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Abstrakt 

Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování 

uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových 

zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha uživatele stává jednou ze stěžejních 

informací v systémech pro správu přístupu. Práce předkládá rešerši stávajících řešení, 

která se dělí na dvě skupiny v závislosti na zdroji polohové informace (řešení 

využívající satelitní navigační systému např. GPS a řešení založená na komunikaci 

s aktivní infrastrukturou např. GSM, Wi-Fi).  

Práce uvádí metodiku pro vyhodnocování autentizačních dat, která využívá 

principů fuzzy logiky. V porovnání s bivalentní logikou je možné autentizační data 

vyhodnotit reálněji. Výsledek procesu autentizace má tak vyšší informační hodnotu, 

která může být zohledněna při stanovení úrovně přístupových práv uživatele. Důležitým 

aspektem při práci s informací o poloze uživatele je prokázání faktu, že uživatel se 

nachází na stejném místě, ze kterého se žádá o přístup do systému. Řešením této otázky 

může být spojení polohové informace uživatele s jeho biometrikou, například otiskem 

prstu. Tento princip je využit i ve dvou verzích mikroelektronických autentizačních 

terminálů, které byly v souvislosti s řešením dizertační práce realizovány. První verze 

autentizačního terminálu využívá jako zdroje polohové informace přijímače satelitního 

navigačního a bezdrátový komunikačního modulu pro pásmo ISM. Na první verzi 

autentizačního terminálu byla ověřena funkčnost nově navržených mikroelektronických 

autentizačních technik. Pro prověření biometriky uživatele je zde využito snímače 

otisku prstů s vestavěným vyhodnocením. Ve druhé verzi byl autentizační terminál 

doplněn o zdroje polohové informace moduly Wi-Fi a GSM. V závěru práce je uvedeno 

testování navržené metodiky vyhodnocování autentizačních dat pomocí druhé verze 

mikroelektronického autentizačního terminálu, které ověřuje využitelnost navržené 

metodiky a celkově časově-prostorové informace v procesu autentizace. 
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Abstract 
 

This dissertation work focusses on using information about the location of the 

user during the authentication process on computer networks. With the growth of 

mobile computer devices over the last two decades the physical location of users is 

becoming one of the main issues for access management. This work researches existing 

solutions which are divided in to two groups related to the source of location 

information (SATNAV systems for example GPS and based on communication with 

active infrastructure such as GSM, Wi-Fi).  

This work shows the methodology for evaluating authentication data which use 

the principle of fuzzy logic. In comparison with binary logic it is possible to evaluate 

authentication data accurately. As a result of the authentication process the information 

is of a higher value, which can be taken into account when setting the levels of user 

privileges. An important aspect of working with location information is that the user is 

located in the same place and from where they are asking for access to the system. 

Solving this question could be linking user biometrics for example finger prints. This 

principle is used in two types of microelectronic authentication terminals which were 

developed in conjunction with this work. The first type of terminal uses a SATNAV 

receiver and an ISM wireless communication module as a source of location 

information. On the first type of authentication terminal newly developed authentication 

techniques were tested. The users biometrics are checked by finger print sensor with 

embedded processing. In the second type authentication terminal a Wi-Fi and GSM 

module were added for location purposes. In the conclusion of this dissertation the 

testing methodology of the data authorization and evaluation process of the second type 

of microelectronic authentication terminal is shown. This confirms the practicality of 

the suggested methodology and the time-space information in the authentication 

process. 
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1 Řešená problematika 

Rozvoj informačních technologií a zejména informačních systémů vyžaduje 

efektivní kontrolovatelné a důsledné řízení přístupu uživatelů k chráněnému obsahu.  

Při pokusu o přístup musí uživatel nejprve prokázat svoji identitu. Na základě prověření 

identity jsou uživateli přidělena práva, která určují k jakým činnostem je uživatel 

v daném systému oprávněn a jaký obsah mu bude zpřístupněn. Pro zajištění kontroly 

nad celým systémem je nutné vést záznamy o jeho činnosti a o způsobu práce 

jednotlivých uživatelů.  

Tyto funkce zajišťují systémy pro správu přístupu, které jsou označovány jako 

systémy AAA (Authentication, Authorization, Accounting). Charakteristikou systémů 

AAA se zabývají například [1-5]. Na obrázku 1 je nakresleno obecné schéma systému 

AAA. Nejprve je autentizátorem prověřena identita uživatele (1). Výsledek prověření je 

předán autoritě (2), která vydá pokyn kontroléru (3) zda povolit přístup, či nikoli. 

Kontrolér dále předává informace o činnosti bloku účtování (4). Blok účtování má  

za úkol zejména vedení záznamů o činnosti jednotlivých uživatelů a celého systému. 

Všechny informace spojené s uživatelem jsou ukládány v databázi, která je součástí 

bloku účtování.  

uživatel

autentizátor

kontrolér

kompaktní systém AAA

účtování

chráněný obsah

(1) (2)

(3)

autorita

(4)

 
Obrázek 1: Blokové schéma systému AAA 

1.1 Klasifikace autentizačních technik 

Autentizace je podle [6] a [7] definována jako proces prověření identity objektu 

v centralizovaném systému na základě předložení jednoho nebo více tzv. faktorů. 

Předkládaným faktorem je důkaz, pomocí kterého autentizovaný objekt prokazuje 
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autentizátoru svoji identitu. Podle faktorů autentizace lze autentizační techniky 

klasifikovat do tří skupin, jak uvádí [8].  

První skupina je založena na znalosti tajné informace: „uživatel něco zná“ – pouze 

uživatel zná tajnou sekvenci znaků, kterou předloží autentizátoru k prověření. Do této 

skupiny řadíme prověření heslem, což je nejrozšířenější způsob autentizace.  

Druhou skupinu tvoří techniky založené na prověření unikátní vlastnosti uživatele 

„uživatel někdo je“ – do této skupiny patří techniky, které využívají biometrických 

údajů uživatele, jako jsou otisky prstu, obraz oční duhovky nebo méně známá technika 

snímání obrazu krevního řečiště ruky jak uvádí [9].  

Poslední skupina zahrnuje techniky prověřující vlastnictví unikátního předmětu 

„uživatel něco má“ – uživatel se prokáže vlastnictvím unikátního předmětu tzv. tokenu. 

Jako příklad uveďme využití transpondéru RFID (Radio Frequency Identification 

Device) nebo hardwarového klíče. 

Tato práce se zabývá novou skupinou autentizačních technik, které jsou založeny 

na prověření polohy uživatele v čase „uživatel je na určitém místě v určitý čas“.  

Jako nový prověřovaný faktor je v této práci uváděna časově-prostorová informace 

uživatele. 

Systémy AAA, které by dokázaly zacházet s časově-prostorovou informací 

uživatele, by mohly najít uplatnění především v dále uvedených případech a odvětvích. 

Podle [10] by bylo možné využít prověření polohy uživatele ve zdravotnictví,  

kdy by lékař neměl mít možnost zacházet s důvěrnými údaji svých pacientů mimo 

budovu nemocnice. V současné době toto využití získává na významu v souvislosti 

s možnostmi stanovení diferenciální diagnózy pacienta lékařským týmem, který je 

tvořen lékaři z různých zemí nebo dokonce světadílů a je třeba zohlednit jejich aktuální 

polohu. Dále uveďme možné využití ve finančním sektoru, kdy by vlastník bankovního 

účtu musel při přístupu ke svému účtu prokázat nejprve svoji identitu běžným 

způsobem a následně svoji polohou. Bezpečnostní systém banky by byl nastaven tak,  

že uživatel by nemohl vykonávat zásadní operace na svém účtu mimo definované 

lokality, kterými by byly například pobočka banky nebo bydliště uživatele. Tím by se 

omezila možnost zneužití autentizačních údajů třetí osobou mimo definované lokality. 

Ve webových službách by bylo možné omezit přístup k informacím, které podléhají 

národnímu nebo regionálnímu omezení. Jiný způsob využití uvádí [11]. Zde je 

predikováno možné využití v systémech jednotného přihlášení – SSO (Single-Sign-On). 
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Uživatel by se nemusel opakovaně autentizovat do různých systémů v případě, že by se 

nacházel v zadaném umístění, například v kanceláři nebo doma. 

Aby bylo možné prověřit polohu autentizovaného uživatele, musí existovat 

techniky, které budou plnit tři základní funkce. Jednak je nutné časově-prostorovou 

informaci získat prokazatelným způsobem s přesností, která bude pro dané užití 

dostatečná. Dále musí navržené techniky umožnit bezpečný transport získané  

časově-prostorové informace z místa určení k autentizátoru. Bezpečnost je zde chápána 

jako odolnost techniky proti možným útokům, které by mohly být vedeny třetí stranou  

za účelem podvržení autentizačních dat nebo zneužití časově-prostorové informace 

uživatele. Poslední ze základních funkcí pro nově navržené techniky je jednoznačné 

vyhodnocení časově-prostorové informace. Časově-prostorová informace bude 

uživatelem předkládána jako dokazovací faktor a systémem vyhodnocována 

porovnáním se souborem povolených hodnot jako ověřovacím faktorem [4]. 

Stěžejní část disertační práce je tvořena návrhem metodiky a nových 

mikroelektronických časově-prostorových autentizačních technik. Pro nově navržené 

techniky bylo nutné vyvinout několik typů mikroelektronických zařízení, která slouží 

jako autentizační terminály. Závěrečná část dizertační práce je tvořena návrhem 

testovací sestavy, kde je funkce nově navržených mikroelektronických časově-

prostorových autentizačních technik prakticky ověřena. 

Předložená práce je organizována následujícím způsobem. V druhé kapitole je 

diskutován současný stav řešené problematiky. Ve třetí kapitole jsou stanoveny cíle 

disertační práce. Kapitola čtvrtá uvádí dosažené výsledky. Závěrem jsou shrnuty 

všechny důležité informace, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Dále jsou 

uvedeny informační zdroje, ze kterých bylo čerpáno. 

1.2 Hladina důvěry 

Výše uvedené autentizační faktory jsou při autentizaci volitelné a jsou voleny v 

závislosti na požadavcích systému AAA. Pro dosažení optimálního zabezpečení, je 

vhodné současné využití různých možností prověření. Úrovně zabezpečení pro 

jednotlivé faktory lze charakterizovat podle vztahů uvedených v [12] a [13]. Uživatel 

předkládá při autentizaci pro každý i‐tý faktor pár (Ci,pi), kde Ci reprezentuje faktor 

autentizace a pi předkládanou hodnotu faktoru, která bude vyhodnocena. Pro každý 

faktor je stanoven koeficient, který určuje hladinu důvěry autentizace, ten je označen Qi. 
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Celková hladina důvěry multifaktorové autentizace je pak označena Q. Pro výpočet Q je 

využito vztahu (1).  

 𝑄 = 1 − (1 − 𝑄1) ∙ (1 − 𝑄2) ∙∙∙ (1 − 𝑄𝑛) (1) 

Zvolíme-li pro každý námi prověřovaný faktor autentizace koeficient hladiny 

důvěry Li, můžeme číselně interpretovat předpokládanou sílu autentizace v intervalu 

(0;1). Hodnotě 1 odpovídá nejvyšší důvěra, která je rovna jistotě. Naopak 0 reprezentuje 

nejnižší stupeň důvěry. Situaci shrnuje tabulka 1, kde jsou uvedeny příklady dle mého 

návrhu. 

 
Tabulka 1: Hladina důvěry pro silnou autentizaci 

i Ci Qi Q 

1 vlastnictví zařízení 0,2 0,20 

2 otisk prstu 0,8 0,84 

3 poloha zprostředkovaná polohovacím satelitním systémem 0,6 0,936 

4 poloha zprostředkovaná bezdrátovou komunikační technologií  0,7 0,9808 

 

1.3 Interpretace prostorové informace  

Prostorová informace může být interpretována relativně nebo absolutně, jak  

uvádí [14]. Relativní poloha je vždy určena blízkostí lokalizovaného k objektu, jehož 

poloha je v daném systému známa. Objekty se známou polohou jsou pro daný systém 

označovány jako kotvicí nebo kontrolní body. Tento způsob interpretace polohy je 

vhodný zejména pro systémy s malou rozlohou nebo s malým počtem určených poloh. 

Tento způsob je využíván také například v mobilních telefonních sítích GSM (Global 

System for Mobile Communications). Zde je určována přibližná poloha uživatele 

pomocí známé polohy základnových stanic BTS (Base Transceiver Station), 

prostřednictvím nichž mobilní telefon komunikuje. Tento způsob lokalizace uvádějí 

například zdroje [15], [16], [17].  

Druhou možností je absolutní určení polohy. Absolutní poloha je uváděna 

pomocí souřadnic o dvou nebo třech rozměrech. Nejběžnějším příkladem využití 

souřadnicového systému k popisu polohy jsou mapy. 
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Pro využití časově-prostorová informace v procesu autentizace je možné uvažovat 

využití obou způsobů interpretace. V některých případech totiž nemusí být nutné 

absolutní určení polohy pomocí koordinát. Pokud budeme vědět, že se uživatel nachází 

v blízkosti kotvícího bodu, může to být dostačující informace. Přesnost určení polohy se 

potom bude zvyšovat s klesajícím dosahem signálu kotvícího bodu.  

1.4 Kryptografie v systémech AAA 

U systémů, které řeší vzdálenou autentizaci, je nutné zajistit bezpečnost 

přenášených dokazovacích faktorů a jejich původ. Obrázek 2 naznačuje dvě principiální 

možnosti narušení integrity autentizačního procesu. Autentizační terminál a autentizátor 

musí být vzájemně prověřeny (1). Pokud je tato podmínka splněna, může autentizační 

terminál předat autentizátoru dokazovací faktory (2). Nesmí nastat situace,  

kdy autentizátor akceptuje data od neprověřeného autentizačního terminálu (3) nebo  

kdy autentizační terminál předává autentizační data neprověřenému autentizátoru (4).  

 
Obrázek 2: Možnost podvržení autentizace 

Pro znemožnění podobných způsobů podvrhu se v systémech AAA využívá 

kryptografických algoritmů, které zajistí vzájemnou důvěryhodnost jednotlivých prvků 

systému.  

Kryptografické algoritmy plní dva základní úkoly [18]. Jednak mají zajistit utajení 

informace při předávání mezi komunikujícími stranami. Původní čitelná forma 

informace (dat) je tak definovanou matematickou technikou (kryptografickým 

algoritmem) změněna do formy nečitelné. Takto změněná informace je nazývána 



Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky  

15 

 

kryptogramem. Čitelností rozumíme snadnou interpretaci přenášené informace 

člověkem nebo strojem. 

Druhým úkolem kryptografických algoritmů je prověření původu, autenticity 

zprávy. Tím narážíme na fakt, že autentizace je v jistém slova smyslu definována také 

jako prověření původu a konzistence dat, jak uvádí [7].  

Základní kryptografický systém je tvořen dvěma matematickými technikami, 

jedna pro šifrování a druhá pro dešifrování. Obě techniky mají dva vstupní parametry, 

kterými jsou klíč a zpráva pro šifrování, nebo naopak klíč a kryptogram pro dešifrování. 

V závislosti na typu klíčů a způsobu jejich využívání rozdělujeme kryptografické 

algoritmy na symetrické a asymetrické. U symetrických algoritmů je pro šifrování  

a dešifrování využito stejného klíče. U asymetrických systémů je přidělena každému 

účastníkovi komunikace dvojice klíčů. Každý z dvojice klíčů může být využit pro 

šifrování i dešifrování, pokud je však zpráva zašifrována jedním klíčem, k dešifrování 

musí být použit druhého ze dvojice klíčů. Jeden z klíčů je soukromý, a druhý je veřejný, 

volně dostupný. Základní možnosti kryptografických algoritmů shrnuje obrázek 3. 

účastník A účastník B

C=EN(Z,KS)

C=EN(Z,SKA)

Z=DE(C,KS)

1) Z’=DE(C,VKA)

2) Z’==Z

C=EN(Z,VKB) Z=DE(C,SKB)

a)

c)

b) 

1) C=EN(Z,VKB) 1) C’=DE(CC,VKA)

2) C’==C

3) Z=DE(C,SKB)

d) 

2) CC=EN(C,SKA)

C

C

Z,C

C,CC

 
Obrázek 3: a) Symetrický algoritmus, utajení zprávy b) Asymetrický algoritmus, utajení zprávy, 

c) Asymetrický algoritmus, prověření původu zprávy, d) Asymetrický algoritmus, utajení 

zprávy a prověření původu zprávy 

 

U symetrického algoritmu (obrázek 3 a) je používán klíč KS oběma účastníky 

komunikace. Klíč KS je využíván pro šifrování i pro dešifrování. Účastník A vytvoří 

kryptogram C zašifrováním zprávy Z technikou EN a sdíleným klíčem KS. Takový 

kryptogram mohou dešifrovat všichni účastníci, kteří znají sdílený klíč KS.  

Na obrázku 3 b) je nakreslen princip zajištění utajení zprávy s využitím 

asymetrického algoritmu. Účastník A zašifruje zprávu Z veřejným klíčem VKB účastníka 
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B, čímž vytvoří kryptogram C. Pro dešifrování kryptogramu C použije účastník B svůj 

soukromý klíč SKB. Nikdo jiný nemůže zprávu dešifrovat, protože SKB má k dispozici 

pouze účastník B.    

Pro prověření původu zprávy se využívá šifrování soukromým klíčem strany, 

která zprávu odesílá. Situace znázorňuje obrázek 3 c). Účastník A zašifruje zprávu Z 

svým soukromým klíčem SKA, vznikne kryptogram C. Aby druhá strana mohla prověřit 

integritu a původ zprávy, musí ji přijmout v původní podobě Z (plain text – čitelná 

forma) i v podobě kryptogramu C. Každý kdo má veřejný klíč účastníka A VKA, může 

kryptogram C dešifrovat do rekonstruované zprávy Z’. Po dešifrování přijímací strana 

porovná zprávu dešifrovanou z kryptogramu Z’ s původní zprávou Z. Pokud jsou 

shodné, je ověřeno, že zprávu odeslal skutečně účastník A a nikdo ji při přenosu 

nezměnil. Tohoto způsobu je využíváno v elektronických podpisech s tím rozdílem, 

že z důvodu výpočetní náročnosti je šifrován pouze otisk zprávy (hash).  

V případě, že u jedné zprávy je potřeba současně zajistit její utajení i prověřit její 

původ, využívá se dvojího šifrování, jak je nakresleno na obrázku 3 d). Účastník A 

nejdříve vytvoří kryptogram C zašifrováním zprávy Z  veřejným klíčem VKB účastníka 

B. Výsledek dále zašifruje svým soukromým klíčem SKA, tím vznikne kryptogram CC. 

Účastník A odešle účastníkovi B oba kryptogramy C i CC. Účastník B nejdříve prověří, 

zda je jsou přijaté kryptogramy skutečně od účastníka A dešifrováním CC pomocí 

veřejného klíče VKA. Následně je dešifrován kryptogram C soukromým klíčem  SKB 

uživatele B.  

Rozhodnutí jakého šifrovacího mechanismu v systému použít závisí zejména 

na bezpečnostních požadavcích daného systému, ale také na možnostech elektronických 

obvodů a výpočetním výkonu jednotlivých entit. Entita systému musí mít buď 

obvodovou podporu daného šifrovacího systému, nebo dostatečný výpočetní výkon pro 

její programovou implementaci. 

Na hranici mezi symetrickými a asymetrickými šifrovacími algoritmy stojí  

Diffie-Hellmanova výměna klíčů, která umožňuje dvěma stranám vytvoření sdíleného 

klíče, bez jejich předchozí vzájemné známosti [19]. Sdílený klíč je potom zpravidla 

využit v některém ze symetrických šifrovacích algoritmů. Výměna klíčů probíhá 

v několika bodech: 

1. Neměnný veřejný pro obě strany shodný základ tvoří dvě čísla, jednak velké 

prvočíslo p a potom celé číslo g, pro která platí g < p. 
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2. Následně si každá strana zvolí celé číslo X jako svůj soukromý klíč, na jehož 

základě vypočte podle (2) svůj veřejný klíč Y. 
 

𝑌 = 𝑔𝑋 𝑚𝑜𝑑 𝑝 (2) 

3. Obě strany si vzájemně vymění své veřejné klíče. 

4. Sdílený klíč je následně vypočten podle (3). 

𝐾 = 𝑌𝐴
𝑋𝐵𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑌𝐵

𝑋𝐴𝑚𝑜𝑑 𝑝 = 𝑔𝑋𝐴𝑋𝐵𝑚𝑜𝑑 𝑝 (3) 

Bezpečnost dané techniky je založena na obtížnosti řešení úlohy diskrétního 

logaritmu, tzn. pro dostatečně velké p, není možné vypočíst z rovnice (2) hodnotu X.  
 

1.5 Fuzzy množiny a fuzzy logika 

Teorie fuzzy množin je rozšíření klasického pojetí teorie množin. V porovnání 

s klasickou teorií množin je zásadní rozdíl v náležitosti prvku do množiny. V klasickém 

pojetí prvek do množiny patří, nebo nepatří, neexistuje žádná další možnost. U fuzzy 

množin je definován stupeň příslušnosti k dané množině, jak je uvedeno například  

v [20, 21]. Rozdíl je definován ve vztahu (4).  

𝜇𝐾: 𝑋 → {0,1} 
𝜇𝐹: 𝑋 → [0; 1], 

(4) 

kde K je funkční příslušnost do klasické množiny a mapuje prvky z univerzální 

množiny X do dvouprvkové množiny {0,1} a F je příslušnost do fuzzy množiny a 

mapuje hodnoty z univerzální množiny X do funkčních hodnot, které jsou v uzavřeném 

intervalu reálných čísel <0;1>. Uvedený rozdíl je graficky znázorněn na obrázku 4.  

K(x)

F(x)

x 

y

 
Obrázek 4: Stupeň příslušnosti do fuzzy množiny 

V následujícím textu budeme hovořit výhradně o fuzzy množinách a pro 

jednoduchost je budeme označovat prostě „množiny“. 
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Fuzzy logika také zavádí lingvistické proměnné, což jsou vlastně fuzzy množiny, 

které jsou definovány na univerzální množině [22]. 

Převod vstupní číselné hodnoty na lingvistickou proměnnou a její přiřazení 

do určitého fuzzy množiny se označuje jako fuzzyfikace. Uveďme příklad fuzzyfikace, 

kde definujeme lingvistickou proměnou bezpečnost hesla, která bude vyjadřovat 

bezpečnost hesla podle počtu použitých znaků. Tato proměnná bude mít následující 

fuzzy množiny:  

nebezpečné - N(n),  

málo bezpečné - M(n), 

středně bezpečné - S(n),  

s vyšší bezpečností - V(n),  

s vysokou bezpečností  - B(n). 

Pro každou z těchto množin musíme definovat charakteristickou funkci, tedy 

funkci příslušnosti k dané množině. Funkce určují rovnice (5), (6), (7), (8) a (9).  

 

𝜇𝑁(𝑛) = {

1,            𝑝𝑟𝑜 𝑛 = {0; 1}

𝑛 − 5

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 5; 7 >  𝑎 𝑛 ∈ 𝑍+

1,        𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 7, 𝑛 ∈ 𝑍+

 

 

(5) 

 

 𝜇𝑀(𝑛) =

{
 
 

 
 

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 1
𝑛 − 1

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 2; 3) 𝑛 ∈ 𝑍+

5 − 𝑛

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 3; 5), 𝑛 ∈ 𝑍+

0,                𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 5

 

 

(6) 

𝜇𝑆(𝑛) =

{
 
 

 
 

0,                𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 2
𝑛 − 1

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 1; 2), 𝑛 ∈ 𝑍+

6 − 𝑛

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 4; 6), 𝑛 ∈ 𝑍+

0,                𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 6

 

 

(7) 
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𝜇𝑉(𝑛) =

{
 
 

 
 

0,                𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 3
𝑛 − 3

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 3; 4), 𝑛 ∈ 𝑍+

7 − 𝑛

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 4; 6), 𝑛 ∈ 𝑍+

0,                𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 7

 

 

(8) 

𝜇𝐵(𝑛) = {

0,            𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 5, 𝑛 ∈ 𝑍
𝑛 − 5

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 5; 7 >  𝑎 𝑛 ∈ 𝑍+

1,        𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 7, 𝑛 ∈ 𝑍+

 (9) 

Grafické znázornění je nakresleno na obrázku 5, kde bylo pro názornost využito 

spojitých intervalů na místo diskrétních, jak je definováno rovnicemi.  
 

 

 
Obrázek 5: Fuzzyfikace délky hesla 

Pro práci s fuzzy množinami je nutné definovat fuzzy operátory. K tomu je 

využito standardních logických operátorů, které rozšiřují z dvoustavové hodnoty 

na vícestavovou [22]. Uvedeme základní operátory, jak jsou definovány v [21].  

Doplněk množiny  

𝜇�̅�(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) (10) 

Sjednocení 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝑀𝑎𝑥[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] (11)  
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Průnik 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝑀𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] (12) 

Jednou z potenciálních výhod využití fuzzy logiky v řídicích systémech je možnost 

definovat chování systému bez toho, aby byl systém vnitřně deterministicky určen. 

Na systém je možno pohlížet jako na blok, který má vstupy a výstupy, bez toho 

abychom znali jeho vnitřní konstrukci a uspořádání. Vlastní definování chování systému 

spočívá v nastavení pravidel, která vycházejí z pozorování činnosti systému. Taková 

pravidla jsou často tvořena administrátory a správci daného systému, kteří mají 

zkušenosti a znalosti související s činností takového systému. Pravidla jsou určována 

ve formě logické implikace, kde v závislosti na vyhodnocení podmínkového výroku je 

proveden výrok následný. Podmínkový výrok bývá označován jako ascendent, výrok 

přiřazení konsekvent a soubor expertních pravidel jako znalostní báze. Zde je uvedena 

obecná konstrukce elementárního pravidla. 

Pokud platí ascendent, potom proveď konsekvent. 

Cílem definovaného pravidla je určení fuzzy množiny v konsekventu, popřípadě 

její ostré hodnoty. K tomu je možné využít Mamdaniho implikace, které má 

pro dvouprvkový ascendent obecný tvar v rovnici (13), jak je uvedeno v [22].  

                                           𝜇𝐼𝑀(𝑥1, 𝑥2) =min{𝜇𝐴(𝑥1), 𝜇𝐵(𝑥2)} (13)  

Podle výše uvedené rovnice dojde k oříznutí charakteristické funkce konsekventu 

na hladině , která odpovídá minimu z funkčních hodnot charakteristických funkcí 

obou prvků ascendentu min(,). Situace je znázorněna na obrázku 6. Výsledná 

množina je podmnožinou množiny konsekventu. 
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Obrázek 6: Dvourozměrná Mamdaniho implikace 

Zpracováním fuzzyfikovaných hodnot rozhodovacími pravidly vznikne soubor 

funkcí příslušnosti pro jednotlivé množiny výstupních lingvistických proměnných. 

Tento proces se nazývá inference. K tomu abychom byli schopni přiřadit výstupní 

proměnné ostrou hodnotu, musí být využito jedné z možných funkcí, které se souhrnně 

označují jako techniky defuzzyfikace. 

Pro využití fuzzy logiky v oblasti autentizace bude uvedena technika těžiště 

singeltonů (Center of Maximums). S výhodou zde totiž můžeme využít toho, že některé 

fuzzy množiny vstupních proměnných jsou definovány v diskrétních bodech na místo 

spojitých intervalů.  

Nejprve je nutné určit typické hodnoty pro jednotlivé množiny výstupní 

proměnné. V [22] je uvedena možná aproximace funkce příslušnosti množiny pomocí 

Diracova impulzu. Diracův impuls je obecně umisťován v těžišti plochy pod funkcí 

příslušnosti. Například pro funkce příslušnosti typu Lambda to bude ve vrcholu 

trojúhelníku. Po určení typických hodnot se podle rovnice (14) určí ostrá hodnota 

výstupní proměnné. Pro představu předpokládejme, že v příkladu je výsledná úroveň 

zabezpečení systému v procentech pro tři množiny (např. málo, středně a dobře 

zabezpečený). 
 

𝑥𝑂𝑈𝑇 =
∑ 𝛼𝑘𝑥𝑘
𝑟
𝑘=1

∑ 𝛼𝑘
𝑟
𝑘=1

 

(14) 
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Obrázek 7: Příklad defuzzyfikace 

Po dosazení hodnot z příkladu na obrázku 7 do rovnice (14) dostaneme následující 

výsledek. 

𝑥𝑂𝑈𝑇 =
0,35 ∙ 21 + 0,78 ∙ 47 + 0,47 ∙ 77

0,35 + 0,78 + 0,47
=  50,125 % 

Obecně je při zpracování úloh za účasti fuzzy logiky doplněn procesní diagram  

o bloky normalizace a denormalizace, které mají za úkol převést vstupní veličiny 

z různých rozsahů do určitého univerza, respektive naopak pro výstupní veličiny. 

Pro účely autentizace můžeme tyto bloky vynechat, protože v této úloze nemají 

opodstatnění. 
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2 Dosavadní vývoj 

Drtivá většina všech publikovaných stávajících řešení autentizace, které pracují 

s časově-prostorovou informací uživatele, využívají k určení polohy jednoho ze dvou 

níže uvedených základních přístupů.  

Jednak to může být využití některého ze systému GNSS. V druhém případě 

to může být specifická komunikace terminálu s bezdrátovým komunikačním rozhraním 

IEEE 802.11, nebo mezi terminálem GSM a základnovou stanicí (BTS) sítě GSM.  

2.1 Systémy s využitím satelitního navigačního systému 

Pro určení časově-prostorová informace uživatele muže být využito přijímače 

některého z GNSS systémů [23], [24] Pro další řešení budeme předpokládat využití 

hlavně systému GPS, protože se jedná o jediný v současné době celosvětově dostupný 

systém GNSS. V budoucnu se samozřejmě předpokládá využití evropského systému 

GNSS Galileo. Podrobněji o systémech GNSS pojednává příloha 1 této práce (Satelitní 

navigační systémy). 

Výhoda použití přijímače GPS je v tom, že uživatel, který má být autentizován, 

se může nacházet kdekoli na Zemi, není tedy závislý na infrastruktuře, kterou využívá 

daná autentizační technika. Nevýhodou může být potenciální hrozba v podobě 

podvržení falešného signálu GPS (spoofing), jak uvádí buď [25] nebo záměrné rušení 

frekvenčního pásma signálu GPS [26]. 

Přijímač GPS produkuje informace zpravidla ve dvou formátech. Jedním je 

standardně využívaný formát NMEA 0183 [27]. Tento formát byl adoptován pro 

interpretaci navigačních informací systému GPS a původně byl určen pro komunikaci 

mezi zařízeními, která slouží k námořní navigaci. NMEA 0183 nese již zpracované 

informace v podobě koordinát polohy, dat, času rychlosti, nadmořské výšky a dalších 

navigačních informací. Informace jsou přenášeny v tzv. větách. Druhým, méně častým 

formátem je  RINEX (Receiver Independent Exchange), který nese čistá data (RAW) 

[28]. Tento formát je využíván zejména pro zpřesnění prostorové informace na základě 

dodatečných informací o šíření signálu atmosférou a stavových hodnotách systému 
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GPS.   Tento formát je využíván zejména pro pozdější určení polohy z již přijatých dat 

na rozdíl od NMEA 0183, kde jsou prostorová data produkována v reálném čase 

nejčastěji s opakovací frekvencí 1 Hz. 

Pro potřeby autentizace je principiálně možné využít obou formátů. Výhodou 

formátu NMEA0183 je snadnější programová implementace, ale vyšší riziko podvržení 

navigačních dat. To je dáno tím, že formát NMEA0183 je relativně jednoduchý a dobře 

předvídatelný.  

 
Obrázek 8: Autentizační technika využívající čistá data ze systému GPS 

Teoretický návrh autentizační techniky, která využívá data RAW je publikován 

v [23]. Schematický popis ukazuje obrázek 8. Celá technika je založena 

na nepředvídatelnosti parametrů sledovaných systémem GPS, které jsou měřeny 

přijímačem a zprostředkovány v některém z formátů pro data RAW, nejčastěji RINEX. 

Po určitou dobu jsou zaznamenávána data přijímačem na straně autentizovaného 

uživatele a současně na straně autentizátoru (1). Takto naměřený datový vzorek je 

předán prostřednictvím uživatelského terminálu autentizátoru (2). Autentizátor 

na základě vyhodnocení podobnosti vzorků rozhodne o tom, zda jsou data od uživatele 

autentická (3),(4). V případě autentických dat dojde k určení polohy ze vzorku, který 

byl přijat od autentizovaného uživatele. Určená časově-prostorová informace je předána 
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k autentizaci k prověření časové a prostorové podmínky (5).  Výsledek autentizace je 

předán uživateli a kontroléru, který řídí přístup uživatele k chráněnému obsahu. Zdroj 

[23] podmiňuje funkčnost dané techniky, maximální vzdáleností L mezi přijímači 

uživatele a autentizátoru, která by neměla být větší než řádově 3000 km. Omezení plyne 

z nutnosti, aby obě dvě strany přijímaly signál ze stejných satelitů. 

Výhodou uvedené techniky je, že nepotřebuje zabezpečení časově-prostorové 

informace, což vyplývá z nepředvídatelnosti prvků datového vzorku. Nevýhodou může 

být obtížnější programová implementace na straně autentizátoru.  

2.2 Systém s využitím bezdrátové sítě 

Jako základního principu k určení polohy uživatele je zde využíváno 

vyhodnocování blízkosti uživatelského terminálu k přístupovému bodu AP (Access 

Point) bezdrátové počítačové sítě. Příklad řešení autentizace s WLAN (Wireless Local 

Area Network) uvádí [29]. Jako příklad je zde uvedena bezdrátová počítačová síť o 

třech AP. Prostor, který je pokryt signálem ze všech tří AP, určuje skupinu povolených 

poloh uživatele. Pokud se uživatel nachází v takto definovaném místě, je autentizován. 

Systém využívá Diffie-Hellmanovy výměny klíčů. Na obrázku 9 je uvedena topologie 

sítě WLAN, jak ji uvádí [29]. 

Key Server /

Access Ctrl

MS

AP1

AP3

AP2

(6) OK(MS,k’)

(5) k’=YMS
X1

 mod p 

(2) Y1 (2) Y2

(2) Y3
(3) k=(Y1,Y2,Y3 )

Xms 
mod p

(1) (XMS) ® YMS 

(4) (MS,EK(MS),YMS,GL)

(1) X1,X2,X3 ® Y1,Y2,Y3 

  
Obrázek 9: Příklad systému s WLAN podle [29] 
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Systém je složen ze tří typů zařízení. Prvním je klíčový server Key Svr/Access 

Ctlr, který zajišťuje vlastní autentizaci a generování klíčů pro přístupové body. Dále 

jsou to přístupové body AP1,2,3, jejichž signál definuje autentizací povolený prostor 

a které jsou následně využívány uživatelem pro přístup do sítě. Posledním prvkem 

systému je uživatelský terminál MS, který vyžaduje autentizaci. 

Nejprve vygeneruje Key Svr soukromé klíče pro AP a odvodí klíče veřejné (1). 

Stejně tak si vytvoří MS svůj soukromý klíč a odvodí klíč veřejný (1). Veřejné klíče 

jsou z Key Svr distribuovány na příslušné AP (2). Po přijetí každý AP vysílá svůj 

veřejný klíč ve své signální zprávě (beacon message). Po přijetí všech tří veřejných 

klíčů vypočítá MS sdílený klíč k (3) jako součin veřejných klíčů jednotlivých AP. Klíč 

následně předá prostřednictvím AP, ke kterému je aktuálně připojen, klíčovému serveru 

Key serv (4). Klíč není předán v podobě prostého textu. Zpráva obsahuje identifikátor 

MS v nezašifrované podobě, identifikátor MS zašifrovaný odvozeným sdíleným klíčem, 

soukromý klíč MS YMS a identifikátor skupiny. Server Key Serv z přijaté zprávy 

vypočte klíč k’ (5). Pokud se shoduje k a k’ uživatel je autentizován a je mu zaslána 

odpověď (6). Celý tento proces probíhá periodicky. Tím je zajištěno, že pokud se 

uživatel dostane mimo povolený prostor, není nově autentizován a jeho přístup je 

zamítnut. 

Výhodou časově-prostorových autentizačních technik, které využívají sítí IEEE 

802.11 je, že pro nasazení dané autentizační techniky je zapotřebí pouze implementace 

programového vybavení do stávajících zařízení.  
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3 Stanovení cíle práce 

Stěžejní částí a přínosem práce bude využití principů fuzzy logiky ve vyhodnocování 

dokazovacích faktorů v procesu autentizace a autorizace v počítačových sítích. Cíl práce je 

také v multifaktorové autentizaci, kde budou vhodně spojeny dokazovací faktory biometriky 

uživatele a časově-prostorové informace. Základní principy rozšíření budou prakticky 

testovány v mikroelektronickém autentizačním terminálu, který bude vyvinut v souvislosti 

s řešením dizertační práce. 

Cílem práce je vyvinout metodiku využívající principů fuzzy logiky  

pro vyhodnocování úrovně důvěry v předložené dokazovací faktory v procesu 

multifaktorové autentizace. Každý dokazovací faktor musí mít svoji váhu bezpečnosti, která 

je nepřímo úměrná snadnosti jeho podvržení. Současně každá služba nebo chráněný obsah, 

k nimž je přístup podmíněny autentizací a následnou autorizací vyžaduje různou úroveň 

prověření. Navržená metodika bude dále rozlišovat jak mezi dokazovacími faktory různého 

typu, tak mezi dokazovacími faktory stejného typu, ale různých kvalitativních vlastností. 

U prověření heslem může být kvalitativní vlastností jeho délka, nebo počet povolených 

znaků. V případě časově-prostorové informace to pak bude přesnost určení polohy 

a přesnost časové informace. Na rozdíl od konvenčních přístupů, kdy je využíváno 

bivalentní logiky, bude v navržené metodice využito principů fuzzy logiky, která reálněji 

popisuje důvěryhodnost předložených dokazovacích autentizačních faktorů. Může být 

například zohledněna nepřesnost prostorové informace, nebo drobný „překlep“ v hesle. 

Dalším cílem práce je zhodnotit možnosti využití časově-prostorové informace 

uživatele v procesu autentizace a navrhnout autentizační techniky, které s touto informací 

budou pracovat jako s novým dokazovacím faktorem. Základní ideou je využití časově-

prostorové informace společně s biometrikou lidského uživatele. V tomto případě 

prověřovaný uživatel prokazuje, že se fyzicky nachází v místě, kde jsou pořizovány 

dokazovací faktory, tedy konkrétní uživatel je na konkrétním místě v konkrétním čase. 

Toto rozšíření může zamezit nelegálnímu využití odcizeného autentizačního terminálu,  

kdy se oprávněný uživatel nenachází na terminálem deklarovaném místě.  Výhoda spojení 

biometriky uživatele a jeho časově-prostorové informace plyne z předpokladu, že jeden 

uživatel se v daný časový okamžik může vyskytovat pouze na jednom místě a rychlost jeho 



Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky  

28 

 

pohybu má reálné limity. Naplnění limitu rychlosti můžeme interpretovat jako odvozený 

dokazovací faktor, jehož váha důvěry může být nepřímo úměrná relativní vzdálenosti 

rychlosti uživatele od stanoveného limitu. Váha důvěry takového dokazovací faktoru bude 

ovšem také závislá na váhách důvěry údajů, ze kterých byl vypočten, tedy polohy a času.  

Jako podpůrný cíl práce bude v rámci ověření správnosti návrhu nové  

časově-prostorové autentizační techniky vyvinuto elektronické zařízení, které bude plnit 

funkci autentizačního terminálu.  Terminál bude zajišťovat čtyři typy dokazovacích faktorů, 

jsou to: identifikátor zařízení, otisk prstu uživatele, heslo, časově-prostorová informace. 

Plánovaný terminál bude schopen zprostředkovat časově-prostorovou informaci ze dvou 

nezávislých zdrojů, které se vzájemně doplňují podle aktuální provozních podmínek. 

Přijímače GPS bude využito v prostředí s volným výhledem na oblohu. Naopak v budovách 

a v místech, která nejsou pokryta signálem GPS, je plánováno využití bezdrátové 

komunikační platformy IQRF (IQ Radio Frequency), která pracuje na frekvenci 868 MHz 

v bezlicenčním pásmu ISM (Industrial, Scientific and Medical). 

Pro ověření výsledků dosažených v rámci řešení práce, bude v závěru provedeno 

testování, které prověří správnost principů navržené metodiky, autentizačních technik  

a ve výsledku i navrženého autentizačního terminálu. 

V souvislosti s návrhem nových autentizačních technik bude prověřena možnost 

využití časově-prostorové informace v autentizačním procesu. Jedná se zejména o sběr 

časově-prostorové informace na straně autentizačního terminálu, její bezpečný přenos 

k autentizátoru a její vyhodnocení. Pouze časová informace sama o sobě nemůže být 

prakticky použita jako samostatný dokazovací faktor. Na druhou stranu může mít vysokou 

vypovídající hodnotu právě v návaznosti na prostorovou informaci a ostatní dokazovací 

faktory. Rozšíření může být označeno jako časová značka dokazovacích faktorů. Pokud 

bude mít prověřující strana (autentizátor) reálnou a důvěryhodnou informaci o čase pořízení 

dokazovacích autentizačních faktorů, můžou se značně obohatit bezpečnostní scénáře 

přístupového systému, který autentizátor chrání proti neautorizovanému přístupu. Reálným 

příkladem využití může být ochrana proti opakovanému nelegálnímu použití dokazovacích 

faktorů, které byly získány pouze jednou (historická informace o poloze, kryptogram). 
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4 Řešení 

V této kapitole je popsáno vlastní řešení dizertační práce. Podkapitola 4.1 se zabývá 

problematikou kvantifikace úrovně bezpečnosti jednotlivých autentizačních technik, vlivy, 

které mají na jednotlivé techniky dopad a způsobem vyhodnocení výsledných dokazovacích 

faktorů. Navržená metodika využívá principů fuzzy logiky a matematické pravděpodobnosti. 

Aby bylo možné zohlednit bezpečností rizika, která by se teoreticky jen obtížně 

kvantifikovala, je možné definovat pro jednotlivé techniky empirické koeficienty 

bezpečnosti. 

V podkapitole 4.2 je navržena metodika, která komplexně zohledňuje vlastnosti 

dokazovacích faktorů, které vstupují do obecného autentizačního systému. 

Na základě navržené metodiky je v podkapitole 4.3 navržen autentizační systém, který 

spojuje časově-prostorovou informaci s biometrikou autentizovaného uživatele. Zde jde 

o prokázání faktu, že uživatel je v určitém čase na určitém místě. Pokud by nebyly tyto dva 

autentizační faktory použity současně, bylo by pouze prokázáno, že uživatel se někdy 

a někde prokázal svým otiskem prstu nebo, že autentizační terminál se nacházel na určitém 

místě v určitém čase, nikoli však už uživatel. Právě biometrika je v tomto pohledu 

nejvýhodnější, protože biometrické údaje lze jen obtížně podvrhnout nebo zneužít 

v porovnání například s hlesem, nebo nějakým unikátním předmětem (tokenem). 

Pro ověření možnosti zapracování časově-prostorové informace do procesu 

autentizace byly navrženy dvě verze autentizačního terminálu, které mají implementovány 

navržené mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky. Návrhem a realizací 

autentizačního terminálu se zabývá podkapitola 4.4.  

Vlastními autentizačními technikami se zabývají podkapitoly  4.6 a 4.7. První technika 

využívá jako zdroje časově-prostorové informace přijímače GPS. Autentizátoru je potom 

předávána informace v podobě přesného času a koordinát GPS. Každé identitě, respektive 

uživatelskému profilu, jsou definovány prostory, ve kterých v určitém časově omezeném 

intervalu bude autentizován, tedy daný dokazovací faktor je pozitivní.  

Obdobně je tomu u druhé techniky, která využívá pro určení polohy faktu,  

že autentizační terminál se nachází v blízkosti takzvaného kotvícího bodu, jehož poloha je 
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autentizátoru známá. Prokázání blízkosti je zajištěno schopností komunikace mezi 

autentizačním terminálem a kotvícím bodem, k tomu je využíváno bezdrátové komunikační 

platformy IQRF, která pracuje v bezlicenčním pásmu ISM. 

4.1 Vyhodnocování úrovně zabezpečení 

Pokud spolu dvě strany vzájemně komunikují v běžném životě, potřebují často vědět 

do jaké míry je protistrana důvěryhodná a že poskytnuté informace jsou pravdivé. V případě, 

že s někým budu hovořit a dotyčný pronese tvrzení, musím se sám rozhodnout, do jaké míry 

vyslovenému tvrzení budu věřit, či nikoli. Toto rozhodnutí provedu na základě informací, 

které o dotyčném mám. Informace mohou pramenit z minulosti, tedy s dotčenou osobou 

mám již nějakou zkušenost, nebo budu vycházet z vlastního rozumu, logiky a informací, 

které mám k dispozici. Na základě prostředků, které jsem vzal v úvahu, učiním rozhodnutí 

(zda tvrzení věřit, či nevěřit, popřípadě do jaké míry věřit či nevěřit).  

Přeneseme-li výše uvedenou úvahu do tématu autentizace, budou role následující. Tím 

kdo pronesl tvrzení, bude entita systému, jejíž identita má být prokázána. Tím kdo má 

vyhodnotit důvěryhodnost tvrzení je autentizátor. Oním tvrzením bude přihlášení 

se k identitě, která je předkládána entitou systému. Informace na základě, kterých se má 

autentizátor rozhodnout jsou dokazovací faktory jednotlivých autentizačních technik. Celou 

situaci znázorňuje obrázek 10. 

entita

(ten kdo něco tvrdí) autentizátor

(ten kdo má učinit rozhodnutí)

Tvrezení: „Já jsem uživatel XY.“

Informace pro dokázání:    

a4!Z1mK? heslo

otisk prstu

poloha 

 
Obrázek 10: Rozhodnutí o pravdivosti tvrzení 

 

Pokud by k výše uvedené komunikaci došlo mezi dvěma elektronickými systémy, 

bude výsledek jednoznačný, nemusí však věrně popisovat realitu. Je to z toho důvodu, 

že elektronické systémy přirozeně používají bivalentní logiku (true/false, 0/1). Jinak je tomu 



Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky  

31 

 

u člověka, který dokáže pochopit souvislosti a jeho rozhodnutí nemusí být vždy zcela 

vyhraněné, může být někde mezi (“spíše věřím“, “spíše nevěřím“, “nejsem rozhodnut“). 

Právě pro zpracování a nakládání s rozhodnutími, která se snáze popisují slovně, mají 

více stavů a nejsou zcela jednoznačné, je možné využít matematické disciplíny - fuzzy 

logiky. Teoretický základ fuzzy logiky je uveden v  kapitole 1.5 do takové míry, jakou bude 

vyžadovat její aplikace pro metodiku vyhodnocování úrovně zabezpečení. 

V následující kapitole budou nejprve diskutovány faktory ovlivňující bezpečnost  

a důvěryhodnost jmenovaných autentizačních technik. Na základě zmíněných faktů bude 

stanovena metrika, která bude kvantifikovat hladinu důvěry pro jednotlivé autentizační 

techniky a jejich skupiny. V následujícím textu bude stanovena metrika prověření níže 

uvedených faktorů: 

 heslo, 

 čas, 

 poloha, 

 otisk prstu, 

 vlastnictví unikátního předmětu. 

Pro stanovení metriky bezpečnosti autentizačních technik bude využito jako nástroje 

fuzzy logiky, která umožňuje spojité určení příslušnosti do určité skupiny, přirozenější 

a tedy reálnější vyjádření určitého stavu v porovnání s bivalentní logikou. 

Heslo 

Začněme obligátní autentizační technikou – prověření identity heslem. Aby bylo 

možné stanovit metriku pro autentizaci pomocí hesla, je třeba definovat vlastní složitost 

hesla a další faktory, které ovlivňují bezpečnost této autentizační techniky. Následující text 

bude uvažovat níže uvedené faktory, které vstupují do hry v souvislosti s heslem:  

 komplikovanost hesla 

 počet znaků, 

 počet speciálních znaků, 

 počet velkých písmen, 

 počet číslic, 
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 rozložení znaků jednotlivých skupin v hesle, 

 počet správně zadaných znaků a pořadí zadaných znaků, 

 stáří hesla. 

Z hlediska počtu znaků, které tvoří heslo je zřejmé, že heslo s vyšším počtem znaků 

nám poskytne vyšší zabezpečení, protože bude existovat vyšší počet kombinací jak takové 

heslo vytvořit. Uvažujme příklad, kdy bude heslo tvořeno k znaky. Pro každý znak máme 

n možností jak ho vybrat. Celkový počet kombinací bude dán vztahem (15), kdy se jedná 

z hlediska kombinatoriky o variaci s opakováním: 

𝑉′(𝑘, 𝑛) = 𝑛𝑘. (15) 

Pokud do rovnice dosadíme heslo tvořené 8 znaky, kde povolenými znaky budou 

znaky z tabulky ACII v rozsahu 97 až 122 včetně (všechna malá písmena abecedy), bude 

počet kombinací VZ 

𝑉𝑍
′(26,8) = 268 = 21 ∙ 1010. (16) 

Závislost variačního čísla na délce hesla znázorňuje graf na obrázku 11. V grafu je 

uvedena závislost pro různé počty znaků, které jsou pro heslo použitelné. Pokud budeme 

postupně rozšiřovat počet možných znaků, bude se variační číslo měnit tak, jak je uvedeno 

v tabulce 10, situaci potom odpovídá graf na obrázku 12.  
 

Tabulka 2: Variační čísla pro heslo o délce 8 znaků. 

rozsah rozsah v ASCII variační číslo 

pouze čísla 48–57 𝑉𝑍
′(10,8) = 268 = 108 

malá písmena abecedy 97 – 122 𝑉𝑍
′(26,8) = 268 = 21 ∙ 1010 

abeceda 65 – 90, 97 – 122 𝑉𝑉
′(52,8) = 268 = 53 ∙ 1012 

abeceda a speciální znaky 33 – 47, 58 –122 𝑉𝑆
′(80,8) = 808 = 17 ∙ 1014 

abeceda speciální znaky a čísla 33 –126 𝑉𝐶
′(94,8) = 268 = 61 ∙ 1014 
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Obrázek 11: Graf závislosti variačního čísla na délce hesla 

 

 

Obrázek 12: Graf závislosti variačního čísla na počtu použitelných znak 

Výše uvedené pohlíží na obtížnost hesla pouze z  hlediska možných matematických 

kombinací (variací). Další možností jak na obtížnost hesla nahlížet je jeho obtížnost pro 

zapamatování lidským mozkem. Definujme si několik párů hesel, která se budou skládat ze 

stejných znaků, ale jednotlivé znaky budou v heslech jinak seřazeny. 

heslo 1: Abc421?! heslo 2: b2?4A1!c 

heslo 3: 123456  heslo 4: 435126 
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heslo 4: Josef115 heslo 6: e1Jf5s1o 

Uvedené příklady dokladují, jak se může změnit obtížnost hesla pro lidský mozek 

pouhou změnou pořadí znaků. Snáze zapamatovatelné bude heslo, jehož znaky jsou 

seskupovány do skupin, které k sobě logicky náleží (písmena k sobě, čísla k sobě), řazeny 

dle známého klíče (abeceda, seřazení čísel), nebo tvoří-li logický celek (například jméno). 

Bylo by tedy vhodné, aby navržená metrika zohledňovala fakt, že je dané heslo podle 

určitého klíče snadno zapamatovatelné, tedy jednodušší. 

Pohlížejme nyní na heslo jako na celek, který má určitý informační význam, který 

uživatel zná. Uveďme následující hypotetický scénář. Uživatel své heslo používá jen zřídka 

a po určité době se stane to, že uživatel si není zcela jist, jak dané heslo přesně vypadá. 

Uživatel ví, že jako heslo zadával datum narození svého sourozence v kombinaci s místem 

své první zahraniční dovolené (obecně však víme, že by heslo nemělo být tvořeno 

informacemi, které souvisí s identitou uživatele). V době kdy uživatele heslo nastavoval, 

zadal jako heslo „300579BARCELONA“. O dva roky později uživatel stále ví, kdy se 

sourozenec narodil a kde byl na dovolené, nicméně nepamatuje si přesný formát jak údaje 

zadat. Existuje mnoho možností jak dané informace do hesla zakomponovat například 

„3051979Barcelona“, „Barcelona3051979“, „30-05-1979 Barcelona“ a nespočet dalších. 

Otázka v tuto chvíli zní, zda musí být uživateli v tuto chvíli systémem přístup zcela odepřen, 

zda nebo může uživatel provádět méně citlivé úkony? Odpověď na tuto otázku bude 

pravděpodobně závislá na povaze systému, do kterého se uživatel snaží přistoupit a jaká 

práva má v rámci systému přidělena. Nutno podotknout, že drtivá většina systémů vyžaduje 

explicitní zadání hesla a je otázkou, zdali je tomu vůbec u nějakého existujícího systému 

jinak. Pro stanovení metriky však můžeme uvažovat i o tomto hledisku. Je však patrné, 

že pro vlastní implementaci by bylo relativně náročné na vyhodnocení, aby systém vyhledal 

souvislost mezi zadaným heslem a jeho vzorem. Další obtíží v tomto případě by byl i fakt, 

že z bezpečnostních důvodů v systémech často nejsou uložená celá hesla v nezměněné 

formě (plain text). Většinou je ukládán pouze datový otisk hesla (takzvaný „hash“). 

Posledním námi uvažovaným hlediskem, na základě kterého můžeme určit bezpečnost 

nebo hladinu důvěry v prověření identity uživatele heslem, je stáří hesla. Stáří hesla je 

časový úsek od nastavení hesla do současnosti, kdy je heslo předkládáno k prověření.  

Je zřejmé, že čím déle budeme používat stále stejné heslo, tím bude vyšší pravděpodobnost, 

že se dané heslo nějakým způsobem vyzradí a bude zneužito třetí osobou. Z tohoto důvodu 

bývá některými bezpečnostními politikami informačních systémů vyžadována periodické 
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nastavování nového hesla (např. po 3 nebo 6 měsících). Na základě výše uvedeného 

můžeme do jisté míry obecně říci, že existuje nepřímá úměra mezí stářím hesla a jeho 

bezpečnostní, tedy čím starší heslo tím méně bezpečné. Tento fakt se následně pokusíme 

zakomponovat do metriky pro bezpečnost autentizace pomocí hesla. 

V této podkapitole byly zmíněny některé faktory, které ovlivňují bezpečnost 

autentizace pomocí hesla. Můžeme si představit i další faktory, které ovlivní bezpečnost 

(místo zadání, způsob zadání atd.), ale pro stanovení metriky autentizaci heslem  

si vystačíme s výše uvedenými.  

Čas 

Význam časového údaje, který je předkládán při prověření identity uživatele získává 

na významu zejména v souvislosti s ostatními autentizačními faktory, které jsou předkládány 

k prověření. Jedním z klíčových autentizačních faktorů může být poloha, tedy že prostorová 

informace byla pořízena v konkrétním čase. 

Aby bylo možné časovou informaci prokazatelně využít, je třeba, aby byla 

neoddělitelně spjata s pořízením ostatních dokazovacích faktorů. Například při určení 

polohy přijímačem GPS máme zprávu s polohovou informací doplněnou o časovou známku. 

Dále musí být zajištěno, že uživatel ani nikdo jiný nebude mít možnost tuto informaci měnit, 

stejně jako ostatní dokazovací faktory. 

V  porovnání s heslem máme u prověření času podstatně méně vlastností, které je 

možné vyhodnocovat a stanovovat na jejich základě míru důvěry v danou informaci. 

Můžeme zde pouze vyhodnocovat rozdíl mezi udávanou časovou značkou pořízenou v době 

sběru dokazovacích faktorů a reálným časem, který je v době prověření předložených 

dokazovacích faktorů. 

Další přirozenou vlastností časové informace je její přesnost, tedy přesnost zdroje 

časové informace. Pro běžné účely budeme pro jednoduchost předpokládat, že dostačující 

přesnost bude do jedné sekundy. Přesnost zdroje časové informace může být závislá na tom, 

kdy došlo naposledy k synchronizaci s referenčním zdrojem časové informace, takovým 

který pokládáme za dostatečně přesný pro danou aplikaci. 

Při vyhodnocování dokazovacích faktorů v autentizaci je obecně požadováno, aby 

předkládané informace byly aktuální. K tomu, aby bylo možné tento faktor vyhodnotit, musí 

přicházet s dokazovacími faktory časová známka, která udává informaci o tom, kdy byly 

tyto dokazovací faktory pořízeny. Je patrné, že pokud přijde časová známka udávající čas, 
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který ještě nenastal (t0>t1), jedná se s největší pravděpodobností o pokus o podvrh. Podobně 

pokud bude hodnota časové známky v porovnání s aktuálním časem výrazně nižší, tedy 

zastaralá (t0<<t1), nebudou mít tyto dokazovací faktory takovou důvěryhodnost. Situaci 

ilustruje obrázek 13. 

 

Pořízení 

dokazovacích 

faktorů

Vyhodnocení 

dokazovacích 

faktorů

t0 t1
t

Dt

 
Obrázek 13: Časový rozdíl mezi pořízením a vyhodnocením dokazovacího faktoru 

Přesnost časové informace je tedy závislá na přesnosti jejího zdroje. Jiné přesnosti 

bude dosahovat přijímač GPS a jiné obvod reálného času odvozený z krystalového 

oscilátoru. Velký vliv na přesnost a stabilitu zdroje časové informace mohou mít podmínky, 

ve kterých je provozován. Jako příklad uvedeme jakým způsobem se bude měnit kmitočet  

v závislosti teplotě u běžného krystalu a jakým způsobem se to projeví v dlouhodobějším 

hledisku. Mějme dva krystalové oscilátory. Jmenovitý kmitočet je 32,768 kHz. Jeden je 

provozován při okolní teplotě -20 °C a druhý při 40 °C. Oba krystaly slouží jako zdroj 

hodinového signálu pro systém reálného času. Z obrázku 14 odečteme, že při teplotě  

-20 °C je odchylka od jmenovité frekvence přibližně 12 ppm (parts per milion) a při teplotě 

40 °C je odchylka -7 ppm. Podle vztahu (17), kde fa je aktuální kmitočet a ft je jmenovitý 

kmitočet, můžeme dopočítat, že po jednom měsíci se nám může časová informace lišit  

až o 49 sekund.  

휀[𝑝𝑝𝑚] =
𝑓𝑎 − 𝑓𝑗

𝑓𝑗
∙ 106  

(17) 

 

Výpočet shrnuje tabulka 3, kde T je teplota krystalu, 휀 je změna hodnoty, f frekvence, 

T je perioda a N je počet sekund za jeden měsíc. Poslední řádek tabulky udává rozdíly  

pro jednotlivé veličiny při různých teplotách (-20 °C a 40 °C).  
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Tabulka 3: Vliv teploty na frekvenci krystalového oscilátoru 

 T [°C] 휀 [ppm] f [Hz] T [s] N [s] 

QI - 0 32768,000000 0,000030517578 2592000 

Q1 -20 12 32768,393216 0,000030517211 2591969 

Q2 40 -7 32767,770624 0,000030517791 2592018 

rozdíl 60 19 0,622592 0,000000000580 49 

       

 
Obrázek 14: Vliv teploty na změnu frekvence krystalu [30] 

Poloha 

Důvěryhodnost prostorové informace bude závislá na jejím zdroji, který bude určovat i 

její přesnost a aktuálnost. Jako typický zdroj prostorové informace můžeme jmenovat 

přijímač satelitního navigačního systému GPS. Obecně lze přesnost přijímače GPS pro 

horizontální rovinu popsat histogramem uvedeným na obrázku 15. Individuální přesnost 

konkrétního měření by však byla ovlivněna také chybou, která je způsobena odrazy 

v ionosféře, výhledem na oblohu a v neposlední řadě také vlastnostmi přijímače. Pro 

vertikální rovinu je přesnost určení polohy horší, což je dáno prostorovým rozmístěním 

satelitů systému GPS [31]. 
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Obrázek 15: Obecná přesnost systému GPS v horizontální rovině [31] 

Dalším zdrojem prostorové informace může být mobilní telefonní síť GSM. Každá 

základnová stanice BTS mobilní telefonní sítě má svůj jedinečný identifikátor a je zpravidla 

stacionární. Základnová stanice je osazena směrovými anténami, které vytváří buňky 

pokrytí, ty mají také jedinečné identifikátory. Popsaná konstelace mobilní telefonní sítě nám 

umožňuje odlišit od sebe dvě různá místa, každé místo má v dosahu různé buňky sítě a síla 

přijímaného signálu je také závislá na místě.  

Z hlediska důvěryhodnosti v prostorové informace získané na základě interakce 

s mobilní sítí můžeme tento informační zdroj považovat za vysoce důvěryhodný, bohužel 

však s nižší přesností určení polohy. 

Principiálně obdobným způsobem jako je tomu u lokalizace v mobilní telefonní síti 

můžeme získat prostorovou informaci z bezdrátových počítačových sítí, které jsou v dosahu. 

Zásadní rozdíl bude v důvěryhodnosti takovéto informace. Patrně bude výrazně jednodušší 

upravit infrastrukturu WLAN sítě, než GSM sítě.  

Pokud budeme uvažovat absolutní polohu uživatele jako autentizační faktor, bude 

muset mít konkrétní zóny definované pro uživatele, ve kterých autentizace proběhne 

úspěšně. Z hlediska pravděpodobnosti bude platit, že čím větší zóna bude, tím bude vyšší 

pravděpodobnost, že se potenciální útočník trefí do dané polohy.  

Uveďme příklad, kdy povrch Země SZ bude představovat soubor všech poloh, které je 

možné určit na povrchu Země. Od celkového povrchu Země můžeme odečíst povrch oceánů 

a moří SO, který tvoří přibližně 71 %, jak uvádí[32]. Polohy obsažené v oceánech a mořích 

pravděpodobně nebude potenciální útočník zkoušet. Dále definujme soubor poloh SA, resp. 
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součet n rozloh autentizačních zón ze, ze kterých bude autentizace úspěšná. 

Pravděpodobnost že potenciální útočník uhodne polohu, která náleží do jedné 

z definovaných zón, je dána vztahem (18) 

 

𝑃 =
∑ 𝑆𝐴𝑖
𝑛
𝑖=0

𝑆𝑍−𝑆𝑂
 (18) 

 

Pro jednoduchost uvažujme jednu definovanou zónu o velikosti jednoho 10 000 m
2
. 

Pravděpodobnost že potenciální útočník uhodne tuto oblast, bude značně závislá na ostatních 

informacích o uživateli, které má útočník k dispozici. Čím více informací bude útočník mít, 

tím se bude snižovat soubor poloh, které bude tipovat jako potenciální autentizační zónu. 

Situaci shrnuje tabulka 4. 
 

Tabulka 4: Vliv velikosti definované zóny na pravděpodobnost predikce 

Uvažovaná celková oblast Rozloha Výsledná pravděpodobnost (vztažená k 1 ha) 

Země i oceány 510 000 000 km
2
 1,96·10

-11 
(1 : 51 000 000 000) 

Země bez oceánů 147 859 000 km
2
 6,8 ·10

-11 
(1 : 14 785 900 000) 

Evropa   10 180 000 km
2
  9,8 ·10

-10 
(1 :    1 018 000 000) 

Česká republika        790 000 km
2
 1,26·10

-8
(1 : 79 000 000) 

Brno               230 km
2
 4,3·10

-5
 (1 : 23 000) 

 

V případě že systém, který zajišťuje správu přístupu, udržuje informace o hlášených 

polohách uživatele, může jako doplňující faktor při autentizaci počítat schopnost uživatele  

se za časový úsek přesunout z místa A do místa B. V případě že jsou místa A a B od sebe 

hodně vzdálená, řekněme stovky kilometrů, je patrné že uživatel se nemůže mezi těmito 

místy přesunout v řádu minut. 

Otisk prstu 

Základní otázka při určování identity člověka pomocí otisků prstu může znít: „Jaká je 

pravděpodobnost, že dva lidé budou mít identický otisk jednoho z prstů?“. Touto otázkou se 

podrobně zabývá [33]. Ve zkratce lze říci, že do této chvíle nebyl uveřejněn případ, který  

by poukazoval na dva identické otisky prstů dvou různých lidí. Je pravdou, že ne všechny 

otisky prstů jsou zachyceny, v roce 2002 měl federální úřad pro vyšetřování FBI (Federal 

Bureau of Investigation) v databázi přibližně 10 milionů otisků [33], v roce 2011 už bylo 

v databázi 50 milionů [34]. Teoretická pravděpodobnost, že dva lidé budou mít stejné otisky 

prstu závisí na popisné modelu prstu, který pro výpočet použijeme. Za posledních více než 

100 let, ve kterých výzkum v této oblasti probíhá, bylo publikováno mnoho modelů.  
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Pro představu v tabulce 5 je uveden přehled s uvedenými pravděpodobnostmi, kde R je 

počet Galtonových oblastí, N je počet detailů, M je počet Osterbergových oblastí [34].  

 
Tabulka 5: Pravděpodobnost dvou identických otisků prstu různých osob [34] 

autor rok výpočet pravděpodobnosti výsledná hodnota 

Galton 1892 1

16
∙
1

256
∙ (
1

2
)
𝑅

 
1,45 · 10

-11
  

Henry 1900 
(
1

4
)
𝑁+2

 
1,32 · 10

-23
 

Balthazard 1911 
(
1

4
)
𝑁

 
2,12 · 10

-22
 

Bose 1917 
(
1

4
)
𝑁

 
2,12 · 10

-22
 

Wentworth & Wilder 1918 
(
1

50
)
𝑁

 
6,87 · 10

-62
 

Cummins & Midlo 1943 1

31
∙ (
1

50
)
𝑁

 
2,22 · 10

-63
 

Gupta 1968 1

10
∙ (
1

10
)
𝑁

 
1,00 ·10

-38
 

Roxburgh 1933 1

1000
∙ (

1,5

10 ∙ 12,412
)
𝑁

 
3,75·10

-47
 

Trauring 1963 0,1944N 2,47·10
-26

 

Osteberg et al. (1980) 1980 0,766M−N ∙ 0,234𝑁 1,33·10
-27

 

Stoney 1985 𝑁

5
∙ 0,6 ∙ (0,5 ∙ 10−3)𝑁−1 

1,20·10
-80

 

 

Z výše uvedeného je patrné, že z fyziologického hlediska je autentizace využívající 

otisku prstu dostatečně bezpečná, tak aby mohla být využívána v praxi i v aplikacích, kde je 

třeba klást vysoké nároky na systémy pro správu přístupu. 

Přestože princip jako takový je bezpečný, skýtá tato technika jiná rizika, která jsou 

spojena spíše s vytvářením a obrazu otisku prstu a následném porovnávání se vzorem nebo 

souborem vzorů.  

Mezi charakteristické parametry patří: 

 je míra falešných přijetí FAR (False Acceptance Rate), parametr hodnotící 

spolehlivosti přijetí, tedy poměr počtu chybně přijatých pokusů a počtu všech 

přijatých pokusů, 
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 míra falešného odmítnutí FRR (False Rejection Rate), parametr hodnotící spolehlivost 

odmítnutí, tedy počtu chybně odmítnutých pokusů a počtu všech odmítnutých pokusů. 

Vlastnictví unikátního předmětu 

Bezpečnost autentizační techniky, která je založena na vlastnictví unikátního předmětu 

je přímo úměrná obtížností, se kterou je potenciální útočník schopný duplikovat tento 

unikátní předmět, nebo věrně napodobit jeho chování. Ve většině případů, je funkce této 

autentizační techniky založena na využití šifrovacích algoritmů. Unikátní předmět se potom 

prokazuje pouze znalostí vlastního šifrovacího klíče. V konečném důsledku potom můžeme 

říci, že z matematického hlediska bude vlastnictví unikátního předmětu tak bezpečnou 

autentizační technikou, jak bezpečný je použitý šifrovací algoritmus a zejména jeho 

implementace v daném prostředí.  

V další části této práce je zmiňováno využití algoritmu AES128 [35], proto se 

zaměříme na tento algoritmus. Implementačně nejjednodušším způsobem jak prolomit tento 

algoritmus je postupné zkoušení všech možných kombinací klíčů, tento způsob je označován 

jako „brute force“. Velkou nevýhodou je počet možných kombinací, což zabraňuje praktické 

realizaci. Délka klíče je 128 bitů, což představuje 3,4 · 10
38

 kombinací. Pokud bychom 

zkoušeli různé kombinace s frekvencí 1000 GHz, tedy tisíc miliard kombinací za sekundu, 

trvalo by vyzkoušení všech kombinací 10
18

 roků. Různé vědecké skupiny se pokoušeli tento 

stav změnit a zmenšit počet kombinací, které je nutné vyzkoušet pro prolomení a získání 

šifrovacího klíče. Jako příklad pokusu o prolomení, či zjednodušení jmenujme [36], kde je 

uváděno zjednodušení z původních 2
128 

na konečných
 
2

126,1
, což je zjednodušení, které 

ovšem praktickou bezpečnost se současnými výpočetními výkony neohrozí. 

Prakticky větší hrozbu představují prolomení postranními kanály, kdy je útok cílen na 

hardware, na kterém je provozována aplikace provádějící AES šifrování.    

4.2 Metodika klasifikace a vyhodnocení 

Navrhovaná metodika musí splňovat několik základních požadavků, tak aby byla 

dobře prakticky využitelná. Jedná se zejména o obecnost, tak aby pomocí této metodiky bylo 

možné popsat jakýkoli autentizační systém. Navržená metodika musí dále umožňovat 

zohlednění všech vlivů, které mají dopad na jednotlivé autentizační techniky. Výsledek po 

použití této metodiky by měl jednoznačně a názorně popisovat chování autentizačního 
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systému od sběru dokazovacích faktorů, přes jejich přenos k autentizátoru až po vlastní 

vyhodnocení. 

Návrh metodiky je rozdělen do deseti kroků, které po sobě logicky následují  

a postupně celý systém zpřesňují do větších detailů. Technika je založena na principech 

fuzzy logiky, jejíž principy a výhody využití v tomto odvětví byly zmíněny v kapitole 1.5.  

Při návrhu techniky byl kladen důraz na její modularitu, tak aby s její pomocí bylo možné 

popsat obecný autentizační systém. 

Chronologický soupis kroků pro definici způsobu vyhodnocení autentizačních faktorů: 

1. Slovní popis systému, 

2. určení všech autentizačních technik, které vstoupí do systému, 

3. určení relací mezi jednotlivými technikami,  

4. rozdělení autentizačních technik na dvě strany podle místa vyhodnocení (autentizátor/ 

místo sběru autentizačních dat)  

5. stanovení obtížnosti pro jednotlivé techniky, 

6. určení hlavních faktorů, které ovlivňují bezpečnost jednotlivých technik, 

7. kvantifikace vlivu faktorů pro dané techniky, 

8. sestavení schématu systému, 

9. fuzzyfikace faktorů a stanovení inferenčních pravidel pro použité techniky, 

10. stanovení inferenčních pravidel pro celý systém. 

Slovní popis systému (krok 1/10) 

Vstupní bod do procesu sestavení modelu autentizačního systému je slovní popis. 

Slovní popis nám bude sloužit jako hlavní zdroj informací pro další kroky. Musí být tedy  

co nejvíce konkrétní, uvádět příklady užití a všechny požadavky na výsledný systém. Stejně 

jako při návrhu jakéhokoli jiného řešení platí, že výsledný systém bude plnit všechny 

funkce, které byly požadovány, ale ne žádné navíc. Slovní popis nám bude sloužit jako 

hlavní zdroj informací pro následující kroky. Na tvorbě slovního popisu by se měly podílet 

všechny strany, které s výsledným systémem budou pracovat, nebo využívat jeho funkce.  
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Určení autentizačních technik (krok 2/10) 

Dalším krokem při vytváření autentizačního schématu pro silnou (multifaktorovou) 

autentizaci je sestavení úplného souboru autentizačních technik podle prověřovaných 

dokazovacích faktorů a faktorů, které ovlivňují autentizační techniky. Pro vytvoření souboru 

budeme vycházet ze slovního popisu, který byl sestaven v prvním kroku. Musí zde být 

uvedeny i zdroje, které nevyžadují interakci s autentizovaným uživatelem, tedy danou 

informaci uživatel nezadává ani se nepodílí na jeho tvorbě. Příkladem takového faktoru 

může být čas. Výsledkem tohoto kroku budou jednotlivé moduly autentizačních technik 

a informačních zdrojů, které se v další části budou promítat do schématu systému. 

Sestavení relací (krok 3/10) 

Po sestavení souboru autentizačních technik následuje specifikace relací mezi 

jednotlivými technikami. Tvorbu relací mezi jednotlivými technikami je možné 

charakterizovat pomocí logických operátorů, hodnotových komparátorů a modifikátorů. 

Tento mechanizmus nám umožní, že platnost jedné autentizační techniky může být závislá 

na výsledku jiné autentizační techniky nebo dokonce jejich skupině, ve které mohou být 

definovány další závislosti.  

V tabulce 6 jsou definovány operace, které je možné realizovat. 

 
Tabulka 6: Operace v autentizačním systému 

operátor značka popis pseudokód 

podmíněné 

přiřazení AND
OUT

G

G
B

IN

CTL

 

Podle logické úrovně na vstupu B 

předá hodnotu na výstup. 

 

 

if(CTL) 

    OUT=IN; 

else  

    OUT=null; 

komparace 

REF

OUT
IN

L

L

LK

 

Porovná hladinu důvěry 

s referenční hodnotou, výsledek 

reprezentuje hodnota na výstupu. 

 

if(IN>=REF) 

   OUT=IN; 

else 

    OUT=0; 

Součet 

OR

IN0

OUT

L

L
L

IN1

INn

·
L

L  

Součet hodnot na všech vstupech for(int i=0;i!=n;i++) 

     OUT+=IN[i]; 

modifikace 
OUT

IN G
Gm(IN,..)

ARGS G
 

Změní obecnou hodnotu IN podle 

definované metody m, která může 

mít další parametry ARGS  

OUT=m(IN,ARGS..); 

    

Dále je nutné si definovat základní typy proměnných, které jsou využívány: 

B – binární logická hodnota, která reprezentuje binární hodnotu 0 nebo 1, 
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G – obecná hodnota, která představuje obecné dokazovací faktory, které vznikly jako 

produkt autentizační techniky, 

L – výsledná hodnota autentizace, reálné dekadické číslo v rozsahu <0;1> 
 

Rozdělení autentizačních technik (krok 4/10) 

Po stanovení závislostí mezi použitými autentizačními technikami následuje jejich 

rozdělení na dvě skupiny podle místa, kde daná technika bude vyhodnocována. Ne všechny 

autentizační techniky musí být vyhodnocovány nutně na straně autentizátoru. V celém 

systému mohou některé autentizační techniky sloužit jako spouštěč pro další techniky, v tom 

případě může vyhodnocování proběhnout přímo na straně autentizačního terminálu, který 

jinak primárně slouží pro sběr autentizačních faktorů. 

Určení matematické obtížnosti jednotlivých technik (krok 5/10) 

Matematickou obtížností rozumíme pravděpodobnost, že potenciální útočník bude 

schopen uhodnout nebo postupně vyzkoušet všechny teoretické možnosti autentizačních dat. 

Příkladem může být symetrický šifrovací algoritmus AES s délkou klíče 128 bitů. 

V případě, že autentizační technika je založená na tomto algoritmu můžeme matematickou 

obtížnost této techniky stanovit na 1/2
128

. 

Matematická obtížnost nám může dát základní představu o tom jak je daná metoda 

výpočetně náročná, ale nedává nám informaci o komplexní bezpečnosti dané autentizační 

techniky. Ta je totiž ovlivněna dalšími faktory, které je nutno co nejvěrněji specifikovat, 

abychom věděli, jakou důvěru můžeme vložit v danou techniku.  

Určení faktorů ovlivňujících bezpečnost autentizačních technik (krok 6/10) 

V tomto kroku dochází ke specifikaci hlavních faktorů, které nějakým způsobem 

ovlivňují bezpečnost dané autentizační techniky a mají tak přímý vliv na její důveryhodnost. 

Jak již bylo výše uvedeno, může se jednat například o přesnost prostorové informace, délku 

hesla, znakové možnosti složení hesla, stáří šifrovacího klíče. 
 

Kvantifikace vlivu faktorů na autentizační techniky (krok 7/10) 

Zde by mělo dojít k určení velikosti vlivu jednotlivých faktorů takovým způsobem, 

aby bylo možné je zohlednit při stanovení celkové důvěryhodnosti v autentizační techniku. 

Vliv může být stanoven výpočtem nebo subjektivně ze znalostní báze.   
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Sestavení schématu systému (8/10) 

Na obrázku 16 je uveden příklad schéma autentizačního systému. Do systému vstupují 

čtyři autentizační techniky (T1 – T4).  Autentizační technika T1, předává autentizační data 

ADT1. Bezpečnost, popřípadě vlastnosti této techniky jsou ovlivňovány faktory F1T1, F2T1  

a F3T3. Autentizační data a faktory této techniky jsou předávány autentizátoru pouze pod 

podmínkou, že hodnota autentizace z techniky T3 je vyšší nebo rovna hodntě TR. Protože  

u techniky T3 je zapotřebí vyhodnotit výsledek lokálně (v autentizačním terminálu), provede 

se zde fuzzyfikace autentizačních dat ADT3 i faktoru F1T3, v blocích FADT3 a FF1T3. Blok 

IPT3 potom představuje inferenční pravidla, která jsou sestavena na základě znalostní báze 

pro tuto techniku. Výsledkem po defuzzyfikaci je ostrá hodnota autentizace, která je 

porovnávána v komparátoru s hodnotou TR. Autentizační techniky T3 a T4  je možné chápat 

jako techniky, které prověřují stejný autentizační faktor, proto je možné v závislosti  

na znalostní bázi systému IPS jejich číselné hodnoty sečíst.  

 

F1T1

F2T1

F3T1

ADT1

F1T2

F2T2

IPT2

ADT2

FF1T2

FF2T2

FADM2

F1T3

IPT3

ADT3

FF1T3

FADT3

IPS

REF

OUT
IN

T

T

AND
OUT

V

V
L

IN

CTL

K L

TR

Autentizační terminál Autentizátor

F1T4

IPT4

ADT4

FF1T4

FADT4

OR

IN0

OUT

T

T

IN1 T

T1

T2

T3

T4

+

+

 

Obrázek 16: Příklad schéma pro silnou autentizaci 

Fuzzyfikace autentizačních technik a faktorů (krok 9/10) 

V kroku 6 byly kvantifikovány vlivy faktorů na autentizační techniky, které vstupují 

do systému. V tomto kroku dojde k fuzzyfikaci těchto faktorů, tedy k převodu na vágní 

hodnoty (fuzzy množiny), pro které je snazší dále definovat inferencí pravidla. Příkladem 

může být faktor, který definuje přesnost prostorové informace v metrech. Fuzzyfikace 

takového faktoru může vypadat, jak je uvedeno na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Fuzzyfikace faktoru přesnosti prostorové informace 

Funkce příslušnosti pro jednotlivé fuzzy množiny jsou určeny v rovnicích (19), (20) a 

(21): 
 

𝜇𝑉𝑃(𝑛) =

{
 
 

 
 

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 0, 𝑛 ∈ 𝑅

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 0; 5) 𝑛 ∈ 𝑅
15 − 𝑛

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 5; 15), 𝑛 ∈ 𝑅

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 > 15, 𝑛 ∈ 𝑅

 

 

(19) 

𝜇𝑆𝑃(𝑛) =

{
  
 

  
 

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 5, 𝑛 ∈ 𝑅
𝑛 − 5

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 5; 15), 𝑛 ∈ 𝑅

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 15; 20), 𝑛 ∈ 𝑅
30 − 𝑛

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 20; 30), 𝑛 ∈ 𝑍+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 > 30, 𝑛 ∈ 𝑅

 

 

(20) 

𝜇𝑁𝑃(𝑛) = {

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 20, 𝑛 ∈ 𝑅
𝑛 − 20

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 ∈ < 20; 30), 𝑛 ∈ 𝑅

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 > 30, 𝑛 ∈ 𝑅

 (21) 
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Stanovení inferenčních pravidel pro celý systém (krok 10/10) 

V této fázi jsou již známy mezivýsledky jednotlivých autentizačních technik, které 

byly vyhodnoceny pomocí inferenčních pravidel každé z technik. Následuje určení 

inferenčních pravidel pro celý systém, která mají za úkol stanovit všechny výstupní hodnotu 

důvěryhodnosti systému.   

4.3 Autentizační systém využívající aktuální polohu uživatele 

Na základě metodiky z podkapitoly 4.2 bude v následujícím textu navržen autentizační 

systém, který klade důraz na aktuální polohu uživatele. Návrh systému se drží jednotlivých 

kroků metodiky, aby bylo možné ve výsledku určit její funkčnost. 

Autentizační systému bude zaměřen zejména na prověření polohy autentizovaného 

uživatele. Prokázání polohy musí být dostupné v běžných podmínkách, ve kterých  

se uživatel pohybuje. Autentizační systém musí být schopen předložené dokazovací faktory 

prověřit komplexně a měl by chápat a zohlednit souvislosti mezi jednotlivými faktory. 

Dalším požadavkem je, aby se každý uživatel autentizoval vlastním terminálem, který bude 

pro jeho identitu nastaven. Jinými slovy, uživateli nebude umožněno se autentizovat 

z jakéhokoli terminálu, ale pouze z toho, který je mu určen. 

Aby bylo jednoznačně určeno, že se uživatel nachází v blízkosti terminálu a že pouze 

nepředal své dokazovací faktory třetí osobě, bude jeden z prověřovaných faktorů otisk prstu 

uživatele.   

Systém bude umožňovat pouze jeden základní případ užití. Uživatel bude vyzván 

k předložení svých dokazovacích faktorů prostřednictvím autentizačního terminálu. Předání 

dostupných dokazovacích faktorů bude podmíněno přiložením otisku prstu uživatele,  

bez toho nebude možné proces autentizace dokončit. V případě správné autentizace otisku 

prstu budou všechny dostupné dokazovací faktory předány autentizátoru k vyhodnocení.  

Systém bude umožňovat vzájemné porovnání mezi dokazovacími faktory stejného 

typu, ale z různých zdrojů. V případě, že se budou dokazovací faktory vzájemně lišit, vnitřní 

logika systému musí tento stav detekovat a odpovídajícím způsobem zohlednit ve výsledku 

autentizace. 

Aby bylo možné prověřit polohu uživatele v různých podmínkách, musí autentizační 

terminál využívat různých zdrojů časově-prostorové informace. V prostředí s dobrým 

výhledem na oblohu, bude využit systém GPS. Naopak uvnitř budov bude možné k určení 
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polohy uživatele využít sítě WLAN, nebo jiné bezdrátové komunikační technologie. 

Předpokládá se, že autentizační terminál bude vybaven modulem GSM. Dostupné  

časově-prostorové autentizační techniky by se měly vhodně doplňovat a v ideálním případě  

i vzájemně potvrzovat předkládané dokazovací faktory. 

Současně s časově-prostorovou informací bude vyhodnocována časová informace, 

která by měla být zprostředkována z několika nezávislých zdrojů. Souvislost časových údajů 

z těchto zdrojů by měla být také zohledněna ve výsledku autentizace. Předpokládá se využití 

časových údajů z přijímače GPS, modulu GSM a obvodu reálného času vlastního 

autentizačního terminálu. 

Autentizovaný uživatel bude předkládat jako jeden z dokazovacích faktorů svoje 

heslo. Systém musí umožnit zohlednění staří tohoto hesla (jak dlouho je používáno  

od poslední změny) a dále jeho bezpečnost z hlediska délky nebo použitých znaků. 

V souvislosti s heslem by měla být také zohledněna přesnost jeho zadání s ohledem  

na překlepy, nepřesnosti. 

Navržený systém bude umožňovat prověření devíti autentizačními technikami a bude 

prověřovat pět různých autentizačních faktorů. Z každé autentizační skupiny, bude 

zastoupena jedna technika. Soupis autentizačních technik je uveden v tabulce 7. 

 
Tabulka 7: Soupis autentizačních technik 

autentizační faktor zdroj autentizačních dat strana autentizace kategorie 

poloha přijímač GNSS autentizátor časově-prostorové 

poloha terminál GSM (stanice BTS v dosahu) autentizátor časově-prostorové 

poloha dostupná zařízení IEEE 802.11 autentizátor časově-prostorové 

čas modul RTC (Real Time Circuit) terminálu autentizátor časově-prostorové 

čas přijímač GNSS autentizátor časově-prostorové 

čas terminál GSM autentizátor časově-prostorové 

heslo uživatel autentizátor tajná informace 

vlastnictví  terminál autentizátor unikátní předmět 

otisk prstu čtečka otisku prstu terminál biometrika 

   

Z hlediska závislostí mezi jednotlivými autentizačními technikami bude pro tento 

systém klíčová technika prověření otisku prstu, která bude podmiňovat předání všech 

autentizačních dat pořízených ostatními technikami.  

Další závislost můžeme nalézt v autentizačních technikách, které využívají stejného 

informačního zdroje. Těmito informačními zdroji jsou přijímač GPS a terminál GSM. 

Z těchto dvou zdrojů je možné získat informaci jak o čase, tak také prostorovou informaci 

autentizačního terminálu. K předání časové a prostorové informace ze systému GPS dochází 
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v jedné zprávě NMEA. Z toho je patrné, že pokud je dodána prostorová informace z GPS, 

musí být dodána i časová informace z GPS. Pokud je k dispozici pouze jedna z informací, 

nejedná se o standardní situaci a tento stav by měl být v procesu autentizace zohledněn. 

Podobně tomu může být i při použití GSM. V případě, že mobilní terminál není přihlášen do 

sítě, nebude patrně schopen podat časovou informaci nebo informace o stanicích BTS  

v dosahu. Všechny tyto závislosti budou zohledněny v sestavování schématu autentizačního 

systému. 

Matematickou bezpečnost pro biometrickou autentizační techniku využívající snímání 

otisku prstu budeme definovat na základě dvou parametrů. Jednak je to pravděpodobnost,  

že dva lidé mají identický otisk prstu. K tomu je možné využít jeden z modelů uvedených 

v tabulce 5. Druhým faktorem je způsob pořízení otisku prstu. Tento faktor charakterizuje 

parametru FAR, který je uváděn u komerčně dostupných řešení pro snímání otisku prstu. 

Výslednou matematickou bezpečnost pak můžeme definovat vztahem (22), kde Q  

je výsledná hladina důvěry, PS je pravděpodobnost shody otisků dvou různých lidí a FAR 

pravděpodobnost přijetí špatného otisku.  

𝑄 = (1 − 𝑃𝑆)(1 −
1

𝐹𝐴𝑅
) (22) 

 

Prostorová informace určovaná systémem GNSS je udávána v absolutních 

souřadnicích. Autentizační technika využívající systém GNSS definuje pro každého 

uživatele prostory na Zemi, odkud může být uživatel autentizován. Matematická bezpečnost 

pak může být dána vztahem (18). Stěžejním problémem při prolomení této autentizační 

techniky však není pouze získání akceptovatelné prostorové informace, ale zejména její 

infiltrace do systému, tedy že uživatel prostorovou informaci pozmění a následně ji 

podvrhne v některé části systému. Možná místa podvržení si můžeme ukázat na obrázku 18. 

Nejcitlivějším místem, kde je možné podvrhnout prostorovou informaci, bude patrně cesta 

v obrázku označená číslem 2. Jedná se o interní sběrnici UART (Universal Synchronous  

Asynchronous Receiver Transmitter), po které jsou přenášena data pomocí protokolu 

NMEA 0183. V tomto místě je již přijímačem GNSS určena prostorová informace  

a je interpretována větami právě protokolu NMEA 0183. Přenášená data nejsou žádným 

způsobem chráněna a je zřejmé, že by nebylo obtížné fyzicky vodiče komunikačního 

rozhraní a přijímač GNSS nahradit vlastním obvodovým řešením, které by produkovalo 

podvrženou informaci.  
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Podstatně vyšší snahu by musel potenciální útočník vyvinout, pokud by chtěl 

simulovat signál vysílaný z družic GNSS (v obrázku označeno 1) takovým způsobem, 

aby přijímač určoval prostorovou informaci, kterou požaduje útočník. Zařízení, které to 

umožňují, se používají v laboratorních podmínkách a slouží zejména pro testování zařízení 

pracujících s některým ze systémů GNNS. Tímto tématem se zabývají na například 

publikace [37], [38] nebo [39].  

Zabezpečení na cestě mezi autentizačním terminálem a autentizátorem, kdy data 

přecházejí přes různá síťová prostředí a síťové prvky je prostorová informace chráněna 

programově, stejně jako ostatní autentizační data. Programová ochrana je realizována 

zabezpečeným informačním kanálem. Zabezpečený informační kanál je vytvořen pomocí 

některé ze šifrovacích technik. Bezpečnost této cesty je tedy závislá na využitém šifrovacím 

algoritmu a na způsobu jeho využití.   

 

terminál

přijímač GNSS

mikrokontrolér

autentizátor

heterogenní síť
3

2

1

1

1

3

 
Obrázek 18: Místa možného podvržení prostorové informace  

Jak bylo uvedeno v kapitole výše, při vyhodnocování a stanovování matematické 

bezpečnosti této autentizační techniky je třeba přihlédnout k velikosti takto definovaných 

prostor. Dalším faktorem, který značně ovlivní bezpečnost této autentizační techniky  

je dostupnost ostatních informací útočníka o uživateli, za kterého se vydává. Pokud bude 

znát bydliště uživatele, patrně se pokusí podvrhnout prostorovou informaci, která právě 

bydlišti uživatele odpovídá nebo se přinejmenším zúží prostor jeho predikovaných poloh  

na město či stát, kde uživatel působí. V našem případě budeme uvažovat, že celková plocha 

možných poloh bude dána rozlohou České republiky, tedy že útočník zná národnost a místo 

pobytu uživatele.  

Následuje vlastní sestavení schématu autentizačního systému. To můžeme rozdělit na 

část autentizačního terminálu a autentizátor. Na obrázku 19 je strana terminálu. Zdroje 
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autentizačních dat jsou přijímač GNSS, terminál GSM, modul WLAN, čtečka otisků prstů  

a mikrokontrolér. Složením polohových a časový dat se vytvoří datový soubor autentizační 

data, který je dále předáván pouze v případě, že zdárně proběhne autentizace pomocí otisku 

prstu uživatele, jak je naznačeno operátorem podmíněného přiřazení. Principiálně můžeme 

do bloku čtečky otisku prstů zakreslit i operátor komparace, tato operace se ale provádí 

autonomně v modulu čtečky a je plně v její režii. V případě, že prověření otisku prstu bylo 

zdárně provedeno a kladně vyhodnoceno je soubor autentizačních dat předán do bloku 

modifikátoru. Modifikátor prakticky zajišťuje šifrování autentizačních dat pomocí klíče, 

který je uložen v mikrokontroléru. Přijímač GNSS zprostředkovává informaci o poloze 

uživatele, její přesnosti a čase jejího pořízení. Využití terminálu GSM M95 od společnosti 

Quectel nám umožní získat přibližnou polohu přímo stanic BTS, které jsou v dosahu. 

Terminál GSM je možné také použít jako zdroj časové informace, kterou zprostředkovává 

síť GSM. Posledním způsobem jak získat polohovou informaci, je využití modulu WLAN, 

který předá jako autentizační data seznam sítí, které jsou v dosahu společně se sílou jejich 

signálu.      
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Obrázek 19: Schéma autentizačního systému na straně terminálu 

Na straně autentizátoru dochází k opačnému procesu (obrázek 20), soubor 

autentizačních dat je nejprve modifikován pomocí dešifrovacího algoritmu. Následně 

dochází k rozdělení dat podle autentizačních podsystémů, ve kterých budou využity. 

Hodnoty všech polohových a časových informací jsou fuzzyfikovány za pomocí znalostní 

báze, která mimo jiné obsahuje ověřovací faktory pro daného uživatele. Po fuzzyfikaci 

dochází k vyhodnocování vágních hodnot jednotlivých autentizačních technik v bloku 

inferenčních pravidel. Inferenční pravidla jsou definována pro každý typ autentizační 

techniky. V této fázi jsou již vyhodnoceny jednotlivé autentizační techniky a zbývá určit 

výslednou hodnotu autentizace, která nám určí míru důvěry v autenticitu prověřovaného 

uživatele. Tento proces se odehrává při průchodu blokem Inferenčních pravidel systému. 

Ostrou hodnotu autentizace získáme z bloku defuzzyfikace systému. 
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Obrázek 20: Schéma autentizačního systému na straně autentizátoru 

 

Podsystém satelitní navigace 

Autentizační terminál obsahuje přijímač GPS, který nám zprostředkovává informaci  

o aktuální poloze. U této informace nás zajímá zejména její stáří a její přesnost. Tyto dva 

doplňující údaje nám mohou pomoci rozhodnout, jak moc velkou vypovídající bude mít 

prostorová informace.  

Subsystém pro vyhodnocení prostorové informace z přijímače GPS, je znázorněn na 

obrázku 21. Předložená prostorová informace P je porovnána se zónami Z, které jsou 

definovány pro daného uživatele. V případě, že se nachází předložená poloha uvnitř 

definované zóny, jsou následně zpracováni i informace o přesnosti určení polohy a čase. 

Časová informace je porovnána s aktuálním časem v autentizátoru. Porovnáním těchto dvou 

hodnot získáme stáří prostorové informace. Na výstupu z bloku pro vyhodnocení vzájemné 

polohy zóny a předložené polohy je závislé pracování informace o chybě určení polohy  

a o stáří prostorové informace. Výše uvedené informace jsou fuzzyfikovány a následně 

vyhodnoceny na základě definovaných inferenčních pravidel v bloku IP GPS. 
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Obrázek 21: Fuzzy podsystém GPS 

Podle stáří časové informace můžeme rozdělit do tří úrovní (například), jak 

 je definováno v rovnicích (23), (24) a (25). Jako čerstvou informaci budeme považovat 

informaci starou přibližně do 5 sekund, dále použitelná informace bude přibližně do 20 

sekund (časové hodnoty jsou voleny pouze pro názornost příkladu a nemusí odpovídat 

potřebám reálného systému). Starší informace pro nás bude v tomto případě jen obtížně 

použitelná tedy stará. Názorně je klasifikace časové informace uvedeno na obrázku 22. 

 

𝜏č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣á(𝑡) =

{
 

 
1, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 0; 3)  ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

5 − 𝑛

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 3; 5) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 > 5 ⋀  𝑡 ∈ 𝑅+

 

 

(23) 

𝜏𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í(𝑡) =

{
 
 

 
 
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑛 < 1 ∨ 𝑛 > 24  ∧ 𝑡 ∈ 𝑅+

𝑡 − 1

4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 1; 5) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 5; 20) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

24 − 𝑡

4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 20; 24) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

 

 

(24) 

𝜏𝑠𝑡𝑎𝑟á(𝑡) = {

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 < 17  ∧ 𝑡 ∈ 𝑅+

𝑡 − 17

4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 17; 21) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ > 21 ⋀  𝑡 ∈ 𝑅+

 (25) 
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Obrázek 22: Fuzzyfikace časové informace 

Chybu určení polohy pro nás může představovat bezrozměrný údaj HDOP (Horizontal 

Dilution of  Precision), což je vliv geometrického uspořádání družic na určení polohy. 

Podrobněji o tomto bezrozměrném údaji pojednává [40]. Definujeme tři úrovně přesnosti 

určení polohy v závislosti na HDOP. Funkční příslušnost je definována rovnicemi (26), (27) 

a (28), grafické znázornění je na obrázku 23, kde HDOP je značena  

jako a. 

𝛼𝑚𝑎𝑙á(𝑎) = {

8 − a

8
, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 ∈ < 0; 8)  ⋀ 𝑎 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 > 8 ⋀ 𝑎 ∈ 𝑅+
 

 

(26) 

𝛼𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í(𝑎) =

{
 
 

 
 
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 < 2 ∨ 𝑛 > 18  ∧ 𝑎 ∈ 𝑅+

𝑎 − 2

8
, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 ∈ < 2; 10) ⋀ 𝑎 ∈ 𝑅+

18 − 𝑎

8
, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 ∈ < 10; 18) ⋀ 𝑎 ∈ 𝑅+

 

 

(27) 

𝛼𝑣𝑦𝑠𝑜𝑘á(𝑎) = {
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 < 12   ∧ 𝑎 ∈ 𝑅+

𝑎 − 12

8
, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 ∈ < 12; 20) ⋀ 𝑎 ∈ 𝑅+

 

 

(28) 
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Obrázek 23: Přesnost polohy určená HDOP 

 

Posledním uvažovaným faktorem, který ovlivňuje výsledek této autentizační techniky 

je rozloha definované zóny. Z hlediska rozlohy jsou určeny tři množiny. Jejich definice jsou 

v rovnicích (29), (30) a (31). 

 

𝜌𝑚𝑎𝑙á(𝑟) = {

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 < 0,5 ⋀ 𝑟 ∈ 𝑅+

2 − 2𝑛, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 ∈ < 0,5; 1)  ⋀ 𝑟 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 > 1   ∧ 𝑟 ∈ 𝑅+
 

 

(29) 

𝜌𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í(𝑟) =

{
 
 

 
 
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 < 0,5 ∨  𝑛 > 2,5  ∧ 𝑟 ∈ 𝑅+

2𝑛 − 1

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 ∈ < 0,5; 1,5) ⋀ 𝑟 ∈ 𝑅+

5 − 2𝑛

2
, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 ∈ < 1,5; 2,5) ⋀ 𝑟 ∈ 𝑅+

 

 

(30) 

𝜌𝑟𝑜𝑧𝑠áℎ𝑙á(𝑟) = {

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 < 2   ∧ 𝑟 ∈ 𝑅+

𝑛 − 2, 𝑝𝑟𝑜 𝑟 ∈ < 2; 3) ⋀ 𝑟 ∈ 𝑅+

1 𝑝𝑟𝑜 𝑟 > 3 ∧    𝑟 ∈ 𝑅+
 

 

(31) 
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Obrázek 24: Rozdělení zón dle rozlohy  

Výše byly definovány vstupní proměnné fuzzy systému. Níže je definován jediný 

výstup, kterým je hladina důvěry. Její hodnota je určena v závislosti na nastavení 

inferenčních pravidel, která jsou definována v tabulce 08. 

𝛿𝑚𝑎𝑙á(𝑑) =

{
 

 
1, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 ∈ < 0; 0,1) ⋀ 𝑑 ∈ 𝑅+

0,5 − 𝑛

0,4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 ∈ < 0,1; 0,5)  ⋀ 𝑑 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 > 0,5   ∧ 𝑑 ∈ 𝑅+

 (32) 

 

𝛿𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í(𝑑) = {
2𝑛, 𝑝𝑟𝑜  𝑑 ∈ < 0; 0,5)   ∧ 𝑑 ∈ 𝑅+

2 − 2𝑛, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 ∈ < 0,5; 1) ⋀ 𝑑 ∈ 𝑅+
 

(33) 

 

𝛿𝑣𝑦𝑠𝑜𝑘á(𝑑) = {
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 < 0,9   ∧ 𝑑 ∈ 𝑅+

10𝑛 − 0,9, 𝑝𝑟𝑜 𝑑 ∈ < 0,9; 1) ⋀ 𝑑 ∈ 𝑅+
 

 

(34) 
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Obrázek 25: Fuzzyfikace důvěry 
 

 

Po definování množin pro vstupní a výstupní proměnné následuje definice 

inferenčních pravidel, což je stěžejní část pro popis celého subsystému. Pravidla  

pro subsystém GPS jsou uvedena v tabulace 08. Pro názornost a jednoduchost jsou zde 

uvedeny pouze pravidla pro stáří časové informace a chybu polohy.  

 
Tabulka 8: Inferenční pravidla pro subsystém GPS 

chyba polohy (ascendent 1) stáří informace (ascendent2) důvěra (konsekvent) 

nízká čerstvá vysoká 

nízká aktuální střední 

nízká stará nízká 

střední čerstvá střední 

střední aktuální střední 

střední stará nízká 

vysoká čerstvá nízká 

vysoká aktuální nízká 

vysoká stará nízká 

 

Chování celého subsystému charakterizuje graf na obrázku 26. Zde je patrné správné 

nastavení inferenčních pravidel. V místě kdy je prostorová informace zatížena malou chybou 

a je aktuální, hladina důvěry nabývá maxima. V případě, že se zvyšuje stáři prostorové 

informace, nebo její chyba, hladina důvěry klesá.  
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Obrázek 26: Důvěra v polohu v závislosti na stáří a chybě určení 

Podsystém bezdrátové komunikace 

Z autentizačního terminálu je předáván seznam s aktuálními bezdrátovými zařízeními 

(podporující standard IEEE 802.11), která jsou v dosahu. Každé takové zařízení je určeno 

fyzickou adresou respektive jedinečným identifikátorem MAC (Media Access Control) 

 a indikátorem síly přijatého signálu RSSI (Received Signal Strength Indicator). Na straně 

autentizátoru u uživatelského profilu je možné definovat zónu jednotlivými body polygonu 

pomocí koordinát GPS, nebo právě seznamem zařízeních, které by měla být v dosahu, pokud 

se uživatel, respektive terminál nachází v deklarovaném místě. Součástí seznamu zařízení je 

i časová informace, která udává čas vytvoření tohoto seznamu v autentizačním terminálu. 

Časová informace je zprostředkována obvodem reálného času RTC, který je součástí 

autentizačního terminálu. 

Pro jednotlivé zóny jsou porovnávány seznamy dostupných zařízení z autentizátoru 

 a z uživatelského profilu na základě průniku je vyhodnocována hladina důvěry v danou 

autentizační techniku, respektive v konkrétní dokazovací faktor. 

Podsystém pro vyhodnocování této autentizační techniky na straně autentizátoru je na 

obrázku 27. Z autentizačního terminálu přichází seznam adres MAC zařízení, která jsou 

v dosahu společně s hodnotami RSSI. Tento seznam je doplněn o časovou známku z obvodu 

RTC. Blok s funkčním označením KZ(Z,P) porovná seznam předložený a se seznamem 

uloženým v uživatelského profilu. Výsledkem z tohoto bloku je relativní počet shodných 
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zařízení a průměrná hodnota shody pro všechna zařízení. Tyto dvě hodnoty jsou společně 

s časovou známkou fuzzyfikovány a předloženy k vyhodnocení inferenčními pravidly.  

 

seznam

zařízení

-

IN

V1

KZ(Z,P)

fuzzy shoda 

zařízení

fuzzy čas

MCU

IN
IN

OUT2

IP

IEEE 

802.11

znalostní báze

(data uživatele)čas 

autentizátoru

čas MCU

fuzzy 

relativní 

počet

V2

OUT1

V3

V4

 
Obrázek 27: Fuzzy podsystém rádio 802.11 

 

Elementární porovnání dvou zařízení v seznamu představuje obrázek 28. Jsou 

porovnány fyzické adresy dvou zařízení. V tomto kroku je využití fuzzy logiky nadbytečné 

a jsou tedy definovány pouze dvě množiny (shodné, rozdílné), které se vzájemně 

nepřekrývají a jsou definovány v oboru celých kladných čísel. Definici uvádějí rovnice (35) 

a (36). Grafické znázornění fuzzyfikace na obrázku 29.  
 

MAC 1

RSSI 1 fuzzy RSSI

fuzzy MAC

-

-

ABS

RSSI 2

MAC 2

IN OUT

IP

shoda 

zařízení

 

Obrázek 28: Fuzzy podsystém komparace zařízení s rozhraním 802.11 

 

𝜎𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛é(𝑚) = 1, pro 𝑚 = 0 ∧ 𝑚 ∈ 𝑍+ (35) 

𝜎𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙𝑛é(𝑚) = 1, pro 𝑚 ≠ 0 ∧ 𝑚 ∈ 𝑍+ (36) 
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Obrázek 29: Fuzzyfikace shody adres MAC 

 

 

Druhou hodnotou je síla zpětně odraženého signálu (RSSI).  Obecně lze říci,  

že hodnota RSSI se bude výrazně měnit s geometrickým uspořádáním a složením prostředí, 

ve kterém je systém provozován. Je proto třeba odpovídajícím způsobem nastavit citlivost 

na absolutní hodnotu rozdílu porovnávaných hodnot RSSI. Jako shodné hodnoty budeme 

označovat ty, jejichž rozdíl je do 5 dBm, podobné tvořit množinu s maximem v 50 dBm. 

Jako různé hodnoty budeme považovat hodnoty se vzájemným rozdílem vyšším než 50 

dBm. Přesné definice jednotlivým množin pro fuzzyfikace jsou uvedeny v rovnicích (37), 

(38) a (39). Grafické znázornění je potom na obrázku 30. 
 

 

𝜗𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛é(𝑑) =

{
 

 
1, 𝑝𝑟𝑜 𝑠 ∈ < 0; 5) ⋀ 𝑠 ∈ 𝑅+

10 − 𝑠

5
, 𝑝𝑟𝑜 𝑠 ∈ < 5; 10)  ⋀ 𝑠 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑠 > 30   ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

 

 

(37) 

𝜗𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛é(𝑑) =

{
 
 

 
 

𝑠

10
, 𝑝𝑟𝑜  𝑠 ∈ < 0; 10)   ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

20 − s

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑠 ∈ < 10; 20) ⋀ 𝑠 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜   𝑠 > 20 ⋀ 𝑠 ∈ 𝑅+

 

 

(38) 

𝜗𝑟ů𝑧𝑛é(𝑑) = {

s

50
, 𝑝𝑟𝑜  𝑠 ∈ < 0; 50)    ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

1, 𝑝𝑟𝑜  𝑠 > 50  ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+
 

 
 

(39) 
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Obrázek 30: Fuzzyfikace podobnosti RSSI 

 

Dále je třeba fuzzyfikovat výslednou hodnotu, která bude určovat do jaké míry se dvě 

zařízení shodují. Jednotlivé množiny označíme: shodné, podobné, různé. V rovnicích (40)  

až (42) jsou definovány funkce příslušnosti jednotlivým množinám. Grafické znázornění je 

na obrázku 31. 

𝛾𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛é(𝑒) = {

0,4 − 𝑒

0,4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 ∈ < 0; 0,4)  ⋀ 𝑒 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 > 0,4   ∧ 𝑒 ∈ 𝑅+
 

 

(40) 

𝛾𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛é(𝑑) = {

2𝑒, 𝑝𝑟𝑜  𝑒 ∈ < 0; 0,5)   ∧ 𝑒 ∈ 𝑅+

2 − 2𝑒, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 ∈ < 0,5; 1) ⋀ 𝑒 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 > 2⋀𝑒 ∈ 𝑅+
 

 

(41) 

𝛾𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙𝑛é(𝑒) = {
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 < 0,8   ∧ 𝑒 ∈ 𝑅+

5𝑒 − 4, 𝑝𝑟𝑜 𝑒 ∈ < 0,8; 1) ⋀ 𝑒 ∈ 𝑅+
 

 

(42) 
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Obrázek 31: Fuzzyfikace podobnosti přítomných zařízení s rozhraním IEEE 802.11 

Stanovení inferenčních pravidel pro určení podobnosti dvou zařízení s rozhraním 

IEEE 802.11 bude jednoduché, jelikož u fyzické adresy MAC musí dojít k „čisté shodě“, 

tedy porovnávané adresy jsou zcela identické. Dále potom o podobnosti rozhoduje hodnota 

RSSI, která je dalším podpůrným faktorem. Pravidla jsou uvedena v tabulce 09. 

   
Tabulka 9: Inferenční pravidla pro porovnání shody zařízení s rozhraním IEEE 802.11 

MAC (ascendent 1) RSSI (ascendent2) důvěra (konsekvent) 

různé  nízká 

shodné podobné podobné 

shodné shodné shodné 

 

Na obrázku  32 je graf závislosti shody dvou zařízení v závislosti na fyzické adrese  

a na síle zpětně odraženého signálu. Zde je třeba upozornit na zkreslení grafu, které 

způsobeno nástrojem, který byl využit pro modelování systému. Graf by měl nabývat 

nenulových hodnot shody pouze při hodnotě 0 na ose s fyzickou adresou. Je to způsobeno 

tím, že jednoduše nelze namodelovat jednoprvkovou množinu. V ostatním je graf věrný  

a je zřejmé, že ke shodě dochází pouze když rozdíl fyzických adres je nulový a stejně jako 

rozdíl hodnot zpětně odraženého signálu. Jak bylo výše uvedeno funkce příslušnosti pro 

rozdíl hodnot RSSI byly definovány poněkud volněji, protože tyto hodnoty se značně mění 

s prostorovým uspořádáním prostředí. 
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Obrázek 32: Shoda zařízení na základě podobnosti RSSI a shody MAC 

Relativní počet p nám udává poměr mezi dvěma skupinami prvků. První skupinu (PS) 

tvoří prvky, které jsou uvedeny v seznamu z autentizačního terminálu a současně jsou 

uvedeny v seznamu na straně autentizátoru. Druhou skupinu (PA) tvoří všechny prvky na 

straně autentizátoru. Relativní počet je potom dán jejich poměrem, jak uvádí rovnice (43). 

 

𝑝 =
𝑃𝑆
𝑃𝐴
∙ 100[%] 

(43) 

 
 

Dále je třeba tento relativní počet fuzzyfikovat. Jako příklad uvažujme, že v daném 

umístění je v dosahu 10 zařízení. Pokud jich autentizační terminál předá alespoň dvě třetiny, 

budeme považovat místo za shodné (při splnění podmínky RSSI). Předá-li terminál okolo 

pěti zařízení, tedy 50 %, bude situace horší, ale stále ještě můžeme považovat místo 

s určitým stupněm nejistoty za shodné. Seznam s méně jak třetinou zařízení budeme 

považovat za nedůvěryhodný. Podle výše uvedeného tedy definujeme funkce příslušnosti 

jednotlivým množinám, rovnice (44) až (46).  

 

𝜋𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑝) =

{
 

 
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑝 ∈ < 0; 10)    ∧ 𝑝 ∈ 𝑅+

150 − 5𝑝

100
, 𝑝𝑟𝑜 𝑝 ∈ < 10; 30)  ⋀ 𝑝 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑝 > 30   ∧ 𝑝 ∈ 𝑅+

 

 

(44) 
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𝜋𝑛ě𝑘𝑡𝑒𝑟é(𝑝) =

{
 
 

 
 
2,5p − 25

100
, 𝑝𝑟𝑜  𝑝 ∈ < 10; 50)   ∧ 𝑝 ∈ 𝑅+

225 − 2,5𝑝

100
, 𝑝𝑟𝑜 𝑝 ∈ < 50; 90) ⋀ 𝑝 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑝 < 2 ∨ 𝑝 > 90 ⋀ 𝑝 ∈ 𝑅+

 

 

(45) 

𝜋𝑟ů𝑧𝑛é(𝑝) =

{
 

 
p − 50

30
, 𝑝𝑟𝑜  𝑝 ∈ < 50; 80)    ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

1, 𝑝𝑟𝑜  𝑝 > 80  ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜  𝑝 < 50  ∧ 𝑠 ∈ 𝑅+

 

 

(46) 
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Obrázek 33: Fuzzyfikace relativního počtu shodných zařízení v dosahu 

V tabulce 10 je uveden souhrn inferenčních pravidel, která jsou aplikována na 

výsledky z porovnání seznamů z předchozího kroku. Pro jednoduchost a grafickou názornost 

zde nejsou uvedena inferenčních pravidla, u kterých je v ascendentu čas. Jako vstupní 

proměnné (ascendenty) označíme průměrnou shodu a relativní počet. Průměrná shoda je již 

fuzzyfikována v předchozím kroku.  
 

Tabulka 10: Inferenční pravidla pro stanovení celkové důvěry technikou s rozhraním IEEE 802.11 

pravidlo průměrná shoda (ascendent 1) relativní počet (ascendent2) důvěra (konsekvent) 

1 různé  nízká 

2  minimum nízká 

3 střední některé nízká 

4 podobné některé střední 

5 podobné většina střední 

6 shodné většina vysoká 
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Obrázek 34: Důvěra v techniku využívající vyhledávání zařízeních s IEEE 802.11 

 

Podsystém mobilní telefonní sítě 

Sítě mobilní telefonních operátorů nám nabízí analogickou možnost základní 

lokalizace, jak bylo prezentováno v předchozí kapitole. Jedná se opět o určení relativní 

polohy v závislosti na prvcích systému, které jsou v dosahu terminálu. V tomto případě 

budou prvky v dosahu základnové stanice BTS (Base Transceiver Station).  

Rozdíly, které je možné mezi těmito dvěma technikami pozorovat jsou zejména 

standardně větší vzdálenost prvků a méně časté změny ve struktuře. Obecně lze říci,  

že signálový dosah základnové stanice sítě GSM se pohybuje okolo 35 km, jak uvádí [41]. 

Signálový dosah je tedy v porovnání se sítěmi dle standardu IEEE 802.11 obecně vyšší. To 

můžeme považovat za nevýhodu, protože přesnost určení polohy se nám tím sníží (vyšší 

plocha pokrytí signálem). Výhodou může být relativně stabilní rozmístění základnových 

stanic, které s časem mění zřídka.  

Z autentizačního terminálu je předán seznam základnových stanic BTS, které byly při 

posledním měření v dosahu. Následně je tento seznam porovnán se seznamem, který je 

uložen v uživatelském profilu. Relativní počet je vypočten dle vzorce (43).  
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Obrázek 35: Fuzzy podsystém GSM 

Pro fuzzyfikaci využijeme podobnosti s časově-prostorovou autentizační technikou 

využívající bezdrátového rozhraní dle standardu IEEE 802.11. Na výstupu bloku s funkcí 

KZ(Z,P) bude v tomto případě pouze relativní počet shodných základnových stanic, které se 

vyskytují jak v seznamu autentizátoru resp. uživatelského profilu, tak také v seznamu 

z autentizačního terminálu. Pro fuzzyfikaci těchto údajů využijeme funkcí příslušnosti, které 

jsou uvedeny v rovnicích (44) až (46). Grafické znázornění je potom na obrázku 33. 

Obdobně je tomu o hladině výsledné důvěry, jejíž fuzzyfikace je definována v  rovnicích  

(32) až (34) a grafická reprezentace je na obrázku 25. Fuzzyfikovat je tedy třeba časový 

rozdíl mezi časem autentizátoru a časem sítě GSM, který je předán autentizačním 

terminálem. Jako čerstvou informaci budeme považovat stáří do 3 až 4 minut, použitelná 

informace bude se stářím do 9 minut. Informace starší 10 minut bude považována jako 

zastaralá (časové intervaly jsou opět smyšlené pro tento příklad a jeho názornost). 

Fuzzyfikace je v rovnicích (47) až (49), její grafická reprezentace potom na obrázku 36. 

 

𝜏č𝑒𝑟𝑠𝑡𝑣á(𝑡) = {

240 − 𝑡

240
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 0; 240) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 > 240 ⋀  𝑡 ∈ 𝑅+
 

 

(47) 

𝜏𝑎𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í(𝑡) =

{
 
 

 
 

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 < 60 ∨  𝑡 > 560  ∧ 𝑡 ∈ 𝑅+

𝑡 − 60

240
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 60; 300) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

540 − 𝑡

240
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 300; 540) ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

 

 

(48) 
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𝜏𝑠𝑡𝑎𝑟á(𝑡) = {
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 < 360   ∧ 𝑡 ∈ 𝑅+

𝑡 − 360

240
, 𝑝𝑟𝑜 𝑡 ∈ < 17 ⋀ 𝑡 ∈ 𝑅+

 

 

(49) 
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Obrázek 36: Fuzzyfikace stáří informace pro techniku využívající sítě GSM 

V tabulce 11 jsou uvedena inferenční pravidla, jejichž vyhodnocením je možné získat 

závislost (obrázek 37) výsledné důvěry na stáří informace a na relativním počtu viditelných 

základnových stanic. Z grafu je patrné, že nejvyšší důvěry je logicky dosaženo, pokud 

relativní počet rozpoznaných základnových stanic se blíží stu procentům a tato informace je 

stará maximálně dvě minuty.  

 
Tabulka 11: Inferenční pravidla pro stanovení celkové důvěry technikou se sítí GSM 

průměrná shoda (ascendent 1) relativní počet (ascendent2) důvěra (konsekvent) 

zastaralá  nízká 

 minimum nízká 

použitelná většina střední 

čerstvá některé střední 

čerstvá většina vysoká 
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Obrázek 37: Závislost důvěry na relativním počtu viditelných BTS a stáři informace 

Podsystém prověření hesla 

Specifika autentizační techniky, která využívá znalosti tajné informace, tedy hesla, 

byla podrobně probrána v kapitole 4.1. V navrhovaném autentizačním systému budeme 

uvažovat jako vstupní fuzzy proměnné matematickou obtížnost hesla a počet správně 

zadaných znaků na straně autentizačního terminálu.  

Stanovení množin pro obtížnost hesla vychází z tabulky 4.  Obtížnost hesla se bude 

určovat na základě mocnin deseti jeho variačního čísla v rozsahu 1 až 10
18

. Jednoduché 

heslo bude mít variační číslo v rozsahu 1 až 10
6
. Jako středně obtížné heslo označíme 

takové, jehož variační číslo bude v rozsahu 10
2
 až 10

16
. Konečně složité heslo má v našem 

případě variační číslo 10
18

 a více. Definice funkcí příslušnosti jsou v rovnicích (56) až (52), 

grafické znázornění je potom na obrázku 38. 

 

𝜆𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑢𝑐ℎé(𝑙) = {
1 −

𝑙

6
, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 ∈ < 6  ⋀ 𝑝 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 ≥ 6   ∧ 𝑝 ∈ 𝑅+
 

 

(50) 

𝜆𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é(𝑙) =

{
 
 

 
 

𝑙 − 2

7
, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 ∈ < 2; 9)   ∧ 𝑙 ∈ 𝑅+

16 − l

7
, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 ∈ < 9; 16 >  ⋀ 𝑙 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 < 2 ∨ 𝑙 > 16 ⋀𝑙 ∈ 𝑅+

 

 

(51) 
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𝜆𝑠𝑙𝑜ž𝑖𝑡é(𝑙) =

{
 

 
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 < 14   ∧ 𝑙 ∈ 𝑅+

𝑙 − 14

4
, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 ∈ < 14; 18) ⋀ 𝑙 ∈ 𝑅+

1, 𝑝𝑟𝑜 𝑙 < 18  ∧ 𝑙 ∈ 𝑅+

 

 

(52) 

 

1

]10[ xl

)( l

0,5

2

0,25

0,75

4 6

průměrnéjednoduché složité

8 10 12 14 16 18 20

 
Obrázek 38: Fuzzyfikace obtížnosti hesla 

Druhou vstupní proměnnou podsystému, kterou je třeba fuzzyfikovat je počet správně 

zadaných znaků hesla, který budeme udávat v procentech. Opět stanovíme tři množiny 

a funkce příslušnosti pro každý z nich. Zcela špatné bude heslo, jehož počet správných 

znaků je pod 30 %. V případě, že uživatel zadá alespoň 50 % znaků správně, můžeme 

zadané heslo označit jako podobné. Správně zadané heslo je složeno zcela ze správně 

zadaných znaků. Funkce příslušnosti jsou v rovnicích (53) až (55), grafické znázornění na 

obrázku 39. 

𝜅š𝑝𝑎𝑡𝑛é(𝑘) = {

50 − 𝑘

50
, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 < 50  ⋀ 𝑘 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 ≥ 50   ∧ 𝑘 ∈ 𝑅+
 

 

(53) 

𝜅𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛é(𝑘) =

{
 
 

 
 

𝑘 − 30

40
, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 ∈ < 30; 70)   ∧ 𝑘 ∈ 𝑅+

100 − k

30
, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 ∈ < 70; 100 >  ⋀ 𝑘 ∈ 𝑅+

0, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 < 30 ∨ 𝑘 > 70 ⋀𝑘 ∈ 𝑅+

 

 

(54) 
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𝜅𝑠ℎ𝑜𝑑𝑛é(𝑘) = {
0, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 < 90   ∧ 𝑘 ∈ 𝑅+

𝑘 − 90

10
, 𝑝𝑟𝑜 𝑘 ∈ < 90; 100) ⋀ 𝑘 ∈ 𝑅+

 

 

(55) 
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Obrázek 39: Fuzzyfikace shody hesla 

Pro fuzzyfikaci důvěry v zadané heslo využijeme definic množin a funkcí příslušnosti 

z rovnic (32) až (35) jejichž grafická interpretace je na obrázku 25.  

Po definici vstupních a výstupních množin jsou určena inferenční pravidla  

pro podsystém prověření hesla. Soupis inferenčních pravidel je v tabulce 12.  

 
Tabulka 12: Inferenční pravidla pro stanovení celkové důvěry pro techniku prověření hesla 

shoda (ascendent 1) obtížnost (ascendent2) důvěra (konsekvent) 

špatné  nízká 

 jednoduché nízká 

podobné střední nízká 

podobné složité střední 

správné složité vysoká 

správné průměrné střední 

 

Aplikací výše uvedených pravidel v procesu defuzzyfikace vznikne závislost, která je 

na obrázku 40. 
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Obrázek 40: Závislost důvěry na obtížnosti hesla správnosti zadání 

Stanovení inferenčních pravidel systému 

V předchozích podkapitolách bylo definováno vyhodnocování jednotlivých 

autentizačních faktorů, resp. autentizačních technik. Výstupy z jednotlivých technik nám tak 

tvoří mezivýsledek celého autentizačního procesu.  

Nyní bude následovat definování inferenčních pravidel pro celý systém. Výstupem by 

měla být informace, která nám poskytne stručný popis výsledku autentizačního procesu. Zde 

je třeba zdůraznit, že výstup nemusí být pouze jeden. Můžeme například zvlášť stanovit 

výstup prostorových autentizačních technik a časových autentizačních technik. Toto 

oddělení dává administrátorovi systému další informace v procesu autorizaci, tedy uživatel 

je autentizován a nyní má být rozhodnuto o tom jaká práva mu budou přidělena. Vstupními 

proměnnými výsledného fuzzy systému tedy budou: 

 důvěra v prověření polohy uživatele navigačním systémem, 

 důvěra v prověření polohy uživatele bezdrátovou komunikací, 

 důvěra v prověření polohy uživatele mobilní telefonní sítí, 

 důvěra v prověření heslem, 

 důvěra v prověření otiskem prstu, 

 důvěra v prověření unikátním předmětem. 

Zvolené autentizační techniky je možné privilegovat a uměle tak zvýšit jejich důvěru 

v závislosti na empirických znalostech správce (nebo návrháře) systému. Na obrázku 20 se 
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jedná o prvky před vstupem do bloku inferenčních pravidel systému. V našem případě si 

jako výstupní proměnné zvolíme: 

 prověření polohy uživatele, 

 prověření identity uživatele. 

Inferenční pravidla rozdělíme do dvou skupin podle toho, jakou informaci prostřednictvím 

nich hodláme získat. Pokud jde čistě o prověření identity uživatele, bude nás zajímat 

biometrika uživatele (otisk), terminál (šifrovací klíč) a heslo a s nimi spojené inferenční 

pravidla. Zde uveďme jedno základní pravidlo navrženého systému. Pokud není zadán 

korektní otisk prstu nebo přenášená data nejsou zašifrována správným klíčem (nesprávný 

autentizační terminál), nemůže být autentizace provedena v žádném případě. Situace je na 

obrázku 41. 

 
Obrázek 41: Závislost identity na otisku prstu a šifrovacím klíči autentizačního terminálu 

Takto by se systém mohl chovat v případě, že by nebylo možné využít další techniky, která 

prověřuje identitu uživatele. Nám však ještě zbývá možnost prověření identity heslem. Výše 

uvedené pravidlo tak rozšíříme o další ascendent s příslušnými množinami. Výsledná sada 

inferenčních pravidel pro ověření identity uživatele je uvedena v tabulce 13. 
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Tabulka 13: Inferenční pravidla pro stanovení identity 

důvěra šifrovací klíč důvěra otisk prstu důvěra heslo identita 

správný správný nízká nedůvěryhodná 

správný správný střední důvěryhodná 

správný správný vysoká průkazná 

 

Zde je patrné, že vyhodnocení hesla bude mít smysl pouze v případě, že jak podmínka 

správného šifrovacího klíče, tak otisk prstu jsou jednoznačně splněny. Výsledné určení 

identity potom na obrázku 42. 

 
Obrázek 42: Výsledné prověření identity závislé na zadaném hesle 

Jako druhá výstupní proměnná byla určena poloha uživatele. Polohu uživatele je 

možné získat ze tří informačních zdrojů, které jsou všechny součástí autentizačního 

terminálu. Inferenční pravidla pro vyhodnocení důvěry můžou být různě nastavena 

v závislosti na požadavcích daného systému. Jako nejvýše důvěryhodný zdroj lze považovat 

přijímač GPS. Jako možnou náhradu za tento zdroj lze chápat terminál GSM ve spolupráci 

s rozhraním IEEE 802.11. Inferenční pravidla pro výslednou důvěru v polohu uživatele jsou 

uvedena v tabulce 14. 

 
Tabulka 14: Inferenční pravidla pro vyhodnocení informací z polohových zdrojů 
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důvěra GNSS důvěra GSM důvěra IEEE 802.11 poloha 

vysoká   určena přesně 

nízká vysoká vysoká určena přesně 

nízká nízká nízká neurčena 

nízká střední nízká neurčena 

nízká vysoká nízká určena 

nízká nízká vysoká určena 

 

 

 
Obrázek 43: Vyhodnocení důvěry v polohu v závislosti na důvěře z GSM a WLAN 

V této kapitole jsem popsal návrh autentizačního systému. Bylo zde využito principů 

fuzzy logiky a to jak pro jednotlivé podsystémy autentizačních technik, tak pro celkový 

autentizační systém. Návrh se řídil metodikou navrženou v kapitole 4.1. 

4.4 Autentizační terminál 

Autentizační terminál je prvkem autentizačního systému, který slouží ke sběru 

dokazovacích faktorů při prokazování identity uživatele. Informace, které jsou zařízením 

pořízeny, jsou předávány autentizátoru, který částí systému správy přístupu. Součástí 

systému pro správu přístupu je ovladač, který přímo komunikuje s připojeným zařízením. 

Touto cestou se autentizační informace dostanou až k autentizátoru. Tento postup platí 

v případě lokální autentizace, to znamená, že využitý autentizátor je na stejném 

uživatelském terminálu jako ovladač zařízení.  
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V souvislosti s řešením dizertační práce byly navrženy a realizovány dvě verze 

autentizačního terminálu, jejichž účelem bylo ověření základních principů, které jsou v práci 

uvedeny. Jedná se zejména o způsob vyhodnocení časově-prostorové informace a její 

bezpečný přenos mezi autentizačním terminálem a autentizátorem. 

První verze autentizačního terminálu využívá jako zdroje časově-prostorové informace 

přijímače GPS a transceiveru bezdrátové komunikační platformy IQRF. Na této verzi 

autentizačního terminálu byly implementovány dvě autentizační časově-prostorové 

autentizační techniky.   

První implementovaná autentizační technika předpokládá využití jako zdroje 

prostorové informace systému GNSS. Na základě provedené rešerše, byl jako perspektivní 

označen americký systém GPS a jeho evropská a pokročilá alternativa Galileo. Systém, 

který je navržen pro tuto autentizační techniku nevyužívá kromě systému GNSS přídavných 

entit, které by sloužili pro určení časově-prostorové informace.  

Druhá implementovaná autentizační technika využívá bezdrátové komunikace 

v pásmu ISM (Industrial, Scientific and Medical). V autentizačním terminálu je využito 

platformy IQRF. 

Verze I 

Klíčovým prvkem obou navržených techniky a autentizačního systému je výše 

zmíněný autentizační terminál, který zajišťuje sběr dokazovacích faktorů.  

Obrázek 44 znázorňuje blokové schéma první verze navrženého autentizačního 

terminálu. Pracovní označení zařízení je MAD I (z anglického Multifactor Authentication 

Device, verze I). Fotografie funkčního vzorku potom na obrázku 45. Zařízení je řízeno 

16bitovým mikrokontrolérem MSP430F2619 od společnosti Texas Instruments . 

Mikrokontrolér je založen na architektuře RISC (Reduced Instruction Set Computing), 

disponuje 120 kB paměti programu (FLASH) a 4 kB paměti RAM (Random Access 

Memory), dále obsahuje periferie potřebné pro komunikaci s ostatními bloky aplikace [42]. 

Pro prověření identity uživatele je využíváno čtečky otisků prstu FPC-AM3 [43], která se 

skládá z vlastního senzoru (kapacitního senzorového pole) a ASIC (Application-Specified 

Integrated Circuit) obvodu, který informace ze senzoru vyhodnocuje. ASIC obvod je 

k mikrokontroléru připojen komunikačním rozhraním SPI. Komunikaci s uživatelem 

zajišťuje dvouřádkový znakový displej LCD [44], který komunikuje s mikrokontrolérem 

přes paralelní rozhraní. Pro určení prostorové informace je využito primárně přijímače GPS 

LEA-5H společnosti Blox [45] a v případě lokalizace uvnitř budovy modulu bezdrátového 
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komunikačního technologie IQRF společnosti Microrisc s.r.o. [46]. Modul přijímače GPS 

komunikuje s mikrokontrolérem prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní UART, 

modul IQRF rozhraním SPI. 

Celé zařízení je napájeno z lithiového akumulátoru. Akumulátor je dobíjen ze 

sériového komunikačního rozhraní USB, kterého je využito pro komunikaci zařízení 

s osobním počítačem a vzdáleným nebo blízkým autentizátorem. Nabíjení akumulátoru je 

řízeno specializovaným obvodem  MAX1811 od společnosti MAXIM [47]. Všechny prvky 

jsou napájeny napětím 3,3 V. Na tuto hodnotu je upravováno napětí akumulátoru 

zvyšujícím/snižujícím měničem TPS63001 od společnosti Texas Instruments [48]. 
 

 

EA DOGM163

ublox LEA-5H

FPC-AM3

IQRF TR-52-BMSP430F2619AT88SC0404C

8+3 GPIO

I2C

SPI UART

SPI

MAD I

 
Obrázek 44: Blokové schéma navrženého a vyrobeného autentizačního terminálu 
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Obrázek 45: Fotografie realizovaného funkčního vzorku autentizačního terminálu 

Na první verzi autentizačního terminálu byly otestovány všechny mikroelektronické 

moduly. Byly otestovány základní případové studie. Logické pokračování bylo v návrhu a 

realizaci druhé verze autentizačního terminálu, která bude obsahovat další mikroelektronické 

moduly pro sběr dokazovacích autentizačních faktorů. 

 

Verze II 

Druhá verze autentizačního terminálu byla rozšířena o modul pro bezdrátovou 

komunikaci IEEE 802.11g dále modul terminálu GSM. Méně podstatnou změnou z hlediska 

testování bylo osazení barevného grafického displeje s rozlišením 240 x 320 znaků. 

Navržené zařízení bylo stručně publikováno v [49]  

Blokové schéma druhé verze je na obrázku 47. O chod zařízení se stará 16bitový 

mikrokontrolér MSP430F5529 [50]. Hlavním požadavkem při volbě mikrokontroléru byl 

vyšší počet komunikačních rozhraní, konkrétně se jedná o tři rozhraní UART a dvě rozhraní 

SPI. Vzhledem k tomu, že čtyři mikroelektronické moduly vyžadují komunikaci 

prostřednictvím rozhraní UART, muselo být jeden komunikační modul UART sdílen.  

Přepínání mezi modulem GSM a GPS zajišťuje obvod 74ABT125 od společnosti NXP [51]. 

Zapojení a princip funkce je patrný z obrázku 46. Připojení modulu je řízeno pomocí dvou 

signálů (GPS_SEL a GSM_SEL) z mikrokontroléru. Komunikační moduly SPI jsou využity  

pro komunikaci s displejem  a ASIC obvodem čtečky otisků prstu. 

Jako primární zdroj pro napájení slouží lithiový akumulátor o jmenovitém napětí 3,7 

V, jehož činnost je řízena měničem DC/DC TPS61130 od společnosti Texas Instruments. 
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Obrázek 46: Zapojení přepínače sdíleného komunikačního modulu UART 

Pro sběr polohových informací pomocí bezdrátového komunikačního rozhraní IEEE 

802.11g bylo zařízení osazeno modulem RN131C od společnosti Rowing Networks [52]. 

Pro detekci polohových informací prostřednictvím sítě GSM byl autentizační terminál 

osazen terminálem M95 od společnosti Quectel [53]. 
 

M95

FTD232RL

L76

RN131C

UART

 
 UART UART 

 UART 

MSP430F5529

TM022HDH26

SPI + 4xGPIO

SPI + 4xGPIO 6xGPIO

FPC-AM3

6 x tlačítko

 

Obrázek 47: Blokové schéma autentizačního terminálu verze II 

 

Realizovaný autentizační terminál je na obrázku 48. Z hlediska koncepce je patrné,  

že se jedná o zařízení, které je určeno pro testovací. Zařízení tedy není mechanicky 

chráněno, ani jinak upraveno, nesplňuje tak požadavky pro běžnou spotřební elektroniku.  



Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky  

80 

 

Výše popsané zařízení tak slouží pro ověření navržených autentizačních technik, čehož 

je dosaženo právě prostřednictvím mikroelektronických modulů tvořících zařízení. 

 
Obrázek 48: Autentizační terminál verze II 

Na obrázku 49 je záznam displeje autentizačního terminálu z průběhu testování,  

které je popsáno v podkapitole 4.8. 

 

 

 
Obrázek 49: Záznam displeje autentizačního terminálu při testování 
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4.5 Zacházení s časově-prostorovou informací 

Způsob pořízení, interpretace a vyhodnocení časově-prostorové informace je odlišný 

v závislosti na zdroji, ze kterého informace pochází. Výše uvedený autentizační terminál 

využívá lokalizace GPS pro venkovní využití a pro lokalizaci uvnitř budov s využitím 

bezdrátové komunikační technologii IQRF. Stěžejním faktorem prověřování  

časově-prostorové informace je její vlastní autenticita. To znamená, že informace je 

skutečná, pochází-li z deklarovaného zdroje a při přenosu nebyla třetí stranou změněna. Pro 

zajištění autenticity je využito symetrického šifrovacího systému AES (Advantage 

Encryption System), který pracuje v režimu ECB (Electronic Code Book). Tento režim se 

vyznačuje nezávislostí jednotlivých šifrovaných bloků a není tak potřeba inicializační vektor 

pro první šifrovaný blok. Z hlediska bezpečnosti může tato vlastnost představovat určité 

riziko v případě, kdy jsou odesílány stále identické informace. V dané aplikaci je však 

změna přenášených informací vysoká, žádný paket není přenášen ve stejném tvaru dvakrát.  

Důvěryhodnost časově-prostorové informace je závislá na původu jejího pořízení a na 

bezpečnosti přenesení systémem od místa pořízení až po místo prověření. Jedním 

z nejcitlivějších míst možného podvržení dokazovacích faktorů je vlastní autentizační 

terminál a jeho interních komunikační sběrnice. K podvržení dat může dojít nejčastěji 

v případě, že dva bloky terminálu vzájemně komunikují bez možnosti programového 

zabezpečení dat šifrováním. 

Účelem ochrany je detekovat záměnu jedné z komunikujících stran. Nejedná se tedy o 

ochranu proti odposlechu, ale proti změně dat třetí stranou. Principiálně je možné uvažovat 

jako ochranu elektronický obvod, který monitoruje elektrické vlastnosti komunikační 

sběrnice. V případě, že dojde k nestandardní situaci na sběrnici, má možnost tato ochrana 

informovat některou z komunikujících stran prostřednictvím zabezpečeného informačního 

kanálu. Situace je znázorněna obrázku 50. Pod nestandardní situací si můžeme představit 

například změnu hodnoty napětí logických úrovní, dobu trvání náběžné (sestupné) hrany, 

šum nebo výrazné napěťové špičky.  
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Blok ochrany

 chráněné komunikační rozhraní

 

 zabezpečený  kanál

 
Obrázek 50: Ochrana informačního kanálu 

Jako konkrétní příklad využití ochrany informačního kanálu v časově-prostorové 

autentizaci můžeme uvažovat komunikaci mezi mikrokontrolérem a modulem přijímače 

navigačního satelitního systému GPS. Jedná se zpravidla o jednosměrnou komunikaci 

směrem k mikrokontroléru. Modul přijímače GPS nám poskytuje časově-prostorovou 

informaci, která však může být snadno podvržena přerušením komunikačního kanálu a 

připojením zdroje poskytujícího falešnou časově-prostorovou informaci. 

Realizace by spočívala v připojení měřicího obvodu na komunikační linky tak, aby 

neovlivnila činnost vlastní sběrnice. Prakticky by bylo možné využít převodníku AD 

(Analog Digital), který je frekventovanou periferií většiny dnešních mikrokontroléru. 

Nevýhodou v tomto případě může být relativně nízký vzorkovací kmitočet, který se 

pohybuje okolo 200 kHz, což znemožňuje měření náběžné/sestupné hrany signálu.  

Řešením tohoto nedostatku by mohl být obvod FPGA (Field Programmable Gate 

Array) s implementovaným převodníkem AD. Tento způsob řešení by umožňoval řádově 

vyšší vzorkovací kmitočet, ale nesl by s sebou dva problémy. Jedním by byla jeho 

energetická náročnost, což by mohlo být klíčové v případě, že autentizační terminál je 

bateriově napájené zařízení, jak je tomu v našem případě. Druhým problémem by byla 

nutnost sestavení zabezpečeného komunikačního kanálu mezi mikrokontrolérem a obvodem 

FPGA, což by přineslo nutnost implementovat šifrovací algoritmus do obvodu FPGA.  

Tento princip ochrany komunikačního kanálu by byl nezávislý na druhu komunikační 

sběrnice a byl by obecně využitelný v různých aplikacích, kde je vyžadováno zabezpečení.  

4.6 Autonomní technika využívající satelitního navigačního systému 

Základní autentizační časově-prostorovou technikou, která byla v realizovaném 

terminálu programově implementována je autonomní technika využívající satelitního 

navigačního systému. 
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Pro určení polohy prostřednictvím jednoho z dostupných systému GNSS bylo využito 

přijímače LEA-5H. Jedná se o 32kanálový přijímač GPS/GALILEO s čipem Sirf III Star. 

Modul přijímače komunikuje prostřednictvím sériových komunikačních rozhraní UART, 

USB nebo IIC (Inter Integrated Circuit). Data jsou přenášena pomocí znakového 

komunikačního protokolu, který je definován standardem NMEA 0183. Jediným 

využívaným rámcem tohoto standardu je rámec $GPRMC. Ten obsahuje kromě jiného 

informaci o aktuální poloze a čase UTC (Universal Time Coordinated). Pro kompletnost  

a možnost dalšího rozšíření prochází celý rámec autentizačním řetězcem až k autentizátoru, 

kde je informace vyhodnocena. Schéma elementární autentizační komunikace pro lokalizaci 

pomocí GNSS je na obrázku 52. 

Pro správu časově-prostorové informace jsou v uživatelském profilu na straně 

autentizátoru definovány polygony a časové intervaly, které určují jejich aktivní dobu. 

Pokud uživatel předloží časově-prostorovou informaci, která splňuje časovou i prostorovou 

podmínku, je časově-prostorový dokazovací faktor vyhodnocen pozitivně. Nejdříve je 

vyhodnocena časová podmínka. Autentizátor vyhodnotí časovou informaci ve vztahu  

ke všem časovým intervalům, které jsou definovány pro polygony v daném uživatelském 

profilu. Pro všechny, pro které platí, že čas v dokazovacím faktoru se nachází uvnitř 

intervalu je dále vyhodnocena prostorová podmínka (časová podmínka je splněna). 

Autentizátor vyhodnotí vzájemný vztah předložené prostorové informace a polygonů, které 

jsou definovány pro daný uživatelský profil. Pro všechny polygony, pro které platí,  

že předložená prostorová informace (bod) se nachází uvnitř je splněna i prostorová 

podmínka. Ke každému polygonu jsou definovány také uživatelská práva. Pokud  

časově-prostorová informace splňuje obě podmínky pro více polygonů, jsou uživateli 

přidělena nejvyšší práva z výběru.   

Z hlediska časově-prostorové autentizace s využitím lokalizace GPS předkládá 

uživatel jako dokazovací faktor informaci o poloze uživatele PU a čas určení polohy tU.  

Aby byl uživatel úspěšně autentizován, musí být splněny dvě podmínky. Jednak poloha 

v předkládaném dokazovacím faktoru musí náležet do zóny Z, která je danému 

uživatelskému účtu přiřazena (56). Současně rozdíl časových údajů v dokazovacím faktoru  

a reálného času tRT nesmí být vyšší, než je pro danou autentizační zónu definováno tRZ (57). 

Výše uvedené lze zapsat následovně: 

𝑃𝑈 ∈ 𝑍 
(56) 

|𝑡𝑈 − 𝑡𝑅𝑍| < 𝑡𝑅𝑍 
(57) 
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a) uživatel mimo prověřenou zónu b) uživatel v prověřené zóně
 

Obrázek 51:  Grafické znázornění vyhodnocení prostorové podmínky 

Každá autentizační zóna je určena jako polygon definovaný souborem bodů 

v euklidovském prostoru. Vyhodnocení prostorové podmínky (1) je určení vzájemné polohy 

bodu (polohy uživatele) a polygonu (autentizační zóny). 

Jednou z technik pro vyhodnocení vzájemné polohy bodu a polygonu je výpočet počtu 

průsečíků hran polygonu a polopřímky, která je určena vyhodnocovaným bodem a 

aritmetickým středem polygonu. Pokud je počet průsečíků lichý, bod se nachází uvnitř 

polygonu, v opačném případě je bod vně polygonu. Situaci znázorňuje obrázek 51. V levé 

části je uživatel mimo autentizační zónu a v pravé části uvnitř.  Výhodou této techniky je, že 

polygon nemusí být konvexní.  

Schéma elementární autentizační komunikace je na obrázku 52. Nejprve přijde žádost 

ze strany autentizačního systému (1). Na displeji zařízení je zobrazena výzva k přiložení 

prstu ke čtečce otisků prstu (2). Po úspěšném ověření otisku je zobrazen výsledek na displeji 

(5). V případě, že otisk prstu nebyl správně ověřen, opakují se kroky 2 až 5. Následuje 

odeslání dat. Přenášený rámec obsahuje identifikátor zařízení (6). Paralelně s odesláním 

rámce s identifikátorem zařízení načte poslední známé prostorové informace a provede 

jejich zašifrování jedinečným klíčem uloženým v zabezpečené paměti (7). Výsledný 

kryptogram je odeslán (8) autentizačnímu systému. Dešifrování (9) a vyhodnocení 

prostorové informace (10) probíhá v modulu autentizačního faktoru na straně autentizačního 

systému. 
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Obrázek 52: Elementární autentizační komunikace 

 

4.7 Stacionární aktivní infrastruktura 

Základní případ užití pro autentizační techniku využívající aktivní infrastrukturu je 

budova nějaké organizace. Zde je instalována síť bezdrátový komunikačních modulů 

(kontrolních bodů), jejichž poloha je určena, nemění se a je známá autentizátoru. 

Autentizační terminál prokazuje svoji polohu na základě schopnosti komunikovat s jedním 

nebo více z kontrolních bodů. Níže navržený systém byl publikován v [54] 

Klíčovými entitami systému aktivní infrastruktury jsou kontrolní body,  

které zprostředkovávají autentizačním terminálům časově-prostorovou informaci. Uživatel 

může být prostřednictvím autentizačního terminálu autentizován pouze z prostoru, který je 

pokryt signálem kontrolního bodu. Uživatel prokazuje svoji polohu na základě schopnosti 

komunikovat s kontrolním bodem. Je nutné, aby mezi kontrolním bodem a autentizátorem 

byl navázán zabezpečený informační kanál. V praxi je to zajištěno pomocí symetrického 

kryptografického systému AES (Advantage Encryption System), kdy autentizátor zná 

šifrovací klíč kontrolního bodu. Situaci znázorňuje obrázek 53. 
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Obrázek 53: Princip aktivní infrastruktury 

 Při zařazení nového kontrolního bodu do systému musí dojít k zaslání šifrovacího 

klíče kontrolního bodu do autentizátoru. Tento proces zajišťuje administrátor systému.  

Hlavním úkolem kontrolního bodu je vystavit potvrzení autentizačnímu terminálu, 

které prokazuje, že terminál je schopen s ním komunikovat, tedy že se nachází v jeho 

blízkosti. Navržený kontrolní bod se skládá z mikrokontroléru PIC24F128GA010  

a komunikačního modulu IQRF TR-52BA. Mikrokontrolér obsahuje modul reálného času  

a kalendáře, který je využíván jako zdroj časové informace. Každý kontrolní bod má svůj 

identifikátor a šifrovací klíč. Blokové schéma kontrolního bodu ukazuje obrázek 54. 

Kontrolní bod byl testován s využitím vývojové sady Explorer 16 od společnosti Microchip 

[55].  

 

 
Obrázek 54: Blokové schéma kontrolního bodu 
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Při komunikaci v aktivní infrastruktuře je třeba zajistit, aby nedocházelo ke kolizím  

a odpovědi na požadavky autentizačních terminálů byly správně přijaty. Každý kontrolní 

bod má přiděleno časové okno, ve kterém má odpovědět na požadavek, který přijal. V době 

mezi přijetím žádosti a odesláním odpovědi kontrolní bod nereaguje na nové žádosti. 

Rozmístění kontrolních bodů musí splňovat podmínku vzdálenosti. Ta udává, že vzdálenost 

dvou kontrolních bodů se stejným časovým oknem musí být větší než součet jejich dosahů. 

Touto podmínkou se zabrání kolizím kdy na jeden požadavek odpoví v jeden okamžik více 

kontrolních bodů. Původní návrh časového plánu měl následující parametry: 

 počet časových oken 50, 

 perioda časového okna 20 ms, 

 délka žádosti 4 B, 

 délka odpovědi 24 B, 

 celkový čas pro vyřízení žádosti 1 s. 

Situace pro tři kontrolní body znázorňuje obrázek 55. V první části obrázku je 

znázorněna činnost autentizačního terminálu, kde je v čase 15 ms odeslán požadavek všem 

kontrolním bodům v dosahu. V následujících 20 ms je žádost všemi kontrolními body 

zpracována (poslední část), dochází k zašifrování odpovědi a vyčkání na přednastavené 

časové okno. V pořadí, které je určeno časovými okny, jsou odesílány odpovědi zpět 

autentizačnímu terminálu. 
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Obrázek 55: Časový plán komunikace pro tři kontrolní body 

Každý kontrolní bod musí být před použitím správně nakonfigurován. Konfigurace 

zahrnuje nastavení následujících údajů: identifikátoru kontrolního bodu, šifrovacího klíče, 

časového okna, data a času. Konfigurace zařízení probíhá prostřednictvím sériového 

komunikačního rozhraní RS 232 a aplikace ControlPoint Configurator. Pro zachování 

bezpečnosti je komunikace spojená s konfigurací kontrolního bodu šifrovaná. 

Aby byl autentizátor schopen správně vyhodnotit časově-prostorovou informaci  

a rozhodnout o autentizaci uživatele, musí mít informace o všech dotčených entitách 

systému. Stěžejní jsou šifrovací klíče autentizačních terminálů a kontrolních bodů. 

Autentizátor dále spravuje databázi uživatelů a jim přiřazených časově-prostorových 

informací. Uložená časově-prostorová informace je interpretována v závislosti na zdroji, 

z kterého autentizační terminál informaci získá. Časově-prostorová informace pro lokalizaci 

GNSS je ukládána jako soubor bodů, které tvoří vrcholy polygonu. Každý takto definovaný 

polygon má přiřazený časový interval, ve kterém je aktivní. Časový interval může být 

jednorázový nebo periodický (např. pracovní doba zaměstnance). Pro lokalizaci aktivní 

infrastrukturou je časově-prostorová informace definována identifikátorem kontrolního 

bodu. Časová informace zaznamenána stejným způsobem jako tomu je u lokalizace GNSS. 
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Pro experimentální testování systému byly výše uvedené informace ukládány  

do souboru XML (Extensible Markup Language). V praktickém nasazení by tyto informace 

byly ukládány například v systému Active Directory [56]. 

4.8 Testování 

Na základě metodiky navržené v kapitolách 4.1 a 4.2 bylo provedeno jednoduché 

testování. Při testování byla využita druhá verze mikroelektronického autentizačního 

terminálu popsaného v kapitole 4.3. 

Testování spočívalo v stanovení polohy, ve které má být uživatel autentizován. V této 

oblasti jsou načteny prostorové informace, které jsou následně uloženy jako ověřovací 

faktory pro autoritu (autentizátor). Jako zdroje polohových informací sloužily 

mikroelektronické moduly GSM a WLAN. Modul přijímače GPS byl využit pouze jako 

informativní pro dokumentaci testu. Přijímač GPS jako zdroj prostorové informace byl již 

využit v předešlé verzi mikroelektronického autentizačního terminálu. 

Následně se poloha uživatele mění a uživatel předkládá svá aktuální prostorová data 

autentizátoru a ten je vyhodnocuje. Data procházejí fuzzy systémem, resp. jsou zpracována 

inferenčními pravidly. Na základě výsledků je stanovena míra důvěry v to, že uživatel  

se nachází na místě, odkud má být autentizován. Jinými slovy, je stanovena míra podobnosti 

polohových informací, které byly zadány při inicializaci jako ověřovací faktor s polohovými 

daty, která uživatel předkládá jako dokazovací faktor. 

Výsledek testu slouží jako prvotní informace o praktických možnostech využití 

navržených technik, metodiky a realizovaného mikroelektronického autentizačního 

terminálu. 

Provedené měření 

Test probíhal v obci Dolní Město na Vysočině. Na obrázku 56 je mapka 

s vyznačenými polohami, odkud se uživatel pokouší autentizovat (červené číselné body). 

V bodě 4 byla provedena inicializace, odtud by měl být uživatel autentizován. Zelené číselné 

body označují přístupové body sítí WLAN, jejichž poloha je známá. V rámci testování byly 

detekovány i sítě WLAN, u kterých se přístupové body nepodařilo lokalizovat.  
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Obrázek 56: Mapka území, kde probíhalo testování [57] 

V tabulce 16 jsou uvedeny lokace, ve kterých probíhal sběr polohových dat. Každá 

lokace je určena souřadnicemi GPS. Následně v tabulce 15 jsou pro jednotlivé lokace sběru 

polohových dat uvedeny viditelné sítě WLAN společně s odpovídající hodnotou RSSI. 

V poslední sloupci tabulky jsou uvedeny lokace přístupových bodů.  
Tabulka 15: Viditelné sítě WLAN pro dané lokace sběru polohových dat 

ID lokace 

sběru dat 

SSID MAC RSSI  

[dBm] 

ID lokace AP 

1 JAROS 38:72:c0:96:9c:e3 -53 1 

vDolniMesto2 00:0b:6b:57:d4:9c -83 2 

2 DMrmKovo 04:a6:41:7c:21:d0 -66 2 

Pavel 00:4f:62:00:44:e7 -73 2 

Kovo ab:87:41:c2:f1:65 -78 2 

DMwKov54 01:55:c0:47:92:11 -78 2 

DMnbKovo b0:c9:11:99:41:65 -85 2 

3 DMrmKovo 04:a6:41:7c:21:d0 -65 2 

Pavel 00:4f:62:00:44:e7 -79 3 

DMwKov54 01:55:c0:47:92:11 -82 2 

4 vDolniMesto2 00:0b:6b:57:d4:9c -85 - 

dodomil 00:41:65:fc:45:a0 -70 1 

5 dodomil 00:41:65:fc:45:a0 -73 1 

DMrmDoa c0:f6:90:d3:88:a0 -84 - 

Dolezalkovi_net f6:80:09:85:11:af -85 5 

DMw54 00:41:65:fc:45:a0 -88 - 

6 DecoenWifi f8:d1:11:a3:08:50 -39 4 

Pavel 00:4f:62:00:44:e7 -80 3 
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Pro jednotlivé lokace jsou viditelné základnové stanice BTS uvedeny v tabulce 18. 
 

Tabulka 16: Lokace sběru autentizačních dat určená přijímačem GPS autentizačního terminálem  

ID lokace sběru dat název lokace poloha 

1 doma 49.6284756N, 15.3811528E 

2 hřiště 49.6261353N, 15.3816883E 

3 chalupy 49.6265567N, 15.3765756E 

4 parkoviště 49.6278214N, 15.3820825E 

5 před domem 49.6285914N, 15.3811036E 

6 průmyslová zóna 49.6244717N, 15.3886711E 

 

Na obrázku 57 je mapka, kde jsou zakresleny polohy stanic BTS detekovaných 

v průběhu testu (modré číselné body), zeleně je označeno místo, kde proběhla inicializace 

(sběr ověřovacích faktorů pro autentizátor). Zeměpisné souřadnice základnových stanic BTS 

jsou uvedeny v tabulce 17. Je patrné, že v místech s vyšší hustotou zástavby by byla síť 

základnových stanic BTS hustší a tím prostorová informace ze sítě GSM variabilnější  

a podrobnější. 

1

2

3

X

 

 

Obrázek 57: Lokace viditelný BTS [58], [57] 
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Tabulka 17: Lokace viditelných BTS 

ID lokace BTS poloha GPS popis polohy 

1 49°36'50.210"N 15°24'46.591"E Lipnice nad Sázavou 

2 49°40'10.440"N 15°23'51.680"E Světlá nad Sázavou 

3 49°32'27.000"N 15°21'17.441"E Humpolec 

 

 

Tabulka 18: Viditelné BTS s hodnotou RSSI 

ID lokace 

sběru dat 

CID RSSI [dBm] 

1 35497 -107 

14737 -105 

35731 -91 

35732 -103 

35733 -83 

2 35732 -107 

35733 -81 

3 35497 -107 

35731 -89 

35732 -101 

35733 -75 

4 35731 -105 

35733 -97 

5 35731 -105 

35733 -97 

6 35733 -103 

 

 

Výsledek 

Naměřená data byla vyhodnocena pomocí inferenčních pravidel uvedených v tabulce 

10.  Pro oba zdroje prostorové informace byl využit stejný postup vyhodnocení. Základními 

kritérii vyhodnocení byly parametry: 

 shoda adresy MAC pro sítě WLAN a CID základnové stanice pro síť GSM, 

 podoba hodnoty RSSI pro prvky se shodným identifikátorem. 

Tabulka 19 shrnuje výsledky prověření polohy pomocí dostupných sítí WLAN. Druhý 

sloupec tabulky udává procentuální shodu sítí, kdy je porovnávaná shoda adres MAC. Třetí 

sloupec udává průměrný rozdíl RSSI. Třetí a pátý sloupec udávají fuzzyfikované hodnoty 

určené na základě rovnic (37), (38) a (39). Šestý sloupec udává výslednou důvěru na základě 

inferenčních pravidel, poslední sloupec tabulky určuje číslo inferenčního pravidla dle 

tabulky 10.  
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Tabulka 19: Výsledek testu prověření polohy pomocí sítí WLAN 

ID 

lokace 

sběru 

dat 

shoda 

MAC 

[%] 

množina 

MAC 

průměrný 

rozdíl 

RSSI 

množina 

RSSI 

výsledná 

důvěra 

použité 

inferenční 

pravidlo  

1 25 minimum 2 shodné nízká 2 

2 50 některé 8,5 podobné střední 4 

3 50 některé 4,5 shodné střední 4 

4 75 většina 3,3 shodné vysoká 6 

5 25 minimum 4 shodné nízká 1,2 

 Výsledky pro prověření polohy pomocí sítě GSM je shrnuto v tabulce 21. Význam  

a způsob výpočtu údajů je analogický s údaji v tabulce 20. 

 
Tabulka 21: Výsledek testu prověření polohy pomocí sítě GSM 

ID 

lokace 

sběru 

dat 

shoda 

CID 

[%] 

množina 

CID 

průměrný 

rozdíl 

RSSI 

množina 

RSSI 

výsledná 

důvěra 

použité 

inferenční 

pravidlo  

1 100 většina 14 podobné střední 5 

2 50 některé 16 podobné střední 4 

3 100 většina 19 podobné střední 5 

4 100 většina 2,5 shodné vysoká 6 

5 50 některé 4 shodné střední 4 

Z výsledků testu lze vyvodit obecné závěry. Prostorové informace získané 

mikroelektronickým autentizačním terminálem lze použít k určení polohy. Při použití 

navržené metodiky podložené fuzzy logikou byla totožná místa určena s vysokou úrovní 

důvěry. Je patrné, že techniky si nemohou klást za cíl přesné určení polohy,  

ale přinejmenším ukázat na jednoznačnou podobnost. Jednoznačná podobnost bude více 

patrná zejména při technik současně. Na obrázku 58 jsou zakresleny výsledky průměrného 

rozdílu RSSI pro všechny lokace a obě techniky (GSM,WLAN). Číslo v popisku za 

označením techniky určuje identifikátor lokace. Malé rozdíly jsou dané tím, že vzdálenosti 

jednotlivých lokací byly nejvýše 500 m.  
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Obrázek 58:Průměrný rozdíl RSSI pro všechny lokace 

Pokud budou výsledky prověření jednotlivými technikami výrazně protichůdné, může 

to signalizovat pokus o podvržení autentizačních dat. Takovým případem může být 

například situace, kdy žádná ze známých základnových stanic není v dosahu a většina sítí 

WLAN se hlásí s vysokou hladinou důvěry (shoda většiny adres MAC a malé rozdíly 

v RSSI). 

Obě autentizační techniky byly testovány v prostředí s relativně nízkou hustotou 

síťových prvků (nízký počet sítí WLAN a základnových stanic BTS). Pokud by test probíhal 

v městském prostředí, byly by výsledky s vysokou pravděpodobností výrazně 

jednoznačnější. 

Z výsledků je dále patrné, že by bylo vhodné zohlednit vypovídající hodnotu síťových 

prvků s výrazně nízkou hodnotou RSSI (např. hodnota < -90). Je to z toho důvodu, že tyto 

prvky jsou na hranici detekce a v seznamech detekovaných zařízení se objevují nahodile.  
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5 Závěr 

V práci jsem se zabýval možností využití časově-prostorové informace v procesu 

autentizace. Kromě konvenčních typů prověřovaných faktorů zařazujeme dále do procesu 

autentizace také informaci o poloze uživatele v čase. Navrhl jsem novou metodiku  

pro získání a vyhodnocování autentizačních dat. Navržená metodika využívá principů fuzzy 

logiky, což umožňuje věrnější a reálnější popis důvěryhodnosti předložených dokazovacích 

faktorů. Výslednou metodiku je možné aplikovat na obecný autentizační systém a podrobně 

tak interpretovat chování systému a jeho předpokládanou bezpečnost. Navržená metodika 

umožňuje zohlednit vlivy, které mají dopad na kvalitu a bezpečnost předkládaného 

dokazovacího faktoru. Metodika dále umožňuje zakomponovat využití odvozených 

dokazovacích faktorů. Tím může být například rychlost pohybu uživatele odvozená 

z periodických informací o poloze a čase. 

V práci jsem dále poukázal na vhodné spojení časově-prostorové informace 

s biometrikou uživatele. Toto spojení umožňuje prověřit, kde se uživatel v době autentizace 

nachází. Ověření této informace může být užitečné pro různá odvětví informačních 

technologíí. V úvodní části této práce je zmíněna možná aplikace v informačních systémech 

zdravotnických organizací, kde by například lékař neměl zacházet s citlivými údaji pacienta 

mimo prostory nemocnice. Další možné využití nabízí bankovní sektor nebo odvětví obrany.  

V  dizertační práci jsou dvě nově navržené mikroelektronické autentizační techniky, 

které využívají časově-prostorové informace uživatele. Stávající řešení, která již byla dříve 

publikována, se dělí v zásadě na dvě základní skupiny, podle způsobu prověření  

časově-prostorové informace uživatele. Jedna skupina využívá k určení polohy některého  

ze systémů GNSS. Druhá skupina předpokládá pro určení polohy využití bezdrátových 

komunikačních technologií. Řešení práce obsahuje dvě nově navržené mikroelektronické 

časově-prostorové autentizační techniky, na kterých byly ověřeny základní postupy pro 

zacházení s časově-prostorovou informací uživatele. Autentizační technika uvedená 

v kapitole 4.6 využívá k prověření časově-prostorové informace autentizačního terminálu  

s integrovaným přijímačem GPS. Získaná časově-prostorová informace je zašifrována 

klíčem zařízení a předána k autentizaci a autorizaci serveru. Druhá navržená 

mikroelektronická časově-prostorová autentizační technika využívá pro prověření polohy 
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uživatele prokázání jeho blízkosti ke známému bodu. To je realizováno tzv. kontrolním 

bodem, který představuje vysílač bezdrátové komunikační technologie IQRF. Kotnrolní bod 

předá uživateli zprávu, která je podepsána jeho klíčem. Zpráva je dále zašifrována klíčem 

autentizačního zařízení. 

Pro ověření správnosti návrhu všech dílčích cílů práce jsem navrhl a realizoval  

ve dvou verzích mikroelektronický autentizační terminál. Obě verze umožňují prověření 

možnosti využití časově-prostorové informace uživatele v procesu autentizace.  

Poslední kapitola dokumentuje test druhé verze mikroeletkronického autentizačního 

terminálu. Test prověřil praktickou použitelnost navržené metodiky na vybraných 

mikroeletronických modulech. Pro test byly vybrány moduly GSM a WLAN. Výsledek 

dokazuje, že navržené techniky společně s metodikou jsou obecně použitelné. Při konkrétní 

aplikaci je ovšem třeba zohlednit místní podmínky jako je dostatečný počet sítí WLAN, 

pokrytí signálem GSM. 

Cíle práce stanovené v kapitole 3 byly splněny. V konečném výsledku práce dokazuje 

použitelnost časově-prostorové informace v procesu autentizace a ukazuje možné řešení 

s využitím mikroelektronických modulů, které jsou v práci navrženy. V souvislosti se stále 

intenzivnějším rozšiřováním mobilních zařízení bude informace o poloze uživatele v čase 

získávat na významu a pro přístupové systémy bude zásadní. Použití fuzzy logiky umožnilo 

kvalitativně nové řešení autentizace. Základní myšlenky využití fuzzy logiky v procesu 

autentizace byly prezentovány na mezinárodní konferenci The Tenth International 

Conference on Systems ICONS 2015 ve Valencii [49], kde příspěvek získal ocenění Best 

Paper Award.   
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Seznam použitých zkratek 

AAA Authentication, Authorization and Accounting (systémy pro správu přístupu) 

AD Active Directory (implementace adresářových služeb LDAP) 

AES Advanced Encryption Standard (symetrický šifrovací algoritmus) 

AOR-E Atlantic Ocean Region-East (část území pokryté signálem družic EGNOS) 

AP Access Point (přístupový bod, síťový prvek WLAN) 

ASCII American Standard Code for Information Interchange  (znaková sada) 

ASIC Application Specific Integrated Circuit (integrovaný obvod specifický pro aplikaci) 

BPSK Binary-Phase Shift Keying (druh modulace) 

BTS Base Transceiver Station (základnová stanice GSM, vysílač GSM) 

C/A Coarse/Acquisition (veřejná sekvence bitů od délce 1023 b) 

CDMA Code Division Multiple Access (způsob datového přenosu v síti GSM) 

CS Commercial Service (komerční služba) 

ECB Electronic Code Book (režim šifry, např. S souvislosti s AES) 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service (systém pro korekci dat systému GPS) 

FAR False Acceptance Rate (koeficient chybného přijetí otisku prstu) 

FPGA Field Programmable Gate Array (programovatelné hradlové pole) 

FRR False Rejection Rate (koeficient chybného odmítnutí otisku prstu) 

GNSS Global Navigation Satellite System (globální navigační satelitní systém) 

GPS Global Positioning System (systém GNSS Spojených státu amerických) 

GSM Global System for Mobile Communications (globální systém pro mobilní komunikaci) 

HIO Hybridní Integrovaný Obvod  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut pro elektrotechnické a elektronické 

inženýrství) 

IIC Inter Integrated Circuit (lokální komunikační sběrnice) 

IOR-W Indian Ocean Region-West (část území pokryté signálem družic EGNOS) 

IQRF IQ Radio Frequency (platforma pro bezdrátovou komunikaci v pásmu ISM) 

ISM Industrial, Scientific and Medical (bezlicenčním rádiové pásmo) 

MAC Media Access Control (fyzická adresa síťového prvku) 

NMEA National Marine Electronics Association (komunikační standard) 

OS Open Service (otevřená služba) 

PRN Pseudo Random Number (pseudonáhodné číslo) 

PRS Public Regulated Service (veřejná řízená služba) 

RAM Random Access Memory (druh paměť) 

RFID Radio Frequency Identification (technologie pro radiovou identifikaci) 

RINEX Receiver Independent Exchange Format (formát dat systému GPS) 

RISC Reduced Instruction Set Computing (architektura mikrokontrolérů) 

RSSI Received Signal Strength Indicator (síla zpětně odraženého signálu) 

RTC Real Time Clock (reálný čas) 

SBAS Satellite-based Augmentation System (systém poskytující korekční data systému GNSS) 

SOL Safety of Life (ochrana života) 

SPI Serial Peripheral Interface (lokální komunikační sběrnice) 

SSO Single Sign-On (systém jednotného přihlášení) 

UART Universal Synchronous  Asynchronous Receiver Transmitter (lokální komunikační sběrnice) 

USB Universal Serial Bus (sériová komunikační sběrnice) 

UTC Universal Coordinated Time (mezinárodní čas) 

WAAS Wide Area Augmentation System ( systém SBAS pro systém GPS v Americe) 

WLAN Wireless Local Area Network (technologie pro bezdrátovou komunikaci) 
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Seznam veličin 

značka veličina jednotka 

B binární logická hodnota - 

 dílů na jeden milion ppm 

f frekvence Hz 

G obecná hodnota - 

I elektrický proud A 

Q hladina důvěry - 

δ,ε,τ,ρ,π,ϑ,σ,κ,ϖ,λ,α příslušnost do fuzzy množiny - 

P přesnost určení polohy m2 

R elektrický odpor  

S citlivost dBm 

SZ,SA,SO povrch m2 

T perioda s 

U elektrické napětí V 

L,E frekvenční pásmo Hz 
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Přílohy 

Příloha 1: Satelitní navigační systémy 

Globální navigační družicový systémy (GNSS - Global Navigation Satellite System) 

slouží k určení polohy kdekoli na zemském povrchu. GNSS využívají k určení polohy 

družic, které jsou rozloženy kolem Země na oběžných drahách. V současné době je jediným 

plně funkčním systémem GPS (Global Positioning System), který byl vyvinut a je 

provozován armádou USA. Probíhá vývoj systému Galileo, který má být evropským 

systémem GNSS a je financován státy Evropské unie [59]. 

Základním elementem pro určení polohy přijímače je jeho vzdálenost od družic, které 

jsou v dosahu (dohledu). Principiálně lze říci, že družice vysílají signál, který v sobě má 

zakódovaný svůj čas vyslání, tzv. časovou známku. Přijímač je schopen po přijetí signálu 

spočítat svoji vzdálenost od družice na základě známe rychlosti šíření signálu a časového 

zpoždění mezi vysláním a přijetím signálu. Předpokladem pro určení časového zpoždění je 

synchronní přesný čas na straně družice i na straně přijímače. V družicích je přesný čas 

řízený atomovými hodinami. Přesný čas v přijímači je vypočten z přijímaných signálů 

z družic (bude vysvětleno dále) [60]. 

K tomu aby bylo možné určit polohu přijímače v prostoru, musí být kromě vzdálenosti 

od družic známá také jejich poloha. Signál každé družice obsahuje kromě navigačního kódu 

také navigační zprávu, která obsahuje efemeridy a almanach. Efemerida i almanach nesou 

informace o poloze a pohybu družice. Almanach obsahuje přibližnou polohu všech družic a 

jeho platnost je v řádu měsíců. Přesnější informace o poloze dané družice obsahuje 

efemerida, jejíž platnost je v rozmezí 4 až 6 hodin [60]. 

Pokud jsou známé vzdálenosti přijímače od alespoň tří družic a poloha družic, je 

možné určit polohu přijímače jako řešení geometrické úlohy průniku plášťů třech koulí, jak 

popisuje [60]. 

Nejprve předpokládejme příjem signálu pouze z jedné družice. Možnému umístění 

přijímače budou vyhovovat všechny body ležící na povrchu koule, jež má střed v místě 

polohy družice a jejíž poloměr je dán vzdáleností družice od přijímače. Rovnici této 

kružnice je uvedena níže (58), situace je graficky znázorněna na obrázku 59. 
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(𝑋 − 𝑋𝑝)
2 + (𝑌 − 𝑌𝑝)

2 + (𝑍 − 𝑍𝑝)
2 = 𝑅2 (58) 

 
Obrázek 59: Možná poloha přijímače vztažená k jedné družici 

 

Při příjmu signálu z další družice, dojde k omezení možných řešení polohy z prvního 

případu. Vznikne druhá koule, na jejímž povrchu leží body vyhovující poloze přijímače pro 

druhou družici. Průnikem koulí s možnými řešeními dvou družic vzniká kružnice. Každý 

bod ležící na této kružnici splňuje podmínku polohy pro první i druhou družici. Situaci 

znázorňuje obrázek 60. 

 

 
Obrázek 60: Možná poloha přijímače vztažená k dvěma družicím 

Aby bylo možné dále omezit počet možných řešení je nutný příjem signálu z další 

družice. V tomto případě dojde k průniku kružnice a pláště koule (možná řešení pro třetí 

družici), čímž se počet možných řešení redukuje na dva body, z nichž je jeden analytickým 

způsobem vyloučen. Grafické znázornění průniku kružnice a pláště koule ukatuje obrázek 

61. 
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Obrázek 61: Řešení polohy při příjmu signálu tří družic 

 

Aby daný systém mohl fungovat, musí být v přijímači přesný čas, který je synchronní 

s časem družic. Časový údaj v přijímači je s každou aktualizací polohy opravován 

následujícím způsobem. Vycházíme ze známé polohy přijímače, známé polohy družice a 

známé rychlosti šíření signálu. Z těchto údajů přijímač spočítá čas zpoždění, který je třeba 

pro přenos signálu. K časovému údaji, který je zakódován v přijatém signálu se přičte čas 

zpoždění. Následně dojde ke korekci času v přijímači tímto vypočteným údajem.  

Z matematického hlediska jde o řešení systému čtyř rovnic o čtyřech neznámých. 

Neznámými jsou prostorové souřadnice Xp,Yp,Zp a čas tp, jak je uvedeno v rovnici (59).  
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2 + (𝑍1 − 𝑍)
2 = [(𝑇1 − 𝑇𝑝) ∙ 𝑐]

2

(𝑋2 − 𝑋𝑝)
2 + (𝑌2 − 𝑌𝑝)

2 + (𝑍2 − 𝑍)
2 = [(𝑇2 − 𝑇𝑝) ∙ 𝑐]

2

(𝑋3 − 𝑋𝑝)
2
+ (𝑌3 − 𝑌𝑝)

2
+ (𝑍3 − 𝑍)

2 = [(𝑇3 − 𝑇𝑝) ∙ 𝑐]
2

(𝑋4 − 𝑋𝑝)
2 + (𝑌4 − 𝑌𝑝)

2 + (𝑍4 − 𝑍)
2 = [(𝑇4 − 𝑇𝑝) ∙ 𝑐]

2

             
(59) 

 

Polohovací systém GPS je provozován armádou USA. Základní přesností určení 

polohy je do 10 m. Systém využívá v současnosti 32 družic. Družice obíhají v šesti drahách, 

které jsou vzájemně pootočeny o 60°. Vzdálenost družic od země je 20200 km. Signál GPS 

je vysílán na pěti frekvencích s označením L1 až L5. L1 slouží pro civilní účely. Frekvence 

L2 je využívána pro vojenské účely a pro přesná měření. Frekvence L3 slouží k detekování 

startů balistických raket a jaderných výbuchů a zdrojů infračerveného záření. Frekvence L4 

a L5 jsou využívány zatím k testovacím účelům, v budoucnu pro zvýšení bezpečnosti 

letecké dopravy (SOL – Safety-of-Life) [61]. 

Informace, které signál GPS přenáší lze rozdělit do třech složek. První složka je 

veřejná a je tvořena C/A (Coarse/Acquisition) kódem. Původně výhradně vojenská složkou 

je P(Y) kód. Paralelně s C/A a P(Y) kódy je přenášena navigační zpráva, což je třetí složka 

signálu. Informace  jsou vysílány ve dvou frekvenčních pásmech s rozloženým spektrem. 

Frekvence nosných vln jsou tvořeny násobky frekvence 10,23 MHz. Pro pásmo L1 je 
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frekvence nosné vlny 1575,42 MHz (154 x 10,23 MHz) a pro pásmo L2  je frekvence 

1227,6 MHz (120 x 10,23 MHz) [61]. 

Jako civilní složka je označován kód C/A. Jde o pseudonáhodnou posloupnost PRN 

(Pseudo Random Number), která fázově moduluje nosný signál. Posloupnost PRN slouží 

jako identifikátor družice, má délku 1023 bitů a je periodicky vysílána rychlostí 1,023 Mbps. 

Perioda opakování vyslání kódu C/A je 1 ms [61]. 

Výhradně pro vojenské účely byla původně určena chráněná část signálu označována 

jako kód P(Y). Složka  kódu P(Y) je tvořena opět pseudonáhodnou posloupností, která má 

délku 6,1871 x 10
12 

bitu a je vysílána rychlostí 10,23 Mbps. Perioda opakování vysílání P-

PRN je přesně 1 týden. Dříve byla posloupnou pro P(Y) – kód tajná, ale po prolomení 

zabezpečení byla oficiálně uveřejněna. Pouze v době válečné krize dojde ke změně 

posloupnosti na tzv. Y-kód, který je dostupný pouze bezpečnostním složkám USA a jejich 

spojencům.  

Navigační zpráva obsahuje datum, čas UTC, stav družice, efemeridy družice a 

almanach. Délka zprávy je 1500 bitů a rychlost vysílání je 50 bps. Zpráva je rozdělena do 

pěti rámců po 300 bitech. První rámec obsahuje datum, čas a informace o stavu družice. Ve 

třetím a čtvrtém rámci jsou přenášeny efemeridy družice. Poslední dva rámce obsahují část 

almanachu. Kompletní almanach obsahuje 15 kb. Pro kompletní načtení almanachu z jedné 

družice je třeba přenést 25 navigačních zpráv, což by trvalo 12,5 minuty [62].  

Pro modulování nosného signálu obou pásem je využito základní modulace BPSK 

(Binary Shift Keying). Na nosný signál je modulací zakódována vždy s odpovídajícím 

kódem (C/A nebo P(Y)) část navigační zprávy. Principiální blokové schéma modulačního 

bloku je nakresleno na obrázku 62.   

C/A - kód

P(Y) - kód

navigační  

zpráva

1,023 Mbps

50 bps

10,23 Mbps

L1 1575,42 MHz

L2 1227,6 MHz

signál L1

signál L2

 
Obrázek 62: Blokové schéma modulace GPS 

Protože všechny družice vysílají na stejných frekvencích, pseudonáhodné posloupnosti 

veřejného a chráněného kódu jsou voleny tak aby, byly navzájem korelovatelné. Přijímač 
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tyto posloupnosti zná a využívá je při demodulaci tak, aby vzájemně odlišil signály 

jednotlivých družic. Princip modulace založený na matematické korelaci se nazývá CDMA 

(Code Division Multiple Access) [63]. 

Vyhodnocením družicových signálů přijímač určí prostorové informace a ty předá 

nadřazenému systému. K předávání prostorových informací je využit protokol, který je 

definován standardem NMEA (National Marine Electronic Association). Standard NMEA 

předepisuje způsob komunikace mezi elektronickými zařízeními, která jsou využívaná 

v námořní navigaci. Jedná se o jednosměrnou sériovou komunikaci, která přenáší řetězce 

znaků ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Jednotlivé znakové 

řetězce jsou ve standardu NMEA 0183 označovány jako věty. Každá věta začíná 

identifikátorem věty a mluvčího, za kterým následují jednotlivé údaje oddělené čárkami. Na 

konci věty je uveden kontrolní součet reprezentovaný dvojciferným hexadecimálním číslem. 

Kontrolní součet je vypočten jako exkluzivní součet jednotlivých znaků zprávy. Standard 

dále definuje všechny věty, které je možné v rámci protokolu zasílat. Pro systém Galileo je 

plánována nová verze tohoto protokolu (verze 4.0). Standardní parametry sériové 

komunikace pro NMEA: rychlost 4800 bps, 8 datový bitů, žádná parita, 1 stop bit. Tabulka 

22 uvádí rozbor nejvyužívanější věty přijímače GPS.  

 
Tabulka 22: Rozbor věty GPRMC standardu NMEA [64] a [65] 

$GPRMC,040302.663, A, 3939.7, N, 10506.6, W, 0.27,358.86, 190208, , *1A 

$GPRMC identifikátor věty 

040302.663 časový údaj UTC 

A platnost dat (A – platná, V – neplatná) 

3939.7 zeměpisná výška - 39°39.7' 

N polokoule (N – severní, S – jižní) 

10506.6 zeměpisná délka - 105°06.6 

W polokoule (W – západní, E – východní) 

0.27 pozemská (horizontální) rychlost v kontech 

358.86 směr pohybu ve stupních (0 - sever, 90 - východ, 180- jih, 270 – západ) 

190208 datum 

*1A kontrolní součet 
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Parametry přijímačů 

Pro autentizační terminál jsou využitelná zejména obvodová řešení přijímačů, která 

jsou určena pro vestavné aplikace. V následující části jsou uvedeny vybrané parametry 

modulů přijímačů GPS, které mohou sloužit k jejich vzájemné komparaci. 

Počet kanálů 

Počet kanálů přijímače GPS udává počet signálů, které je přijímač schopen 

zpracovávat paralelně. Teoreticky lze maximální počet kanálu přijímače určit z počtu 

navigačních družic. V  ideálních podmínkách může přijímač přijímat signál maximálně z 

poloviny funkčních družic, k tomu přičteme ještě viditelné družice SBAS (Satellite-based 

Augmentation System) systémů WAAS (Wide Area Augmentation System) a EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay Service). V současnosti se tak přiblížíme 

k číslu 20 v závislosti na poloze. Přijímače s vyšším počtem kanálů mají výhodu v slabších 

příjmových podmínkách a při startu přijímače, protože umí paralelně vyhodnocovat více 

signálů. Současná obvodová řešení nabízejí přijímače s počtem kanálů v rozsahu přibližně 

12 až 50.    

Časová prodleva startu 

Tento parametr udává čas, který je potřebný pro vyhodnocení polohy přijímače od 

jeho zapnutí. V závislosti na předchozím stavu přijímače se obecně rozlišují tři typy startů 

podle počátečních podmínek. Studený start (Cold start) – přijímač nemá uloženy žádné 

informace o své předchozí poloze, ani o předpokládané poloze družic. Nemá tedy načten 

almanach ani efemeridy. Vlažný start (Warm start) – přijímač má uloženou poslední 

polohu, má k dispozici almanach, ale nemá uloženou konstelaci satelitů, z doby posledního 

určení polohy. Teplý start (Hot start) – přijímač si pamatuje všechny informace, které mu 

mohou napomoci k zjištění aktuální polohy. Pamatuje si poslední známou polohu, almanach, 

čas UTC a rozložení satelitů při poslední vypočtené poloze. Průměrná hodnota studeného 

startu je přibližně 40 sekund, vlažného startu 36 sekundy a teplého startu 2 sekundy. 

Uváděné hodnoty jsou deklarovány výrobci a mohou se výrazně lišit v závislosti na 

příjmových podmínkách [4]. 

Napájení 

Energetická spotřeba je udávána v miliwattech nebo miliampérech a měla by být vždy 

vztažena k určité hodnotě napájecího napětí. Typická hodnota je 140 mW, což odpovídá při 

napájecím napětí 3,3 V proudu 40 mA. Spotřeba je udávána v režimu sledování. Někteří 
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výrobci udávají dále spotřebu ve speciálních režimech snížené spotřeby. Rozsah napájecích 

napětí je od 3,3 V do 5 V.  

Obnova polohy 

Parametr, který udává frekvenci aktualizace polohových informací. Typická hodnota 

obnovy je 1 Hz, některá řešení ovšem nabízejí frekvenci až 5 Hz.  

Citlivost vstupních obvodů 

Citlivost vstupních obvodů udává, jak slabý signál je schopen přijímač zpracovat. 

Uvádí se v jednotkách dBm, což je odvozená poměrová jednotka vztažená k jednomu 

miliwattu. Výkonová úroveň signálu GPS na zemi je přibližně -110 dBm. Průměrná citlivost 

udávaná výrobci se pohybuje kolem hodnoty -150 dBm. Způsob odvození je uveden v 

rovnici(60)  

 

𝑆𝐺𝑃𝑆 = 10 ∙ log (
𝑃

10−3
) = 10 ∙ log (

8 ∙ 10−15

10−3
) = −111 𝑑𝐵𝑚

 

(60) 

Komunikační rozhraní 

Standardní sériová komunikační sběrnice je využívána u velké většiny přijímačů. 

Využívá přenosového protokolu podle RS232. V závislosti na výrobci a modelu přijímače 

jsou implementována alternativní rozhraní, nejčastěji SPI (Serial Peripheral Interface), USB 

(Universal Serial Bus) nebo IIC (Inter-Integrated Circuit).  

 

Komunikační protokol 

Kromě povinného protokolu MNEA 0183 někteří výrobci implementují svoji 

alternativu. Například moduly, které mají čipovou sadu SIRF Star III podporují protokol  

Sirf [66]. 

Fyzické rozměry 

Modul přijímače je většinou navržen jako HIO (hybridní integrovaný obvod) na 

vlastním substrátu. Vývody modulu jsou realizovány jako pokovené plošky na tomto 

substrátu. Průměrná velikost modulu je přibližně 4 cm
2
 s výškou 5 mm. Váha se pohybuje 

kolem 5 g. Tabulka 23 uvádí porovnání vybraných modelů. 

 
Tabulka 23: Porovnání přijímačů GPS 
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výrobce model rozměry [mm] start [s] 
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II
C

 

U
S

B
 

[m
A

] 

[s
] 

[V
] 

NavSync MS20 16,4 21 2,5 1 32 34 12 x       44 1 3,3 

Leadtek LR9548S 24 20 2,9 1 38 42 20 x       42 1 3,3 

ublox AMY-5M 6,5 8 1,2 1 36 36 50 x   x x 20 4 3,6 

Navilock NL-

507ETTL 

30 30 7,5 1 38 42 16 x x   x 70 1 4,2 

Orcam GPS30F 18 16 3 1 35 35 20 x       34 1 3,3 

i-Lotus FC - 

Oncore 

12 17 2,5 5 38 45 12 x x       1   

RF 

SOLUTION

S 

GPS-

41SMD 

22,4 17 3,3 5 35 50 12 x       33 1 3,3 

SIMCOM SIM548 34 55 3 1 38 42 20 x       50 1 3,3 

Fastrax IT300 16,2 19 2,3 1 33 33 20 x       25 1 3 

SANAV TK-1722U 22,4 17 2,9 5 45 45 20 x     x 53 1 3,3 

 

Evropský systém Galileo 

Státy evropské unie spolupracují na vývoji satelitního navigačního systému Galileo, 

který bude evropskou alternativou stávajícího americkému systému GPS. Vlastní vývoj, 

kterému předcházelo několik let jednání, začal v roce 2001. V té době byly definovány 

požadavky na systém a navržena jeho základní struktura. Od roku 2005, kdy byla vypuštěna 

první testovací družice, probíhá vlastní vývoj systému. Spuštění systému se stále odkládá a 

v současnosti se hovoří o roce 2020 jako nejbližším možném termínu spuštění kompletního 

systému s konstelací 30 družic, jak uvádí zdroje [67] a [68]. Systém Galileo by měl být 

funkčně nezávislý na ostatních systémech GNSS, ale měl by umožňovat jejich vzájemnou 

spolupráci. Družice by měly obíhat na třech oběžných drahách se sklonem 56° k  rovníku. 

Oběžné dráhy by mezi sebou měly svírat úhel 120°. Na každou oběžnou dráhu tak připadá 

devět funkčních družic a jedna záložní.  Výška družic nad zemským povrchem bude 23616 

km. Jako součást systému jsou plánována dvě pozemní operační centra, jedno v německém 

Mnichově a druhé v Itálii nedaleko Říma [59]. Jako administrativní centrum systému byla 

v roce 2010 zvolena Praha [69].   

Plánované služby 

Služby systému Galileo budou rozděleny do čtyř základních skupin [59]: 
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OS (Open Service) – volně dostupná služba, jejíž signál nebude kódován. Služba 

bude určena k základnímu určení polohy, které by mělo být přesnější v porovnání 

s ostatními systémy GNSS.  

CS (Commercial Service) – služba, která bude využívat dvou dalších signálů 

k přesnějšímu určení polohy. Vysílané signály budou šifrované a služba zpoplatněna. Je zde 

předpoklad, že služba bude určitým způsobem garantována. 

 SOL (Safety of Life Service) – šifrovaná služba, která bude určena zejména 

pro leteckou a námořní dopravu.  

PRS (Public Regulated Service) – služba s kontrolovaným přístupem, která bude 

sloužit pro prostorová měření s vysokou kontinuitou. 

Systém by dále měl nabízet službu Search and Rescue pro pomoc v krizových 

situacích jako jsou živelné katastrofy, letecké nehody.  

Signál systému Galileo bude vysílán ve třech pásmech. Nosná frekvence základního 

pásma E2-E1 (1559 MHz - 1591 MHz) bude shodná s nosnou frekvencí pásma L1 systému 

GPS, tedy 1575,42 MHz. V pásmu E2-E1 budou vysílány všechny čtyři základní služby 

(OS, CS, SOL a PRS). Další pásmo (E5), kde budou vysílány služby OS, CS a SOL z části 

překrývá pásmo L5 systému GPS a z části pásmo L3 ruského systému GLONASS. Pásmo 

E5 má frekvenční rozmezí 1164 MHz až 1214 MHz. Poslední frekvenční pásmo 

s označením E6  (1260 MHz – 1300 MHz) je vyhrazeno čistě pro systém Galileo. Zde budou 

vysílány pouze služby CS a PRS. Na obrázku 1 jsou zakreslena frekvenční pásma systémů 

Galileo, GPS, Glonass [70]. 

E5a – E5bGalileo

GPS

Glonass

E6 E2           L1          E1

L3

L5 L1

1164 MHz

1214 MHz

1214 MHz

1164 MHz 1189 MHz

1189 MHz

1260 MHz 1300 MHz 1559 MHz

1563 MHz

1591 MHz

1587 MHz

Služby Galileo

1176,45  MHz 1207,140  MHz 1278,75  MHz 1575,42  MHz

OS OS/SOL/CS CS/PRS OS/CS/SOL/PRS

 
Obrázek 63: Frekvenční pásma systémů GNSS  

Dostupná obvodová řešení 

Vzhledem k tomu, že v současné chvíli ještě navigační systém Galileo není funkční, 

na trhu nejsou dostupná komerční obvodová řešení přijímačů. Začínají se však objevovat 

přijímače GPS označované „ready to Galileo“, které budou schopné po aktualizování 
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firmwaru signál Galileo zpracovat. To je dáno tím, že základní frekvenční pásma obou 

systému mají stejnou šířku a nosnou frekvenci (pásmo L1). V současné době všechna 

komerční řešení přijímačů GPS využívají právě pásma L1. 

Systémy pro šíření korekčních dat SBAS slouží jako podpora pro satelitní navigační 

systémy a jsou určeny k zvýšení přesnosti určení polohy. Využívá se zde pozemních center 

s velice přesně určenou polohou, která přijímají signál z navigačních družic. Zde se provádí 

měření, z kterých jsou určena korekční data. S korekčními daty je přijímač GNSS schopen 

přesněji určit polohu. K tomu aby se korekční data dostala z pozemních center do přijímače, 

slouží speciální družice, které jsou určeny pouze k přenosu korekčních dat. Systém GPS 

využívá pro korekci dat amerického systému WAAS a evropského systému EGNOS, který 

bude v budoucnu sloužit jako systém SBAS pro evropský družicový navigační systém 

Galileo [71].  

Evropský systém pro šíření korekčních dat 

Evropský systém pro šíření korekčních dat EGNOS je v plném provozu od 1. 10. 

2009. Kosmický segment systému je tvořen třemi družicemi (AOR-E – Atlantic Ocean 

Region-East, IOR-W – Indian Ocean Region - West a EGNOS Artemis). Příjem signálu 

EGNOS z družic je na území střední Evropy problematický, protože družice se nacházejí 

těsně nad jižním horizontem. Z tohoto důvodu je možné signál EGNOS přijímat jinými 

způsoby, například přes internet nebo mobilní telefon [59].  
 


