestiti v 

informacijski sistem organizacije, 

- raziskati novosti na področju digitalnih potrdil in infrastrukture javnih ključev, 

predvsem pa podati nove možnosti uporabe teh tehnologij v mobilnih 

komunikacijah in drugod. 

2. Pregled kriptografije 

Kriptografija je znanost za varno shranjevanje in izmenjevanje podatkov. Pri e- 

poslovanju se kriptografija uporablja tudi za ostale varnostne storitve, ne le za 

zagotovitev zaupnosti podatkov. Uporablja se tudi pri elektronskem podpisu, 

časovnem žigu, pri plačevanju z digitalnim denarjem in na drugih področjih. 

Poznavanje kriptografije je osnovnega pomena za razumevanje elektronskega 

podpisa in infrastrukture javnih ključev. V nalogi je kriptografija opisana tudi zato, ker 
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se v nadaljnjih poglavjih, ko se srečamo z aplikativnimi rešitvami, sklicujem na 

različne algoritme. 

2.1 Zgoščevalne funkcije 

Zgoščevalna funkcija (angl. cryptographic hash functions, one-way hash functions) je 

funkcija, ki preslika poljubno dolg niz znakov v blok konstantne dolžine. Zaradi tega 

je to enosmerna funkcija. Izhodna vrednost funkcije se imenuje izvleček, prstni odtis, 

povzetek ali zgoščevalna vrednost (angl. hash value, hash, message digest). Obstaja 

cela množica zgoščevalnih funkcij. Njihove lastnosti so naslednje: 

- iz izvlečka je nemogoče izračunati prvotno vrednost, 

- najti dve vhodni vrednosti, ki imata enak izvleček, mora biti izredno težko, 

- isto sporočilo se vedno preslika v enak izvleček, 

- izvleček ima lastnosti kot zaporedje naključnih znakov in 

- ob spremembi enega bita na vhodu se v celoti spremeni izvleček.  

Namen zgoščevalnih funkcij je, da zagotavljajo verodostojnost (integriteto) podatkov. 

Zgoščevalne funkcije se zato uporabljajo pri elektronskem podpisu, pri prenosu 

datotek s spleta, kot tudi pri zapisu gesel v podatkovno bazo. 

Kolizija pri zgoščevalnih funkcijah pomeni, da obstajata dva zapisa, ki imata enak 

rezultat. Kolizij je teoretično sicer neskončno mnogo, saj je zaloga vrednosti na 

vhodu zgoščevalne funkcije neskončna, na izhodu pa končna. Zgoščevalni algoritmi 

pa so narejeni tako, da je v praksi take kolizije izredno težko najti. Na podlagi tega se 

meri kvaliteta določenega zgoščevalnega algoritma. Obstajajo različne metode 

iskanja kolizij ali t.i. »napadi« na zgoščevalne funkcije, kar pa presega okvir naloge. 

Najbolj razširjeni in poznani zgoščevalni funkciji SHA-1 in MD5. SHA-1 (Secure Hash 

Algorithm-1) procesira podatkovne bloke po 512 bitov. Rezultat algoritma je 160 biten 

[1]. SHA-1 se prav tako uporablja v tehnologiji IPsec VPN za preverjanje integritete 

paketov. Ostale zgoščevalne funkcije oz. algoritmi so še MD2, MD4 in omenjeni MD5 

(Message Digest 5), pri katerih je rezultat 128 biten [1], RIPEMD-160 s 160 bitnim 

rezultatom, HAVAL z rezultatom spremenljive dolžine, MASH 1 (Modular Arithmetic 

Secure Hash - algorithm1) ter SHA-0. Uporaba vseh naštetih zgoščevalnih funkcij 

razen SHA-1 se zaradi odkritih kolizij [19.b][52] več ne priporoča. Omenjene funkcije 

spadajo v skupino MDC (Modification Detection Codes) zgoščevalnih funkcij in 

omogočajo prepoznavo sprememb v sporočilu. 
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Druga skupina zgoščevalnih funkcij so MAC (Message Authentication Codes, 

Message Authenticity Check) zgoščevalne funkcije, ki zagotavljajo verodostojnost 

sporočila in avtentičnost pošiljatelja [44][1], brez potrebe po zaupnosti [2]. MAC 

zgoščevalne funkcije uporabljajo tajni ključ za izračun izvlečka, zato se za njihovo 

ime uporablja tudi »keyed hash function« [44] ali »key dependent hash function« [1]. 

Primera MAC funkcij sta HMAC-MD5 in HMAC-SHA-1. 

2.2 Simetrična kriptografija 

Prvi razviti algoritmi v kriptografiji so bili simetrični. Simetrična kriptografija (angl. 

Symmetric Key Encryption) pomeni, da v sistemu obstaja en algoritem, ki izvaja 

šifriranje in dešifriranje, in en tajni ključ, ki je hkrati šifrirni in dešifrirni. Varnost 

postopka ni odvisna od poznavanja algoritma temveč od tajnega ključa, saj je večina 

algoritmov objavljenih. Šifriranje s simetričnimi algoritmi je hitro. 

Simetrične algoritme delimo na dve skupini: 

- tekoče ali pretočno šifriranje (stream ciphers) - sporočilo šifriramo bit za bitom in 

kombiniramo bit ključa in bit sporočila. Šifriranje bita je odvisno od trenutnega 

stanja. Primer algoritma s tekočim šifriranjem je RC4 [34], iz GSM telefonije sta 

poznana tudi A5/1 [69] in A5/2. 

- blokovno šifriranje (block ciphers) - sporočilo razbijemo na bloke s fiksno dolžino 

(običajno 64 bitov) in vsakega posebej šifriramo v blok z enako dolžino. Večina 

algoritmov, ki jih danes uporabljamo, je blokovnih. Blokovni algoritmi so 

počasnejši od algoritmov s tekočim šifriranjem. 

Primeri nekaterih simetričnih blokovnih algoritmov so: 

- DES (Data Encryption Standard) – najbolj znan simetrični algoritem; ključ ima 

dolžino 56 bitov, dolžina bloka je 64 bitov 

- Triple-DES (ali 3DES); omogoča šifriranje s 168 bitnim ključem 

- IDEA (International Data Encryption Algorithm); podpira 128 bitno dolžino ključa 

[33] 

- družina RC algoritmov (Rivest's Cipher – kratica po izumitelju Ronaldu Rivestu): 

RC2 (podpira 40, 64, 128 bitno dolžino ključa) in RC5. 

- Blowfish; podpira od 32 do 448 bitno dolžino ključa 

- CAST ali tudi CAST5 (podpira 40, 64, 80, 128 in 256 bitno dolžino ključa). CAST-

256 je bil kandidat za AES [34]. 
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- AES (Advanced Encryption Standard), ki zmore uporabo 128, 192 in 256 bitne 

dolžine ključev. AES je bila iniciativa ameriške organizacije NIST (National 

Institute of Standards and Technology), katere cilj je bil izbira algoritma, ki bi 

zamenjal DES. Ožji kandidat so bili algoritmi MARS iz IBM-a, RC6 iz RSA 

Security, Rijndael, Serpent in Twofish [34]. Izbran je bil Rijndael (leta 2000). Leta 

2001 je bil AES izdan kot FIPS 197 standard [18]. 

Iz zapisanega sledi, da obstaja kopica simetričnih algoritmov. Nesmiselno bi bilo 

opisovati njihove principe, še posebej, ker se osredotočamo na infrastrukturo javnih 

ključev (PKI), katere osnova je kriptografija javnega ključa. 

Zaradi težav z distribucijo oz. izmenjavo ključev pri simetrični kriptografiji in številom 

potrebnih ključev v sistemu, ki raste z n/2 (n-1), kjer je n število uporabnikov [1], se je 

razvila asimetrična kriptografija. Razvoj simetričnih algoritmov kljub temu poteka še 

naprej, ker se le-ti pogosto uporabljajo v hibridnih metodah šifriranja in ker so precej 

hitrejši od asimetričnih metod. 

2.3 Asimetrična kriptografija 

Asimetrična kriptografija ali kriptografija asimetričnih ključev (angl. Asymmetric Key 

Cryptography) uporablja par ključev: javni in zasebni. Ključa razumemo kot šifrirni 

(javni) in dešifrirni (zasebni) ključ, med sabo pa nista enaka, kot sta pri simetrični 

kriptografiji. Sta pa matematično povezana, a je vseeno nemogoče določiti enega, če 

poznamo drugega. Zato takšno kriptografijo imenujemo tudi kriptografija javnega 

ključa (angl. Public Key Cryptography). Uporabnikova dolžnost je, da mora varno 

hraniti zasebni oz. dešifrirni ključ, ker ta ključ unikatno identificira osebo (entiteto) v 

infrastrukturi javnih ključev. Nekdo, ki nepooblaščeno poseduje zasebni ključ tretje 

osebe, lahko z njim bere šifrirana sporočila ali elektronsko podpisuje dokumente v 

imenu tretje osebe.  

Za generiranje parov ključev se uporablja algoritem RSA, katerega kratica so 

začetnice priimkov treh avtorjev. RSA se uporablja tudi za šifriranje in pri 

elektronskem podpisovanju. Npr., RSA se uporablja v protokolu SSL za avtentikacijo 

in šifriranje. Slabost RSA algoritma je počasnost, ker vsebuje eksponentno operacijo. 

Zato se RSA v PKI infrastrukturi posredno uporablja za distribucijo simetričnih ključev 

algoritmov DES in 3DES. 
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Ostali znani asimetrični algoritmi so DSA (Data Signature Algorithm) in El Gamal, ki 

se uporabljata za elektronsko podpisovanje, ter Diffie-Hellman, ki se uporablja za 

izmenjavo ključev. Algoritmi so zbrani v tabeli 1. V ospredje prihajajo algoritmi na 

osnovi eliptičnih krivulj (angl. ECC - Elliptic Curve Cryptography, Elliptic Curve 

Encryption), ki lahko postanejo alternativa današnjim asimetričnim algoritmom. Ideja 

je znana že od leta 1985 [52][34]. Njihova lastnost je sicer matematična zahtevnost, 

vendar omogočajo hitre operacije, dolžina ključev pa je manjša v primerjavi z RSA. 

ECC algoritmi so hitrejši od diskretnih algoritmov, so tudi hitrejši od RSA 

podpisovanja in dešifriranja, a počasnejši od RSA overjanja podpisa in šifriranja [34]. 

algoritem tip oz. uporaba matematična osnova 

RSA šifriranje, elektronski podpis, 
izmenjava ključev faktorizacija 

DSA elektronski podpis diskretni algoritem 
Diffie-Hellman izmenjava ključev diskretni algoritem 
El Gamal elektronski podpis, šifriranje diskretni algoritem 
ECC elektronski podpis, šifriranje eliptične funkcije 

Tabela 1: Asimetrični algoritmi (vir: [2][52]) 

Če sporočilo zašifriramo z javnim ključem prejemnika, ga samo prejemnik uspe 

dešifrirati s svojim zasebnim ključem. V praksi se uporablja hibridni pristop, ker je 

asimetrična kriptografija mnogo počasnejša od simetrične. Pri varni elektronski pošti 

je celotno sporočilo šifrirano s pomočjo naključnega simetričnega ključa, nato pa je 

sam ključ zašifriran še z javnim ključem prejemnika sporočila in pripet sporočilu. 

S/MIME uporablja X.509 format digitalnih potrdil in različne šifrirne algoritme, kot je 

npr. 3DES. Tudi protokol SSL uporablja podobno hibridno tehniko: asimetrična 

kriptografija se uporablja ob vzpostavitvi komunikacije za namene avtentikacije in 

dogovora o simetričnem ključu. V nadaljevanju se s simetričnim ključem šifrira 

prenos podatkov, sam ključ pa se lahko spremeni tekom komunikacije. 

Pomembno je vedeti, da varnost ni enaka pri isti dolžini RSA in simetričnega ključa. 

Pri simetričnih postopkih je možni napad preizkušanje vseh možnih ključev. Pri 

asimetričnih postopkih zadošča, da iz javnega ključa izračunamo zasebnega. Pri 

RSA je zato potrebna faktorizacija produkta dveh praštevil. Varnost je torej odvisna 

od trenutnega stanja na področju faktorizacije. 128 bitnemu simetričnemu ključu 

trenutno ustreza 2048 bitni RSA ključ [45]. Tabela 2 predstavlja relativno varnost 

med simetričnim in asimetričnim postopkom glede na dolžino ključa. 
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simetrični ključ v bitih 
asimetrični ključ v bitih 
(algoritmi s faktorizacijo/ 
diskretni algoritmi) 

asimetrični ključ v bitih
(kriptografija eliptičnih 
krivulj) 

40 274 57 
56 384 80 
64 512 106 
80 768 132 
96 1024 160 
112 1792 185 
120 2048 211 
128 2304 237 

Tabela 2: Primerjava relativne varnosti simetričnega in asimetričnega postopka glede na 
dolžino ključa (vir: [2], delno [34]) 

3. Digitalno potrdilo 

Digitalno potrdilo ali certifikat (angl. digital certificate) je potrdilo v elektronski obliki, ki 

povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo 

(imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto. To je elektronsko podpisan 

računalniški zapis, ki med drugim vsebuje: podatke o imetniku, javni ključ, obdobje 

veljavnosti in izdajatelja (overitelja). Ker je elektronski podpis opisan v naslednjih 

poglavjih, medtem uporabimo enostavnejšo definicijo, ki definira digitalno potrdilo kot 

elektronski ekvivalent osebne izkaznice ali potnega lista, ki se (poenostavljeno) 

uporablja za identifikacijo uporabnika pri kakršnemkoli e-poslovanju. Na primer, pri 

poslovanju z banko se komitent identificira z osebno izkaznico in drugimi dokumenti, 

ki jih določa navodilo za identifikacijo strank v banki. Pri e-poslovanju pa je tovrstna 

identifikacija neuporabna. V ta namen overitelj komitentu izda digitalno potrdilo, s 

katerim se identificira pri e-poslovanju z banko. Digitalno potrdilo je torej potrditev 

svoje identitete. To dejstvo postavlja zelo pomembno vlogo digitalnemu potrdilu in 

osveščenosti uporabnika. Pri nepazljivi uporabi namreč zelo zmanjšamo varnost e-

poslovanja in pripomoremo h kraji identitete (angl. identity theft). Varnost in z njo 

povezana kraja identitete pa sta danes zelo pomembna dejavnika v elektronskih 

komunikacijah. Zato se v IT industriji vse bolj uveljavlja pojem upravljanje identitete 

(angl. identity management). 

Ko želimo dostopati do elektronskih storitev ali do notranjega omrežja v podjetju, se 

od nas lahko zahteva, da imamo digitalno potrdilo, moramo pa tudi biti pripravljeni 
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dokazati, da imamo zasebni ključ, ki je povezan z javnim ključem v digitalnem 

potrdilu. Potrebujemo torej elektronski ID (angl. digital ID), kot z drugo besedo 

imenujemo digitalno potrdilo z zasebnim ključem. Pri e-poslovanju bi uporabnik lahko 

vedno uporabil zasebni ključ, katerega bi si predhodno zapomnil, vendar je to 

nemogoče, ker so danes najpogostejši 1024 bitni RSA ključi. Zato se digitalno 

potrdilo in zasebni ključ po prevzemu nahajata na računalniku v brskalniku ali v 

datoteki, ki je zavarovana z geslom, aplikativne rešitve pa poskrbijo za preverjanje 

veljavnosti. Še najbolj varno uporabo pa nudijo pametne kartice in pametni ključi, ki 

so prav tako opisani v nadaljevanju. Zasebni ključi morajo torej biti varno shranjeni, 

sicer bi se nekdo predstavljal z ukradeno identiteto. 

Hkrati pa so digitalna potrdila več kot samo osebna izkaznica. Z njimi dokazujemo 

avtentičnost prenesene programske opreme iz interneta, pošiljamo podpisano in/ali 

šifrirano elektronsko pošto, kontroliramo dostope do virov itd. Digitalno potrdilo v 

povezavi s šifriranjem in elektronskimi podpisi torej zagotavlja:  

- avtentikacijo ali pristnost (angl. authentication): zagotovljeno je, da sta pošiljatelj 

in prejemnik res tista, za katerega se predstavljata oz. da je podatke poslala 

pooblaščena (pristna) oseba 

- verodostojnost oz. celovitost1 (angl. integrity): med prenosom ni prišlo do 

nepooblaščene spremembe v sporočilu 

- onemogočanje naknadnega zanikanja lastništva podatkov2 (angl. non-

repudiation): pošiljatelj se ne more odreči ali zatajiti (zanikati) poslanih podatkov 

- avtorizacijo (angl. authorization) ali nadzor nad dostopom: na podlagi 

avtentikacije uporabnika je mogoče z uporabo digitalnih potrdil zagotoviti 

avtoriziran dostop do podatkov 

- zaupnost (angl. privacy, confidentiality): šifriranje omogoči, da lahko samo 

upravičeni uporabnik prebere sporočilo 

                                            
1 Prof. dr. Sašo Tomažič [45] definira različne vidike celovitosti kot zasebnost, verodostojnost in 

avtentičnost. V nekaterih virih na spletu [7.d] govorijo o »celovitosti (integriteti)« kot pomen angl. 

termina »integrity«, v drugih [30.b] pa omenjajo »integriteto (nespremenljivost)«. Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu [3] pa celo govori o verodostojnosti in 

nespremenljivosti. 
2 V nekaterih virih se uporabljajo naslednji izrazi: »nezatajljivost«, »nezanikanje«, »nezavračanje 

udeležbe v transakciji«, »zagotavljanje neovrgljivosti transakcij« in »preprečevanje zanikanja avtorstva 

sporočila«. 
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- identifikacijo uporabnika. Primer: pred policijsko kontrolo se osebno identificiramo 

z elektronsko osebno izkaznico ali mobilnim telefonom z vgrajeno varno SIM 

kartico, ob upoštevanju, da ima policija bralnik. Več o tem je opisano v poglavju 

3.5.1.5 in 8. 

Digitalno potrdilo je povezava med javnim ključem entitete in enim ali večimi atributi 

entitete, ki se nanašajo na identiteto. Entiteta je lahko fizična ali pravna oseba, 

strojna oprema (usmerjevalnik, strežnik), zbirka podatkov ali proces v programski 

opremi. Digitalno potrdilo vsebuje javni ključ subjekta in njegovo informacijo o 

identiteti, spojeno skupaj z digitalnim potrdilom overitelja. Digitalno potrdilo 

zagotavlja, da javni ključ pripada identificirani entiteti in da entiteta upravlja s 

pripadajočim zasebnim ključem. 

3.1 Formati digitalnih potrdil 

Digitalna potrdila obstajajo v različnih formatih ali oblikah. Večina potrdil v uporabi je 

standardiziranih pod X.509, obstajajo pa tudi drugi formati potrdil v infrastrukturah 

PGP (Pretty Good Privacy), OpenPGP (odprti standard PGP-ja) in SPKI (Simple 

Public Key Infrastructure), ki uporabljajo svoje formate. OpenPGP sicer uporablja 

PGP format potrdil in model mrežnega zaupanja [1][33] (angl. web of trust). Tudi 

standard PKCS #6 definira svoj format potrdil [1], ki pa se danes ne uporabljajo več. 

Vendar nas omenjeni sistemi in njihova potrdila ne zanimajo, ker se osredotočamo 

na X.509 potrdila, katerih je tudi največ, in predvsem na infrastrukturo javnih ključev 

in hierarhičen model, kjer nam potrdilo izda priznani overitelj potrdil (CA - Certification 

Authority). Pomembno je, da digitalna potrdila morajo biti standardizirana, sicer 

imetnik ne zna prebrati prejeta potrdila od ostalih. 

3.1.1 X.509 

Eden najpomembnejših in tudi najstarejših standardov na področju infrastrukture 

javnih ključev je ITU-T X.509, oz. krajše X.509. Danes je to prevladujoči standard za 

definicijo digitalnih potrdil. Spada v množico standardov X.500, ki definira, kako 

morajo biti globalni registri strukturirani. Ti imeniki so hierarhični z različnimi nivoji za 

posamezno kategorijo, npr. država, mesto, ulica idr. 
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X.509 je v osnovi standard za avtentikacijo v omrežjih. Sestavljen je iz treh delov. 

Prva dva govorita o protokolih v avtentikaciji in nista zanimiva v tem kontekstu, tretji 

pa o formatu digitalnih potrdil, ki so podpisana od overitelja. 

Obstaja več verzij X.509 standarda. Prva verzija se je pojavila leta 1988. X.509v1 

potrdilo vsebuje sedem [1] oz. osem [44] polj, kar je minimalno za uporabo v praksi. 

Kmalu se je spoznalo, da število polj ne zadostuje in da standard ni praktičen. Druga 

verzija (X.509v2) se je pojavila leta 1993 [1]. Dodani sta bili samo dve polji, kar pa ni 

prineslo posebnega učinka. Še vedno so namreč manjkala polja, ki so se 

potrebovala, in s tem je standard prinesel premalo izboljšav. Največji pomanjkljivosti 

obeh verzij sta bili, da v potrdilu ni bilo zapisa o nameravani uporabi javnega ključa, 

npr. da bi se razlikovalo med ključi za šifriranje in za overjanje podpisa, in da ni bilo 

podatkov o notranjih pravilih, po katerih je izdano potrdilo. To je razumljivo, saj je 

X.509 eden prvih kriptografskih standardov, ki je bil prvotno mišljen le kot 

avtentikacijski standard za X.500. Zato je bila leta 1996 oz. l. 1997 s popravki izdana 

tretja verzija X.509 standarda [1]. X.509v3 definira nova standardna polja (angl. 

extensions), prav tako pa definira sintakso, s katero se dodajajo nova polja. Glavna 

polja v X.509v3 potrdilu so: 

- različica potrdila (Version). V3 pomeni, da gre za X.509v3 digitalno potrdilo. 

- enolična serijska številka potrdila (Serial number). Številka je navadno v 

šestnajstiškem zapisu. 

- podpisni algoritem (Signature algorithm). Večinoma je to SHA-1 z RSA, kar je v 

potrdilu zapisano kot sha1RSA. Obstaja tudi MD5 z RSA. 

- izdajatelj potrdila oz. overitelj (Issuer). Ime je zapisano v X.500 nomenklaturi. 

- veljavnost potrdila oz. začetek (Valid from) in konec veljavnosti (Valid to). V 

Sloveniji overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila, izdajajo potrdila z različno 

dolgo veljavnostjo: od treh (HALCOM-CA) do pet let (AC NLB, POŠTA CA, 

SIGEN-CA, SIGOV-CA). Pet let je najdaljša časovna veljavnost potrdila po 

Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Imetnik 

kvalificiranega potrdila ima možnost podaljšati veljavnost pred potekom. To polje 

je uvedeno zato, da so imetniki prisiljeni zamenjati par ključev, da se prepreči 

zloraba. 

- imetnik potrdila ali subjekt (Subject). Entiteta, identificirana v potrdilu, se v potrdilu 

imenuje subjekt. V potrdilu za fizične osebe je v subjektu ime in priimek osebe, 

serijska številka osebe in oznaka overitelja. Serijska številka je pri nekaterih 
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- javni ključ imetnika (Public key) in njegova dolžina. Dolžina današnjih ključev je 

1024 bitov, razen ključi overiteljev imajo dolžino 2048 bitov. 

- elektronski naslov imetnika (Subject alternative name), 

- notranja pravila oz. certifikatni pravilniki (Certificate policies). Polje vsebuje 

enolično mednarodno številko notranjih pravil, pod katerimi je izdano potrdilo, in 

spletni naslov za dostop do teh pravil. 

- identiteta registra preklicanih potrdil (CRL Distribution points). Polje vsebuje 

naslov posameznega registra preklicanih potrdil v omrežju, da se lahko preveri, 

ali je to potrdilo preklicano. 

- enolične identifikacijske oznake ključa izdajatelja (Authority key identifier), 

- podatki o uporabi potrdila (Key usage), 

- podatki o napredni uporabi potrdila (Enhanced key usage), 

- ime zgoščevalne funkcije oz. algoritma (Thumbprint algorithm), ki je običajno 

SHA-1, 

- rezultat zgoščevalnega funkcije (Thumbprint), imenovan izvleček ali prstni odtis. 

Polja X.509v3 digitalnega potrdila si lahko ogledamo v spletnem brskalniku. Nekatera 

polja so prikazana na sliki 1. 
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Slika 1: Podrobnosti v X.509 digitalnem potrdilu 

3.2 Vrste digitalnih potrdil 

Poznamo naslednje splošne vrste digitalnih potrdil: 

a) osebna službena digitalna potrdila (angl. enterprise certificates) ali tudi napredna 

digitalna potrdila3. Vsebujejo dva para ključev. En par ključev se uporablja za 

šifriranje in dešifriranje podatkov, vzpostavljanje varnih omrežnih povezav ter za 

prijavo v spletne aplikacije ali informacijske sisteme. Drugi par ključev pa je zaradi 

varnosti namenjen izključno elektronskemu podpisovanju. Osebna potrdila so 

posebna, upravljana potrdila za zaposlene, katerih ključi se shranjujejo pri 

overitelju. Overitelj omogoča regeneriranje ključev. Potrdila se uporabljajo za 

interno varno poslovno korespondenco v podjetjih, dostop do internih varnih 

spletnih strani, šifriranje in dešifriranje podatkov ter za oddaljen dostop zaposlenih 

in zunanjih partnerjev do notranjega omrežja podjetja. Možen je tudi izvoz potrdil 

                                            
3 Overitelj AC NLB taka potrdila imenuje osebna digitalna potrdila za zaposlene v NLB. SIGEN-CA jih 

po novih notranjih pravilih (verzija 3.0) imenuje posebna digitalna potrdila, HALCOM-CA in POŠTA CA 

pa jih imenujeta napredna digitalna potrdila. 
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v PKCS #12 format, če to overitelj dopušča. Iz tega formata jih je namreč možno 

uvoziti na dlančnike. 

b) spletna digitalna potrdila4 (angl. web certificates), ki so namenjena za fizične 

osebe in za zaposlene pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje 

dejavnosti. Slednja se imenujejo tudi poslovna potrdila ali kar potrdila za pravne 

osebe. Digitalno potrdilo vsebuje en par ključev, ki se uporablja za šifriranje in 

elektronsko podpisovanje. V večini primerov se uporabljajo za varni dostop do 

elektronskih storitev preko spletnega brskalnika. 

c) strežniška potrdila, ki služijo kot identifikacijsko dokazilo spletnih strežnikov in se 

uporabljajo pri vzpostavitvi varne komunikacije s spletnim pregledovalnikom. 

Strežniško potrdilo služi za kontrolo dostopa in overjanje javnih ključev 

uporabnikov, ki imajo veljaven spletni naslov. Javni 1024 bitni ključ služi za 

šifriranje enkratnega 128 bitnega simetričnega ali t.i. »session« ključa, s katerim 

se šifrira komunikacija med strežnikom in odjemalcem. Tovrsten protokol za varen 

prenos podatkov se imenuje SSL. Strežniško potrdilo potrjuje, da ključ res pripada 

določeni organizaciji in zagotavlja, da je uporabnik vzpostavil varno komunikacijo 

z organizacijo. 

d) potrdila razvijalcev programske opreme, ki se uporabljajo za elektronsko 

podpisovanje različnih programskih aplikacij, dejansko pa služijo za potrjevanje 

javnih ključev teh podjetij. Razvijalci programske opreme si želijo zagotoviti, da 

končni uporabnik lahko preveri poreklo programske opreme in če je kdorkoli to 

programsko opremo poskušal spreminjati. Podjetja podpišejo katerokoli datoteko, 

po potrebi se doda tudi časovni žig. 

e) lastna potrdila overiteljev ali korenska potrdila5 (angl. root certificates), ki jih izdajo 

in podpišejo sami overitelji. Z lastnim potrdilom overitelja uporabnik preveri 

pristnost sebi izdanega potrdila in pristnost potrdil ostalih udeležencev v 

komunikaciji. Značilnost teh potrdil je dolga veljavnost, navadno 15 (HALCOM-

CA) ali 20 let (AC NLB, SIGEN-CA, POŠTA CA). 

                                            
4 Overitelja AC NLB in SIGEN-CA taka potrdila imenujeta spletna digitalna potrdila. HALCOM-CA in 

POŠTA CA pa jih imenujeta standardna digitalna potrdila. 
5 V slovenski različici operacijskega sistema Windows XP se takšno potrdilo imenuje korenski certifikat 

oz. tudi izhodiščni certifikat. 
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3.3 Kvalificirano potrdilo 

Definicijo kvalificiranega potrdila (angl. Qualified Certificate) podaja Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu [3] (v nadaljevanju ZEPEP). V 

ZEPEP se namesto strokovnega izraza »kvalificirano digitalno potrdilo« uporablja 

»kvalificirano potrdilo«, zato v nalogi uporabljam slednje. Kvalificirano potrdilo je 

potrdilo, ki izpolnjuje določene zahteve iz ZEPEP in ki ga izda overitelj, ki deluje v 

skladu z zahtevami iz tega zakona. Iz kvalificiranega potrdila morajo biti tudi 

ugotovljive določene lastnosti, določene v ZEPEP. Skratka, to je potrdilo, ki izpolnjuje 

posebne zakonske zahteve glede oblike in vsebine potrdila. 

Prva prednost kvalificiranega potrdila je uporaba varnega elektronskega podpisa. 

Nameni uporabe kvalificiranega potrdila so zapisani v samem potrdilu, kot tudi 

morebitne omejitve v zvezi z uporabo potrdila. Druga prednost je v tem, da se 

ponudnik storitev lahko odloči, katera kvalificirana potrdila in katerega overitelja, ki 

izdaja kvalificirana potrdila, bo podpiral in mu zato ni treba izdajati lastnih potrdil. 

ZEPEP tudi določa, da so kvalificirana potrdila overitelja s sedežem v Evropski uniji 

enakovredna domačim kvalificiranim potrdilom. 

3.4 Elektronski podpis in kvalificirano potrdilo 

Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 

logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov 

in identifikaciji podpisnika [3]. Elektronski podpis zagotavlja nedvoumno identiteto 

imetnika digitalnega potrdila, onemogoča naknadno zanikanje lastništva podpisanih 

podatkov v elektronski obliki ter zagotavlja njihovo verodostojnost, kar pomeni, da jih 

ni mogoče spremeniti ali kako drugače popraviti. Slednje pomeni, da zagotavlja 

neokrnjenost podpisanega dokumenta, saj je njegova lastnost ta, da najmanjša 

sprememba dokumenta podpis razveljavi, ker je ta odvisen od vsebine sporočila. 

Digitalno potrdilo v elektronski obliki povezuje podatke za preverjanje elektronskega 

podpisa z določeno osebo ter potrjuje njeno identiteto. Če uporabnik pri 

elektronskem podpisu uporablja kvalificirano potrdilo, je tak elektronski podpis 

enakovreden lastnoročnemu podpisu in uporabnik več ne more preklicati vsebine 

dokumenta, razen v izjemnih primerih, na primer, ko mu ukradejo zasebni ključ in 

geslo. 
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Vsak imetnik potrdila v infrastrukturi javnih ključev ima en par ključev za elektronsko 

podpisovanje: zasebni ključ za podpisovanje ter javni ključ za overjanje podpisa. 

Elektronsko podpisovanje bi lahko enostavno izvedli tudi tako, da bi datoteko 

podpisnik zašifriral s svojim zasebnim ključem, dešifriral pa bi jo lahko vsak, ki bi 

poznal podpisnikov javni ključ in to bi se štelo kot preverjanje podpisa. Ker pa bi bilo 

šifriranje dolgih datotek z asimetričnim algoritmom prepočasno, se pri elektronskem 

podpisovanju uporabljajo zgoščevalne funkcije. Danes elektronsko podpisati 

dokument pomeni izvesti zgoščevalno funkcijo nad dokumentom, rezultat 

zgoščevalne funkcije pa šifrirati z zasebnim ključem podpisnika. Šifriran rezultat 

zgoščevalne funkcije se pripne dokumentu in se kot sporočilo pošlje prejemniku oz. 

se arhivira. Overjanje elektronskega podpisa (angl. verification) poteka tako, da: 

- prejemnik na podlagi podpisnikovega javnega ključa preveri, če je sporočilo res 

podpisano s strani podpisnika. To stori tako, da s podpisnikovim javnim ključem 

uspe dešifrirati rezultat zgoščevalne funkcije. 

- prejemnik preveri verodostojnost (integriteto), če sporočilo med prenosom ni bilo 

spremenjeno. To preveri tako, da izračuna rezultat zgoščevalne funkcije nad 

prejetim dokumentom. Rezultat mora biti enak prej dešifriranemu rezultatu 

zgoščevalne funkcije. 

Vse omenjene postopke opravi programska oprema v ozadju in so za uporabnika 

enostavne. 

Pri elektronskem podpisu se najbolj pogosto uporablja kombinacija zgoščevalne 

funkcije SHA-1 z asimetričnim šifrirnim algoritmom RSA (sha1RSA), redkeje pa tudi 

MD5 z RSA (md5RSA). Obstaja tudi standard za digitalni podpis imenovan DSS 

(Digital Signature Standard), ki ga je postavil ameriški NIST. Vendar ta predpisuje 

SHA-1 in šifrirni algoritem DSA (Digital Signature Algorithm) [34][44], njegova 

uporaba pa ni tako razširjena. 

Obstajata tudi vzporedni (večkratni) in zaporedni (vgnezdeni) podpis. Prvi primer je, 

ko dokument vzporedno podpiše več podpisnikov, npr. podpis elektronske pogodbe s 

strani vseh vpletenih, pri čemer vsi podpišejo izvorni dokument. Druga možnost je, 

da so podpisi vgnezdeni: najprej izvorni dokument podpiše prvi podpisnik, nato pa že 

podpisani dokument elektronsko podpiše naslednji podpisnik. Pravna razlika je v 

tem, da gre pri vzporednem podpisu za zavezo večih strank za isto vsebino (npr. 

vsebino neke pogodbe), pri zaporednem podpisu pa navadno drugi podpis na nek 

način avtorizira, jamči oz. priča o verodostojnosti prvega podpisa [30.b]. 
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Slepi podpis (angl. blind signature) je postopek, ko odjemalec pošlje v podpis 

strežniku tako zakrito sporočilo, da ga strežnik ne more prebrati. Strežnik torej na 

slepo podpiše sporočilo. Odjemalec je tako prišel do podpisanega sporočila, ki ga 

nikakor ni mogel sam podpisati, ker ne pozna strežnikovega zasebnega ključa. 

Sistem slepih podpisov se uporablja pri časovnem žigosanju, pri nakupovanju z 

digitalnim denarjem in pri e-volitvah [52]. Uporabi se lahko tudi na patentnem uradu. 

Novo kemijsko formulo bi poslali v podpis patentnemu uradu, ne da bi ta uspel 

prebrati vsebino, vseeno pa bi uspeli registrirati prijavo. 

Dotaknimo se še termina varen elektronski podpis. To je podpis, ki izpolnjuje 

naslednje zahteve [3]: 

- da je povezan izključno s podpisnikom, 

- da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, 

- da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod 

podpisnikovim nadzorom, 

- da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša 

sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 

Najbolj pomembno pa je to, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim 

potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu 

ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost [3]. Vseeno pa se podpisa med 

sabo razlikujeta v enem elementu: medtem ko je trajnost navadnega podpisa 

neomejena (oz. omejena na čas življenja podpisnika), pa elektronski podpis ni trajen. 

Zaradi razvoja vse hitrejših računalnikov in boljših algoritmov za odkrivanje šifrirnih 

ključev je življenjska doba takega ključa (oz. e-podpisa) omejena. Zaradi tega je 

potrebno ključe menjati oz. osveževati podpis na elektronskih dokumentih, da se ta 

šteje za varnega [30.b]. 

3.5 Uporaba digitalnih potrdil in elektronskega podpisa 

Digitalna potrdila se v splošnem uporabljajo za: 

- dostope fizičnih in pravnih oseb do elektronskih storitev, 

- elektronsko podpisovanje podatkov in sporočil v elektronski obliki ter overjanje 

identitete podpisnika, 

- šifriranje podatkov in sporočil v elektronski obliki, 

- varno brisanje podatkov v elektronski obliki. 
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3.5.1 Aktualne uporabe digitalnih potrdil in elektronskega podpisa 

3.5.1.1 Dostop do varnih spletnih storitev preko protokola SSL 

Tukaj je mišljen dostop predvsem za uporabo e-poslovanja, še posebej 

elektronskega bančništva. Varni dostop je možen prav tako preko protokola TLS, ki 

pa ni doživel tolikšne razširjenosti kot SSL. Pri varnem dostopu do spletnih storitev 

gre dejansko za avtentikacijo in šifriranje prenosa podatkov med brskalnikom in 

spletnim strežnikom. 

Pri uporabi digitalnih potrdil za e-poslovanje se pojavlja ključno vprašanje in to je 

varnost tovrstnega poslovanja. Najbolj je izpostavljena varnost prenosa podatkov 

prek javnega omrežja. Za varno e-poslovanje je potrebno zagotoviti tajnost podatkov, 

avtentičnost izvora podatkov, verodostojnost podatkov in onemogočanje naknadnega 

zanikanja lastništva podatkov. Kot je bilo omenjeno v poglavju 3, digitalno potrdilo 

ustreza vsem štirim zahtevam. 

3.5.1.2 E-račun 

Gospodarska zbornica Slovenije je s skupino podjetij izvajala projekt e-SLOG 

(Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva) [30.a], ki je danes postal 

standard. Osnovni namen in področja aktivnosti projekta so bili seznanjanje in 

praktično usposabljanje podjetij za e-poslovanje na skupno dogovorjenih standardih, 

spodbujanje uvajanja elektronskega poslovanja, priprava standardnih dokumentov in 

povezovanje različnih tehnoloških rešitev. V okviru projekta so pripravili elektronsko 

naročilnico, dobavnico in račun. Po uveljavitvi standarda so nekatera večja slovenska 

podjetja začela izdajati e-račune. Med prvimi večjimi izdajatelji e-računov je bil leta 

2003 Siol, v svetu telekomunikacij sta mu sledila še Mobitel in Si.mobil. Uporabniki 

na svoj elektronski naslov prejmejo sporočilo s pripeto datoteko. Pripeta datoteka je 

elektronski račun v XML (Extensible Markup Language) formatu, ki je usklajen s 

standardom e-SLOG, verzija 1.4. Datoteka vsebuje elektronski podpis, ki potrjuje 

pristnost izdajatelja računa. E-račun je enakovreden papirnati obliki računa in je 

primeren za uvoz v finančne aplikacije in ostale vmesnike, ki preverijo podpis in 

natisnejo račun. Prednost e-računa je v tem, da je le-ta varno shranjen v elektronski 

obliki in ga ni potrebno tiskati. 
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Čeprav je vse pripravljeno za izmenjavo elektronskih poslovnih dokumentov, med 

katerimi je tudi e-račun, ugotavljam, da izmenjevanje nikakor ne preide v splošnejšo 

rabo. Nadaljnji koraki so torej potrebni v pospeševanju uporabe v slovenskih podjetjih 

in v pospeševanju e-fakturiranja preko nacionalnih meja. E-fakturiranje namreč 

postaja pomemben dejavnik e-poslovanja. 

3.5.1.3 Varno elektronsko arhiviranje dokumentov 

Elektronsko arhiviranje temelji na tehnologiji elektronskega podpisa, nastane pa t.i. 

arhiv v elektronski obliki. Čedalje bolj se pojavlja potreba po varnem shranjevanju 

dokumentov in hkrati enostavni dosegljivosti javnosti. Vzrok za vpeljavo 

elektronskega arhiviranja je, da vse več podatkov nastaja v elektronski obliki in vse 

večkrat uporabniku tudi ni na razpolago možnost natisniti tako prejete ali obdelane 

podatke, oziroma bi s tiskanjem na papir izgubil nekatere bistvene značilnosti 

podatkov, kot je elektronski podpis. Najbolj pomembne naloge elektronskih arhivov 

so shranjevanje elektronskih zapisov in ohranjanje njihove veljavnosti. 

Elektronsko arhiviranje pravno opredeljujeta ZEPEP in marca 2006 sprejet novi 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih [71]. S stališča 

prava se zastavlja vprašanje, kakšna oblika hranjenja elektronskih dokumentov bo 

povzročila zaželene pravne učinke kot sta veljavnost in dokazna vrednost takih 

dokumentov. Medtem ko pri lastnoročnem podpisu ni razlike med delovanjem na 

kratek in dolgi rok, je pri elektronskem podpisu potrebno stalno skrbeti za to, da je 

podpis še vedno varen oz. podpisano sporočilo ponovno podpis(ov)ati v primeru, ko 

poteče doba, ko je še varen. Elektronski podpis namreč zaradi svoje tehnološke 

vsebine ni tako trajen kot lastnoročni podpis, ker temelji na kriptografskih metodah, ki 

v določenem časovnem trenutku, glede na stanje tehnike (hitrost računalnikov) 

zagotavljajo, da v razumnem času z izčrpnim iskanjem ni možno iz šifriranega oz. 

podpisanega sporočila povrniti izvirnega sporočila [30.b]. Ta okoliščina je pomembna 

predvsem pri trajnem shranjevanju – elektronskem arhiviranju dokumentov. 

Z elektronskim arhiviranjem se danes ukvarjajo predvsem vlade po vsem svetu in 

velika podjetja. Obstaja tudi težnja, da bodo elektronski arhivi ponudniki elektronskih 

storitev. Slovenska vlada bi lahko ponujala elektronsko arhivirane dokumente 

državljanom v okviru storitve e-arhivi, a dokončanega projekta s tega naslova še ni 

zaslediti. Sicer pa v Sloveniji že obstajajo specializirana podjetja, ki ponujajo 
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elektronsko arhiviranje dokumentov strankam, predvsem velikim podjetjem in 

bankam z ogromno papirno in elektronsko dokumentacijo. Pričakujem, da bodo v 

lastno infrastrukturo investirale predvsem velike organizacije in podjetja, srednja 

velika in mala podjetja pa bodo raje posegala po e-arhiviranju kot storitvi (angl. 

outsourcing). 

Programska rešitev mora prepoznati ducat vhodnih formatov dokumentov iz različnih 

virov in jih varno shraniti v enoten arhiv, tako da so dokumenti dosegljivi preko spleta 

in da ohranjajo verodostojnost, vsebino in varnost. Takšne rešitve prav tako 

zagotavljajo skladnost arhiva z zakonodajo, omogočajo preprosto arhiviranje, 

pregledovanje in iskanje arhiviranih dokumentov ter shranjevanje elektronsko 

podpisanih kot tudi upodobljenih (skeniranih) dokumentov, dovoljujejo vpogled samo 

pooblaščenim uporabnikom, hranijo dostope v varni revizijski sledi, samodejno 

poskrbijo za pravočasno podaljševanje elektronskega podpisa, omogočajo izvoz 

skupine dokumentov iz arhiva in omogočajo integracijo z zalednimi aplikacijami. 

3.5.1.4 Varne IPsec VPN povezave 

Uporaba VPN-a (Virtual Private Network) v Sloveniji je v zadnjih letih zelo narasla. 

Primeri uporabe povezav preko VPN so med poslovnimi lokacijami in za dostop 

uporabnikov do oddaljenega omrežja. V slednjem primeru uporabniki večinoma 

uporabljajo službena (angl. enterprise) potrdila. V omrežju VPN z veliko odjemalci je 

zelo pomembna zmogljiva administrativna komponenta oz. rešitev. 

Pri vzpostavitvi varnih IPsec VPN povezav med lokacijami oz. usmerjevalniki (angl. 

site-to-site), kot je prikazano na sliki 2, se lahko uporabljajo digitalna potrdila. S 

tehnologijo IPsec VPN se izvaja šifriranje podatkov na omrežnem sloju. V splošnem 

se overjanje oddaljenega sistema znotraj omrežja IPsec VPN lahko izvede z 

uporabo: 

- gesla, ki si ga delita dve omrežni napravi, 

- vnaprej izmenjanih RSA javnih ključev, 

- digitalnih potrdil. 
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Slika 2: IPsec VPN povezave med lokacijami 

Najprimernejši način, ki zagotavlja enostavno dodajanje uporabnikov, razširljivost in 

visoko stopnjo varnosti, je uporaba digitalnih potrdil. Pri tem načinu se dejansko 

uporabljajo RSA ključi, pri čemer ni potrebno vnaprej izmenjati RSA javnih ključev, 

temveč je uporabljen poseben protokol. Preden se potrdila namestijo na 

usmerjevalnike, morata biti v infrastrukturo dodana in dosegljiva strežnik točnega 

časa ali strežnik NTP (Network Time Protocol) ter strežnik za izdajo potrdil, katerega 

poimenujemo CA (Certification Authority). Najlažji način za izdajo potrdil na 

usmerjevalnike je, da uporabimo posebni usmerjevalnik kot CA strežnik. To omogoča 

Cisco usmerjevalnik s posebnim operacijskim sistemom in pravilno konfiguracijo. Na 

usmerjevalnikih na lokacijah pa se v konfiguraciji nastavi zaprošanje za izdajo 

digitalnega potrdila. Glede varnega povezovanja usmerjevalnikov je na njih prav tako 

potrebno konfigurirati kriptografske nastavitve. 

3.5.1.5 Elektronska osebna izkaznica in biometrični potni list 

Elektronska osebna izkaznica (angl. e-ID, national ID card), v nadaljevanju e-OI, je 

ena izmed možnosti e-identifikacije. Fizično je e-OI pametna kartica oziroma 

plastična kartica, na katero je vgrajen čip. Na čipu so shranjeni osebni podatki v 

elektronski obliki in digitalna potrdila. Obstajajo različne vrste e-OI, vendar se v 

nalogi osredotočam le na tiste, ki uporabljajo PKI tehnologijo. Pri uporabi storitve, ki 

zahteva zasebni ključ, je potrebno vpisati PIN kodo. 

E-OI omogoča istovetnost osebe pri dostopanju in uporabi e-storitev, varen prenos 

podatkov v okviru posamezne storitve in elektronski podpis. Uporablja se za osebno 

vizualno identifikacijo, za vrsto storitev preko interneta in za uporabo storitev na 
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informacijskih kioskih. Dostop do storitev je možen tudi preko domačega ali 

službenega računalnika s pomočjo bralnika pametnih kartic. Z razširjeno možnostjo 

uporabe e-OI preko javno dostopnih točk se pričakuje večje število uporabnikov 

storitev informacijske družbe. 

V Sloveniji se za e-poslovanje uporabljajo digitalna potrdila. Slovenija še nima e-OI, 

so pa projekti v tej smeri [54][55.a]. Med drugim se sodeluje v Porvoo skupini [55.a], 

katere poslanstvo je promocija, priprava in določitev zahtev za interoperabilnost 

nacionalnih e-OI, ki temeljijo na PKI tehnologiji in pametnih karticah. Največjo 

množičnost in uporabnost sodobnih tehnologij bo prinesla integracija digitalnih potrdil 

z osebnimi izkaznicami (tudi dijaškimi, študentskimi in službenimi izkaznicami) [54]. 

Nekatere evropske države so e-OI že uvedle, v nekaterih pa potekajo projekti 

uvedbe. Med drugimi zahtevami bo morala slovenska e-OI upoštevati minimalne 

zahteve za interoperabilnost pan-evropske OI. 

Med najnaprednejše evropske države pri uvajanju e-OI spadajo Finska, Belgija, 

Estonija, Švedska, Španija in Italija. Drugod po svetu so med vodilnimi Japonska, 

Hongkong, Tajska, Malezija, Singapur, Združeni arabski emirati in ZDA [54]. Kot 

novost e-OI prihaja v obliki varne SIM kartice. Mobilni telefon z varno SIM kartico 

postane sredstvo za identifikacijo (poglavje 8.3). Takšen projekt poteka na Finskem. 

Na e-OI se lahko doda biometrične podatke. Tako bi e-OI lahko uporabljali za fizične 

dostope strogo varovanih območij. Osnovni namen čipa na e-OI ni hraniti podatke v 

e-obliki, ampak omogočiti dostop do podatkov in uporabo različnih e-storitev. 

Nekatere države kot tudi Slovenija že izdajajo biometrične potne liste. V Sloveniji so 

začeli izdajati nove potne liste 28. avgusta 2006 [74][55.c]. Biometrične potne liste so 

morali začeti izdajati do 26. 10. 2006, v nasprotnem primeru bi ZDA za Slovenijo 

uvedle vizumski režim. Podatki na čipu potnega lista so šifrirani in elektronsko 

podpisani, tako da bo imetnik varen pred njihovim spreminjanjem, brisanjem in 

zlorabami. Skupen asimetrični ključ bo posredovan na vse lokacije, kjer so lahko 

osebni in biometrični podatki, zapisani na čipu, dešifrirani. Med shranjenimi 

biometričnimi podatki sta možna npr. portret in prstni odtisi. V Sloveniji so začeli z 

izdajo potnih listov z vgrajenim brezkontaktnim čipom z zapisanim biometričnim 

podatkom o podobi obraza, z dodanima prstnima odtisoma pa jih bodo začeli izdajati 

v roku 36 mesecev po sprejemu tehničnih specifikacij za prstne odtise, to je do 28. 6. 

2009 [74]. Ker je čip brezkontaktni, so dodani določeni varnostni mehanizmi, da čipa 
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ne bodo mogle prebrati neavtorizirane osebe, če bodo državljani imeli potni list v 

torbici ali žepu. 

3.5.2 Elektronsko podpisovanje in šifriranje e-pošte in datotek 

Pomemben segment uporabe digitalnih potrdil je elektronsko podpisovanje in 

šifriranje e-pošte, ki je danes že zrela storitev. Uporabnik pri tem uporablja 

programsko opremo - poštne odjemalce. Najbolj pogosto se uporablja standard 

S/MIME, ki predstavlja kriptografski format sporočil in je varna izboljšava standarda 

za format elektronske pošte MIME. To je standard za hibridno šifriranje elektronske 

pošte in za elektronsko podpisovanje. S/MIME je bil razvit pri RSA Security, a je 

nadaljnji razvoj in standardizacija prešel pod IETF. S/MIME podpira X.509v3 digitalna 

potrdila. Temelji na družini PKCS standardov, večinoma na PKCS #7, in je dobro 

podprt s strani proizvajalcev programske opreme, tako da je postal najpomembnejši 

standard za format šifrirane in podpisane pošte. Omogoča nam, da lahko sporočilo 

samo šifriramo ali samo podpišemo oz. naredimo oboje. Funkcijo šifriranja in 

podpisovanja izvajajo posebni algoritmi, katere lahko izberemo. Množica algoritmov 

je našteta v poglavju 2.2. 

V internih sistemih overiteljev se lahko uporabljajo tudi drugi formati šifriranih oz. 

podpisanih sporočil, ki so rezultat programske opreme ponudnika CA rešitev. Kot 

primer navajam proizvajalca PKI programske opreme Entrust, ki uporablja svoj 

format. 

Elektronsko podpisovanje datotek kot nadaljnja uporaba digitalnih potrdil je nekoliko 

manj razširjena, razen v primeru podpisovanja programske opreme, predvsem 

izvršilnih programov (angl. code signing), kontrolnikov ActiveX in makrov. Razvijalec 

programske opreme podpiše datoteko in podpis doda izvorni datoteki. Datoteka se 

objavi na strežniku ali pošlje prejemniku. Potrdilo zagotavlja, da po podpisu niso bile 

narejene nepooblaščene spremembe in da podpisana datoteka prihaja od vira, 

kateremu zaupamo. Uporabnik se odloči, ali bo zaupal podpisniku in dovolil, da se 

program izvede. Če uporabljamo podpisane makre, lahko avtorja makrov dodamo na 

seznam zaupanja vrednih virov ter jih tako odpiramo brez opozorilnih sporočil. 

Pomembno pri tem pa je, da se izognemo tveganju, da bi namestili zlonamerno 

programsko opremo oz. makro. 
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Tudi šifriranje datotek z digitalnim potrdilom se v zasebne namene ne uporablja 

veliko, razen v elektronskih arhivih. Pri šifriranju je potrebno biti previden, da se 

zasebni ključ ne izgubi, sicer se datotek ne da dešifrirati. 

3.5.3 Pametne kartice in pametni USB ključi 

Digitalno potrdilo in zasebni ključ se po prevzemu v večini primerov nahajata na 

trdem disku. Priporoča se uporaba bolj varnih medijev kot so pametne kartice (angl. 

smart card) in pametni USB ključi (angl. USB token, smart token), katerih značilnost 

je, da je digitalno potrdilo varno spravljeno, ker je nemogoče izvoziti zasebni ključ. 

Pametna kartica ali pametni USB ključ z zasebnim ključem podpisuje in šifrira 

podatke, zasebnega ključa pa ne izda niti samemu kriptografskemu programu. 

Skratka, izvaja lastno procesiranje, saj ima vgrajeni procesor. Od tod ime pametna 

kartica. Za te medije je značilna dvofaktorska avtentikacija: nekaj, kar imamo (sam 

medij) in nekaj, kar vemo (geslo). Kot prikazuje slika 3, je za najbolj varno 

avtentikacijo - trofaktorsko - značilno še nekaj, kar smo. To pomeni, da se identiteta 

preveri na podlagi fizičnih lastnosti, kot so biometrični podatki, npr. prstni odtis. 

Obstajajo že takšni strojni dodatki, ki združujejo še to lastnost (poglavje 9.1). 

 

Slika 3: Vrednost zaupanja avtentikacijskih tipov (vir: [55.b] in Forrester Research Inc., USA) 
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Obstaja še druga vrsta pametnih kartic, ki generirajo časovno naključne kode in so 

časovno sinhronizirane z avtentikacijskim sistemom (angl. synchronous one-time 

password tokens). Večinoma se uporabljajo za oddaljeni dostop do lokalnega 

omrežja in v e-bančništvu. Uporabnik mora vpisati prednastavljen PIN in trenutno 

kodo, ki jo prikazuje kartica. Koda se spremeni npr. vsako minuto. Ker delujejo na 

drugem principu, je dovolj, da se omenijo kot alternativna rešitev, saj se naloga 

osredotoča na digitalna potrdila. 

V praksi je potrebno za uporabo pametne kartice ali ključa najprej na operacijski 

sistem namestiti gonilnike. Na medij se s pomočjo PKI programske opreme namesti 

digitalno potrdilo, kartico oz. ključ pa vsakič vstavimo v bralnik oz. USB vrata ob 

uporabi. Za dostop do potrdila se zahteva še posebno geslo ali PIN koda. Dostop s 

PIN kodo uporabniku ne omogoča dostopa do zasebnega ključa ampak zgolj do 

elektronskega podpisovanja. Kartica oz. ključ se zaklene, če se napačno vnese geslo 

v določenem številu poskusov. Danes obstajajo bralniki pametnih kartic za serijska 

vrata, USB in PCMCIA, vendar nekoliko v ospredje prihajajo pametni USB ključi 

zaradi majhnosti, razširjenosti USB priključka in s tem večji mobilnosti. 

Osnovna primera uporabe sta dostop do elektronskih bančnih storitev in elektronsko 

podpisovanje, saj te medije uporabljajo predvsem pravne osebe za bančno 

poslovanje. Ostali primeri uporabe teh strojnih dodatkov so vsepovsod, kjer se od 

uporabnika zahteva digitalno potrdilo, npr. ob uporabi VPN ali šifriranju elektronske 

pošte. Uporabljajo se torej za avtentikacijo in za varno elektronsko pošto. Pametne 

kartice in pametni ključi so dejansko samo bolj varni nosilec ali medij digitalnega 

potrdila v primerjavi s shranjevanjem na trdem disku, saj se šifriranje izvaja na 

samem nosilcu. 

Nadaljnji primer uporabe je v podjetjih z nadpovprečno strogo varnostno politiko, kjer 

se uporablja prijavljanje v omrežje s pametno kartico oz. ključem. Prijava je mogoča, 

če omrežje to podpira: potrebna je namestitev posebnega strežnika za avtentikacijo. 

Operacijski sistem odjemalcev podpira te naprave, če se namestijo gonilniki 

proizvajalca kartic oz. ključev pri vsakem uporabniku, kar je lahko zelo potratno v 

velikem omrežju. Šele decembra 2005 je Microsoft v svojo storitev za popravke 

Windows Update vključil enostavni CSP (Cryptographic Service Provider) za lažjo 

prepoznavo pametnih kartic. Več o CSP je opisano v poglavju 4.5.1. Omrežje se 

varnostno nadgradi tudi tako, da se implementirajo novejši usmerjevalniki, ki imajo 

USB vhode in podpirajo pametne USB ključe [65.b]. Ključ je v tem primeru namenjen 
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varnemu shranjevanju konfiguracije usmerjevalnika na ključ ter kot varna in 

prenosljiva shramba VPN poverilnic (angl. credentials). 

Prednost uporabe je prav tako v mobilnosti in enkratnemu prijavljanju v omrežno 

domeno, s katerim pridobimo dostop do drugih sistemov brez prijavljanja – sistem 

enkratnih gesel (SSO ali Single Sign-on). Pod sistemom enkratnih gesel razumemo 

koncept nudenja ene avtentikacije za več aplikacij. Zelo uporabna in inovativna 

rešitev je WSO (Web Sign-On) [65.e] in temu konceptu podoben produkt WebIdentity 

[65.j]. Vse poverilnice, ki jih uporabnik uporablja na spletu, se shranijo na pametni 

ključ. Ključ prepozna spletno stran in avtomatsko izpolni vse potrebne podatke. 

Uporabnik s tem enostavno dostopa do različnih varnih spletnih strani in storitev. 

Najnovejše tehnologije omogočajo hranjenje potrdil in zasebnih ključev tudi na varni 

SIM kartici. Mobilni telefon se uporabi kot bralnik SIM kartice in se priklopi na osebni 

računalnik. S slednjim se dostopa do enakih storitev kot z uporabo pametne kartice. 

Več o integraciji infrastrukture javnih ključev in mobilne telefonije je opisano v 

poglavju 8. 

Z uporabo varnejših medijev se izognemo tudi problemu razkritja zasebnega ključa v 

pomnilnik. Namreč, če je potrdilo shranjeno kot šifrirana datoteka na disku, se ob 

uporabi le-to dešifrira in zasebni ključ se nahaja v pomnilniku, katerega lahko 

operacijski sistem shranjuje na disk. Omenjeno je lahko tarča izkušenih vdiralcev. 

Slabost omenjenih varnih medijev pa je nekoliko počasno delovanje. 

3.5.4 Dlančniki 

Digitalno potrdilo se prav tako lahko naloži na dlančnike (angl. PDA - Personal Digital 

Assistant, portable devices, handheld devices). Najbolj pogosta uporaba potrdil na 

dlančnikih je v službene namene, zato se običajno naloži službeno digitalno potrdilo. 

Če se uporablja PKI programska oprema proizvajalca Entrust, mora imeti službeno 

potrdilo možnost izvoza celotnega potrdila z zasebnim ključem v format PKCS #12, 

da se lahko naloži na dlančnik. Možnost izvoza določa varnostna politika overitelja. 

3.6 Uporaba kvalificiranih potrdil v Sloveniji 

Skupno število (osebnih in spletnih) izdanih kvalificiranih potrdil v Sloveniji do 

vključno julija 2005 je 260.799 [41.a], kot prikazuje slika 4. Od tega ima HALCOM-CA 
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izdanih več kot 80.000 potrdil (stanje: julij 2006) [8.a], SIGEN-CA več kot 50.000 

(stanje: 12.6.2006) [7.a] in AC NLB več kot 160.000 (stanje: julij 2005) [6.b]. Čeprav 

število izdanih kvalificiranih potrdil v Sloveniji ni tako majhno, je to število varljivo. 

Število izdanih potrdil namreč ni enako številu uporabnikov, saj so v številu izdanih 

vključene tudi vse obnove potrdil, ki so izdani na istega imetnika. Prav tako v skupni 

vsoti osebnih in spletnih potrdil naletimo na imetnike, ki imajo izdani obe vrsti 

potrdila. 

07/2005

73.065; 
28%

187.734; 
72%

PERSONAL DC

WEB DC

 

Slika 4: Število in delež izdanih kvalificiranih potrdil glede na spletna in osebna potrdila (vir: 
[41.a]) 

Slika 5 prikazuje razmerja med izdanimi kvalificiranimi potrdili po slovenskih 

overiteljih v juliju 2005. Iz slike je razvidno, da je daleč največ kvalificiranih potrdil za 

fizične osebe v Sloveniji izdanih ravno pri overitelju največje banke, ker ta nudi 

uporabno elektronsko bančno storitev Klik NLB. Število uporabnikov te storitve je 

približno 70.000, kar je slaba polovica števila izdanih potrdil pri AC NLB. Večina 

uporabnikov uporablja potrdilo samo za to storitev in žal se jih večina sploh ne 

zaveda, katere dodatne storitve potrdilo še omogoča. Izmed teh nekateri sploh ne 

vedo, da imajo izdano potrdilo. To se zavejo šele, ko bi radi uporabljali storitev še na 

drugem računalniku. Takšnim in podobnim uporabnikom je pomembno le, da jim 

bančna storitev deluje, srečujejo pa se še s problemom soočanja z različnimi gesli pri 

dostopu do storitve, s prevzemom digitalnega potrdila in pri izdelavi varnostne kopije. 
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Slika 5: Delež izdanih kvalificiranih potrdil po overiteljih (vir: [41.a]) 

Kljub temu, da večina državljanov oddaja dohodninsko napoved, je oddaja po 

elektronski poti daleč pod pričakovanjem. V letu 2005 je napoved po elektronski poti 

oddalo le 23.793 uporabnikov ali le 2,1 odstotka od celotne davčne populacije 1,1 

milijona [36]. V Estoniji je ta delež od 70% [37] do 80% [36]. V letu 2004 so 

zavezanci lahko prvič oddali napoved za odmero dohodnine po elektronski poti [38]. 

V tem letu je bilo število uporabnikov še manjše, saj je le-teh v letu 2005 za 42 

odstotkov večje kot leto prej [vir št. 28 - Novice in obvestila, 1.7.2005]. Tudi pri oddaji 

za leto 2006 ni bilo drastičnega porasta, med drugim so nam papirnate obrazce 

poslali na dom. V letu 2006 je davčno napoved prek spleta oddalo okoli 36.000 

posameznikov [62.a, str.8]. Da bi izboljšali statistiko, bi Slovenija morala uvesti 

elektronsko osebno izkaznico (e-OI). Zgled je Estonija, kjer je zaradi tega tako visok 

delež uporabnikov elektronske dohodninske napovedi. Do februarja 2006 so izdali 

900.000 elektronskih osebnih izkaznic, kar predstavlja 65% prebivalstva [53]. V letih 

2005 in 2007 so prav tako uspeli izvesti e-volitve na podlagi e-OI [52][53][70.c]. Tudi 

v Belgiji od leta 2003 uporabljajo e-OI, e-volitve izvajajo že od leta 1999 [54][70.a]. 

Dokaz za uporabo kvalificiranih potrdil pod pričakovanji še potrjuje nova e-storitev 

(maj 2006) državnega portala e-uprava [23.a], kjer se lahko podaljša veljavnost 

prometnega dovoljenja za vozila, ki ne potrebujejo tehničnega pregleda. Podaljšanje 

dovoljenja so namreč zaradi širše uporabe uredili tako, da ni nujno potrebna prijava s 

kvalificiranim potrdilom. Slabost same storitve pa je v tem, da je določene korake 

potrebno opraviti po navadni poti [39]. E-storitev torej ni dovolj robustna, posledica pa 

je lahko še nižja uporaba. 

Na področju elektronske izmenjave poslovnih dokumentov, kot je e-račun, je 

zaostanek glede na večja podjetja zelo velik. Iz statističnih raziskav je razvidno, da je 
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bilo tovrstno izmenjevanje konec leta 2004 prisotno le v okoli 3% malih in srednje 

velikih podjetjih [30.c]. 

Po pregledu statističnih podatkov o dostopu do interneta in uporabi internetnih 

storitev v Sloveniji in Evropski uniji [62.b], vključenosti v projekte e-OI in 

biometričnega potnega lista [55.a], ugotavljam, da je Slovenija v evropskem 

povprečju oz. v nekaterih pogledih nad povprečjem. Vendar vseeno trdim, da bi 

uporaba digitalnih potrdil v Sloveniji morala naraščati hitreje. Hitrejšo uporabo zavira 

naslednje: 

- neosveščenost in nezaupanje državljanov v sodobne tehnologije, čeprav le-te 

olajšujejo postopke in zmanjšujejo stroške. Iz statističnih informacij [62.a, str. 6] 

razberemo, da je še vedno sorazmerno visok delež posameznikov, ki ne 

uporabljajo storitve e-uprave (55% vprašanih). Med njimi najbolj izstopajo 

pomisleki glede varovanja osebnih podatkov (41%). 

- prepočasna rast števila elektronskih storitev, ki podpirajo potrdila, 

- ni nacionalne elektronske osebne izkaznice, 

- ni nacionalnega programa za promocijo elektronskega podpisa [41.a], 

- ni v celoti prevedenih navodil za delo s potrdili ali pa so preobsežna, 

- kompleksna PKI infrastruktura in 

- da je večina ponudnikov storitev do pred kratkim priznavala samo enega 

overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila. 

Slika uporabe kvalificiranih potrdil pa ni tako črna, saj lahko danes v Sloveniji 

uporabljamo kvalificirano potrdilo med drugim: 

a) za uporabo elektronskih bančnih storitev. Storitve uporabljajo fizične kot tudi 

pravne osebe. Veliko bank in celo hranilnice ponujajo elektronsko bančno 

poslovanje s podporo kvalificiranih potrdil. Pred leti je bankam prisotnost v 

ponudbi e-bančnih storitev predstavljala prednost pred ostalimi bankami. Danes 

pa si nobena banka več ne more privoščiti, da te storitve ne bi ponujala, saj sta 

konkurenčnost in bitka za komitente oz. tržne deleže prevelika. Uporabo digitalnih 

potrdil v brskalnikih in na pametnih karticah je za overjanje svojih komitentov prva 

začela uporabljati NLB leta 1999 v aplikaciji Klik. Overitelj teh potrdil je AC NLB. 

Dostop do storitev pri ostalih bankah je možen s potrdili overiteljev HALCOM-CA 

in POŠTA CA. Predvsem HALCOM-CA je daleč prvi overitelj na tem področju, saj 

z enim digitalnim potrdilom na pametni kartici omogoča dostop do več računov pri 

različnih bankah v Sloveniji in tudi v tujini ter varno e-poslovanje z različnimi 
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portali v Sloveniji. Njihova strategija eno potrdilo za vse storitve je zelo donosna, 

ker se s tem dviguje zadovoljstvo uporabnikov. Nekatere slovenske banke pa 

ponujajo Activa Maestro pametno kartico, ki je bančna plačilna kartica in ki lahko 

hrani in uporablja digitalna potrdila, izdana pri kateremkoli overitelju v Sloveniji in 

svetu. Takšno kartico komitenti uporabljajo za dvig gotovine in za vstop v 

elektronsko banko in ostale portale, kot sta e-uprava in eDavki. 

Iz statističnih poročil je razvidno, da slovenska podjetja uporabljajo internet 

predvsem za e-bančništvo. Po deležu podjetij, ki so v prvem četrtletju 2005 

uporabljala internet za bančne in finančne storitve (87%), sodi Slovenija v sam 

vrh držav članic EU [62.b]. Kljub temu pa je e-bančništvo v 1. četrtletju 2005 

uporabilo le 12% prebivalcev, v EU 19%, na Švedskem celo 51% [62.b]. 

b) v storitvah državne uprave (e-uprava) [23.a]. Dostop je možen s potrdili vseh štirih 

overiteljev kvalificiranih potrdil v Sloveniji. Na izbiro imamo paleto storitev za 

fizične in pravne osebe, kot so [23.b]: 

- oddajanje vlog na upravne enote. Število vlog je zelo veliko. Vloga se 

elektronsko podpiše pred oddajo. 

- vpogled v lastne osebne podatke centralnega registra prebivalstva, 

- naročanje izpiskov iz rojstne matične knjige ali zemljiške knjige, 

- storitve za upravne zadeve, 

- državni portal e-VEM [24], ki je namenjen bodočemu samostojnemu 

podjetniku posamezniku in mu omogoča v najkrajšem možnem času pridobiti 

možnost izvajanja dejavnosti. Bodoči samostojni podjetnik posameznik 

namreč lahko vse postopke registracije samostojnega podjetnika opravi sam 

preko tega portala. Storitve portala prav tako omogočajo sporočanje 

sprememb podatkov podjetja ali izbris podjetnika in njegovih delov 

(podružnic). 

- E-zaposlitve [25], ki so namenjene iskalcem in ponudnikom (delodajalcem) 

delovnih mest, kot tudi študentom za iskanje po študentskih delih. 

Glede na delež spletne dostopnosti e-uprave v letu 2006 je Slovenija med 28 

državami (članice EU, Islandija, Norveška in Švica) zasedla 7. mesto, po 

predhodni meritvi leta 2004 je bila na 15. mestu. V Sloveniji je aprila 2006 delež 

spletne dostopnosti e-uprave znašal 87%, kar pomeni, da državna uprava na 

internetu nudi e-obrazce za večino osnovnih javnih storitev. V prvem četrtletju 

2005 je uporabilo spletne strani državne uprave 19% posameznikov, kar je bilo za 
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4 odstotne točke manj od povprečja EU. V prvem četrtletju 2006 pa je spletne 

strani državne uprave uporabilo že 30% prebivalcev [62.b]. 

c) v storitvah DURS-a, kot so eDavki [26]: za pravne in fizične osebe, npr. napoved 

za odmero dohodnine. Storitev omogoča dostop s potrdili vseh štirih overiteljev 

kvalificiranih potrdil v Sloveniji. 

d) v storitvah CURS in SURS (Carinska uprava oz. Statistični urad RS), kot je 

Intrastat [27.a], za poročanje podjetij o blagovni menjavi znotraj Evropske unije v 

statistične namene. Storitev omogoča dostop s potrdili vseh štirih overiteljev 

kvalificiranih potrdil v Sloveniji. Tudi CURS z januarjem 2007 omogoča svojim 

uporabnikom, da na določenih področjih izvajajo e-poslovanje in elektronsko 

podpisujejo spletne obrazce s kvalificiranimi potrdili, ki so overjena pri enem od 

štirih slovenskih overiteljev [27.b]. 

e) v storitvah Pošte Slovenije [28], ki omogoča plačevanje računov in položnic, 

upravljanje z osebnimi financami in dokumenti ter vodenje arhiva računov in 

dokumentov. Dostop do storitve je omejen na potrdila izdana pri overitelju POŠTA 

CA. 

f) v storitvah AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve) za pravne osebe [42]: elektronsko podpisovanje oddanih podatkov ali 

dokumentov poročevalcev. Poročevalci lahko uporabljajo potrdila vseh štirih 

overiteljev kvalificiranih potrdil v Sloveniji. 

g) za uporabo storitev pri Elektro Ljubljana [61], kot so oddaja naslednjih 

elektronskih obrazcev: stanje števca, prijava merilnega mesta, odjava merilnega 

mesta z odklopom in sprememba plačnika odjemnega mesta. Elektronski obrazec 

se pred oddajo elektronsko podpiše s pomočjo pred naložene programske 

komponente. Dostop do storitev je dovoljen imetnikom kvalificiranih potrdil 

overiteljev SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC NLB in POŠTA CA. Okrnjene storitve 

ponujajo tudi druga podjetja za distribucijo električne energije, vendar brez 

potrebnega digitalnega potrdila (stanje: oktober 2006). 

h) v prijavi v študentski informacijski sistem e-Študent [56] Fakultete za 

računalništvo in informatiko ter Fakultete za elektrotehniko. Storitev omogoča 

prijavljanje na izpite, vpogled v stanje izpitne evidence, naročanje potrdil o vpisu 

in opravljenih izpitih, prejemanje raznih obvestil in drugo. Prijava je mogoča le z 

digitalnimi potrdili izdajatelja SIGEN-CA. 
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i) v storitvah Mobitela, kot je Monitor [46.b], ki omogoča enostaven vpogled v 

naročniške podatke, pretekle račune, elektronski razčlenjeni račun, informativno 

porabo tekočega meseca in specifikacijo porabe za pretekle mesece za vse 

telefonske številke v naročniškem razmerju. Do storitve lahko dostopamo z 

osebnim geslom ali z digitalnim potrdilom. Od načina dostopa se razlikuje nabor 

možnosti, ki jih Monitor ponuja: osebno geslo omogoča enostaven vpogled v eno 

naročniško razmerje, digitalno potrdilo pa celovito upravljanje vseh naročniških 

razmerij naročnika [46.b]. Digitalno potrdilo mora biti izdano pri Mobitelu 

(imenujejo ga e-certifikat), storitev pa od maja 2006 dalje omogoča dostop tudi s 

kvalificiranimi potrdili vseh štirih overiteljev kvalificiranih potrdil v Sloveniji. 

j) v e-poslovanju Siolovih naročnikov s Siolom [67]. Uporabnik si izbere pred 

izpolnjen e-dokument, izpolni zahtevane podatke in prek spletnega vmesnika 

dokument podpiše s svojim digitalnim potrdilom. V tem trenutku (december 2006) 

so na voljo naslednji e-dokumenti: zahteva za statični IP-naslov, sprememba 

hitrosti v paketu ADSL in aneksi k pogodbam. Dostop do storitve je dovoljen 

imetnikom kateregakoli kvalificiranega potrdila slovenskega overitelja. 

Siol prav tako pošilja e-račune na elektronske naslove. Izdani so v obliki 

podpisane datoteke XML in dodani e-sporočilu kot priponka. 

Pred leti so ponudniki storitev, ki podpirajo kvalificirana potrdila, priznavali samo 

enega overitelja, navadno SIGEN-CA. Danes večina ponudnikov storitev priznava 

vsaj tri overitelje, ki izdajajo kvalificirana potrdila, ker s tem povečajo število 

uporabnikov e-storitev. 

Število aplikativnih rešitev z uporabo kvalificiranih potrdil bo vedno večje. Čeprav 

število narašča počasi, je prostora dovolj. Potrebno ga je zapolniti z uporabnimi 

elektronskimi storitvami, ki bodo tako za ponudnike kot uporabnike ustrezna 

poslovna priložnost. 

4. Infrastruktura javnih ključev - PKI 

Infrastruktura javnih ključev (PKI - Public Key Infrastructure) je v splošnem sistem za 

identifikacijo in avtentikacijo. Vključuje organizacijsko, tehnično in pravno 

infrastrukturo za izdajo, upravljanje in preklic digitalnih potrdil. Je zbirka programske 

in strojne opreme, procesov, pravil in tehnologij kriptografije javnega ključa. Najbolj 
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enostavno, PKI infrastruktura določa protokole in storitve pri upravljanju z javnimi 

ključi. 

Kot prikazuje slika 6 PKI infrastrukturo sestavlja več komponent, ki so opisane v 

nadaljevanju: overitelj digitalnih potrdil (CA), prijavna služba (RA), strežnik potrdil ali 

imenik (angl. directory), register preklicanih potrdil (CRL), in časovno žigosanje (angl. 

Time Stamping), za katerega pa ni nujno, da je implementirano. K naštetim 

elementom v nekateri literaturi dodajo še končnega uporabnika oz. končno entiteto 

(angl. end entity). Končna entiteta je lahko uporabnik z računalnikom s kriptografsko 

programsko opremo, spletni strežnik ali tudi mobilni telefon, ki zmore procesirati 

potrdila. V kakšne namene lahko končna entiteta uporablja potrdilo, je bilo opisano v 

poglavju 3.5. 

 

Slika 6: Komponente infrastrukture javnih ključev 

4.1 Overitelj digitalnih potrdil 

Overitelj digitalnih potrdil (CA – Certification Authority, Certification Agency) je 

organizacija, ki izdaja digitalna potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem 

ali elektronskimi podpisi. Drugi imeni za overitelja sta agencija za certificiranje in urad 

za overjanje. Overitelj igra osrednjo vlogo v infrastrukturi javnih ključev. Glede 

izdajanja digitalnih potrdil so možne še naslednje storitve: 

- sprejemanje naročil za postopke nad digitalnimi potrdili, 

- izvajanje identifikacije entitet, 
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- objavljanje in vzdrževanje informacije o stanju digitalnih potrdil, 

- preklicevanje potrdil in 

- izdajanje časovnih žigov. 

Infrastrukturo overitelja sestavljajo: 

- notranji in zunanji prostori, 

- strojna in programska oprema, ki jo overitelj uporablja za upravljanje s potrdili ali 

za opravljanje drugih storitev v zvezi z elektronskim podpisovanjem, 

- osebje ter 

- metode in postopki pri upravljanju s potrdili in drugih storitev v zvezi z 

elektronskim podpisovanjem. 

Pojavi se vprašanje, zakaj sploh potrebujemo overitelja. Digitalno potrdilo bi si lahko 

izdali uporabniki sami in medsebojno poslovali. Ampak pri tem bi se lahko en 

uporabnik predstavljal za drugega. Zato se vpelje tretja oseba (overitelj), kateri 

zaupajo vsi uporabniki v infrastrukturi in ki skrbi za izdajo potrdil na podlagi 

predhodne identifikacije imetnika. Overitelj odpravi problem lažne identitete in 

problem zanikanja identitete. Overitelji so standardni mehanizem s katerim se 

različne stranke pri poslovanju preko interneta med seboj identificirajo. Skratka, 

overitelj predstavlja ustanovo, ki ji imetniki digitalnih potrdil zaupajo in jo pooblaščajo, 

da upravlja z njihovimi digitalnimi potrdili. Tako imetniki digitalnih potrdil istega 

overitelja med seboj poslujejo na varen način (slika 7). 

 

Slika 7: Medsebojno priznavanje uporabnikov preko istega overitelja 

Pričakuje se, da se znotraj države oblikuje več overiteljev. Ti overitelji delujejo 

povsem neodvisno, kar je najpogosteje, ali pa se medsebojno priznajo. V primeru 

priznavanja so lahko med seboj enakopravni ali pa en drugemu podrejeni (slika 8). 

Prvi primer govori o horizontalnem povezovanju, kjer se overitelja medsebojno 
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overita in s tem omogočita varno in zanesljivo komunikacijo med lastniki digitalnih 

potrdil obeh overiteljev. V drugem primeru se overitelji povezujejo vertikalno. Nek 

overitelj pooblasti drugega za izdajanje digitalnih potrdil v njegovem imenu. V tem 

primeru se overitelji povezujejo v hierarhijo. To je hierarhična struktura overiteljev z 

obrnjeno drevesno strukturo, kjer vrhovni (angl. root) overitelj elektronsko podpisuje 

digitalna potrdila za naslednji nivo overiteljev. Drugi nivo overiteljev podpisuje za 

naslednji nižji nivo itd., vse do končne entitete, tako da se formira veriga zaupanja 

(angl. chain of trust). 

 

Slika 8: Medsebojno priznavanje overiteljev 

Pri izdajanju digitalnih potrdil ni nujno, da je overitelj omejen na svojo organizacijo ali 

državo. To je odvisno od njegove strategije. Komercialni overitelji v tujini, kot je 

VeriSign [12], izdajajo (prodajajo) potrdila komurkoli, neodvisno od države. Imetniku 

se pred izdajo niti ni potrebno avtenticirati, vendar je nivo zaupanja s takim potrdilom 

majhen. S pomočjo korenskega potrdila, ki je že vgrajen v operacijski sistem 

Windows, se lahko prepričamo samo o tem, da je bilo potrdilo res izdano s strani 

VeriSigna. V Sloveniji overitelji kvalificiranih potrdil izdajajo potrdila državljanom 

Republike Slovenije oz. tujcem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji. Potrebna je obvezna identifikacija imetnika z osebnim dokumentom. 

Prvi overitelj v Sloveniji, SI-CA (Slovenian Certification Authority), je bil vzpostavljen 

leta 1995 [51]. SI-CA je del panevropske mreže overiteljev EuroPKI. V letih okrog 

2000 so bili vzpostavljeni še ostali overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila (poglavje 

4.1.2). Do danes so vzpostavili svojega overitelja oz. strežnik za izdajo potrdil vsaj še 

Policija, Telekom Slovenije in Mobitel. 

Najbolj globalni overitelj v Sloveniji, ki izdaja kvalificirana potrdila, je HALCOM-CA. S 

funkcijo izdajanja potrdil je prisoten na tujih trgih, prav tako je del slovenskega dela 

EuroPKI [8.a][15], ki ponuja storitve izdaje potrdil širši evropski internetni skupnosti. 
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Nasploh predstavlja EuroPKI eno redkih infrastruktur, katerih namen je združevanje 

overiteljev iz različnih držav. Prednost vključenosti v evropsko infrastrukturo javnih 

ključev je predvsem v medsebojnem priznavanju potrdil. Uporabniki morajo tako 

zaupati samo enemu vrhovnemu overitelju in ni potrebe po križnem certificiranju 

(angl. cross-certification). Križno certificiranje je proces, s katerim si dva overitelja 

medsebojno priznata vrednost zaupanja. Uporabniki iz obeh overiteljev lahko potem 

varno komunicirajo med sabo. Križnega certificiranja zaenkrat (stanje začetek l. 

2006) ne podpira noben od spletnih brskalnikov, kot sta Internet Explorer in Netscape 

[8.a]. 

Novost na področju overiteljstva v Sloveniji prinaša izdajatelj digitalnih potrdil CSCA-

SI (Country Signing Certificate Authority Slovenia), ki je začel delovati z dnem 

8.6.2006. CSCA-SI izdaja digitalna potrdila izključno za sisteme za podpisovanje 

podatkov za potrebe biometričnih potnih listin [7.c]. Potni listi državljanov Republike 

Slovenije so se nadgradili z biometričnimi zaščitnimi elementi. Biometrični podatki so 

zapisani na brezkontaktnem čipu, ki je vgrajen v potni list, in ti podatki morajo biti 

elektronsko podpisani. Zato vsaka država ustanovi svojega overitelja (CSCA) za 

biometrične potne listine, ki izdaja digitalna potrdila za te namene. 

4.1.1 Notranja pravila 

V PKI infrastrukturi je izredno pomembno zaupanje. Končni uporabnik želi vedeti, kaj 

lahko pričakuje od overitelja. V ta namen overitelj objavi svoja notranja pravila ali t.i. 

politiko. To je skupek pravil, ki prikazujejo uporabljivost digitalnega potrdila v 

posamezni skupnosti. Notranja pravila vsebujejo javni in zaupni del. V tujini analogijo 

javnemu delu notranjih pravil predstavljata podobna dokumenta, ki se imenujeta CP 

(Certification Policy) in CPS (Certification Practice Statement) [5.c]. Zamegljena meja 

med obema dokumentoma nastaja zaradi tega, ker ni nikjer eksplicitno definirano, 

kakšna mora biti vsebina. Avtor notranjih pravil doda tisto vsebino, ki je v interesu 

overitelja. 

V notranjih pravilih so podatki o tem, da je overitelj zaupanja vredna organizacija. V 

javnem delu so med drugim opisani procesi, kadri, ki jih zaposluje, postopki nad 

potrdili in njihovo vzdrževanje, pa tudi obveznosti uporabnikov, kot je obveznost 

preklicevanja potrdila v primeru spremembe osebnih podatkov, razkritja ključa za 

podpisovanje ali ob zlorabi potrdila. Navedeni so algoritmi in standardi, na katerih 
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temelji izdaja potrdil oz. njihovih ključev in preklicevanje. V zaupnem delu pa so še 

natančno podane značilnosti računalniške opreme, fizičnega varovanja, 

protipožarnega sistema, varovanja računalniškega omrežja, sistema proti izlitju vode, 

sistema prezračevanja in neprekinjenega napajanja. Na vpogled uporabnikom je 

možen samo javni del, zaupni del pa je shranjen pri samem overitelju in se smatra 

kot poslovna skrivnost.  

Uporabnik se mora strinjati z javnim delom notranjih pravil overitelja, ko odda vlogo 

za izdajo digitalnega potrdila oz. najkasneje, ko prevzema digitalno potrdilo. Notranja 

pravila so neke vrste splošni pogoji poslovanja.  

Notranja pravila so enolično določena z mednarodno številko CPOID (Certification 

Policy Object IDentifier). CPOID izhaja iz OID, katerega je predstavila organizacija 

ISO. OID ali objektni identifikator je unikaten niz številk, ki so zgrajene hierarhično. 

Vsi internetni identifikatorji se začnejo z 1.3.6.1. Vsako notranje pravilo ima tudi svoje 

ime (CPName - Certification Policy Name) in je enolično povezano s CPOID. 

X.509v3 digitalno potrdilo v polju »Certificate Policies« oz. »Certifikatni pravilniki« (v 

slovenski izdaji Windows operacijskega sistema) vsebuje enolično mednarodno 

številko notranjega pravila (CPOID), pod katerim je izdano potrdilo, in spletni naslov 

za dostop do tega notranjega pravila. 

4.1.2 Overitelji v Sloveniji, ki izdajajo kvalificirana potrdila 

Prednost overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila, je v tem, da se ta potrdila lahko 

uporabljajo tudi izven okvira overitelja, kar pripomore k večjemu trženju potrdil. Da 

overitelj sploh lahko izdaja kvalificirana potrdila, mora delovati v skladu z zahtevami 

ZEPEP in pripadajoče uredbe, skratka, mora izpolnjevati varnostne, infrastrukturne in 

kadrovske pogoje. 

Glavna odgovornost overitelja kvalificiranih potrdil je potrjevanje istovetnosti 

uporabnikov, kar je podobno izdajanju potnih listin ali osebnih izkaznic, le da digitalno 

potrdilo v papirni obliki ne obstaja. S pomočjo uradnega osebnega dokumenta s 

fotografijo za fizične osebe ali z uradno potrjenimi dokumenti za pravne osebe se 

mora zanesljivo ugotoviti identiteto in druge pomembne lastnosti osebe, ki zahteva 

potrdilo. Hkrati to pomeni, da morajo biti podatki v kvalificiranem potrdilu pravilni. 

Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, mora zagotoviti vodenje registra preklicanih 

potrdil, ki mora vsebovati serijsko številko preklicanega potrdila, da se ga da 
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natančno identificirati. Register mora biti varno elektronsko podpisan in podpis 

overjen s kvalificiranim potrdilom z najmanj enako zanesljivostjo kot potrdila, ki se 

preklicujejo v registru [3]. 

Vsi overitelji v Sloveniji, ki izdajajo kvalificirana potrdila, so vpisani še v register 

overiteljev na Ministrstvu za informacijsko družbo [10]. Omenjeno ministrstvo se je 

sicer v novembru l. 2004 ukinilo, njihove naloge pa so se prenesle na ostala pristojna 

ministrstva. Register overiteljev vodi Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo [10]. Overitelji, vpisani v register overiteljev v Sloveniji, so naslednji: 

- Overitelj na Ministrstvu za javno upravo, 

- HALCOM-CA pri HALCOM informatika d.o.o., 

- AC NLB, ki deluje v okviru Nove Ljubljanske banke d.d., 

- in POŠTA CA v okviru Pošte Slovenije. 

Overitelj na Centru Vlade RS za informatiko (CVI) se od januarja 2006 imenuje 

Overitelj na Ministrstvu za javno upravo [7.a]. Overitelja na MJU tako kot prej 

sestavljata dva izdajatelja kvalificiranih potrdil, SIGEN-CA (Slovenian General CA) in 

SIGOV-CA (Slovenian Governmental CA), ter izdajatelj varnih časovnih žigov, SI-

TSA. Oba izdajatelja skupno imenujejo SI*CA. SIGOV-CA izdaja potrdila za javno 

upravo. 

4.2 Prijavna služba 

Če overitelj upravlja s prebivalstvom na večjem geografskem območju, je nesmiselno 

imeti njegovo osebje na vsaki lokaciji. Zato overitelj uporabi vezni člen med njim in 

uporabniki, ki se imenuje prijavna služba (RA – Registration Authority) ali agencija za 

registracijo. Overitelj izdaja digitalna potrdila na podlagi podatkov prijavne službe. 

Prijavna služba vključuje osebje, procese in orodja za podporo delovanja overitelja in 

je odgovorna za: 

- pravilno identifikacijo imetnikov potrdil, 

- komunikacijo z uporabniki, 

- pridobitev potrebnih podatkov, 

- posredovanje podatkov overitelju v dogovorjeni obliki, 

- sodelovanje in obveščanje overitelja, 

- pravočasno obveščanje overitelja o preklicu,  

- hrambo vlog za izdajo, spremembe in preklic (telefonskih, papirnih) ter 
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- vnos vlog v sistem overitelja. 

Osebje prijavne službe opravlja naloge po pooblastilu in navodilih overitelja. Hkrati 

prijavne službe overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila, ravnajo po določilih 

ZEPEP. V Sloveniji so prijavne službe: 

- upravne enote (za fizične osebe), DURS (za poslovne subjekte), slovenske 

ambasade in diplomatsko-konzularna predstavništva overitelja SIGEN-CA, 

- bančne poslovalnice pri AC NLB in 

- pošte pri Pošti Slovenija.  

Posebni primer prijavnih služb so nekatere banke ali njihove poslovalnice v Sloveniji, 

izdajo potrdil pa zaupajo komercialnemu overitelju HALCOM-CA. S tem so del 

vertikalne mreže overiteljev. 

4.3 Strežnik potrdil in imenik X.500 

V PKI infrastrukturi se namesti strežnik potrdil, na katerega se objavljajo digitalna 

potrdila, katera je izdal overitelj (CA). Kot funkcijo strežnika potrdil se uporabijo 

standardi za storitev imenika (angl. directory service). Storitev imenika je podatkovna 

baza, ki je dosegljiva v omrežju in je primarno narejena za branje podatkov. 

Vključena je tudi funkcija iskanja podatkov. Podjetja uporabljajo takšno bazo za 

shranjevanje podatkov o zaposlenih, kot so elektronski naslovi, telefonske številke in 

pravice za dostope do storitev ali sistemov.  

Osnovni elementi imenika so objekti (angl. objects), ki so urejeni hierarhično. Objekt 

vsebuje določene atribute ali lastnosti (angl. attributes). Najbolj znan standard za 

storitev imenika je ITU-T X.500 ali kar X.500. Vsak objekt po standardu X.500 je 

identificiran z nedvoumnim razločevalnim imenom (DN - Distinguished Name), ki je 

sledeče oblike: C=Slovenija, L=Vzhod, O=Podjetje1, OU=Razvoj, CN=Zaposleni1. 

V primeru, da se omenjena baza uporabi kot strežnik potrdil, predstavlja to 

uporabnikom v infrastrukturi neke vrste javni imenik ali shrambo (angl. repository), s 

katerega pobirajo javne ključe ostalih udeležencev za varno komuniciranje. V imenik 

se lahko objavljajo tudi drugi podatki, kot so kontaktni podatki imetnika potrdila. Ti 

podatki so dosegljivi le interno v organizaciji in služijo kot pomoč predvsem overitelju, 

npr. pri obnavljanju potrdila (ključev). 

Standard X.500 definira protokol DAP (Directory Access Protocol), ki služi brskanju 

po imeniku in spreminjanju podatkov v njem. Iz DAP se je razvil precej preprostejši 
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LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ki je danes zelo razširjen in je postal 

standard v IT industriji. 

Udeležencem PKI infrastrukture imenik ne pomeni le vir za pobiranje javnih ključev, 

temveč tudi kot informacija o stanju potrdil. Na imenik se namreč objavlja tudi register 

preklicanih potrdil. 

4.3.1 Register preklicanih potrdil 

Overitelj mora imeti sposobnost, da prekliče potrdilo oz. ga razveljavi. To je nujno, če 

uporabnik izgubi potrdilo z zasebnim ključem ali če zaposleni, na katerega je izdano 

službeno potrdilo, zapusti podjetje. Ampak preklicevanje potrdil je uporabno samo v 

primeru, da vsi uporabniki v infrastrukturi (tudi spletne aplikacije) lahko preverijo 

status potrdila. To pomeni, da mora informacija o stanju potrdil biti javna in vedno na 

voljo za distribucijo v PKI infrastrukturi. V infrastrukturi se uporabi strežnik potrdil za 

distribucijo registra ali seznama preklicanih potrdil (CRL – Certificate Revocation 

List). Strežnik potrdil torej objavlja podatkovno bazo aktivnih in preklicanih potrdil s 

pripadajočim seznamom preklicanih potrdil. 

Register preklicanih potrdil vsebuje seznam potrdil, ki so bili preklicani s strani 

izdajatelja (overitelja) pred pretekom roka veljavnosti. Overitelj oz. njegova 

programska oprema za izdajo in preklicevanje potrdil mora takoj obvestiti strežnik 

potrdil o izvedenih preklicih. Register je tudi elektronsko podpisan s strani overitelja, 

ki izdaja ista potrdila. Dejansko register vsebuje serijske številke (identifikacijske 

oznake) preklicanih potrdil ter datum in čas preklica (slika 9). Tudi vzrok za preklic je 

lahko dodan, a tega v CRL registru overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila, ne sme 

biti. 

 

Slika 9: Vsebina registra preklicanih potrdil 
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Obstaja več načinov, kako imetniki potrdil v infrastrukturi pridobijo informacije o 

preklicih. Najbolj enostaven način je sprotno (online) preverjanje preklicanih potrdil. 

Uporabnik pošlje strežniku serijsko številko željenega potrdila, strežnik pa odgovori s 

podpisanim sporočilom, ki vsebuje informacijo o stanju potrdila. IETF definira dva 

protokola za izmenjavo teh podatkov: OCSP (Online Certificate Status Protocol) in 

naprednejšega SCVP (Simple Certificate Validation Protocol) [1]. Prednost online 

načina je v hitrosti distribucije pravilne informacije stanja potrdil. Slabost je v veliki 

porabi virov: 

- vsi uporabniki v infrastrukturi morajo vsakič vzpostaviti online povezavo s 

strežnikom, samo da preverijo stanje potrdila, 

- strežnik mora biti vedno dosegljiv in 

- vsak odgovor strežnika mora biti elektronsko podpisan. 

V praksi so se zato uveljavili registri preklicanih potrdil (CRL), ki ne potrebujejo online 

povezave. Hkrati so prednosti prejšnjega (online) načina slabosti tega: preden 

dobimo najnovejši CRL, je potrdilo že nekaj časa preklicano. CRL vsebuje skupino 

preklicanih potrdil, strežnik potrdil pa objavlja v določenih intervalih nov CRL. CRL 

ima določeno veljavnost, preden se izda nov. V praksi je to nekaj ur. Uporabniki in 

tudi aplikacije morajo sami skrbeti za prevzem novega CRL-ja. 

Najbolj enostavna oblika CRL-jev so celotni CRL seznami. Ti seznami vsebujejo vsa 

preklicana potrdila. V velikih PKI infrastrukturah so to lahko že velike datoteke, katere 

objavlja strežnik, uporabniki pa jih dnevno prenašajo. Rešitev se ponuja v delta in 

delnih CRL-jih. Delta CRL zmanjšuje velikost podatkov za prenos tako, da vsebuje 

samo tista potrdila, ki so bila preklicana od zadnje objave CRL seznama. A delta 

CRL-ji se še danes ne uporabljajo veliko [1]. Zato se pa toliko bolj uporabljajo delni 

(angl. partitioned, distributed) CRL-ji, pri katerih razdelimo serijske številke 

preklicanih potrdil na različne CRL sezname. Delni CRL seznam ima svojo identiteto, 

ki ga X.509 definira kot naslov imenika v mestu za distribucijo seznama preklicanih 

potrdil (angl. CRL Distribution Point). To je omrežni naslov (URL) z enoumnim 

razločevalnim imenom objekta, npr. CN=CRL130, O=OVERITELJ1, C=SI. Vsako 

izdano potrdilo vsebuje identiteto CRL. Primer prikazuje slika 10. Uporabnik v 

infrastrukturi enostavno prebere identitete CRL-jev iz potrdil partnerjev, s katerimi 

varno komunicira, in si priskrbi samo tiste CRL sezname, katerih identitete so enake 

tistim iz potrdil. S takšno uporabo se zelo zmanjša prenos podatkov. Delni CRL 

seznami se lahko uporabljajo v kombinaciji z delta CRL-ji. 
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Slika 10: Mesto za distribucijo seznama preklicanih potrdil 

Register preklicanih potrdil (CRL) temelji na standardu X.509, kar pomeni, da CRL 

prav tako kot digitalno potrdilo vsebuje polja kot so verzija, podpisni algoritem, 

izdajatelj (overitelj), datum izdaje, datum izdaje naslednjega seznama in polje s 

serijskimi številkami preklicanih potrdil. Današnji CRL seznami ustrezajo X.509v3 

standardu, oznaka verzije v CRL seznamu pa je V2, ker so štetje začeli z 0. 

CRL seznami so v večini primerov dostopni preko LDAP protokola verzije 3 ali kot 

DER (Distinguished Encoding Rules) oz. PEM (Privacy Enhanced Mail) datoteka, 

katero si prenesemo s spleta, lahko pa so tudi dostopni neposredno preko HTML. 

PEM je standard za varno elektronsko pošto. Določa način šifriranja pri izmenjavi e-

pošte in uporablja digitalna potrdila. Obstajajo tudi funkcije iskanja serijske številke 

potrdila preko spletne rešitve z brskalnikom, s ciljem preveriti, ali je potrdilo 

preklicano. 

4.4 Časovno žigosanje 

Časovno žigosanje (angl. Time Stamping) je proces, pri katerem se časovna 

komponenta, kateri zaupamo, doda dokumentu v elektronski obliki. Časovni žig s 
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pomočjo kriptografskih algoritmov omogoča, da določimo, da je nek elektronski 

dokument nastal točno ob določenem času. 

Metapodatki časovnega žiga omogočajo prejemniku podatkov, da preveri čas 

njihovega nastanka. To pride zelo prav v primerih, ko uporabnik elektronsko podpiše 

dokument, potem pa prekliče potrdilo in namerno trdi, da je dokument podpisala 3. 

oseba, katera mu je ukradla zasebni ključ. Tako se ne ve, ali je dokument podpisan 

pred ali po preklicu potrdila. Problem se reši z uvedbo časovnega vira vrednega 

zaupanja, ki podpisuje dokumente s točnim časom in datumom. Poslovni partner v 

PKI infrastrukturi vztraja pri tem, da se elektronsko podpisane pogodbe še časovno 

žigosajo, preden jih sprejme od drugega partnerja. 

Žigosanje je še posebej pomembno v e-poslovanju in v pravnih vidikih, ker je poznati, 

kdaj se je transakcija izvršila, lahko tako pomembno, kot kdo je bil vključen v 

transakcijo. 

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje [4] definira 

tudi varni časovni žig, ki mora vsebovati nedvoumne in pravilne podatke o datumu, 

točnemu času in overitelju, ki je varni časovni žig ustvaril. Pri varnem časovnem žigu 

morajo biti vedno izpolnjene enake zahteve kot pri varnem elektronskem podpisu s 

kvalificiranim potrdilom. 

Če časovni žig izvede neodvisen strežnik oziroma institucija, ki ni pod kontrolo 

siceršnjih podpisnikov dokumenta, ob kasnejših preverjanjih ni dvomov o tem, kdaj je 

bil dokument podpisan in kakšen je bil ob podpisu. Tako je nastal izdajatelj varnih 

časovnih žigov SI-TSA, ki od novembra 2003 deluje na Ministrstvu za javno upravo 

(naslednik Centra Vlade RS za informatiko) kot del PKI slovenske vlade. Izdajatelj 

varnih časovnih žigov (TSA - Time Stamp Authority) mora ravno tako kot izdajatelj 

digitalnih potrdil izpolnjevati stroge varnostne ukrepe. Storitev varnega časovnega 

žigosanja pri SI-TSA je od septembra 2004 na voljo tudi poslovnim subjektom in 

drugim končnim uporabnikom izven državne uprave [7.b]. Z letom 2004 izdaja varne 

časovne žige tudi POŠTA CA [9.a]. 

Žigosanje poteka tako, da strežniku pošljemo z zgoščevalno funkcijo narejen izvleček 

dokumenta. Strežnik temu izvlečku dopiše čas in vse skupaj elektronsko podpiše s 

svojim zasebnim ključem. 
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4.5 Standardizacija na področju infrastrukture javnih ključev in 
kriptografije 

V PKI infrastrukturi je veliko povpraševanje po standardih. Ugotovili smo, da dve 

osebi ne le komunicirata med sabo temveč komunicirata tudi z overiteljem. Da je to 

mogoče, je definiranih nešteto protokolov in formatov. Nekateri so opisani v 

nadaljevanju, standard X.509 za format digitalnih potrdil pa je že bil opisan. 

Obstajajo še standardi s področja vrednotenja kriptografske opreme po definiranih 

merilih, s ciljem povečevanja zaupanja v infrastrukturo in za pridobivanje certifikacij. 

Da bo krog zaključen, omenjam še zakonsko podlago, ki ureja to področje na 

lokalnem nivoju. Tudi to področje je pomembno, predvsem za ponudnike in 

uporabnike, da se definirajo njihove pravice in obveznosti. 

4.5.1 PKCS 

PKCS (Public Key Cryptography Standards) predstavlja skupino kriptografskih 

standardov, razvitih pri RSA Security [19.a], ki je vodilno podjetje na področju 

kriptografije. Cilj omenjenih standardov je pospeševanje vpeljevanja kriptografije 

javnega ključa. Standardi v glavnem specificirajo podatkovne formate iz področij 

kriptografije javnega ključa, nekateri pa tudi za simetrične algoritme. Danes obstaja 

serija od PKCS #1 do PKCS #15, vsak posebej pa je izdan pod določeno verzijo. 

Najpomembnejši so naslednji PKCS standardi [19.a][1]: 

- PKCS #1 opisuje transformacijo podatkov za RSA algoritem. Npr. definira, kako 

se nizi bitov interpretirajo kot naravna števila. To je potrebno, saj morajo biti 

nešifrirani in šifrirani podatki predstavljeni RSA algoritmu kot naravna števila. 

PKCS #2 in PKCS #4 sta bila pridružena k PKCS #1. 

- V PKCS #5 je opisano hranjenje zasebnega ključa z metodo generiranja ključa iz 

gesla zmerne dolžine, katerega si lahko zapomnimo. Metoda se v praksi 

uporablja le pri simetričnih algoritmih. 

- Samo kot zanimivost omenjam PKCS #6, ki se je pojavil v začetku 90-tih. 

Standard definira lastni format digitalnih potrdil, ki pa so redko v uporabi danes. 

PKCS #6 uporabi enaka potrdila kot so X.509, le da doda dodatna polja. S tem so 

zagotovili kompatibilnost. Novo potrdilo gre ponovno v podpis overitelja. PKCS #6 

potrdilo je tako dvakrat elektronsko podpisano s strani istega overitelja. 
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- Eden najpomembnejših iz skupine je PKCS #7. Standard definira splošno 

sintakso sporočil ali dokumentov, ki vsebujejo kriptografske podatke, kot so 

elektronski podpisi in enkripcija. Npr., definirana je oblika shranjenih elektronsko 

podpisanih dokumentov. Standard definira šest vrst sporočil glede na vsebino, ki 

je lahko šifrirana, podpisana ali zgoščena. Med zanimivejšimi omenjam hibridno 

vsebino ali elektronsko ovojnico (angl. digital envelope), katere format definira 

sporočilo, ki je bilo šifrirano s simetričnim algoritmom, uporabljen ključ pa je 

šifriran s prejemnikovim javnim ključem. Prav tako definira prenosljiv format za 

shranjevanje digitalnih potrdil brez pripadajočih zasebnih ključev. Npr., če želimo 

iz brskalnika izvoziti potrdilo brez zasebnega ključa, nam ta med drugim ponudi 

PKCS #7 format (končnico .P7B). 

- PKCS #8 definira format šifriranega zasebnega ključa asimetričnih algoritmov. Če 

želimo ključ varno shraniti v datoteko, je le-to potrebno šifrirati, dostop pa je 

mogoč z geslom ali biometričnimi metodami. 

- Sintakso za zahtevek pri prevzemanju potrdil (angl. certificate request) definira 

PKCS #10. Zahtevek vsebuje javni ključ prosilca za potrdilo, ki je elektronsko 

podpisan z zasebnim ključem prosilca. 

- PKCS #11 specificira univerzalen kriptografski vmesnik, imenovan Cryptoki 

(Cryptographical Token Interface). Aplikacije uporabljajo univerzalen kriptografski 

vmesnik za enoten dostop do kriptografskih modulov (CSP - Cryptographic 

Service Provider) strojne in programske opreme. Vmesnik ponuja klice funkcij do 

šifriranja, overjanja podpisa in zgoščevalnih postopkov (angl. hash), katere 

uporabijo aplikacije. Cryptoki je namenjen upravljanju predvsem modulov strojne 

opreme, kot so pametne kartice in pametni ključi. Aplikativna programska oprema 

uporablja Cryptoki vmesnik za dostop do PKCS #11 združljivih pametnih kartic 

oz. ključev. Drug znan univerzalni vmesnik je Microsoftov CryptoAPI, ki se 

uporablja v Microsoftovih operacijskih sistemih. Obstaja še PC/SC, ki je namenjen 

izključno za priključitev in upravljanje pametnih kartic ter njihovih bralnikov in je 

podprt v Microsoftovih operacijskih sistemih. 

- Standard PKCS #12 definira prenosljiv format za shranjevanje digitalnih potrdil s 

pripadajočimi zasebnimi ključi. Npr., če želimo iz brskalnika izvoziti potrdilo z 

zasebnim ključem, nam ta ponudi PKCS #12 format oz. končnici .PFX (Internet 

Explorer) ali .P12 (Netscape). 
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- V mobilni telefoniji se v zadnjem času uporablja PKCS #15, saj WAP (Wireless 

Application Protocol) standard definira shranjevanje zasebnih ključev v tem 

formatu na kartico SIM. PKCS #15 je komplementaren PKCS #11, ki podaja 

standard za format kriptografskega zapisa shranjenega na pametnih ključih ali 

karticah (angl. tokens). 

4.5.2 Vrednotenje opreme: FIPS in Common Criteria 

Programska oprema, ki jo uporablja overitelj, mora ustrezati svetovno uveljavljenim 

varnostnim in tehničnim standardom. To je zelo pomembno, da se ustvari zaupanje v 

infrastrukturi javnih ključev. Hkrati tudi Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in 

elektronsko podpisovanje [4] zahteva ustreznost programske opreme standardom 

tistih overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila. 

Najbolj priznana standarda sta FIPS 140 (Federal Information Processing Standard) 

[64.a] in Skupna merila oz. Common Criteria [63.a]. Vrednotenje (angl. evaluation) 

kriptografske programske ali strojne opreme po teh standardih izvajajo priznane 

neodvisne organizacije, sicer bi lahko prišlo do prikrivanja vsebine algoritmov ali do 

izdaj certifikacij kljub neustreznosti. Proizvajalci s pridobljenimi certifikacijami 

prepričajo stranke o ustreznosti lastnih produktov varnostnim normam. Slabost za 

proizvajalca je, da je vrednotenje izredno drago. 

FIPS predstavlja skupino standardov, razvitih pri vladi ZDA [64.b]. Med to skupino 

spada FIPS 140, ki opredeljuje varnostne zahteve za kriptografske module. Serijo 

140 izdaja ameriška organizacija NIST. V letu 1994 je bila izdana prva verzija (FIPS 

140-1), trenutna verzija iz leta 2001 je FIPS 140-2 [64.a][64.c]. FIPS 140-3 je v 

razvoju. Standard določa 4 varnostne nivoje za module, od Level 1 do Level 4, kjer je 

Level 4 najzahtevnejši. 

Common Criteria (CC) ali Skupna merila je ISO standard (ISO 15408) za varnostne 

zadeve v informacijski tehnologiji, predvsem za vrednotenje produktov informacijske 

tehnologije na podlagi varnostnih kriterijev. Standard je nadomestil t.i. Orange book, 

ki je bil uveljavljen v ZDA, in ITSEC (Information Technology Security Evaluation 

Criteria), razširjen po Evropi [1][63.a][63.b]. Vsebuje 7 varnostnih nivojev, ki se 

imenujejo EAL (Evaluation Assurance Level). Vsak nivo jamči ali zagotavlja določen 

nivo varnosti, kjer je EAL 7 najzahtevnejši. Za programsko opremo PKI se v Uredbi o 
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pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje zahteva ustreznost 

vsaj EAL 3. Danes so najbolj pogoste EAL4+ certifikacije [63.a]. 

4.5.3 Ostali standardi 

Podoben standard kot PKCS je IEEE P1363, ki pa ni toliko osredotočen na RSA 

ampak ponuja več prostora algoritmom, kot sta DSA in Diffie-Hellman [1]. To je 

razumljivo, ker P1363 prihaja od organizacije IEEE, serija PKCS pa od RSA Security. 

Vendar je bil do sedaj ta standard veliko manj pomemben od PKCS. 

PKIX (Public Key Infrastructure X.509) prihaja od IETF in v splošnem standardizira 

vse, kar je pomembno za implementacijo PKI na internetu. Zato je znan kot zelo 

kompleksen standard. Osnovni model zaupanja je hierarhični. PKIX uporablja X.509 

format digitalnih potrdil in CRL list, predvsem pa specificira protokole za upravljanje 

potrdil in njihovo uporabo [1]. Običajno overitelji v svojih notranjih pravilih izjavljajo, 

da izdajajo potrdila v skladu s priporočili PKIX. 

V infrastrukturi javnih ključev in digitalnih potrdilih obstaja še mnogo drugih 

standardov in priporočil, ki specificirajo algoritme, postopke in varnostne kriterije, kot 

so npr. določeni RFC dokumenti, FIPS PUB 180-1, ANSI X9.30, serija ITU-T X.830 in 

podobni. Nesmiselno bi bilo opisovati to množico, ker za razumevanje vsebine 

naloge to ni potrebno, poleg tega nekateri standardi šele pridobivajo na veljavi, 

nekateri pa se ukinjajo. 

4.5.4 Pravna podlaga 

Temeljni zakon v Sloveniji, ki ureja obravnavano področje, je Zakon o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) [3]. Izdan je bil leta 2000. K zakonu 

pripada še Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje 

[4], prav tako iz leta 2000. S temi akti se je v Sloveniji dokaj zgodaj uredilo to 

področje. Zaradi velikega tehnološkega razvoja področje e-poslovanja hitro pridobiva 

na pomenu in pomanjkanje njegove pravne ureditve bi lahko predstavljalo oviro pri 

razvoju e-poslovanja in Slovenije nasploh. Namen zakona je pravno izenačiti 

elektronsko obliko poslovanja s klasičnim papirnim poslovanjem, kjer je to mogoče. 

Pomembno je tudi, da je zakon usklajen z mednarodnim gospodarskim pravom o 

elektronskem poslovanju in evropsko zakonodajo za elektronske podpise. 
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V ZEPEP so urejena področja digitalnih potrdil, kvalificiranih potrdil, elektronskega 

poslovanja, podatkov v elektronski obliki, elektronskega podpisa, varnega 

elektronskega podpisa, overiteljstva, časovnega žiga in nadzora. Zakon razlikuje 

med navadnimi in varnimi elektronskimi podpisi ter med navadnimi in kvalificiranimi 

potrdili. Uredba predpisuje delovanje overitelja, njegovo infrastrukturo, notranja 

pravila overiteljev, prijavno službo in uporabo varnih časovnih žigov. Določa 

minimalne tehnološke pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki storitev v zvezi z 

overjanjem elektronskih podpisov. Zahteva tudi visoko stopnjo zaščite prostorov 

overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila. Uredba je bolj tehnična in bolj vezana na 

konkretno tehnologijo. Obstaja še Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra 

overiteljev v Republiki Sloveniji. Pravilnik ureja postopke prijave overiteljev, njihov 

vpis v javni register overiteljev v Republiki Sloveniji in vodenje tega registra. 

Elektronsko arhiviranje pa, kot že omenjeno, pravno opredeljuje novi Zakon o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih [71]. 

Evropska unija izdaja serijo pojasnil, imenovanih EU direktive. Področje infrastrukture 

javnih ključev, elektronskega podpisa in elektronskega poslovanja pokrivajo: 

Direktiva EU o elektronskem podpisu (EU Electronic Signatures Directive), Direktiva 

EU za zaščito podatkov (EU Data Protection Directive) in Direktiva EU o 

elektronskem poslovanju (EU E-commerce Directive) [30.b]. 

5. Upravljanje digitalnih potrdil 

Namen PKI je izdaja (kreiranje), obnova in preklic digitalnih potrdil ter kontrola nad 

njimi, ali na kratko, upravljanje digitalnih potrdil. Da PKI zadosti temu namenu, je 

potrebno, da več PKI komponent komunicira med sabo. Standard PKIX ponuja veliko 

protokolov za to komunikacijo, ki so združeni v skupino pod imenom CMP (Certificate 

Management Protocols).  

Obstaja torej standard za upravljanje s potrdili. Sama standardizirana sporočila 

protokolov za upravljanje potrdil pa se prenašajo preko HTTP, FTP ali neposredno s 

TCP protokolom. 
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5.1 Inicializacija overitelja 

Pred začetkom izdaje potrdil so potrebni določeni namestitveni postopki. Opravi se 

namestitev in zagon CA programske opreme v varovanem okolju. Posebna 

pozornost se posveti zasebnemu ključu overitelja. Ta se mora generirati z dobrim 

generatorjem in potrebno je izdelati njegovo varnostno kopijo ter poskrbeti za varno 

hranjenje. Zasebni ključ se namreč pri izdajanju potrdil uporablja za podpisovanje 

javnih ključev, zato ga je prav tako potrebno zaščititi pred nepooblaščenim 

kopiranjem. Z zasebnim ključem se podpiše še pripadajoči javni ključ overitelja, kjer 

nastane lastno potrdilo overitelja, ki se imenuje tudi korensko potrdilo (angl. root 

certificate). Korensko potrdilo je t.i. self-signed potrdilo, saj je podpisano z zasebnim 

ključem iz para javni-zasebni ključ. 

Po tem, ko je programska oprema nameščena, se postavijo osnovna varnostna 

določila ali varnostne nastavitve, ki se imenujejo tudi varnostne police. Npr., opravijo 

se nastavitve za CRL, kot je veljavnost CRL list, in nastavitve potrdil: za spletna 

potrdila npr. veljavnost javnega ključa (običajno 5 let), za službena potrdila pa 

veljavnost šifrirnega ključa (angl. encryption key), ključa za overjanje podpisa (angl. 

verification key) in ključa za podpisovanje (angl. signature private key). 

Pri celotnem postopku inicializacije morata biti prisotna vedno vsaj dva 

administratorja, ki nadzirata en drugega. Udeleženci skrbijo za izdelavo zapisnika, ki 

bo pomemben del končne dokumentacije. 

5.2 Izdaja in postopek prevzemanja digitalnih potrdil 

Generiranje ali izdaja (angl. enrolment) digitalnega potrdila je postopek, ko želi nov 

uporabnik prejeti potrdilo. Bistvo postopka izdaje in prevzema potrdila, razen tega, da 

uporabnik pridobi potrdilo, je elektronsko podpisovanje izdanih potrdil s strani 

overitelja. S tem se potrdi verodostojnost. Pri izdaji in tudi pri prevzemu potrdila 

strežnik CA posreduje podatke strežniku potrdil (imeniku). Sporočila definira protokol 

CMP. Izdaja potrdila za novega uporabnika je tesno povezana s prevzemanjem 

potrdila, zato je celotni postopek opisan v nadaljevanju. 

Postopek izdaje in prevzema potrdila poteka na tri načine: 

1) generira se t.i. zahtevek (angl. request), ki se pošlje overitelju, 
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2) prevzema se na spletni strani na podlagi od overitelja izdanih avtorizacijskih 

gesel, 

3) overitelj generira par ključev. 

V prvem primeru, ki se najpogosteje uporablja na strežnikih, administrator s pomočjo 

programske opreme (RSA algoritma) generira par ključev. Zasebni ključ se shrani na 

strežniku, javni ključ in nekateri vpisani podatki o strežniku ali administratorju pa se v 

obliki zahtevka6 pošljejo overitelju. Po potrebi se lahko v proces vključi še prijavna 

služba, ki opravi postopek identifikacije in posreduje zahtevek overitelju v PKCS #10 

formatu. Zahtevek se elektronsko podpiše z zasebnim ključem overitelja in se v obliki 

digitalnega potrdila vrne administratorju. Prednost tega načina je, da overitelj ne 

pridobi zasebnega ključa imetnika, zato ta postopek spada v decentralizirano 

generiranje ključa. Postopek je zelo podoben naslednjemu primeru iz 2. točke. 

V drugem primeru uporabnik obišče prijavno službo, ki opravi identifikacijo in naroči 

izdajo potrdila. Po navadni in elektronski pošti prejme avtorizacijski gesli, ki ju vpiše 

na posebni spletni strani za prevzem potrdil. Navadno sta to t.i. referenčna številka in 

geslo. Ta dva elementa sta bila uporabniku posredovana po varni poti in služita za 

identifikacijo pri prevzemu. Na uporabnikovem računalniku se s pomočjo algoritma 

RSA generira par ključev. Javni ključ se pošlje v podpis overitelju, ki javnemu ključu 

doda še informacijo o uporabniku, katero je pridobil iz identificiranih avtorizacijskih 

gesel. Celotna vsebina se elektronsko podpiše z zasebnim ključem overitelja in se v 

obliki digitalnega potrdila vrne imetniku v brskalnikovo shrambo. Takoj po prevzemu 

se priporoča izdelava varnostne kopije digitalnega potrdila v PKCS #12 format. Ta 

postopek uporabljajo slovenski overitelji kvalificiranih potrdil, ki uporabljajo Entrust 

programsko opremo. Postopek se sme uporabiti za izdajo kvalificiranih potrdil, ker se 

v prvem koraku postopka izvrši identifikacija osebe z osebnim dokumentom, kar je 

pogoj po ZEPEP. Tudi pri tem načinu overitelj ne pridobi zasebnega ključa imetnika, 

kar prav tako kot v prejšnjem primeru pomeni, da je generiranje ključa 

decentralizirano. 

V tretjem primeru uporabnik izpolni vlogo pri prijavni službi, ki identificira uporabnika 

in pošlje naročilo overitelju, overitelj generira par ključev in izda potrdilo, nakar se vse 

skupaj odda imetniku. Enak postopek, le da se potrdilo in zasebni ključ prevzemata 

na pametno kartico v overiteljevem varovanem okolju, uporablja overitelj HALCOM-

                                            
6 Overitelj VeriSign tak zahtevek imenuje Certificate Signing Request (CSR). 
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CA. Pri tem uporabnik nima nikoli dostopa do zasebnega ključa. Tudi ta postopek se 

lahko uporabi za izdajo kvalificiranih potrdil, ker je v prvem koraku identifikacija 

uporabnika. Celotni postopek je s stališča overitelja najvarnejši, s stališča uporabnika 

pa ne, ker mora le-ta zaupati overitelju, da se izdaja vrši v varovanem okolju in se s 

tem zasebni ključ ne razkrije. Navedeni postopek je primer centraliziranega 

generiranja ključa. 

Na koncu postopka prevzemanja v vseh treh opisanih primerih ima uporabnik 

možnost prevzeti še lastno ali korensko potrdilo overitelja (angl. root certificate), ki 

vsebuje javni ključ overitelja. S tem elementom uporabnik preveri pristnost sebi 

izdanega potrdila in pristnost potrdil ostalih udeležencev v komunikaciji. Postopek je 

prikazan na sliki 11, opravi pa ga spletni brskalnik. Poraja se še vprašanje, kako je 

uporabnik prepričan o verodostojnosti korenskega potrdila? Pred njegovo 

namestitvijo se prikaže SHA-1 izvleček potrdila. Izvleček je prav tako javno objavljen 

vsaj na spletni strani overitelja in v njegovih politikah (notranjih pravilih). Če sta 

izvlečka enaka, je krog preverjanja verodostojnosti zaključen. 

 

Slika 11: Preverjanje pristnosti izdanega digitalnega potrdila 

V večini primerov prevzamemo digitalno potrdilo na disk. Takrat se generiranje 

ključev in šifriranje izvaja v sami programski opremi računalnika. V primeru, da 

potrdilo prevzemamo na pametno kartico ali pametni ključ, se celotni postopek opravi 

na strojni opremi, saj ta vsebuje lastni procesor. 
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5.3 Obnova digitalnega potrdila 

Kaj je sploh obnova potrdila in kdaj pride prav? Vzemimo za primer klasično 

ključavnico in cilindrični ključ, ki ju uporabljamo vrsto let. Po določenih letih se 

vseeno odločimo, da ju zamenjamo. S tem smo pridobili novo kombinacijo ključa in 

ključavnice in izboljšali varnost. Podobno je s potrdili: ker vedno obstaja možnost 

razbitja zaščite, je priporočljivo ključe občasno zamenjati. Uporabnik se lahko kdajkoli 

odloči za zamenjavo ključev v potrdilu, tako da staro potrdilo prekliče, overitelj pa ga 

objavi v registru preklicanih potrdil. To pomeni, da bo izdan nov par ključev (javni in 

zasebni), javni ključ pa bo elektronsko podpisan pri overitelju in v obliki digitalnega 

potrdila vrnjen uporabniku. Samo uporabnik upravlja s svojimi ključi, kar posledično 

pomeni, da upravlja s svojo varnostjo. Ravno zato je v digitalno potrdilo dodano polje 

veljavnosti – da je uporabnik prisiljen zamenjati ključe vsaj pred potekom veljavnosti. 

Obnova potrdila pride zato zelo prav pri zlorabi. Imetnik opravi identifikacijski 

postopek pri overitelju in ga obvesti, da prekliče obstoječe potrdilo in izda novo. 

Ker je kvalificirano potrdilo kot osebna izkaznica, to pomeni, da imetnik lahko ima 

vedno samo eno veljavno izdano kvalificirano potrdilo. Pri procesu obnove potrdila se 

zato vedno naredi preklic in izdaja novega potrdila. Obnova potrdila brez preklica 

obstoječega se naredi le v primeru redne ali avtomatske obnove s strani overitelja, 

pred potekom potrdila. Npr., potrdilo velja 5 let in v določenem času pred potekom 

overitelj pripravi novo potrdilo (dejansko samo izda gesla za prevzem), katero čaka 

na prevzem. Obstoječega overitelj ne sme preklicati brez razloga. 

Redna ali avtomatska obnova pred potekom potrdila poteka na naslednja dva načina: 

a) Potrdilo se da v stanje obnove, uporabniku pa se pošljejo avtorizacijska gesla za 

prevzem potrdila. Prednost tega postopka je, da gesla veljajo še določen čas po 

poteku obstoječega potrdila. S tem se prisili uporabnika v prevzem novega, saj z 

obstoječim po poteku ne more več uporabljati storitev. Slabosti so, da gesla niso 

dostavljena, ker so se kontaktni podatki (predvsem elektronski naslov) od prve 

izdaje potrdila spremenili, in da gesla zaradi varnosti veljajo določen čas. Če 

uporabnik ne prevzame potrdila v predvidenem obdobju, mora obiskati prijavno 

službo. 

b) Potrdilo se da v stanje obnove, uporabnik pa lahko preko spletnih strani do 

poteka obstoječega certifikata prevzame novega, ne da bi mu bilo treba vpisovati 

avtorizacijskih gesel, ker se je identificiral z obstoječim veljavnim potrdilom. 
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Slabost tega postopka je, da avtomatizirana obnova ni mogoča po poteku 

potrdila. V tem primeru mora uporabnik obiskati prijavno službo, da naroči novo 

potrdilo. 

5.3.1 Obnova ključev 

Obnova ključev (angl. key recovery) je proces, pri katerem overitelj obnovi 

uporabnikov zasebni ključ. Zasebni ključ se vzame iz podatkovne baze, v katero je bil 

shranjen ob generiranju. Overitelj mora za obnovo ključev operirati s podatkovno 

bazo vseh zasebnih ključev vseh imetnikov. Ker zasebni ključ v tem primeru ni več 

shranjen samo pri uporabniku, se je ta način uveljavil v podjetjih. Fizična oseba, ki v 

zasebne namene uporablja digitalno potrdilo, kot je dostop do elektronskih bančnih 

storitev, ne more zaupati sistemu, da bi bil lastni zasebni ključ shranjen še kje drugje. 

Zato se v postopku prevzemanja potrdila za fizične osebe zasebni ključ generira pri 

uporabniku in se ne pošlje overitelju. Podjetja pa si ne morejo privoščiti, da bi ob 

izgubi zasebnega ključa ne imeli dostopa do pomembne, a šifrirane poslovne 

korespondence. V podjetjih se zato uporabljajo službena (angl. enterprise) digitalna 

potrdila, katerih lastnost je, da se ob izdaji potrdila zasebni ključ shrani v podatkovno 

bazo pri overitelju, overitelj pa hrani njihovo zgodovino. V primeru izgube zasebnega 

ključa se enostavno naredi obnova ključa in vsebina se dešifrira. Podatkovna baza 

mora biti seveda skrbno varovana, obnova ključa pa narejena v varovanem okolju. 

Slabost te metode je v tem, da ima zaposleni vedno občutek, da lahko nekdo v 

podjetju prebere njegovo šifrirano sporočilo. 

5.4 Preklic digitalnega potrdila 

Preklic (angl. revocation) digitalnega potrdila je velika prednost infrastrukture javnih 

ključev. Če imetnik želi preklicati potrdilo, se mora najprej identificirati pri prijavni 

službi. Naročilo za preklic potrdila potuje od prijavne službe do overitelja. Overitelj je 

tisti, ki vedno prekliče potrdilo, imetnik pa ima vedno pravico do preklica potrdila. 

Overitelji ponujajo tudi storitev nujnega preklica potrdila v nekaj urah v primeru 

zlorabe. Obstajajo naslednji razlogi za preklic potrdila: 
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- zloraba ključa. Imetnik ima pravico preklicati potrdilo, če sluti, da je prišlo do 

zlorabe zasebnega ključa ali do razkritja zasebnega ključa (ključa za 

podpisovanje). 

- zloraba overiteljevega ključa. Če ima dostop do overiteljevega zasebnega ključa 

nekdo drug razen overitelja, se morajo vsa potrdila, podpisana s tem zasebnim 

ključem, preklicati. 

- sprememba podatkov v potrdilu. Če pride do spremembe razločevalnega imena 

(DN) v kvalificiranem potrdilu, kot je priimek imetnika, se mora obstoječe potrdilo 

preklicati in izdati novo. To je pomembno, ker ima lahko en imetnik izdano samo 

eno veljavno kvalificirano potrdilo pri istem overitelju, tako kot ima lahko samo 

eno osebno izkaznico. Overitelj ima pravico, da takoj prekliče kvalificirano 

potrdilo, če ugotovi, da podatki v potrdilu niso pravilni. 

- sprememba zaposlitve. Overitelj v podjetju ima pravico preklicati službeno (angl. 

enterprise) potrdilo, katero se glasi na imetnika, ki je zapustil podjetje. 

- nadomestitev potrdila z drugim potrdilom, npr. ob izgubi pametne kartice, izgubi 

gesel za dostop do podatkov na kartici in podobno. 

Pri postopku preklica potrdila strežnik CA objavi preklicano potrdilo v registru 

preklicanih potrdil (CRL), katerega tudi elektronsko podpiše. Register CRL objavlja 

strežnik potrdil. 

5.5 Ukinitev digitalnega potrdila 

Obstaja še poseben postopek pri upravljanju potrdil, to je ukinitev ali suspenz (angl. 

disable, suspension) potrdila. Potrdilo se ukine, če ne želimo, da bi se avtomatsko 

obnovilo pred potekom. Veljavnost potrdila ostane nespremenjena do datuma 

veljavnosti, saj ukinitev ni enaka preklicu. 

6. Programska in strojna oprema ter akterji na področju 
PKI 

V nadaljevanju je našteta programska in strojna oprema, katero potrebujemo za 

vpeljavo PKI infrastrukture, in kdo so ponudniki različnih rešitev na področju PKI. Od 
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akterjev s širšega področja PKI so bili izvzeti regulativni oz. državni organi, ki so prav 

tako pomembni, a to presega okvir naloge. 

6.1 Overitelji in ostali komercialni ponudniki PKI storitev 

Najpomembnejši element v infrastrukturi je overitelj. Njegova glavna naloga je 

izdajanje digitalnih potrdil, ki jih uporabljajo končne entitete. To so v glavnem 

uporabniki (fizične osebe), zaposleni pri pravni osebi, pa tudi strojna oprema, kot so 

spletni strežniki in usmerjevalniki. Ostale naloge in lastnosti overitelja so bile opisane 

v prejšnjih poglavjih. Na tem mestu so našteti še komercialni (globalni) ponudniki PKI 

storitev iz tujine. Ti imajo vzpostavljeno CA ter izdajajo in hkrati prodajajo digitalna 

potrdila, večinoma taka za strežnike, ki se uporabljajo za dostop do storitev preko 

SSL protokola, pa tudi navadna spletna digitalna potrdila7. Prav tako opravljajo še 

druge storitve s področja varnosti in komunikacij v IKT. Najbolj poznani in največji 

komercialni overitelj je VeriSign iz ZDA. VeriSign je bil tudi prvi na tem področju. 

Ostala znana sta še Thawte in Globalsign. 

6.1.1 Postavitev lastne CA ali uporaba storitev drugih overiteljev 

Možnosti dostopa do potrdil sta postavitev lastne CA, ki izdaja potrdila, ali uporaba 

storitev že obstoječih overiteljev. Za odgovor, kateri način je bolj primeren, je 

predvsem pomembno, katere storitve bomo uporabljali in s katerega zornega kota 

gledamo: s stališča uporabnika ali ponudnika storitev PKI. 

Rezidenčni uporabnik bo poiskal storitve obstoječega overitelja, ker je to za njega 

najlažji način. Če izbere overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila, bo lahko ta potrdila 

uporabil še v storitvah ostalih ponudnikov storitev informacijske družbe, navedenih v 

poglavju 3.6. 

Podjetja oz. organizacije imajo pri uvajanju digitalnih potrdil v poslovanje na voljo dve 

možnosti. Znotraj podjetja lahko oblikujejo svojega overitelja ali vsaj strežnik in sami 

izdajajo digitalna potrdila ter s tem postanejo enakovredni ostalim overiteljem 

(horizontalna mreža overiteljev). Strežnik sicer mora biti varovan, kako, pa se odloči 

                                            
7 VeriSign digitalna potrdila za strežnike trži pod imenom »SSL certificates«, spletna potrdila za fizične 

osebe pa kot »Digital IDs«. 
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podjetje. V večini primerov podjetja, ki se odločijo za to možnost, izdajajo navadna, 

torej nekvalificirana potrdila, ki jih uporabljajo za interne namene. Velja omeniti, da so 

stroški izdajanja kvalificiranih potrdil, ki ustrezajo pogojem, določenih v ZEPEP, 

izjemno visoki. Druga in lažja možnost pa je, da podjetje pridobi potrdila enega od 

overiteljev v Sloveniji ali od komercialnega (globalnega) ponudnika PKI storitev iz 

tujine in uporablja njihove storitve. Podjetje s tem overiteljske storitve prepusti v 

zunanje izvajanje komercialnim overiteljem (angl. outsourcing), samo pa postane del 

vertikalne mreže overiteljev. Overitelj v imenu naročnika s svojo infrastrukturo izdaja, 

upravlja in preklicuje digitalna potrdila. 

Oba načina imata določene prednosti in organizacija se mora odločiti, katerega bo 

izbrala. Analizirati je potrebno stroškovne faktorje, organizacijske probleme, vire, ki 

so že na voljo, kadrovske zmožnosti in predvsem namene uporabe potrdil. Kot že 

ime pove, je PKI samo infrastruktura in je kot taka neuporabna brez primernih 

storitev. 

V manjših in srednjih podjetjih se bodo odločali za uporabo storitev obstoječih 

overiteljev, v večjih pa bodo izbirali med obema načinoma. V večjih organizacijah se 

srečujemo še s paleto aplikacij, ki podpirajo uporabo potrdil. Po izbiri aplikacij, ki 

bodo podpirale potrdila, je odločitev v prid lastne CA v tem, da se izdaja potrdil 

prikroji zahtevam aplikacij. Velike organizacije imajo na voljo sistemski prostor in 

osebje, tako da glede tega ni zadržkov za lastno implementacijo. Po drugi strani pa 

obstaja splošni trend v zunanje izvajanje storitev v informacijski tehnologiji, predvsem 

zaradi zmanjševanja stroškov. Načrtovanje vpeljevanja PKI v infrastrukturo podjetja 

ali organizacije torej zahteva previdnost in skrbno načrtovanje. 

Argumenti v korist določeni izbiri so: 

a) Lastna CA: 

- izdana potrdila so zastonj, saj jih izdaja lastna organizacija. Izjema so 

kompleksni sistemi overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila, kjer je potrebno 

plačevati licenco za vsako izdano potrdilo. 

- overitelj prikroji potrdila organizaciji, 

- hitrejše upravljanje s potrdili, 

- popoln nadzor nad izdanimi potrdili in njihovemu stanju, 

- varnost v širšem pomenu ostaja znotraj organizacije, 

- bolj fleksibilen sistem, ker ni treba slediti napotkom zunanjega overitelja in se 

prilagajati 
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b) Uporaba storitev overitelja oz. zunanje izvajanje: 

- enostavnejša možnost; podjetje zaupa infrastrukturo specialistom in se 

osredotoči na svojo primarno dejavnost, 

- dostop do kvalificiranih potrdil je enostaven in stroškovno zelo ugoden, 

- začetni vložek je veliko manjši, prav tako ni posebne potrebe po organizaciji in 

projektnemu vodenju, 

- ni potreb po specializiranih kadrih in njihovemu izobraževanju, 

- ni potreb po večjem sistemskem prostoru in njegovem varovanju ter 

- ni vzdrževanja infrastrukture za izdajo potrdil. 

6.2 CA in RA rešitve ter ponudniki 

Če se organizacija odloči za postavitev lastne infrastrukture za izdajo potrdil, 

potrebuje določeno programsko opremo. Najpomembnejša programska oprema je 

tista, ki omogoča CA in RA storitve, saj to leži v središču PKI infrastrukture. V 

nadaljevanju so opisani glavni dobavitelji in njihove rešitve. 

6.2.1 Microsoft CA 

Microsoft omogoča, da se z najnižjimi stroški namesti lastna infrastruktura javnih 

ključev (PKI), saj je ta funkcionalnost vgrajena v sam strežniški operacijski sistem. 

Prav tako ni licenc za izdana potrdila. Sicer se Microsoftova vloga na PKI trgu 

povečuje, a kljub temu še njihova rešitev ne more tekmovati s priznanimi PKI 

rešitvami. Med drugim, v Microsoft CA ni vsebovana prava RA komponenta. 

Izdajanje potrdil z Microsoftovimi operacijskimi sistemi je podprto v Microsoft 

Windows 2000 Server in v družini Windows Server 2003. Verziji 2000 se ne posveča 

pozornosti zaradi obstoja novejših izdelkov, hkrati je proces zelo podoben v obeh 

sistemih. 

Microsoftova rešitev se med drugim od Entrustove razlikuje v tem, da si potrdilo 

imetnik izda sam, tako da vpiše podatke na interni spletni strani. CA administrator 

nastavi, ali se potrdilo izda v realnem času (takoj) ali paketno. 
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6.2.1.1 Microsoft Windows Server 2003 

Windows Server 2003 je trenutno najnovejši Microsoftov strežniški operacijski 

sistem. Prejšnje različice s težavo ustrezajo sodobnim zahtevam po varnosti, 

zmogljivosti in učinkovitosti. Spodbudna lastnost v primerjavi s prejšnjimi je tudi 

stabilnost. 

Orodje za upravljanje z digitalnimi potrdili se imenuje Certificate Services. Z njim se 

lahko vpeljuje tehnologije, kot so prijavljanje s pametno kartico, overjanje odjemalca 

prek protokola SSL, uporablja varno povezovanje s protokolom IPSec in uporablja 

ostale splošne storitve digitalnih potrdil. Z orodjem se izdajajo in preklicujejo 

standardizirana X.509v3 digitalna potrdila. Windows Server 2003 je dobra izbira za 

uvajanje infrastrukture javnih ključev v podjetjih, saj funkciji za samodejno prijavo 

(angl. autoenrollment) in obnavljanje ključev (angl. autorenewal) omogočata 

preprosto uvajanje pametnih kartic in digitalnih potrdil. 

Infrastruktura javnih ključev in pametne kartice so delno podprte v Standard in Web 

različici, polno podprti pa sta v preostali, Enterprise in Datacenter različici 

operacijskega sistema. Poleg PKI funkcij operacijski sistem podpira še šifriranje 

datotek in Kerberos avtentikacijo. 

6.2.2 Entrust 

Proizvajalec Entrust ponuja kompleksne rešitve PKI, katere uporabljajo velika 

podjetja in overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila. Nekoč kanadsko podjetje ima 

danes sedež v Teksasu v ZDA. Entrustove PKI rešitve so zelo uspešne, tudi zato, 

ker so na trgu že od leta 1994. V nalogi se osredotočam na tega proizvajalca, ker v 

Sloveniji programsko opremo Entrust uporabljajo AC NLB, Overitelj na Ministrstvu za 

javno upravo (bivši Overitelj na Centru Vlade RS za informatiko) in POŠTA CA, pa 

tudi zato, ker imam lastne izkušnje s to programsko opremo. 

Entrust ponuja veliko število PKI aplikacij oz. paketov za različne namene, kar je 

pozitivno prispevalo k tržnemu deležu. Njegovo rast še povečujejo ostali proizvajalci 

aplikacij, ki so prestali testiranja o združljivosti in pridobili znak »Entrust Ready«. 

Čeprav Entrust na določenih delih vpeljuje lastne formate, hkrati ponuja vmesnike v 

programski opremi, na katere se priključijo ostali proizvajalci s svojimi PKI produkti 

[1]. 
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Od ostalih proizvajalcev CA in RA rešitev se razlikuje v tem, da si mora uporabnik 

namestiti posebnega odjemalca, ki je edina programska oprema, ki dostopa do 

uporabnikovih potrdil. Digitalno potrdilo, shranjeno na disku ali pametni kartici, se 

imenuje Entrust profil (angl. Entrust profile) in je v drugačnem formatu, kot so PKCS 

standardi. Prednost odjemalca je v dodatnih storitvah, kot je avtomatska obnova 

potrdil, in v enotnih nastavitvah, katere uporabljajo vse druge, višje ležeče aplikacije. 

Zato se je končni, uporabniški del Entrustove programske opreme bolj uveljavil v 

internih okoljih podjetij oz. organizacij. Rešitev za izdajanje potrdil pa je primerna za 

vsa okolja. Velika prednost le-te je, da je že zelo zgodaj podpirala paketno (angl. 

batch) obdelavo potrdil. Entrustova arhitektura omogoča tudi podporo različnim 

nastavitvam za različne vloge, kot so varnostni nadzorniki (angl. security officers) in 

različni tipi administratorjev [5.b]. Na primer, lahko se nastavi, da sta za občutljive 

operacije potrebna dva nadzornika naenkrat. 

Najnovejša verzija Entrust PKI programske opreme je v7, v svetu pa še obstajajo 

Entrust v4.0, v5 in predvsem v6.0. Entrust je bil sploh prvi proizvajalec, ki je pridobil 

FIPS 140-1 certifikacijo [5.a]. Entrust verziji 4.0 in 5.0 ustrezata FIPS 140-1 Level 1, 

verziji 5.1 in 6.0 pa Level 2 certifikacijam [64.a]. Entrust verzije 4.0a, 5.0 in 5.1 

ustrezajo Common Criteria EAL 3, verzija 7.0 pa EAL 4+ [63.a]. 

V še zelo razširjeni verziji 6 obstajajo naslednji osrednji in izbrani paketi [5.b]:  

- Entrust/Authority (CA – osrednji del sistema), 

- Entrust/RA (programska oprema prijavne službe za izdajo potrdil) in 

- Entrust/Entelligence (odjemalec pri uporabniku). 

Imenik (angl. directory) je lahko katerikoli imenik, ki komunicira z uporabo LDAP 

protokola. Komunikacije med RA in Authority ter Entelligence in Authority potekajo po 

lastnih (angl. proprietary) protokolih, ki zagotavljajo zaupnost, verodostojnost in 

overovitev. Za avtomatizacijo upravljanja z uporabniškimi ključi komunicira 

Entelligence z Authority. Obstajajo tudi dodatki (angl. plug-in) k zgornjim paketom 

[5.b]: 

- Entrust/AutoRA (takojšnja izdaja potrdil preko spletne strani, brez potrebne 

potrditve administratorja), 

- Entrust/Timestamp (časovno žigosanje) in 

- Entrust/Roaming (varno prijavljanje uporabnikov s katerekoli postaje). 

Dodatna spletna rešitev Entrust/WebConnector se uporablja za podporo varnemu 

prevzemanju potrdil preko HTTP protokola. 
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Slabost osnovne verzije 6 je, da je potrebno razviti programsko opremo za 

upravljanje z naročili za paketno izdajo (obdelavo) potrdil. Celotni postopek namreč 

ni avtomatski, saj se zahteva prisotnost administratorja, razen če se dokupi 

Entrust/AutoRA. 

Osrednji element v trenutno zadnji verziji 7 je Security Manager. Security Manager je 

CA programska oprema, namenjena izdajanju in upravljanju digitalnih potrdil. 

Podobno kot pri verziji 6 proizvajalec tudi tukaj ponuja veliko ostalih dodatnih 

komponent. Security Manager 7.0 ustreza Common Criteria EAL 4 certifikacijam 

[5.a]. 

6.2.3 Ostali ponudniki 

Obstaja še ducat drugih proizvajalcev CA in RA programske opreme in ostalih 

produktov. Kot druga najbolj razširjena rešitev je donedavna prihajala od irskega 

proizvajalca Baltimore, ki pa danes več ne obstaja. Njihov produkt UniCERT je bil 

znan po jedrnatem grafičnem vmesniku [1], k njemu so pripadale še ostale PKI 

aplikacije, kot sta dodatek za šifriranje elektronske pošte in rešitev za podpisovanje 

HTML obrazcev (angl. form signing). 

HALCOM-CA uporablja rešitev Certificate Manager od švedskega Nexus-a [31]. 

Produkt je bil pred leti last švedskega podjetja SmartTrust [16.a], prej imenovanega 

Sonera SmartTrust in aktivnega v PKI v mobilni telefoniji. Certificate Manager je 

namenjen v glavnem za pametne kartice [1]. 

Tudi VeriSign, ki je predvsem znan kot ponudnik PKI storitev, prodaja svojo 

programsko rešitev, katero tudi sam uporablja. Rešitev, ki se prodaja pod imenom 

OnSite [12][2], je posebno načrtovana za velike PKI sisteme. V segmentu malih PKI 

je sicer uspešen Netscape CMS (Certificate Management System) [1]. Decembra 

2004 je to rešitev in pripadajoči Netscape Directory Server prevzel Red Hat [66]. Tudi 

RSA Security ima CA rešitev, ki se imenuje RSA Keon [1][19.a]. 

6.3 Programska oprema za strežnik potrdil in proizvajalci 

V omrežje se umesti strežnik, na katerega se namesti programska oprema, ki služi 

kot imenik digitalnih potrdil. Vloga imenika v infrastrukturi je zanesljiv in varen način 

shranjevanja in obnove digitalnih potrdil kot tudi registra preklicanih potrdil (CRL). Pri 
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implementaciji lastnega overitelja je potrebno preveriti in izbrati ustrezen imenik, ki ga 

podpira CA programska oprema. Programska oprema za strežnik potrdil običajno ni 

del proizvajalčeve CA ali PKI rešitve. To je zaradi dejstva, da na trgu obstaja veliko 

kvalitetnih rešitev za imenike, ki niso primarno namenjene samo PKI področju, 

ampak se lahko prav tako uporabijo kot strežniki potrdil. 

Poznamo več vrst imenikov, ki se tudi uporabljajo kot strežniki potrdil: X.500, LDAP, 

Novellov NDS in Microsoftov Active Directory, ki vedno bolj pridobiva na 

priljubljenosti. Tudi DNS strežnik se lahko uporabi kot strežnik potrdil, a ni doživel 

razširjenosti. Največji proizvajalci programske opreme za imenike (angl. directory 

service solution provider) so Microsoft, Sun, Siemens, Netscape oz. Red Hat (Fedora 

Directory Server namesto Netscape Directory Server), Novell in Syntegra. 

Večina današnjih strežnikov potrdil še vedno temelji na LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol). LDAP je v prvi vrsti protokol za dostop do informacijskih imenikov 

(registrov). Temelji na X.500 standardu in pripadajočem DAP protokolu za dostop do 

X.500 imenika, le da je LDAP precej preprostejši. Podpira TCP/IP protokol, ki je 

nujen za internetni dostop do imenika. LDAP je z uporabniškega stališča precej 

poenostavil X.500 imenik. Zato in ker je bil LDAP strežnik le posrednik zahtev do 

X.500 imenika, se je pojavila ideja o samostojnem strežniku LDAP. Infrastruktura s 

samostojnim LDAP strežnikom je enostavnejša, kar je prispevalo k njegovi 

razširjenosti. 

6.4 Programska oprema, ki podpira PKI 

6.4.1 Uporabniška programska oprema 

Programska oprema, ki jo uporablja končni uporabnik, je zelo pomembna. Mora biti 

enostavna za uporabo, a hkrati dovolj zmogljiva, da prepriča uporabnika v uporabo 

storitev PKI. Glede na namene uporabe poznamo naslednje izbrane rešitve za 

uporabo storitev PKI: 

- varni spletni dostop: spletni brskalniki (IE, Netscape oz. Mozilla, Opera in drugi), 

- šifriranje in elektronsko podpisovanje e-pošte ter preverjanje elektronskega 

podpisa: poštni odjemalci (Microsoft Outlook, Outlook Express, poštni odjemalci 
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za Netscape oz. Mozillo in za ostale brskalnike) in Entrust/Express, ki je dodatek 

za Microsoft Outlook, 

- šifriranje in elektronsko podpisovanje datotek: komercialne rešitve v Windows 

okolju, kot sta E-Lock ProSigner in Entrust/Entelligence, 

- podpora digitalnih potrdil za uporabo VPN: CheckPoint VPN odjemalec. 

6.4.2 Namensko razvite aplikacije 

V večjem podjetju ali organizaciji, kjer se oblikuje lastni overitelj, je potrebno razviti 

podporno programsko opremo, ki poveže informacijski sistem in podatkovne baze s 

CA programsko opremo. Po potrebi se poveže CA z zunanjimi institucijami. Potrebne 

so sledeče skupine aplikativnih rešitev:  

- programska oprema za podporo upravljanju s potrdili: namensko razvite aplikacije 

za naročanje izdaj, obnov in preklicev potrdil, ki se integrirajo k CA programski 

opremi, interne spletne strani za nadzor in obveščanje, programska oprema za 

integracijo z informacijskim sistemom organizacije, npr., da se podatki za izdajo 

potrdil uvažajo iz obstoječih podatkovnih baz. To je pomembno zato, da se čim 

več procesov avtomatizira in se minimalizira administracija. 

- spletne strani za prevzem digitalnega potrdila, če smo overitelj, ki izdaja 

kvalificirana potrdila. Sicer so spletne strani v splošni obliki vsebovane v paketu 

CA programske opreme. 

- podporna programska oprema v smislu prikaz informacije o stanju naročil in o 

stanju digitalnih potrdil, npr. že prevzet, še ne preklican, 

- programska oprema za preverjanje pravilnosti podatkov pred izdajo 

kvalificiranega potrdila. 

Zaželeno je, da so podatki na enem mestu, da je čas izdaje potrdila minimalen, 

zadovoljstvo uporabnikov pa največje. Optimalen sistem zahteva tudi kar največ 

avtomatiziranih procesov, da za administratorja ostanejo le nujni posegi. 

6.5 Strojna oprema 

Osnovna elementa večjih overiteljev sta CA strežnik in strežnik potrdil (npr. X.500). 

Vendar je potrebno za pravilno in varno delovanje več kot samo to. Podane so 

zahteve za strojno opremo za implementacijo overitelja: 
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- strežniki. Temeljna sta CA in strežnik potrdil, na katerih je operacijski sistem 

Microsoft ali UNIX. Večji overitelji bodo potrebovali še strežnike za prikazovanje 

stanja naročenih digitalnih potrdil in za naročanje izdaj potrdil, repliciran strežnik 

potrdil in namenske strežnike v sistemu požarne pregrade, kot je npr. Virtualvault. 

- LAN omrežje: pasivna in aktivna oprema (stikala, usmerjevalniki). V načrtovanju 

omrežja so pomembne tudi rezervne povezave. 

- delovne postaje za upravljanje potrdil, večinoma v Windows okolju, 

- omrežje za shranjevanje varnostnih kopij, kot je npr. omrežje SAN (Storage Area 

Network), 

- posebni tiskalniki in pakirni stroji. Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, 

imetnikom pošilja gesla v kuvertah, za kar potrebuje posebne tiskalnike ali tudi 

stroje za sestavljanje kuvert. 

- HSM naprave. HSM (Hardware Security Module) je opcijska strojna oprema, ki 

generira, hrani in ščiti kriptografske ključe ter izvaja kriptografske funkcije, kot je 

šifriranje. Overitelj na to opremo (medij) shrani svoj zasebni ključ, s katerim 

podpisuje javne ključe izdanih potrdil. Zasebni ključ overitelja je sicer lahko 

shranjen na disku, a se z uporabo HSM zelo zmanjša ogroženost zasebnega 

ključa in poveča varnost infrastrukture. HSM moduli so bolj uveljavljeni v tujini kot 

v Sloveniji, ker naprave niso poceni. Slabost HSM-ja je, da podpisovanje potrdil 

poteka nekoliko počasneje. 

- požarne pregrade. Mišljena je kompleksa požarna pregrada kot sistem v podjetju 

in enostavnejše oz. manjše samostojne naprave pred CA strežnikom. Naloga 

glavne pregrade je da ščiti notranje omrežje pred zunanjim in da zunanjega 

uporabnika pravilno usmeri skozi notranje omrežje do CA strežnika. Namenska 

pregrada pred CA pa omejuje dostop do istega strežnika.  

- sistem za omejevanje fizičnega dostopa in varovanje prostorov. Če vzpostavljamo 

overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila, so zahteve specificirane v Uredbi o 

pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje [4]. Med drugim je 

definirano, da morata s podatki za elektronsko podpisovanje overitelja upravljati 

vsaj dva overiteljeva zaposlena hkrati. 

Omejevanje dostopa s požarnimi pregradami in fizičnim varovanjem je zelo 

pomembno, ker se pri overiteljstvu upravlja z identiteto. 
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6.5.1 Dodatna strojna oprema za uporabnike 

Uporabniki se lahko odločijo za varnejše hranjenje zasebnega ključa z uporabo 

pametnih kartic in pametnih USB ključev, ki so bili opisani v poglavju 3.5.3. K opremi 

spadajo še bralniki kartic in programska oprema: gonilniki in vmesnik za upravljanje 

potrdil. Lastnost varnejših medijev je, poleg tistih navedenih v poglavju 3.5.3, da iz 

trgovin prihajajo modeli, ki ustrezajo vedno bolj rigoroznim standardom. 

6.6 Sistemski integratorji in ponudniki izobraževanj 

PKI je sistem, za katerega je potrebna obsežna sistemska integracija. Organizacija, 

ki vpeljuje lastno PKI infrastrukturo, ima možnost, da najame zunanja specializirana 

IT podjetja – sistemske integratorje (angl. system integrators, consultancy 

companies). Sistemski integratorji so podjetja z izkušnjami pri implementaciji in 

integraciji IT rešitev. Pogodbeno se jih najame kot izvajalca implementacije ali kot 

svetovalno družbo. V Sloveniji obstaja več dobrih podjetij, ki ponujajo storitev 

sistemske integracije. 

Organizacija lahko tudi poišče pomoč pri specializiranih pravnih podjetjih. V Sloveniji 

je to npr. podjetje [49], ki je sodelovalo z overiteljema SIGEN-CA in SIGOV-CA in pri 

pripravi ZEPEP. Pravno pomoč bo poiskal predvsem overitelj, ki želi izdajati potrdila, 

ki so kvalificirana. 

Na trgu v Sloveniji obstajajo tudi ponudniki izobraževanj s področja PKI. Večinoma 

so to podjetja, ki poleg palete izobraževanj izvajajo še uradni Microsoftov tečaj za 

implementacijo PKI s pomočjo Microsoftovih strežniških operacijskih sistemov. 

Obstaja še ponudnik izobraževanj Entrustovih tečajev [48], ki pa je bolj posrednik, 

ker se najame strokovnjak iz tujine. To je še en dokaz, kako specializirano je to 

področje in kakšno je število referenc. Priznati pa je treba, da je Slovenija majhen trg. 
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7. Primer implementacije PKI 

7.1 Splošna fizična arhitektura 

Sistemi v PKI infrastrukturi hranijo občutljive podatke. Zaradi tega morajo biti locirani 

za glavno požarno pregrado organizacije. CA sistem je še posebno pomemben, med 

drugim ta sistem hrani zasebni ključ overitelja. Ogroženost CA sistema bi pomenilo 

prekinitev celotnih PKI postopkov. Priporočljivo je, da se CA sistem postavi za 

dodatno notranjo požarno pregrado, da je zaščiten pred sistemi v sami organizaciji. 

Razumljivo je, da bo notranja požarna pregrada dopuščala promet med CA in RA 

sistemi kot tudi med ostalimi primernimi sistemi. 

Če želijo organizacije medsebojno dostopati do digitalnih potrdil, morajo biti imeniki 

dosegljivi drug drugemu. Tudi končni uporabniki dostopajo do potrdil. Imenik mora 

biti dostopen iz omrežja internet, zato se ga namesti na robu omrežja organizacije. 

Ampak organizacije uporabljajo imenik več kot samo za odlagališče potrdil. Npr., v 

omrežju podjetja so na Active Directory objavljeni vsi tiskalniki. Drugi podatki pa so 

preveč občutljivi, da bi bili javno dostopni. Zato se v praksi uporabljata dva imenika. 

Na zunanjem delu omrežja se kreira imenik, ki vsebuje samo javne ključe (digitalna 

potrdila), v notranjem omrežju pa imenik, ki vsebuje še ostale podatke. Notranjega ali 

glavnega (angl. main directory) uporabljajo uporabniki iz organizacije, zunanjega ali 

robnega (angl. border directory) pa zunanji uporabniki. Notranji periodično 

posodablja zunanjega, zato se zunanji imenik imenuje tudi repliciran imenik. 

Repliciran imenik se nahaja zunaj glavne požarne pregrade ali še bolje, na 

varovanem DMZ segmentu, tako da je še vedno javno dosegljiv, a bolje varovan.  

Slika 12 ilustrira opisano fizično arhitekturo. Arhitektura je zelo splošna in je značilna 

v tujini in doma. Predvsem se jo uporablja kot prvi korak pri umeščanju sistemov v 

infrastrukturo organizacije. 
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Slika 12: Splošna fizična arhitektura PKI infrastrukture (povzeto po: [43]) 

7.2 PKI v večjih podjetjih 

Logično je, da se mala podjetja ne bodo odločala sama vzpostaviti PKI infrastrukturo, 

ker je za njih najlažji način uporaba storitev overiteljev, ki izdajajo kvalificirana 

potrdila. Vzpostavitev lastne PKI je smotrna le za srednja in predvsem velika 

podjetja, kar je značilno tudi za tujino. Če se takšno podjetje odloči vzpostaviti lastno 

PKI, mora imeti pred tem točno določene namene uporabe potrdil. Primeri uporabe 

so lahko npr. varna izmenjava elektronske pošte, predvsem med oddaljenimi 

organizacijskimi enotami, kjer sporočila potujejo preko nenadzorovanega dela 

omrežja, ali pa enotno prijavljanje v sistem s pametnim USB ključem. Glede na 

potrebe po potrdilih se izbere programska oprema in načrtuje infrastruktura. 

Optimalno rešitev za vzpostavitev male ali srednje velike PKI infrastrukture ponuja 

operacijski sistem Microsoft Windows Server 2003, ki ima vključen t.i. Certificate 

Services, kot imenujejo CA oz. programsko opremo za izdajanje potrdil. Za zelo 

velika podjetja ali infrastrukture pa se v domačem in tujem gospodarstvu uporabljajo 

rešitve, ki so bile navedene v poglavjih 6.2.2 in 6.2.3. 
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7.3 PKI overitelja kvalificiranih potrdil 

Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, spada med velike sisteme PKI infrastrukture. 

Pri vzpostavitvi infrastrukture PKI overitelja kvalificiranih potrdil se srečujemo s 

problemom, kako umestiti overitelja v infrastrukturo organizacije, ki vpeljuje PKI, da 

bo zadoščeno zakonskim zahtevam glede overiteljstva in internim pravilnikom 

organizacije. 

Ključna elementa arhitekture sta strežnika CA in X.500. Na strežniku CA je 

nameščena najpomembnejša programska oprema namenjena izdajanju potrdil. Vsi 

overitelji v Sloveniji, ki izdajajo kvalificirana potrdila, razen HALCOM-CA, uporabljajo 

opremo proizvajalca Entrust, zato je implementacija prirejena za to okolje in sicer za 

verzijo 6. 

Najprej je potrebno izbrati in namestiti operacijski sistem Windows ali UNIX. Na 

strežnik CA se namesti Entrust/Authority, strežnik X.500 pa služi kot imenik potrdil 

(angl. directory). Kot primer izberemo programsko opremo Syntegra za opravljanje 

funkcije imenika. Entrust/PKI verzije 6 sicer podpira Microsoftov imenik Active 

Directory [5.a][5.b]. Programska oprema na strežniku CA komunicira z X.500, med 

drugim vpisuje v imenik podatke o izdanih in preklicanih potrdilih. 

Ostali viri sistema so omrežni elementi in zaščitni omrežni elementi, omrežje za 

shranjevanje varnostnih kopij ter programska podpora upravljanju s potrdili. V 

obravnavanem omrežju so to viri lokalnega omrežja (LAN), repliciran strežnik X.500, 

strežnik za naročanje izdaj potrdil, administratorska postaja, mala požarna pregrada 

(npr. Firewall PIX), sistem požarne pregrade samega podjetja, sistem varnostnega 

kopiranja ter strežnik Virtualvault. Celotna infrastruktura je prikazana na sliki 13. 

Navedena struktura je urejena tako, da interni poslovni sistemi in aplikacije podjetja 

dostopajo do infrastrukture, predvsem do strežnika CA in X.500. Tudi aplikacije za 

zunanje sisteme in zunanji uporabniki uporabljajo storitve overitelja. Pri prevzemanju 

potrdil le-ti dostopajo do strežnika CA. Pri pregledovanju javnih ključev pa je cilj, da je 

notranja infrastruktura varna oz. da zunanji uporabniki ne pridejo v notranjo mrežo. V 

ta namen je v infrastrukturo dodan repliciran strežnik X.500 v posebni coni, ki ni v 

notranjem omrežju. 
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Slika 13: Infrastruktura overitelja kvalificiranih potrdil (vir: povzeto po [6.b]) 
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Oba glavna strežnika sta priključena na stikalo, to pa redundančno preko dveh 

povezav na omrežje, npr. na dve trinivojski stikali, ki sta del lokalnega omrežja. 

Primarna povezava, navadno optična (GbE), je delujoča, druga pa je v stanju 

pripravljenosti (npr. 100 Mbit/s Ethernet). 

V posebni coni (t.i. DMZ) sta Virtualvault in repliciran strežnik X.500, katerega 

funkcija je objavljanje registra preklicanih potrdil (CRL) in digitalnih potrdil (javnih 

ključev) zunanjim sistemom. Glavni strežnik X.500 pošilja CRL sezname in javne 

ključe na repliciranega, katerega naloga je samo objavljanje teh podatkov, seznami 

pa so tako vidni zunanjim uporabnikom. Podatki se kopirajo na povezavah na levi 

strani slike (od CA preko požarnih pregrad do repliciranega strežnika). Dostop do 

repliciranega strežnika je možen samo iz zunanje mreže, interni sistemi podjetja pa 

preverjajo CRL sezname oz. iščejo javne ključe neposredno na X.500 strežniku. Ob 

izpadu strežnika X.500 uporablja replicirani strežnik zadnji veljaven CRL. Aplikacije 

zunanjih sistemov preverjajo potrdila v CRL seznamu, tako da preklicanim 

preprečujejo vstop. Načini dostopa in nastavitve programske opreme za dostop do 

CRL seznamov so opisani v politikah, ki jih objavi overitelj. 

Lastnost infrastrukture javnih ključev je, da se digitalna potrdila, torej osebni podatki 

in javni ključi, objavijo na javnem strežniku, ki je v tem primeru repliciran strežnik 

X.500. S tem se strinja vsak imetnik potrdila pred izdajo, kar je navadno opisano na 

vlogi. Uporabniki v infrastrukturi imajo možnost, da na enostaven način varno 

komunicirajo med sabo, kjer smo se izognili neposredni izmenjavi ključev. Vsak 

uporabnik si želen javni ključ prenese iz tega strežnika. Iskanje in prevzem javnih 

ključev je možen preko spletne strani oz. z LDAP protokolom. 

Prevzem digitalnega potrdila poteka tako, da uporabnik pride v omrežje vse do 

posebnega strežnika Virtualvault, kjer so nameščene skripte za prevzem potrdil. 

Virtualvault (iz angl.: navidezni trezor) je operacijski sistem oz. varnostno prilagojen 

HP-UX, sicer pa je to prehod v vlogi požarne pregrade med zunanjimi uporabniki in 

strežniki spletnih storitev. Vloga Virtualvaulta v tem primeru je, da uporabnika 

pravilno in varno usmerja v omrežje, medtem ko prevzema potrdilo iz strežnika CA ali 

pa se samo prijavlja v aplikacijo, ki jo nudi podjetje. 

Za prikazovanje obdelav izdanih potrdil in predvsem za izvajanje izdaj potrdil sta 

potrebna še strežnik s podatkovno bazo izdanih potrdil, ki je priključen v omrežje v 

sistemskem prostoru, in administratorske postaje. Oba elementa sta priključena vsak 

na svoje stikalo in sta razvidna na sliki 13. Administratorske postaje so nameščene v 
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sobi za CA administracijo ali kjerkoli v omrežju podjetja, le da so logično ločene in 

varovane. Na postajah je nameščena posebna programska oprema za upravljanje 

potrdil. Prijavna služba (RA) opravlja vnos vlog (administracijo) iz teh postaj ali iz 

drugih, podatki pa se uvozijo v posebno bazo, CA osebje pa izvaja izdajo in 

preklicevanje potrdil (upravljanje). T.i. Entrust/RA programska oprema za upravljanje 

potrdil v Windows okolju je združljiva s CA programsko opremo in programsko 

opremo za imenik X.500, nameščeno na Windows kot tudi na UNIX operacijskem 

sistemu. Za izdajo potrdil uporabnikom se overitelj vedno poslužuje administratorskih 

postaj in nikoli neposredno s CA strežnika. 

Pomembno v infrastrukturi je, da s požarnimi pregradami in usmerjevalniki omejimo 

promet po določenih številkah vrat (»portih«). Vse, kar je nepotrebnega blokiramo, da 

povečamo varnost omrežja. Na primer, odprto pustimo dostop do prevzemanja 

potrdil, dostop administrativne postaje do CA, omrežne protokole za obveščanje o 

izpadih v omrežju, dostop do sistema za shranjevanje varnostnih kopij in potrebno 

komunikacijo med CA strežnikom in X.500. 

Overitelj v tem poglavju izdaja kvalificirana potrdila, kar pomeni, da morajo biti 

podatki v potrdilu pravilni. Za dosego tega cilja se mora overitelj povezati z javno 

bazo osebnih podatkov. Primer rešitve je, da namensko razvita aplikacija pred izdajo 

potrdila z uporabo SOAP (Simple Object Access Protocol) protokola preveri 

pravilnost podatkov v spletni storitvi (angl. web services) in se na podlagi odgovora 

odloči, ali izda potrdilo oz. zavrne naročilo. 

7.3.1 Shranjevanje varnostnih kopij 

Pomemben del sistema je shranjevanje varnostnih kopij (angl. backup), npr. preko 

omrežij podatkovnih centrov (SAN - Storage Area Network). Velja omeniti, da je to 

ločeno omrežje, ki sloni na optičnih povezavah in sicer v današnjem času predvsem 

na DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) sistemih. WDM je postopek, pri 

katerem se uporabljajo različne barve svetlobe za prenos več komunikacijskih 

kanalov skozi eno optično vlakno. Gosti (angl. Dense) WDM sistemi pa omogočajo 

zelo ozke presledke med optičnimi komunikacijskimi kanali. Tehnologije prenosa 

podatkov v SAN omrežju so: 
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- FC (Fibre channel), ki je ANSI standard, omogoča full duplex ter hitrost prenosa 

podatkov 1 Gb/s. Danes je možna že hitrost 4 Gb/s, v bližnji prihodnosti pa 10 

Gb/s. 

- FICON (Fiber Connectivity), IBM-ova tehnologija za prenos podatkov po optičnih 

vlaknih, ki je izboljšala omejitve pri ESCON-u. Omogoča full duplex ter 1 Gb/s in 2 

Gb/s. Spodnji sloji protokolnega sklada so enaki FC (Fibre channel). 

- ESCON (Enterprise System Connection), IBM-ova tehnologija, ki ne omogoča full 

duplexa, podprta hitrost pa je 17 MB/s. 

CA strežnik je priključen na lokalno omrežje, kot tudi na omrežje SAN, kar prikazuje 

slika 14. Strežniki vsak dan ob določeni uri pričnejo shranjevati varnostno kopijo. 

Varnostne kopije so šifrirane, za obnovitev le-te (angl. restore) pa je potrebno geslo. 

Podatki se do knjižnic prenašajo preko namenskih optičnih SAN vmesnikov, 

optičnega omrežja in optičnih stikal. Knjižnice so v velikih organizacijah ali sistemih 

aparature, ki s pomočjo robota kopirajo podatke na medije (trakove). Stikala preko 

optične infrastrukture zagotavljajo povezljivost do knjižnice oz. do dveh knjižnic, če je 

infrastruktura podvojena, kar je priporočljivo. Podvojeni knjižnici se nahajata na 

različnih lokacijah. Rezervna lokacija danes ni redkost niti v Sloveniji, saj v večjih 

sistemih (organizacijah) potekajo načrti neprekinjenega poslovanja (angl. BCP – 

Business Continuity Plan). Tako je zagotovljeno delovanje servisa tudi ob izpadu ene 

od komponent SAN omrežja. 
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Slika 14: Umestitev CA strežnika v SAN omrežje 

Kot je zahtevano v Uredbi o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko 

podpisovanje [4], mora overitelj zagotoviti varno shranjevanje najmanj dveh 

varnostnih kopij na tak način, da se prepreči izguba podatkov ali uporaba podatkov s 

strani nepooblaščenih oseb. Varnostne kopije morajo biti shranjene ločeno od 

overiteljevega informacijskega sistema za upravljanje kvalificiranih potrdil na drugi 

varni lokaciji. Overitelj mora v dnevnik zapisovati podatke o shranjevanju varnostnih 

kopij. 

8. Brezžična infrastruktura javnih ključev - WPKI 

8.1 WPKI in razlogi za vpeljavo 

Naslednji dejstvi odpirata vrata vpeljavi infrastrukture za varni dostop do storitev 

preko mobilnih telefonov: 

- zmogljivost mobilnih telefonov. Današnji mobilni telefoni so sposobni brati lastna 

potrdila overiteljev, shranjena v pomnilniku telefona, in uporabnikove ključe, 

shranjene na SIM kartici. Hkrati so dovolj zmogljivi za elektronsko podpisovanje in 

šifriranje ter hkrati postajajo vse bolj zmogljivi. 
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- število mobilnih telefonov in pogosta uporaba. Mobilni telefon je v svetovnem 

merilu pristal na prvem mestu po številu terminalne opreme, ki je sposobna 

upravljati z digitalnimi potrdili in dostopati do spleta, torej pred osebnim 

računalnikom [16.c][47][59]. Po podatkih Mobile Tracker je bilo konec leta 2005 v 

svetu dve milijardi mobilnih telefonov, v letu 2010 bi jih naj bilo dvakrat več [8.b]. 

Število mobilnih telefonov je že danes približno desetkrat večje od števila osebnih 

računalnikov. Tudi če primerjamo slovenske podatke, je veliko več mobilnih 

uporabnikov kot je uporabnikov interneta ali priključkov do interneta. Penetracija 

končnih uporabnikov mobilnih storitev se je konec leta 2004 navidezno zmanjšala 

iz 92,5% na 87% glede na število prebivalstva v Sloveniji zaradi spremenjene 

metodologije štetja mobilnih uporabnikov, a se je marca 2005 spet približala 90% 

[41.b][41.c]. Ocena števila PC uporabnikov interneta v Sloveniji za september 

2006 znaša 880.000 mesečnih uporabnikov [58]. Tedenskih in dnevnih 

uporabnikov je še manj, za primerjavo ocena za oktober 2005: 840.000 mesečnih 

uporabnikov, 700.000 tedenskih uporabnikov in 500.000 dnevnih uporabnikov 

[58]. Število priključkov do interneta na dan 31. marca 2006 (širokopasovnih in 

ozkopasovnih skupaj) je bilo 643.521 [41.c]. 

Za vpeljavo varnih storitev v mobilni telefoniji se uporabi brezžična PKI infrastruktura 

ali WPKI (Wireless Public Key Infrastructure). WPKI je podaljšek PKI-ja v brezžičnih 

komunikacijah, vsebuje pa večino tehnologij in konceptov PKI-ja. Omogoča 

avtentikacijo uporabnika ob prijavi v različne storitve in elektronsko podpisovanje 

dokumentov. Skratka, omogoča varno mobilno poslovanje. Prav zaradi varnosti PKI-

ja se v mobilnih komunikacijah uveljavlja WPKI. Pričakuje se, da bo PKI oz. WPKI 

postal de facto varnostni standard v mobilnih komunikacijah. 

S pomočjo WPKI mobilni telefon postane sredstvo za identificiranje uporabnika v 

digitalnem svetu, WPKI pa znižuje oviro do masovne uporabe digitalnih potrdil. 

Razlog za vpeljavo WPKI je v tem, da se mobilni telefon priredi za plačevanje in da 

bodo poslovni subjekti razširili poslovanje k mobilnim strankam. Enostavno rečeno, 

cilj je, da bo mobilni telefon postal denarnica. Varno in enostavno plačevanje z 

mobilnim telefonom bo po predvidevanjih strokovnjakov ena najhitreje rastočih 

storitev v plačilnem prometu za širšo javnost. 
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8.2 Infrastruktura 

Če kartica SIM vsebuje varnostni modul, lahko uporabljamo dodatne storitve GSM 

telefonije, kot je elektronsko podpisovanje. Ob predpostavki seveda, da operater 

podpira varne storitve in ima nadgrajeno infrastrukturo. Potrebujemo še PIN za 

podpisovanje, ki ga dobimo skupaj s kartico SIM od operaterja. Varnostni modul 

vsebuje javne in zasebne ključe za potrditve, zapisal pa jih je operater ali ponudnik 

storitev. SIM kartica z varnostnim modulom vsebuje procesor, da lahko upravlja z 

asimetričnimi ključi. Zato se imenuje tudi varna SIM kartica. Podobno kot bralnik 

pametne kartice ima mobilni telefon prav tako funkcijo bralnika varne SIM kartice. 

Obstaja več varnostnih modulov ali dodatkov za SIM kartice z WPKI 

funkcionalnostjo. V literaturi se najbolj pogosto omenja WIM (Wireless Identity 

Module), ki je neke vrste nadgradnja WAP-a, ne smemo pa tudi pozabiti na modul 

proizvajalca SmartTrust. V obeh primerih potrebujemo par ključev shranjenih na SIM, 

ki jih upravlja modul. Naloga WIM-a je, da izvaja kriptografske operacije: 

- generira naključna števila, 

- generira par ključev po asimetričnem algoritmu, 

- hrani zasebni in javni ključ, 

- hrani digitalna potrdila, 

- generira zahtevek za podpis javnega ključa in shrani potrdilo, ki ga dobi od 

overitelja, 

- elektronsko podpisuje podatke, kadar to zahteva protokol WTLS, in 

- opravi vse potrebne operacije za izmenjavo skupnega ključa za šifriranje 

podatkov [52]. 

WIM in WTLS uporabljata oskubljeni format X.509 digitalnih potrdil. Glede hranjenja 

digitalnih potrdil sta dve možnosti: 

- potrdilo se hrani v WIM elementu ali 

- WIM hrani samo naslov (URL) strani, kjer je shranjeno potrdilo. 

Slabost WIM-a je, da deluje samo na približno 20% mobilnih telefonov [46.c]. 

Mobilni telefoni z varno SIM kartico omogočajo varni dostop do ponudnika storitev. 

Sicer bi lahko večino storitev ponujal operater, a da ohranja prednost pred 

konkurenco, mora odpreti mobilni sistem zunanjim ponudnikom storitev. Možnosti so 

naslednje: 
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a) WAP 1.2, WTLS in WIM 

WAP protokol verzije 1.2 podpira varnostni mehanizem WTLS (Wireless 

Transport Layer Security), ki je prirejen TLS in je podoben SSL-u. Medtem ko se 

SSL lahko integrira nad zanesljivim in povezavno orientiranim TCP-jem, WTLS 

prav tako podpira nepovezavno orientirane protokole [1]. Šele v WAP verzijo 1.2 

je bila vključena možnost, da se v okviru protokola WTLS overi klientovo digitalno 

potrdilo. Ta verzija WAP-a zagotavlja avtentikacijo na strežniški in uporabniški 

strani. Tako WTLS kot SSL podpirata digitalna potrdila na strežniku in klientu, 

vendar se WTLS uporablja od WAP prehoda do uporabnika. Med operaterjem in 

ponudnikom storitve se uporablja SSL, kar pomeni, da na prehodu prihaja do 

pretvorbe (slika 15). Dešifriranje in šifriranje v drug protokol lahko predstavlja 

varnostno luknjo [47]. Problem se delno rešuje tako, da se poleg šifriranja na 

transportnem nivoju uporabijo kriptografske funkcije aplikacijskega sloja. Za 

zaščito povezave od WAP prehoda do ponudnika storitev mora poskrbeti 

ponudnik storitev. Element, ki služi za overitev mobilnega telefona, je WIM. Kot 

vidimo iz slike 15, so digitalna potrdila v tem primeru shranjena na strežniku 

potrdil, do katerega imata povezavo tako operater kot ponudnik storitev. Preden 

se vzpostavi varna povezava, se preveri veljavnost digitalnega potrdila. 

Arhitektura na sliki je trinivojska. Sestavlja jo mobilni telefon z varno SIM kartico, 

WAP prehod in aplikacijski strežnik. 

 

Slika 15: Infrastruktura WPKI z WAP 1.2, WTLS in WIM 
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b) WAP 2.0 

Šele s prihodom WAP-a 2.0 je bila prvič dodana varnost med končnima 

entitetama (angl. end-to-end). WAP 2.0 podpira TLS in SSL, ki bi se vpeljala kot 

tunel med uporabnikom in ponudnikom storitve [47]. Vendar mora za vpeljavo 

TLS-a mobilni telefon imeti pametni brskalnik ali WIM na SIM kartici. Na splošno 

pri WAP 2.0 ne prihaja do pretvorbe v drug protokol. 

c) šifrirani SMS-i 

Šifriran način prenosa SMS-ov poteka med uporabnikom in operaterjevim 

strežnikom. Uporabnik med uporabo varnih storitev vseeno ne ve, da je prejel 

SMS. Med operaterjem in ponudnikom storitve se uporablja SSL, kar pomeni, da 

pri tem načinu prav tako prihaja do pretvorbe pri operaterju. 

Digitalna potrdila uporabnika v WPKI niso nujno shranjena na mobilnem telefonu. 

Klient se lahko obrača na prehod in ta na strežnik potrdil, da se pridobi potrdilo. S 

tem se privarčuje na pasovni širini, vendar mora biti strežnik potrdil razpoložljiv v 

vsakem trenutku v omrežju. 

Univerzalna infrastruktura bi bila z uporabo SSL-a, protokola, ki se uporablja na 

osebnih računalnikih za dostop do varnih storitev. Če bi mobilni telefoni podpirali 

SSL, bi bil ta protokol enoten na celi poti od uporabnika, operaterja, interneta do 

ponudnika. Predvidevam, da bo v mobilni telefoniji v prihodnosti potekala migracija 

na SSL. 

8.3 Storitve WPKI 

Pred tremi leti so z raziskavo [60] ugotovili, da obstaja dobra razširjenost mobilnih 

komunikacij, toda slaba razširjenost uporabe storitev mobilnega poslovanja. Slednje 

prikazuje slika 16. Ugotovljeno je še, da ni bistvenih razlik med mnenji uporabnikov iz 

različnih evropskih držav (slika 17) in da so nove tehnologije pospešile uporabo 

storitev mobilnega poslovanja. 
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Slika 16: Razširjenost uporabe mobilnih storitev (vir: [60]) 
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Slika 17: Primerjava razširjenost uporabe mobilnih storitev po državah (vir: [60])  
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Pričakuje se, da bo WPKI povečala uporabo varnih mobilnih storitev, kot je mobilno 

poslovanje. Enako, kot je bilo v žičnih komunikacijah: z vpeljavo PKI, overitelja in 

digitalnih potrdil se je zelo povečalo število varnih spletnih storitev, ki še vedno 

narašča. Toda hkrati je pomembno, ponuditi mobilne storitve glede na želje in 

zahteve uporabnikov. V mobilni telefoniji so z vpeljavo WPKI možne naslednje 

storitve: 

- elektronsko podpisovanje, 

- mobilno bančništvo, 

- spletno nakupovanje, 

- nakup vstopnic, rezervacije, 

- vladne spletne in mobilne storitve, 

- rezervacija in plačilo počitnic v zadnjem hipu (angl. last minute), 

- borzno trgovanje, 

- plačila, 

- volitve, 

- stave, 

- elektronska osebna izkaznica in 

- ostale storitve, kjer je potrebna avtentikacija imetnika. 

Elektronsko podpisovanje se uporablja ob brskanju WAP strani in je temelj pri 

vpeljavi mobilnega bančništva in nakupovanja. Omogoča, da elektronsko podpišemo 

pogodbo ali transakcijo. Podpisovanje se sproži s programsko kodo, ki je vgrajena v 

WAP stran. Uporabnik najprej v pogodbo ali obrazec vpiše vse potrebne podatke, 

med katerimi je tudi mobilna telefonska številka, nakar se izpiše besedilo, s katerim 

se uporabnik strinja in ga želi podpisati. Potem sledi podpisovanje, kjer mora 

uporabnik vpisati PIN za podpisovanje, ki se seveda ne pošlje iz telefona. Preko 

varnega kanala se elektronsko podpisana vsebina pošlje ponudniku storitev. Na 

koncu se v večini primerov izpiše potrdilo. 

V mobilni telefoniji so pogrešane storitve, kjer elektronsko podpisuje uporabnik. 

Potrebne so namreč določene nadgradnje pri operaterju in uporabniku (varna SIM 

kartica). Kljub temu se že uporabljajo storitve, kjer podpisuje operater. Primer je e-

račun za opravljene storitve mobilnih telekomunikacij. Mobitelovi in Si.mobilovi 

naročniki imajo od marca 2006 možnost, da na svoj elektronski naslov prejmejo XML 

datoteko oz. račun, ki je usklajen s standardom e-SLOG. Datoteka vsebuje 

elektronski podpis, ki potrjuje pristnost izdajatelja računa. 
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Mobilni telefon z varno SIM kartico in parom ključev se tudi uporablja kot elektronska 

osebna izkaznica (e-OI). Na Finskem že poteka tak projekt od jeseni 2003 [54], 

imenovan m-uprava, oz. od julija 2005 [16.b][16.e] v sodelovanju s SmartTrustom in 

operaterjem Elisa. To je možno, ker se funkcionalnosti, podobne pametnim karticam, 

vgradijo v SIM kartico, ki tako postane sredstvo, ki avtenticira imetnika, varuje 

identiteto in na zahtevo ustvarja pravno veljavne elektronske podpise. Korak 

vgradnje državne identifikacije v mobilni telefon (SIM kartico) je logično nadaljevanje 

klasične e-OI na pametni kartici. S tem se bo tudi povečala uporaba varnih storitev z 

mobilnim telefonom. E-OI bi se lahko uporabljala vsepovsod kot navadna osebna 

izkaznica. Pri obisku zdravnika bi potrdili vpogled v podatke o svojem zdravstvenem 

zavarovanju in v primeru veljavnosti smo upravičeni do zdravstvenih storitev. E-OI je 

lahko tudi podlaga pri vpeljavi e-volitev preko mobilnega telefona. 

Če se mobilni telefon priključi na osebni računalnik in se uporabi kot bralnik varne 

SIM kartice (slika 18), na katerem je shranjeno digitalno potrdilo in zasebni ključ, se 

lahko uporabljajo vse ostale storitve, kot so jih uporabniki vajeni z osebnih 

računalnikov: elektronsko podpisovanje dokumentov in spletnih obrazcev, varna 

elektronska pošta, varni dostop do spletnih portalov preko SSL protokola, oddaljeni 

(VPN) dostop do službenih omrežij ipd. Pri implementaciji brez modula WIM bo moral 

biti izpolnjen en pogoj: povezava mora potekati preko operaterja, ki doda digitalno 

potrdilo. 

službeno
omrežje

INTERNEToperater

strežnik 
potrdil

VPN

 

Slika 18: VPN dostop z mobilnim telefonom in varno SIM kartico 
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Podjetje Halcom je v sodelovanju z operaterjem Mobitel razvilo varni mobilni plačilni 

sistem (Hal M-Payment). Uporablja se Mobitelova infrastruktura WPKI. Kot trdijo, 

rešitev za plačevanje prek mobilnega telefona izpolnjuje oba najpomembnejša 

kriterija za razmah te storitve: varnost in enostavnost. Rešitev je za uporabnike 

varna, saj vsako svojo transakcijo podpišejo z elektronskim podpisom. Uporabnik 

prejme na svoj mobilni telefon račun v obliki kratkega sporočila SMS. Če ga želi 

plačati, stisne gumb OK in vpiše posebno geslo (PIN), ki aktivira elektronski podpis 

na pametni kartici SIM. Nato dobi uporabnik SMS povratnico kot potrdilo, da je račun 

plačan [8.b]. 

8.4 Mobitelova platforma 

Mobitel je v aprilu 2006 sklenil dogovor s ponudnikom mobilnih rešitev SmartTrust 

[16.d] za izgradnjo platforme, ki bo avtenticirala naročnike v naprednih mobilnih 

storitvah, kot sta mobilno bančništvo in e-vladne storitve. S tem je potrdil, da spada 

med najrazvitejše operaterje, pripravljene za uvajanje najsodobnejših rešitev. Tržno 

ime storitve bo M-certifikat, Mobitel in stroka pa jo imenujeta WPKI. Prva storitev bo 

prijava v storitev Monitor, kjer bo naročnik npr. naredil spremembo naročniškega 

razmerja. Uporabniki storitve bodo tudi elektronsko podpisovali transakcije. Projekt 

M-certifikat bo odprl vrata zunanjim ponudnikom storitev, ki bodo imeli možnost 

ponuditi storitve varnega mobilnega bančništva in trgovanja. Načrtuje se nova verzija 

Mobe (aplikacije za mobilno bančništvo z Novo Ljubljansko banko), oddaja 

dohodnine in prijava na portal državne uprave. Pri Mobitelu so ponudniki storitev 

dobrodošli. 

Tehnologija sloni na brezžični PKI (WPKI), kjer se na SIM kartico zapišeta javni in 

zasebni ključ. Slednji je povezan z naročnikom. Ob elektronskem podpisovanju se od 

uporabnika zahteva, da vpiše posebni PIN, ki odklene zasebni ključ. Zahtevek za 

elektronski podpis pošlje aplikacija. Mobilni telefon se pri tem uporabi kot bralnik 

asimetričnih ključev na SIM kartici. Digitalno potrdilo bo shranjeno na dveh LDAP 

strežnikih: ena kopija pri overitelju in druga na Mobitelu. Kopija pri operaterju je 

potrebna zaradi pohitritve postopka. Lastnost Mobitelove WPKI v primerjavi z 

»žično« PKI je torej ta, da uporabnik ne hrani digitalnega potrdila na SIM kartici. 

Uporabnik bo moral obvezno prejeti novo SIM kartico zaradi dodanega varnostnega 

modula, katerega dosedanje kartice nimajo. Primer modula je WIM, a kot že 
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omenjeno, njegova slabost je v tem, da deluje samo na približno 20% telefonov. Zato 

so se odločili za SmartTrustov modul, ki podpira šifrirani način prenosa SMS-ov med 

uporabnikom in Mobitelovim strežnikom. Na sploh obstaja veliko nekompatibilnih 

rešitev proizvajalcev. Povezava med Mobitelom in ponudnikom storitve bo potekala 

preko protokola SSL/TLS. SmartTrust ima prav tako že nekaj referenc s področja 

WPKI in je dolgo prisoten na trgu [16.a][46.c]. Predvsem pa so s to odločitvijo 

pridobili vse Mobitelove uporabnike, ker bo storitev neodvisna od vrste mobilnega 

telefona. Pri tem ne bo tehničnih omejitev, da potrdila ne bi prejel tudi predplačniški 

uporabnik. Vendar bo s tem zaradi identifikacije izgubil anonimnost. Zaradi odločitve 

za šifriran način prenosa SMS-ov je sistem zgrajen tako, da se digitalna potrdila ne 

shranjujejo na SIM kartico. Če bi se poleg podpisa prenašalo tudi potrdilo, bi to 

precej povečalo število SMS-ov in tako podražilo uporabo storitve. 

Na varno SIM kartico je dodana SmartTrustova posebna programska oprema 

imenovana WIB (Wireless Internet Browser), ki kontrolira menije in ključe, zahteva 

vpis PIN-a pri podpisovanju ipd. WIB je neodvisen od različnih tipov SIM kartic in 

mobilnih telefonov [16.a]. WIB vsebuje vtičnike (angl. plug-in). Na Mobitelu so dodali 

dva vtičnika imenovana P7 in FP: za elektronski podpis in avtentikacijo. V primeru 

virusa je varnost enaka, ker virus v nasprotju z vtičnikom ne more upravljati s ključi. 

Predvsem pa zna WIB brati in izvajati operaterjeve ukaze. To predvsem pomeni, da 

omogoča posodobitev aplikacij na SIM kartici, kot sta aplikaciji Mobitelov meni in 

Moba za mobilno bančništvo. Posodobitev se zažene preko omrežja, navadno je to 

ponoči, uporabnik pa posodobitve ne opazi. Ker celoten sistem sloni na SMS-ih, 

posodobitve prav tako potekajo v obliki SMS-ov in sicer po OTA (over-the-air) 

protokolu za posodobitve v mobilni telefoniji. Na Mobitelovi strani za to skrbi strežnik 

DP7 (Delivery Platform version 7), kot prikazuje slika 19. SMS-e dostavlja SMS-C 

(SMS Center). V infrastrukturo je dodan še podpisni strežnik z internim imenom 

Validator, ki upravlja prevzemanje potrdil, zahteve za podpis in avtentikacijo ter 

dodaja uporabnikovo digitalno potrdilo elektronskemu podpisu. Glede digitalnih 

potrdil in podpisa skrbi DP7 le za prenos. 
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Slika 19: Infrastruktura WPKI operaterja Mobitel 

8.4.1 Postopek registracije in prevzema digitalnega potrdila 

Mobitel bo v tem projektu priznal vse štiri slovenske overitelje, ki izdajajo kvalificirana 

potrdila. V načrtu je, da bodo ti izdajali potrdila za uporabo v storitvi, Mobitel pa bo 

postal njihova prijavna služba (RA). V začetku bo digitalna potrdila izdajal HALCOM-

CA. Uporabljala se bodo klasična digitalna potrdila v X.509v3 formatu s 1024 bitno 

dolžino ključev. Zavzemajo se za kvalificirana potrdila z maksimalno časovno 

veljavnostjo potrdil po zakonu, to je pet let. Tudi tujim overiteljem ne bodo zaprli vrat. 

Dosedanjega svojega overitelja pa bodo ukinili. 

Proces registracije bo potekal na sledeč način: 

1. Uporabnik se bo na Mobitelovem centru identificiral z osebnim dokumentom in 

oddal vlogo za prevzem digitalnega potrdila. Prevzel bo varno SIM kartico z 

vključeno WPKI funkcionalnostjo. 

2. Po pošti bo prejel kodo PIN za prevzem potrdila.  

Postopek prevzema digitalnega potrdila bo potekal takole: 

3. Uporabnik bo v nadaljevanju postopka 

a. na mobilnim telefonu obiskal meni Mobitel, ki je shranjen na novi SIM 

kartici, in izbral »Namestitev« 

b. ali poslal SMS s ključno besedo. 

4. Vpisal bo prejeto kodo za prevzem potrdila. 
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5. Uporabnik si bo izmislil geslo (PIN) za uporabo potrdila oz. bolj točno za 

varovanje zasebnega ključa (geslo za podpis). To geslo lahko uporabnik 

spremeni, Mobitel in overitelj pa ga ne moreta. Edino kar bo lahko Mobitel storil, 

je, da bo poslal ukaz za ponastavitev (reset) gesla, ko bo uporabnik želel prevzeti 

novo potrdilo. 

6. Na SIM kartici se bosta s postopkom OBKG (On-Board Key Generation) 

generirala dva para ključev. Postopek lahko tudi traja do 30 sekund. Za dva para 

so se odločili zaradi varnosti. En par ključev se bo uporabljal izključno za 

elektronski podpis, ostali za šifriranje. 

7. Generira se podpisan zahtevek v formatu PKCS #10 za izdajo potrdila, ki vsebuje 

javni ključ in se preko Mobitelovega omrežja posreduje do overitelja. 

8. Overitelj na podlagi zahtevka izda digitalno potrdilo. Kopija potrdila se shrani na 

Mobitelov LDAP strežnik. SIM kartica ne hrani digitalnega potrdila. 

9. Na SIM kartico prispe obvestilo o uspešni izdaji digitalnega potrdila. 

SIM kartica bo lahko hranila največ šest parov ključev, tri pripadajoča potrdila bodo 

shranjena na strežniku. Ključi so varno shranjeni na SIM kartici, zato je nemogoč 

izvoz ključev na drug medij. Prav tako ni mogoč uvoz drugih ključev ali potrdil na SIM 

kartico. 

Ko uporabnik zamenja mobilno številko, mu glede digitalnega potrdila ne bo potrebno 

storiti nič. V primeru izgube SIM kartice pa bo moral preklicati digitalno potrdilo. 

Preklic potrdila bo potekal tako, da bo uporabnik po telefonu poklical overitelja ali 

Mobitelov center za pomoč naročnikom. V obeh primerih se bo avtenticiral s kodo za 

preklic potrdila in osebnimi podatki. V primeru, ko bo uporabnik preklical obstoječe in 

želel prevzeti novo digitalno potrdilo, bo prejel novo kodo za prevzem M-certifikata. 

Obstoječi par ključev na SIM se bo zbrisal, na njihovem mestu se bodo generirali 

novi, postopek pa se bo zaračunal. Na splošno bo zaračunavanje urejeno tako, da se 

SMS-i ne bodo zaračunavali, ampak se bo zaračunavala storitev. Prav tako se bodo 

oglaševale same storitve, ne pa WPKI. 

8.4.2 Zgradba sistema za mobilno podpisovanje 

Mobilno podpisovanje bo potekalo tako, da bo aplikacija pri ponudniku storitev 

poslala uporabniku preko Mobitelovega omrežja zahtevek za podpis podatkov, 

uporabnik pa bo izvedel podpis. Operater bo na podlagi strežnikov potrdil dodal 

 84  



digitalno potrdilo in izvedel preverjanje podpisa. Slednje izvaja podpisni strežnik ali 

MSSP (Mobile Signature Service Provider). Rezultat preverjanja bo poslal ponudniku 

storitve. Zgradbo sistema prikazuje slika 20. Na sliki vidimo, da med različnimi 

sistemi prihaja do različnih komunikacijskih protokolov. Vmesnik ponudnika storitev 

do podpisnega strežnika je standardiziran in je v obliki spletne storitve (angl. web 

service), komunikacija poteka na podlagi SOAP preko HTTPS. Operater ponudniku 

storitve ponudi razvojno orodje (angl. SDK) s potrebnimi WSDL datotekami, XML 

shemami, primeri uporabe in nabori metod, kot so oddaja zahtevka za podpis 

podatkov, poizvedba po statusu zahtevka in sprejem podpisanih podatkov. Skratka, 

operater ponudi standardiziran vmesnik za izdelavo storitev. 

Podpisni strežnik

CA n

OTA strežnik,
SMS center

WIG WML
LDAP ali HTTP

Zahtevek za podpis podatkov

Podpis podatkov

Digitalno
potrdilo, CRL

Preverjen podpis podatkov,
preverjeno digitalno potrdilo

Ponudnik storitev

Uporabnik
SMS »bytecode« CA 2CA 1

ETSI TS 102.204
MSSP (SOAP)

 

Slika 20: Zgradba sistema za mobilno podpisovanje (vir: [46.c]) 

Na sliki 21 je prikazano mobilno podpisovanje po korakih ob prijavi na storitev 

ponudnika. Po tem, ko bo uporabnik obiskal stran ponudnika storitev, mu bo ta poslal 

zahtevek za vnos telefonske številke. Po uspešnem vnosu bo ponudnik storitev 

operaterju poslal zahtevek po mobilni prijavi in izziv (angl. challenge), le-ta pa ga bo 

v obliki zahtevka po prijavi z digitalnim potrdilom posredoval do uporabnika. 

Uporabnik bo vpisal PIN in algoritmi bodo izračunali elektronski podpis izziva, ki se 

bo preko omrežja poslal do operaterja. Operater mora preveriti status digitalnega 

potrdila, če ni preklicano, in preveriti elektronski podpis. Operater preveri omenjeno 

preko povezave do določenega overitelja oz. njegovega strežnika potrdil. Ker 

načrtujejo, da bodo strežniki potrdil postavljeni v infrastrukturi operaterja, bo 
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postopek preverjanja hitrejši, saj ti hranijo kopije digitalnih potrdil in seznamov 

preklicanih potrdil (CRL). Elektronski podpis, rezultat preverjanja in dodano digitalno 

potrdilo se pošlje ponudniku storitve, ki na podlagi rezultata omogoči ali zavrne 

storitev uporabniku. 

Ponudnik storitev Mobilni operater

potrdilo, CRL n

CA 1
1. prijava na vstopno stran ponudnika

2. zahtevek po prijavi s tel. številko

3. vnos telefonske številke 4. zahtevek po mobilni prijavi,
izziv (angl. »challenge«)

5. zahtevek po prijavi z mobilnim digitalnim potrdilom
6. vnos 
gesla

6. elektronski podpis izziva

7. preverjanje podpisa,
preverjanje potrdila

8. digitalno potrdilo, podpis, 
rezultat preverjanja

9. storitev

Uporabnik CA 2 CA n

potrdilo, CRL 2
potrdilo, CRL 1

 

Slika 21: Potek mobilnega podpisovanja (vir: [46.c]) 

8.4.3 Preizkus storitve mobilnega podpisovanja 

8.4.3.1 Zahteve in namestitev produktov 

Kot že opisano, ima Mobitel v svojem omrežju poseben podpisni strežnik, imenovan 

Validator (slika 20), na katerem je nameščena spletna storitev. Podpisni strežnik 

izvaja preverjanje elektronskega podpisa in digitalnega potrdila. Cilj praktičnega dela 

naloge je, da se izdela spletna aplikacija, ki bo uporabljala elektronski podpis preko 

mobilnega telefona. Spletna aplikacija se namesti na strežnik pri ponudniku storitev. 

Spletna aplikacija uporablja poseben testni klient, ki je vsebovan v SDK orodju, 

prejetem od Mobitela. Testni klient komunicira s spletno storitvijo pri Mobitelu. Testni 

klient in spletna storitev sta produkt finskega podjetja Valimo Wireless. Mobitel 

omogoči dostop do spletne storitve na podlagi IP številke strežnika. Aplikacijo lahko 
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testira vsak uporabnik, ki ima v mobilnem telefonu novo varno SIM kartico in izdano 

digitalno potrdilo. 

Pred programiranjem in preverjanjem podpisa je bilo potrebno opraviti naslednja 

sistemska opravila: 

- izvesti osebno identifikacijo pri overitelju HALCOM-CA in izvesti prevzem 

digitalnega potrdila na mobilnem telefonu, 

- postaviti strežnik z globalnim IP-jem v Internet, saj je le na podlagi tega možen 

dostop do Mobitelovih spletnih storitev, 

- namestiti zaščito in konfigurirati požarno pregrado na strežniku (odprtje samo 

nujnih portov), 

- namestiti Java 2 SDK Standard Edition programsko opremo, 

- namestiti spletna strežnika Apache in Apache Tomcat, slednji streži JSP skripte. 

Če PHP skript ne potrebujemo, se je izkazalo, da Apache ni nujno potreben, ker 

lahko vse streži Apache Tomcat. 

- nastaviti Apache Tomcat in testirati prikazovanje JSP in WML strani, 

- v primeru, če želimo povezati Apache in Apache Tomcat, je potrebno namestiti t.i. 

connector, ki je Apachev poseben modul in 

- za lažje pregledovanje WAP strani je priporočljivo namestiti WML pregledovalnik, 

kot sta Deck-It ali Openwave V7 Simulator. 

8.4.3.2 Razvoj aplikacije in preverjanje elektronskega podpisa 

V prejetem SDK orodju s strani Mobitela je v Javi napisan poseben program, 

imenovan testni klient (TestClient). Testni klient izvaja SOAP klice do spletne storitve 

na Mobitelu. SOAP je protokol za dostop do spletne storitve oz. v splošnem je to 

komunikacijski protokol za komunikacijo med dvema aplikacijama. Lastnosti SOAP-a 

so naslednje: 

- je neodvisen od platforme in programskega jezika, 

- definira format za pošiljanje sporočil, 

- temelji na XML, 

- prenos temelji na HTTP protokolu, zato sporočila gredo skozi požarne pregrade. 

SOAP sporočilo je XML dokument z dodanimi elementi (envelope, header, body in 

fault). 
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Najprej je bilo potrebno spoznati programsko kodo testnega klienta, kasneje pa 

napisati JSP skripte, ki generirajo HTML in WML strani, predvsem pa uporabljajo 

testnega klienta pri zahtevi za podpis in pri analizi odgovora. Kompleksnost SOAP 

klicev je skrita v SDK aplikaciji v Javi. 

8.4.3.2.1 Primer aplikacije na osebnem računalniku 

1. V spletnem brskalniku vpišemo URL naslov aplikacije in na prikazani strani 

vpišemo svojo mobilno telefonsko številko. Javni IP naslov na spodnjih slikah je 

namenoma zamenjan. 

 

Slika 22: Vstopna stran 1. aplikacije 

2. Ko pritisnemo »Nadaljuj« se prikaže izvleček zahteve: 

 

Slika 23: Izvleček zahteve 1. aplikacije 

3. Medtem počakamo, da na mobilnik prispe zahteva za podpis. Ob prejeti zahtevi 

pritisnemo OK, preberemo besedilo, vpišemo geslo (PIN) za uporabo digitalnega 

potrdila in počakamo, da se zahteva pošlje: 
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Slika 24: Podpisovanje na mobilnem telefonu pri 1. aplikaciji 

4. V primeru uspešno preverjenega podpisa in potrdila se po kratkem času v 

spletnem brskalniku prikaže obvestilo: 

 

Slika 25: Uspešno preverjen podpis 

5. Ob kliku na povezavo prispemo v intranetno stran: 

 

Slika 26: Primer intranetne strani po uspešnem podpisu 

6. Medtem na mobilni telefon prispe še potrdilo o preverjenem podpisu: 
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Slika 27: Potrdilo o preverjenem podpisu pri 1. aplikaciji 

7. V log datoteko spletnega strežnika se zapiše naslednje: 

 

Slika 28: Izpis uspešnega podpisa v log datoteki strežnika 

8. Če med podpisovanjem pride do napake, se le-ta prikaže. Spodnji primer se je 

pripetil, ko se uporabnik na zahtevo za podpis na mobilnem telefonu ni odzval: 
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Slika 29: Primer napake med podpisovanjem 

8.4.3.2.2 Primer aplikacije na mobilnem telefonu 

1. V WAP brskalniku mobilnega telefona vpišemo IP naslov aplikacije in prispemo 

na vstopno stran, kjer vpišemo svojo mobilno telefonsko številko: 

 

Slika 30: Vnos mobilne številke pri 2. aplikaciji 

2. Po tem, ko izberemo »Nadaljuj«, počakamo na zahtevo za podpis, pritisnemo OK, 

preberemo besedilo, vpišemo geslo (PIN) za uporabo digitalnega potrdila in 

počakamo, da se zahteva pošlje: 

 

Slika 31: Podpisovanje na mobilnem telefonu pri 2. aplikaciji 
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3. V primeru uspešno preverjenega podpisa in potrdila na mobilni telefon prispe 

potrdilo o uspešnem podpisu: 

 

Slika 32: Potrdilo o preverjenem podpisu pri 2. aplikaciji 

4. Ob potrditvi na »OK« se po kratkem času prikaže WAP stran s spodnjim 

obvestilom. Ko izberemo »Nadaljuj«, prispemo v končno WAP aplikacijo: 

 

Slika 33: WAP stran uspešno preverjenega podpisa 

5. V primeru, da se uporabnik na zahtevo za podpis iz 2. koraka ne odzove, se 

prikaže napaka: 

 

Slika 34: Prikaz prve napake med podpisovanjem na mobilnem telefonu 
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6. Če v 1. koraku vpišemo izmišljeno mobilno številko, sistem sporoči naslednjo 

napako: 

 

Slika 35: Prikaz druge napake med podpisovanjem na mobilnem telefonu 

8.5 Prihodnost WPKI 

Medtem ko SSL v splošnem podpira RSA, WTLS podpira algoritme RSA, Diffie-

Hellman in kriptografijo eliptičnih krivulj (ECC) [29]. V praksi se ponudniki rešitev 

naslanjajo na RSA zaradi široke razširjenosti. Po drugi strani RSA in Diffie-Hellman 

algoritmi zahtevajo veliko resursov in ponuja se alternativa v kriptografiji eliptičnih 

krivulj. Slednja ni tako energetsko potratna v ta namen občutljivih mobilnih telefonih 

in dlančnikih, potrebuje manj prostora za shranjevanje, manj spomina in pasovne 

širine [35.b][29]. Menim, da bi v mobilni telefoniji največ prednosti prinesla 

kombinacija SSL-a in kriptografije eliptičnih krivulj. 

Kljub prednostim se pri Mobitelu niso odločili za kriptografijo eliptičnih krivulj, saj 

brskalniki, operacijski sistemi in overitelji le-te še ne podpirajo. Uporabili so 

tehnologije, ki so že na trgu: šifrirani SMS-i in obstoječe stanje mobilnih telefonov. 

Trg mobilnih telefonov še ni pripravljen na WIM modul, zato so izbrali SmartTrustov 

WIB. Žal pa ugotavljam, da je potrebno zelo veliko časa, da se najnovejše 

tehnologije vpeljejo v terminale končnih uporabnikov. 

Naslednje vprašanje, ki si ga morajo zastaviti operaterji je, kako bo rešeno 

prehajanje naročnikov v WPKI (angl. WPKI roaming). WPKI prehajanje bo 

omogočalo, da bo tujec s tujim telefonom in digitalnim potrdilom opravljal storitve v 

Sloveniji. 
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Razvoj v mobilni tehnologiji gre tudi v smer brezkontaktne identifikacije, ki se imenuje 

NFC (angl. Near Field Communication) [75][16.f]. NFC omogoča brezžično 

komunikacijo kratkega dosega8 med mobilnimi napravami, avtomati, terminali in 

ostalo elektroniko. Primeri storitev so hiter nakup vstopnic, parkiranje, dostop v 

prostore, prav bo prišlo tudi naročilo taksija v tujini na to lokacijo, ko se dotaknemo 

primernega avtomata. Predvidevam, da se bodo WPKI storitve mobilnega 

podpisovanja uporabljale tudi v NFC tehnologijah. 

Kot ugotavljam, je tehnološka infrastruktura že razvita za namene varne uporabe 

mobilne tehnologije v aplikacijah, kot so mobilna prodaja in mobilno bančništvo. 

Mobilni svet bo postal logično nadaljevanje ožičenega interneta. Po drugi strani 

obstaja premalo storitev, še posebno tistih, ki bi podpirale najnovejše tehnologije, pa 

tudi vsi operaterji še ne ponujajo nove varne poti do storitev. Pri pregledu ostalih 

domačih in tujih operaterjev sem ugotovil, da Mobitel dokazuje, da spada med 

tehnološko najbolj napredne operaterje na svetu. 

9. Novosti na področju PKI in smernice razvoja 

9.1 Integracija pametnih kartic 

Novi načini uporabe kvalificiranih digitalnih potrdili so v projektih vpeljave elektronske 

osebne izkaznice (e-OI), ki se izvajajo v nekaterih evropskih državah in delno tudi v 

Sloveniji. Možnosti izkaznice sta dve: 

- kot plastična kartica velikosti kreditne kartice ali 

- z uporabo mobilne telefonije, tako da so podatki shranjeni na SIM. 

V obeh primerih se uporablja pametna kartica s čipom in z vgrajenim procesorjem. 

Več o tem je bilo opisano v poglavju 3.5.1 in 8. V prihodnosti lahko pričakujemo 

razvoj in uvedbo še varnejših sistemov e-identifikacije, predvsem z vključevanjem in 

uporabo biometričnih podatkov. Mobilni telefoni bi že lahko imeli vgrajene čitalce 

prstnih odtisov, ki bi se uporabljali namesto vpisovanja PIN-a pri elektronskem 

podpisovanju. Menim, da bo pri e-OI pomembno dodajanje oz. integracija z drugimi 

                                            
8 ob dotiku dveh naprav ali nekaj centimetrov narazen 
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možnimi tehnologijami identifikacije, še posebno z brezkontaktno tehnologijo, 

podobno, kot se je zgodilo z biometričnim potnim listom. 

V podjetjih se uporabljajo različne kartice za fizični dostop, plačevanje gostinskih 

storitev in za prijavljanje v operacijski sistem. Smiselno bi bilo uvesti eno pametno 

kartico za vse potrebe. Na njej bi bila slika zaposlenega (portret), kot tudi digitalno 

potrdilo, ki bi služilo identifikacijskim namenom. Takšne kartice so se že pojavile 

[65.f]. Negotovo prihodnost za to optimalno integracijo prinaša kombinacija pametnih 

USB ključev z možnostjo shranjevanja potrdil in sistem enkratnih gesel (Single Sign-

on), ker je USB vedno bolj razširjen in priročen, kot če bi namestili bralnike pametnih 

kartic na vsakem računalniku. Lahko pa, da bo enotna kartica za omenjene namene 

uporabe postala elektronska osebna izkaznica. 

V zdravstvu se obeta zapisovanje zdravstvenih podatkov, kot so medicinski podatki 

in elektronski recept, na kartico zdravstvenega zavarovanja [32]. Občutljivi podatki se 

zapisujejo s pomočjo elektronskega podpisa. Potrebna bi bila zamenjava obstoječih 

zdravstvenih kartic s profesionalnimi, tako da bodo vsebovale poleg ostalih podatkov 

tudi ustrezna digitalna potrdila. Takšna infrastruktura ni le predpogoj za uvajanje e-

recepta na kartici, ampak tudi zelo pomembna infrastruktura s širšimi možnostmi za 

varno e-poslovanje v zdravstvu. Z uporabo teh funkcij bo mogoče zagotoviti rešitve 

za varno pošiljanje medicinskih podatkov med subjekti v zdravstvu in varno 

dostopanje do podatkov na daljavo [50]. 

Bančništvo pozna pametne kartice že nekaj let (poglavje 3.6) kot funkcijo varnega 

medija za digitalno potrdilo pri e-bančništvu. Novost so bančne plačilne kartice, ki so 

hkrati pametne kartice. Eden izmed razlogov za prehod na pametne kartice izvira iz 

zastarelosti tehnologije magnetnega zapisa. Kartice z magnetnim zapisom so 

namreč pogosta tarča kriminalnih združb, saj se jih da zlahka ponarejati. Pametne 

kartice pa poleg drugih funkcionalnosti zagotavljajo predvsem varno poslovanje. 

Takšne kartice omogočajo več različnih možnosti uporabe, kot so: 

- plačilna kartica za varno nakupovanje in varen dvig gotovine, 

- sredstvo za identifikacijo pri vstopu v spletne portale in pri elektronskih 

transakcijah, 

- nosilec podatkov za digitalna potrdila in drugih pomembnih podatkov za osebno 

rabo. 

Ugotavljam tudi, da je vedno več pozornosti in razvoja namenjeno varnosti na 

uporabniški strani. Poleg varnega shranjevanja digitalnih potrdil in višje stopnje 
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varnosti imajo pametni USB ključi dodano kapaciteto pomnilnika [65.c][65.k], ki 

omogoča shranjevanje šifriranih podatkov ali pa samo branje shranjenih podatkov. 

Nekateri proizvajalci jih imenujejo combo pametni ključi. Najdejo se tudi ključi, ki 

berejo SIM kartice. Najnovejši pametni USB ključi že zagotavljajo trofaktorsko 

avtentikacijo, kar pomeni, da imajo možnost uporabe prstnega odtisa namesto ali 

zraven kode PIN [65.a][65.g][65.h][65.i]. Prav tako že ustrezajo standardu FIPS 140-

2 Level 3 in Common Criteria EAL 4+ [65.a] oz. EAL 5 [65.d]. Standarda zagotavljata 

izredno varnost in odpornost na fizične udarce, če pa se že uniči ali poškoduje čip, se 

digitalno potrdilo prav tako uniči. 

Zaradi poplave različnih kartic in pravkar omenjenega razvoja pametnih USB ključev, 

kot so combo in biometrični ključi, trdim, da bi bilo v prihodnosti smiselno uvesti 

enotno (združeno, integrirano) pametno kartico, ki bi služila identifikacijskim 

namenom in bi hranila digitalna potrdila z zasebnimi ključi, zdravstvene podatke, 

podatke o zaposlitvi in bančne račune. Vsi podatki na kartici bi bili elektronsko 

podpisani in šifrirani. S stališča uporabnika bi enotna kartica prinesla najlažjo 

uporabo, ker bi poleg ene fizične kartice uporabnik končno imel tudi eno digitalno 

potrdilo za vse storitve. Vendar dvomim, da bo do integracije v bližnji prihodnosti 

sploh prišlo, ker: 

- pristojni izdajatelji identifikacijskih, zdravstvenih in bančnih kartic med seboj niso 

povezani, 

- nekateri izdajatelji kartic imajo svoje overitelje in ne nameravajo ukiniti izdajo 

digitalnih potrdil, 

- za izdajatelji stojijo različni proizvajalci kartic in 

- razvoj dodatne pomnilniške kapacitete pametnih kartic zaostaja za pametnimi 

USB ključi. 

Iz Porvoo konferenc [55.a] in poročil ostalih članov z vsega sveta opažam, da se 

kljub temu trend nagiba k vpeljavi elektronske osebne izkaznice z vsaj vključenimi 

zdravstvenimi podatki, obvezno pa mora taka izkaznica prinesti interoperabilnost 

izven državnih meja. 

9.2 Elektronsko podpisovanje spletnih obrazcev 

Naslednja priložnost je elektronsko podpisovanje HTML obrazcev (angl. form 

signing). HTML podpira obrazce za vnos podatkov s pomočjo brskalnika. Podatke 
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prenese na strežnik protokol HTTP. Namensko razvite aplikacije omogočajo 

podpisovanje vnesenih podatkov in prenos na strežnik, prav tako omogočajo varen 

prenos PDF in Word dokumentov v zaledni informacijski sistem. Ta storitev lahko 

predstavlja osnovo za vpeljavo e-poslovanja v podjetje, zato pričakujem, da bo v 

prihodnosti porasla na pomenu. 

Najbolj znana storitev take vrste v Sloveniji je napoved za odmero dohodnine v 

sistemu eDavki. Čeprav obstajajo rešitve za podporo podpisovanja obrazcev, žal za 

to področje obstaja pomanjkanje namenskih standardov. Primer rešitve je E-lockov 

FormSeal [17], slovenske rešitve pa predstavljajo CreaSign podjetja Crea [40], 

WebSign s strani SETCCE [68], rešitev HERMES SoftLaba in ZZIWebSign podjetja 

ZZI. Programska rešitev omogoča preverjanje elektronskega podpisa in elektronsko 

podpisovanje dokumentov. Primeri implementacij teh komponent v storitvah, ki so 

omenjene v nalogi, so naslednji: CreaSign se uporablja pri oddaji vlog v e-upravi 

[23.b] in oddaji e-obrazcev v e-storitvah Elektra Ljubljana [61], WebSign uporabljajo 

Siolovi naročniki pri podpisovanju obrazcev in aneksev [67], rešitev HERMES 

SoftLaba se uporablja v eDavkih [26], ZZIWebSign pa pri elektronskem podpisovanju 

CURS-ovih spletnih obrazcev [27.b]. 

Pred uporabo storitve e-podpisovanja obrazcev in dokumentov si mora uporabnik v 

večini primerov naložiti vmesnik oz. komponente ActiveX. To je programski gradnik, 

ki so ga razvila omenjena podjetja. Da se uporabnik prepriča, da je naloženi gradnik 

verodostojen, si mora pred tem namestiti korensko potrdilo overitelja, s katerim je 

gradnik podpisan. Kasneje, pri sami uporabi storitve, se pri podpisovanju dokumenta 

le-ta preko vmesnika pošlje strežniku. Celotno delo je za uporabnika zelo enostavno, 

saj poteka preko spletnega brskalnika. Strežnik preveri podpis in podpiše potrdilo o 

prejemu dokumenta, ki ga skupaj z dokumentom vrne uporabniku v XML formatu. 

Postopek je s tem končan in dokument je podpisan s strani obeh strank. Gradniki za 

podjetja predstavljajo najlažjo možnost pri vpeljavi e-poslovanja, ker se kadrom ni 

treba srečevati z zapleteno zakonodajo, ukvarjati z razvojem aplikacij in ker gradnik 

uporablja najbolj uveljavljeno odjemalsko aplikacijo – spletni brskalnik. 

9.3 PKI in kriptografija 

Prva prednost kriptografije javnih ključev oz. tudi infrastrukture javnih ključev je, da 

omogoča decentralizacijo. Druga prednost infrastrukture je dejstvo, da ponuja eno 
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izmed najmočnejših zaščit, ki si jih lahko podjetja, banke in javna uprava omislijo pri 

sodobnem e-poslovanju. Zaradi teh lastnosti pričakujem porast novih storitev z 

uporabo digitalnih potrdil. Dokaz za to je, da v Sloveniji število storitev in ponudnikov 

storitev, ki podpirajo digitalna potrdila, počasi a vztrajno raste. 

Neizkoriščena priložnost PKI infrastrukture in kriptografije je v elektronskih volitvah. 

Volivec lahko voli z nadzorovanega volišča (npr. volilnega kioska) ali pa uporabi svoj 

domači računalnik in pošlje glasovnico prek interneta. Predlaganih je bilo veliko 

kriptografskih volilnih postopkov. Večina ljudi si predstavlja in želi elektronske volitve 

predvsem kot volitve od doma. Pri tem nastajajo problemi, kot so napadi na 

strežnike, lažni strežniki, zavajanje volivcev z lažnimi sporočili ter virusi in trojanski 

konji na volivčevem računalniku. Delo vdiralcem olajšuje dejstvo, da je datum volitev 

napovedan veliko vnaprej. E-volitve predstavljajo težji problem kot e-bančništvo in e-

trgovina, ker tukaj ne obstaja ponavljanje postopka in sledljivost, saj sta med drugim 

zahtevi e-volitev taki, da vsak volivec sme voliti samo enkrat in da ni možno ugotoviti, 

kako je volil posameznik. Tudi zato in predvsem zaradi razprav o varnosti v svetu 

obstajajo zelo redki primeri e-volitev. Med drugim so e-volitve izpeljali v Estoniji 

[52][53][70.c], Belgiji [54][70.a], delno tudi v Kanadi [70.b], Indiji [70.d] in nekaterih 

drugih državah [70.e]. 

PKI še čaka na svoj razcvet v mobilni telefoniji (poglavje 8). Pričakujem, da se bo v 

prihodnosti na tem področju narasel razvoj, predvsem nove storitve z uporabo 

digitalnih potrdil in brezžične PKI na mobilnih terminalih. Ugotovil sem tudi, da je na 

spletu malo gradiv s področja WPKI. Mislim, da je to zaradi tega, ker je to novost in 

so standardi v fazi nastajanja, pa tudi zaradi tega, ker operaterji in proizvajalci rešitev 

zaradi konkurence skrivajo določene informacije. Po drugi strani so se za mobilne 

terminale že razvile rešitve na podlagi kriptografije eliptičnih krivulj, ki bi naj bile celo 

bolj varne od RSA algoritmov oz. ponujajo enako varnost ob manjši dolžini ključev in 

parametrov [19.e][35.b]. Vendar vse prilagoditve naprav in sistemov v IKT žal terjajo 

veliko časa. 

Nove priložnosti v infrastrukturi prinaša posebna veja kriptografije, t.i. kvantna 

kriptografija. Ta omogoča prenos ključev s serijo posebno urejenih kvantnih delcev 

ali fotonov. V praksi se uporablja polarizirana svetloba. Po fizikalnih zakonih se 

polarizacija žarka kvantov (fotonov) ne more izmeriti, ne da bi se le-ta spremenila. 

Prisluškovalec zato ne more prebrati ključev, ne da bi to zaznali. Sam postopek še 

žal ni v širši uporabi ampak v za to prirejenih laboratorijih oz. testnih prenosih po 
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optičnih vlaknih. Trenutno je razvoj v fazi podiranja rekordov dolžine optičnega 

vlakna v distribuciji kvantnih ključev (QKD - quantum key distribution) [73.b][73.d], 

aplikativnih rešitev pa še ni. Res pa je, da nekatera podjetja že prodajajo naprave, ki 

izvajajo QKD [5.d][73.a][73.d]. Tehnologijo želijo uporabiti tudi v satelitskih in radijskih 

komunikacijah, a problem predstavlja detekcija izbranih fotonov iz spektra svetlobe, 

ki je prisoten tudi ponoči [73.c]. Ker trenutno kvantna kriptografija potrebuje zvezen 

komunikacijski kanal (neprekinjeno optično vlakno), se razvija kvantni usmerjevalnik, 

ki bo omogočil uporabo kvantne kriptografije v omrežju [5.d]. Kvantna kriptografija 

priskrbi za varno izmenjavo ključev in prispeva velik korak do popolne varnosti. Še 

več, QKD je brezpogojno varna, kljub prisotnosti vdiralca z neskončno računalniško 

zmogljivostjo, ob predpostavki, da zakon iz kvantne fizike drži [73.e]. Kvantna 

kriptografija bi naj ostala varna kljub razvoju in prihodu kvantnega računalnika [73.d]. 

Kljub temu se lahko vprašamo, ali popolna varnost sploh obstaja? To je podobno kot 

iskanje perpetuuma mobile. Omejitve kvantne kriptografije so namreč pri vzpostavitvi 

avtentičnega kanala kot predpogoja QKD, kar se trenutno rešuje s kriptografijo 

javnega ključa [5.d][73.e]. 

9.3.1 Napadi na zgoščevalne funkcije 

Zgoščevalna funkcija SHA-1 ustvarja izvlečke, ki so dolgi 160 bitov. Pričakovano 

število izračunanih izvlečkov pred prvo podvojitvijo je tako 280. To pomeni, da je 

potrebno izračunati približno 280 izvlečkov, preden se med izračunanimi pojavi 

podvojen. 

V letu 2005 je bilo s strani kitajskih raziskovalcev [19.c][52] ugotovljeno, da se pri 

SHA-1 kolizije lahko najdejo pri 269 operacij namesto 280, kot je bilo sprva 

domnevano. 269 je že v okviru računalniških zmogljivostih. Je pa res, da kolizije 

dejansko še niso našli [19.d]. Znano je tudi, da na MAC funkcije, kot je HMAC-SHA-

1, omenjeni napadi ne vplivajo [19.c]. Kljub temu, da so se pojavili namigi o 

»razbitju« SHA-1 (dejansko gre za iskanje kolizij), v kratkem času ni pričakovati 

prenehanje uporabe tega algoritma. 

Gre za teoretične dosežke, ki zaenkrat niso praktično uporabni. Če iz dveh datotek, 

ki se razlikujeta v nekaj bitih, dobimo enak izvleček, to še ne pomeni, da tudi za dve 

konkretni pogodbi uspemo dobiti enak izvleček. Resneje bi nas moralo skrbeti, če bi 

raziskovalci našli postopek, s katerim bi lahko na podlagi obstoječih podatkov in 
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pripadajočega izvlečka našli druge podatke, ki bi imeli enak izvleček. Pa tudi, če bi te 

podatke našli, je verjetnost, da bi bili smiselni, zanemarljivo majhna. 

Četudi se odkrijejo slabosti algoritma SHA-1, se ta lahko nadomesti z boljšim iz 

skupine SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384 ali SHA-512), kot predlaga ameriška 

organizacija NIST, ali pa se uporabijo druge naštete metode – vir [19.d]. Spremembe 

so že opazne, saj je lastno digitalno potrdilo novega izdajatelja potrdil za slovenske 

biometrične potne listine CSCA-SI [7.c] podpisano z algoritmom 

sha256WithRSAEncryption. Obstajajo tudi predlogi, da bi se za novo zgoščevalno 

funkcijo naredil razpis oz. tekmovanje, podobno kot je bilo pri izbiri algoritma za 

iniciativo AES [19.c]. Kolizije za MD5, ki je zraven SHA-1 najpogostejša funkcija, pa 

so bile potrjene [19.b][52] in uporaba ni več priporočljiva [52]. Zaključimo lahko, da se 

bodo poskusi razbitja algoritmov stalno nadaljevali, a hkrati bodo nastajali novejši in 

boljši algoritmi.  

9.4 Slabosti PKI 

Kot prednosti obstajajo tudi slabosti v infrastrukturi javnih ključev. Prvi problem 

nastopi, če overitelj preneha z delovanjem ali želi predati določena potrdila drugemu 

overitelju. Pot do ukinitve vseh elementov infrastrukture, predvsem kvalificiranih 

potrdil, je v tem primeru kar zahtevna. Potrebno je pripraviti cel projekt aktivnosti. 

Uporabniki imajo namreč prevzeta in aktivna potrdila, ki veljajo do nekega roka 

veljavnosti, prav tako so se strinjali z notranjimi pravili, ki obvezujejo tudi overitelja. 

Overitelj ne more kar tako preklicati vseh potrdil, kot bi npr. zbrisal neuporabne 

datoteke. Sprašujemo se tudi, kaj se zgodi z dolgoročnim vzdrževanjem registra 

preklicanih potrdil, kar je pomembno pri dokumentih, ki se hranijo na dolgi rok. 

Problem PKI infrastrukture je tudi, da vsaka organizacija, ki želi izdajati potrdila, 

ustanovi svojo PKI. Potrdila med sabo niso združljiva, uporabnik pa ima za vsako 

storitev svoje potrdilo. Npr., za bančne storitve potrdilo, ki ga izdaja overitelj, 

kateremu zaupa banka, za državne e-storitve potrdilo, ki ga izdaja državni overitelj 

itd. Pri uporabniku se kopičijo potrdila, zato je smiselno uvesti eno potrdilo za vse 

storitve. Ponudniki storitev bi se morali poenotiti, katero potrdilo bodo vsi zahtevali, 

ali pa, kar bo najverjetneje, ponudniki storitev bi morali priznavati vsa kvalificirana 

potrdila. Uporabnik bi tako z enim kvalificiranim potrdilom imel dostop do vseh 

storitev. S stališča uporabnika je najbolje, če se ponudniki storitev odločajo samo za 
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enega istega overitelja, ki izdaja kvalificirana potrdila. Samo v primeru uporabe 

potrdil za lastne (interne) namene v podjetju, je smiselno ustanoviti svojega 

overitelja. 

Naslednji primer dopolnjuje primer iz prejšnjega odstavka. V PKI žal ni uveljavljenega 

standarda, ki bi zagotavljal poenoteno zbiranje in preverjanje identifikacijskih 

podatkov o imetniku digitalnega potrdila. Vsak ponudnik varne elektronske storitve je 

dolžan preveriti veljavnost uporabljenega digitalnega potrdila in identiteto 

posameznika, ki vstopa na portal. Vsa preklicana digitalna potrdila morajo overitelji v 

skladu z zakonom zbirati na CRL listah. Ponudnik varne storitve mora tako 

vzpostaviti povezavo na CRL listo vsakega overitelja, katerega potrdila podpira, in 

preveriti status uporabljenega potrdila. Ker digitalna potrdila različnih overiteljev 

vsebujejo različne identifikacijske podatke lastnika, kot sta davčna številka in EMŠO, 

je potrebno posebnosti posameznega overitelja upoštevati tudi pri zagotavljanju 

zanesljive identifikacije lastnika digitalnega potrdila. Tako se na prvi pogled zdi, da je 

za ponudnike elektronskih storitev najlažja rešitev, da podpirajo le izbrana digitalna 

potrdila, saj se tako izognejo prilagajanju posebnostim različnih overiteljev, dejansko 

pa je za nepreglednost kriva PKI infrastruktura. 

Ker je PKI infrastruktura kompleksen sistem, ga je težko upravljati in hkrati pri delu s 

potrdili obstaja veliko administracije. Začetne investicije za implementacijo so zelo 

velike, prav tako ne smemo pozabiti rednih mesečnih stroškov. Do vstopa v novo 

tisočletje so bila velika pričakovanja od PKI infrastrukture in naraščalo je tudi število 

overiteljev. Približno po letu 2002 je infrastruktura prišla v fazo treznenja in število 

overiteljev po svetu kot tudi ponudnikov rešitev upada ali pa se preoblikujejo. 

Skratka, pri overiteljih je opazna konsolidacija. To se dogaja zaradi zmanjševanja 

stroškov, trenda prepuščanja izvajanja storitev zunanjim partnerjem (angl. 

outsourcing), ponovnega definiranja poslanstva, kot tudi zaradi tega, da organizacije 

in podjetja redko potrebujejo vse koristi PKI, ki je tako kompleksna. Trend upadanja 

števila ponudnikov PKI rešitev je razviden tudi iz same naloge. Razberemo lahko, da 

sta večinoma ostala samo dva glavna PKI produkta: Entrust in Certificate Services v 

Microsoftovih strežniških operacijskih sistemih. Baltimore je namreč decembra 2003 

svojo rešitev prodal [72], podjetja pa več ni. Tudi VeriSign-ov OnSite več ne najdem 

na njihovi spletni strani na seznamu produktov, RedHat pa je decembra 2004 prevzel 

Netscape-ov CMS. Sicer pa je trend v zunanje izvajanje storitev opazen tudi v 

Sloveniji. Npr., v NLB je digitalna potrdila, ki so se uporabljala v določeni elektronski 
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bančni storitvi za pravne osebe, izdajal overitelj AC NLB. Danes taka potrdila izdaja 

HALCOM-CA, AC NLB pa izdaja samo še potrdila za fizične osebe. Abanka je 

prenehala izdajati digitalna potrdila za svojo storitev e-bančništva. Sedaj podpira 

potrdila overiteljev POŠTA CA, SIGEN-CA in HALCOM-CA. Tudi Mobitel načrtuje 

ukinitev svojega overitelja, ki izdaja potrdila (t.i. e-certifikate, kot jih imenujejo) za 

uporabo v storitvi Monitor [46.c]. Nadaljnje vzdrževanje ni potrebno, ker storitev 

podpirajo kvalificirana potrdila vseh štirih overiteljev kvalificiranih potrdil v Sloveniji in 

ker je v načrtu, da bodo tudi pri storitvi WPKI podprti vsi štirje overitelji [46.c]. Naj še 

navedem, da v PKI ni »ubijalske« aplikacije in vrednost oz. pomembnost PKI ostaja 

negotova. Z večino navedenega v tem odstavku se strinjajo tudi v analizah analitične 

hiše Gartner [22]. 

Kot zadnji komentar k slabostim PKI bi dodal še slepi podpis in digitalni denar. 

Čeprav sta oba koncepta odlična, se do danes nista razširila, razen uporabe slepega 

podpisa pri časovnem žigosanju. Na novo razviti internetni plačilni sistemi niso bili 

dobro sprejeti. Če k temu dodamo še kompleksnost PKI-ja, je posledica taka, da so 

se ohranile konvencionalne plačilne metode na internetu. 
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10. Sklep 

Temeljni pojem v obravnavani nalogi je digitalno potrdilo. Digitalno potrdilo se danes 

najbolj pogosto uporablja v identifikacijske namene pri e-poslovanju. Tako država kot 

gospodarstvo sta prisiljena preobraziti svoje klasično poslovanje v e-poslovanje, za 

katerega je ključnega pomena uporaba interneta in identifikacije v elektronskem 

svetu. Slovenija kot članica Evropske unije in informacijske družbe, ki temelji na 

visoki tehnologiji ter ponuja velike možnosti rasti in ustvarjanja blaginje za vse tiste, ki 

se bodo vanjo vključili, bi morala čim prej uvesti elektronsko osebno izkaznico (e-OI). 

Uvedba e-OI bi pospešila uporabo digitalnih potrdil in varnih storitev, kar pričajo 

izkušnje drugih držav. Naslednji korak bi bil uvedba e-OI na mobilnem telefonu s 

pomočjo varne SIM kartice. 

Eden od ciljev naloge je opis infrastrukture za izdajo potrdil. V nalogi so združena 

teoretična znanja iz kriptografije, overiteljstva in standardizacije, s praktičnimi znanji, 

torej kakšno opremo in sisteme potrebujemo, da lahko začnemo izdajati potrdila. 

Sisteme in programsko opremo ni potrebno razvijati, ker so že razviti, prav tako so 

postavljeni standardi. Potreben je sistemski pregled oz. analiza sistemov in združitev 

posameznih in pravilno izbranih sistemov v enotno infrastrukturo, ki deluje brez 

napak in je pravilno integrirana v organizacijo ter optimizirana za širše okolje. 

Pri analizi stanja PKI infrastrukture iz tujine sem ugotovil, da je PKI kompleksna 

infrastruktura in je kot posledica prisotna konsolidacija overiteljev. Omenjeno se 

odraža tudi v slovenskem prostoru. Kljub temu pa narašča število ponudnikov storitev 

informacijske družbe in število storitev, ki podpirajo digitalna potrdila, kar je zelo 

pozitivno in vzpodbudno za prihodnost. V ospredje vedno bolj prihaja vidik 

uporabnika, torej njegove zahteve po enostavnosti uporabe, enemu digitalnemu 

potrdilu za dostop do vseh storitev, prednosti uporabe kriptografije javnega ključa in 

varnemu komuniciranju. 

Če se razvoj PKI infrastrukture (razen storitev) v klasičnih omrežjih zaustavlja, pa je 

temu ravno nasprotno v mobilni telefoniji. Operater Mobitel s svojo platformo 

dokazuje, da smo na področju brezžične PKI (WPKI) med prvimi na svetu. 

Pričakujem, da se bosta razvoj infrastrukture in uvajanje storitev s področja PKI 

preselila prav na področje mobilne telefonije. Namreč že nekaj let se načrtujejo 

varnejši in bolj optimizirani kriptografski postopki, kot je kriptografija eliptičnih krivulj, 
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vpeljava varnih storitev, kot smo jih vajeni z žičnih omrežij in osebnih računalnikov, 

pa se bo ponovila na področju mobilne telefonije. 

Ugotavljam tudi, da lahko podjetja iz magistrske naloge in pripadajočega praktičnega 

dela, kjer preizkušam storitev mobilnega podpisovanja, predvidijo poslovno priložnost 

za ponujanje varnih storitev z uporabo elektronskega podpisa preko mobilnega 

telefona in pridobijo informacije za vzpostavitev infrastrukture in aplikativnega dela. 

Nadaljnji razvoj bi zato potekal v smeri izboljševanja izdelanega modula prijave, ki 

podpira mobilno podpisovanje, in integracije le-tega v obstoječe aplikacije. Na primer, 

če bi uporabnik želel dostopati do službene elektronske pošte ali vstopiti v portal 

internetnega bančništva, bi se identificiral in prijavil z uporabo digitalnega potrdila na 

mobilnem telefonu. V spletnem portalu bi vnesel svoje uporabniško ime in izbral 

možnost prijave z mobilnim telefonom, sistem pa bi zahtevo za avtorizacijo dostopa 

poslal na mobilni telefon. Nadaljnje raziskave bi bile potrebne v kriptografiji eliptičnih 

krivulj, prehajanju naročnikov v WPKI (angl. WPKI roaming), interoperabilnosti 

elektronske osebne izkaznice na mobilnem telefonu izven državnih meja in v 

integraciji brezkontaktne tehnologije, WPKI in biometričnih postopkov na mobilnih 

telefonih. Skratka, nove raziskovalne izzive vidim na področju naprednih storitev in 

tehnologij mobilne telefonije. 
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A. Seznam kratic in terminov s pojmovnikom 

AES Advanced Encryption 

Standard 

pred leti iniciativa za izbiro algoritma, ki bi 

nasledil DES; danes simetrični algoritem 

(Rijndael) 

CA Certification Authority, 

Certification Agency 

overitelj digitalnih potrdil 

CAST kratica po Carlisle Adams, 

Stafford Tavares 

Entrustov simetrični algoritem 

CP Certificate Policy notranja pravila ali politika, to je skupek 

pravil, ki prikazujejo uporabljivost potrdila v 

posamezni skupnosti 

CPName Certification Policy Name ime notranjega pravila, je enolično 
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povezano s CPOID 

CPOID Certification Policy Object 

IDentifier 

mednarodna številka, ki enolično določa 

notranje pravilo 

CPS Certification Practice 

Statement 

notranja pravila ali izjava o praksi 

overitelja, kot so operativni postopki pri 

upravljanju potrdil, ki jih izdaja 

CRL Certificate Revocation List register preklicanih digitalnih potrdil 

vsebuje seznam potrdil, ki so bili preklicani 

s strani izdajatelja pred pretekom roka 

veljavnosti 

CSP Cryptographic Service 

Provider 

kriptografski modul, t.j. programska 

oprema na najnižjem sloju univerzalnega 

kriptografskega vmesnika 

DES Data Encryption Standard simetrični šifrirni algoritem 

digital ID elektronski ID ali digitalno potrdilo, ki vsebuje zasebni ključ uporabnika 

in je elektronsko podpisano z zasebnim ključem overitelja 

digital 

certificate 

def. 1: digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje 

podatke za preverjanje elektronskega podpisa (javni ključ) z določeno 

osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto 

def. 2: digitalno potrdilo je kopija javnega ključa, ki je overjena od tretje 

osebe ali institucije 

DN Distinguished Name nedvoumno razločevalno ime potrdila 

DMZ demilitarized zone demilitarizirano področje ali nevtralna cona 

med notranjim omrežjem podjetja in 

zunanjim (javnim) omrežjem 

DSA Data Signature Algorithm algoritem za elektronsko podpisovanje 

Diffie-

Hellman 

algoritem po istoimenskih avtorjih, ki se uporablja za izmenjavo ključev; 

objavljen že leta 1976 

EAL Evaluation Assurance 

Level 

nivoji v ISO standardu Common Criteria 

e-SLOG Elektronsko poslovanje 

slovenskega gospodarstva 

projekt Gospodarske zbornice Slovenije 

skupaj s podjetji in pridruženimi člani; 

namen projekta je priprava in uveljavitev 
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standardov za elektronsko poslovanje v 

gospodarstvu 

ECC Elliptic Curve 

Cryptography 

kriptografija eliptičnih krivulj 

FIPS Federal Information 

Processing Standard 

tehnični standard za kriptografske module 

HSM Hardware Security Module strojna oprema, ki generira, hrani in ščiti 

kriptografske ključe, s katerimi overitelj 

podpisuje javne ključe izdanih potrdil 

IDEA International Data 

Encryption Algorithm 

simetrični šifrirni algoritem 

IEEE Institute of Electrical and 

Electronic Engineers 

Inštitut inženirjev elektrotehnike in 

elektronike 

IETF Internet Engineering Task 

Force 

Skupina za razvoj interneta 

Kerberos sistem za varno avtentikacijo in kontrolo dostopa; deluje na podlagi 

simetričnega sistema za distribucijo ključev 

LDAP Lightweight Directory 

Access Protocol 

enostaven protokol za dostop do imenika, 

specificiran po IETF priporočilu RFC 1777 

MD5 Message Digest 5 zgoščevalna funkcija oz. algoritem, s 128 

bitnim rezultatom; razvil ga je R. Rivest 

NIST National Institute of 

Standards and Technology 

organizacija za standardizacijo iz ZDA 

NSA National Security Agency državna agencija za varnost iz ZDA, zelo 

aktivna na področju kriptografije 

NTP 

server 

Network Time Protocol 

server 

strežnik omrežnega (točnega) časa 

OBKG On-Board Key Generation postopek generiranja ključev na SIM kartici

OCSP Online Certificate Status 

Protocol 

protokol za sprotno preverjanje statusa 

digitalnega potrdila 

outsourcing zunanje izvajanje - oddaja del, ki v podjetju niso primarna dejavnost in 

so neprofitna, zunanjemu izvajalcu, ki je specializiran za ta dela 

PGP Pretty Good Privacy program za varno elektronsko pošto; 
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uporablja algoritem RSA in lasten format 

digitalnih potrdil 

PKCS Public Key Cryptography 

Standards 

skupina standardov za kriptografijo z 

javnim ključem: od PKCS#1 do PKCS#15 

PKI Public Key Infrastructure infrastruktura javnih ključev je 

infrastruktura za izdajo, upravljanje in 

preklic digitalnih potrdil, omogoča pa varno 

izmenjavo podatkov na podlagi digitalnih 

potrdil 

PKIX Public Key Infrastructure 

X.509 

IETF standard za področje PKI 

QKD Quantum Key Distribution distribucija kvantnih ključev 

RA Registration Authority prijavna služba; opravlja naloge po 

pooblastilu in navodilih overitelja 

root 

certificate 

lastno ali korensko potrdilo overitelja, s katerim uporabnik preveri 

pristnost sebi izdanega potrdila 

RSA kratica po izumiteljih 

R. Rivest, A. Shamir, 

L. Adleman 

algoritem za generiranje javnega in 

zasebnega ključa, za šifriranje podatkov in 

elektronsko podpisovanje; skupaj z 

zgoščevalnim algoritmom se uporablja za 

podpisovanje digitalnih potrdil; patentiral 

ga je RSA Data Security, Inc. v letu 1977 

SAN Storage Area Network omrežje podatkovnih centrov; sloni na 

optičnih povezavah 

SHA-1 Secure Hash Algorithm-1 zgoščevalna funkcija oz. algoritem, s 160 

bitnim rezultatom; razvit pri NSA 

S/MIME Secure Multipurpose 

Internet Mail Extensions 

varna metoda za pošiljanje elektronske 

pošte, uporablja RSA algoritem in podpira 

X.509v3 digitalna potrdila 

smart 

card 

pametna kartica; varni medij za shranjevanje digitalnih potrdil 

SOAP Simple Object Access 

Protocol 

enostavni protokol za dostop do objektov 

oz. način komunikacije med dvema 
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programoma, ki sta lahko na različnih 

operacijskih sistemih, z uporabo HTTP in 

XML mehanizmov 

SSL Secure Sockets Layer sloj varnih vtičnic - kriptografski protokol za 

TCP na 4. sloju OSI; uporablja algoritma 

RSA in RC4; razvil ga je Netscape, 

večinoma se uporablja za varno spletno 

komuniciranje 

TLS Transport Layer Security standardiziran (IETF) protokol za varno 

spletno komuniciranje; v osnovi je to SSL s 

spremembami in ni tako razširjen kot SSL 

Triple-

DES 

izboljšani DES algoritem 

VPN Virtual Private Network navidezno zasebno omrežje 

WPKI Wireless Public Key 

Infrastructure 

brezžična infrastruktura javnih ključev 

WSDL Web Services Description 

Language 

opisni jezik spletnih storitev 

WTLS Wireless Transport Layer 

Security 

brezžična verzija TLS protokola 

X.500 standard za specifikacijo imenika (angl. directory service) 

X.509 standard ITU-T, ki je del X.500 in definira format digitalnega potrdila v 

infrastrukturi javnih ključev 

ZEPEP Zakon o elektronskem 

poslovanju in elektronskem 

podpisu 

temeljna zakonska podlaga v Sloveniji 

glede digitalnih potrdil, elektronskega 

podpisa in overiteljstva 
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