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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá možnosťami autentizácie servisných technikov pre 
zariadenia siete Smart Grid.  Cieľom bolo vybrať najvhodnejší typ autentizácie 
bezpečnostným tokenom. Preto sme  rozobrali základy kryptografie a rozobrali sme 
algortimy používané v bezpečnostných tokenoch. V závere práce sú porovnané tri typy 
bezpečnostných tokenov. Zhodnotenie ich využitia pre implementáciu do zariadení siete 
Smart Grid a výber tokenu pre nasledujúce spracovanie v demonštračnej aplikácií. 
 
 
 
 

Klí čová slova 

autentizácia, kryptografia, algoritmus RSA, algoritmus ECDSA, TPM čip, Čipová karta, USB 
token, PKCS#11, OpenSC Project, SmartCard-HSM, Crypto++ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This thesis is dealing with the possibilities of authentication of service engineers for 
Smart Grid network devices. The aim was to select the most appropriate type of 
authentication security token. Therefore, we examined the main principals of 
cryptography and described the algorithms used in the security token. At the end of the 
paper, the main three types of security tokens are compared. Further, the paper 
evaluates their use in equipment for the implementation of Smart Grid networks and 
token selection for subsequent processing demonstration applications.  

 

Keywords 

authentication, cryptography, RSA algorithm, ECDSA algorithm, TPM chip, smart card, USB 
token, PKCS#11, OpenSC Project, SmartCard-HSM, Crypto++ 
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ÚVOD 

Úlohou bakalárskej práce je vybrať najvhodnejšie riešenie pre autentifikáciu 
servisného technika pre zariadenia siete Smart Grid a následne toto riešenie 
implementovať do demonštračnej aplikácie. Preto je potrebné porovnať riešenie na báze 
USB kĺúča, NFC karty, TPM čipu, microSD karty a vybrať najvhodnejší bezpečnostný 
token pre overenie autentičnosti užívateľa na základe elektronického podpisu ECDSA. 
Prístup k zariadeniam získa teda iba osoba, ktorá vlastní príslušný token. Robíme tak, 
pretože je zložité distribuovať informáciu o zamietnutí určitého certifikátu do všetkých 
zariadení Smart Grid. Je teda vhodné použiť ako doplnkovú ochranu hardwarový token. 
Výstupom tejto práce je výber najvhodnejšieho tokenu pre náš konkrétny prípad 
a demonštračná aplikácia. 
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1 AUTENTIZÁCIA 

 

Pojem autentizácia pochádza z gréckeho slova authentikós teda skutočný alebo pravý. 
Je to akt potvrdzujúci pravosť atribút alebo subjektu. To zahŕňa napríklad overenie 
totožnosti osoby alebo softvérového programu prípadne konkrétneho hardvéru. [4] 

1.1 Od identifikácií k autorizácií 
 

Ako prvá procedúra prichádza identifikácia  v ktorej sa používateľ predstavuje 
alebo identifikuje ako platný užívateľ. Tiež sa dá chápať ako predbežné prehlásenie 
o vlastnej identite. Vo všeobecnosti sa jedná o zadanie mena, identifikačného čísla, 
profilu, názvu certifikátu, elektronického kľúča a podobné. 
Autentizácia je proces overenia identifikácie či identita ktorú uviedol je naozaj pravá. 
Overenie musí zahŕňať aspoň jednu formu autentizácie. Existújú tri základné metódy 
autentizácie na preukázanie identity subjektu: 

- čo subjekt pozná (napríklad PIN, heslo, prístupové frázy) 
- čo subjekt má (napríklad identifikačná karta, identifikačný dokument, kľúč) 
- čím subjekt je (napríklad rôzne biometrické údaje, ako odtlačok prsta) 

Identifikácia a autentizácia nasledujú ako dva na seba nadväzujúce a neoddeliteľné 
procesy. 

Autorizácia nasleduje až po úspešnej autentizácii. Autorizácia využíva výsledky 
autentizácie na pridelenie príslušných oprávnení v systéme. Často krát sa tieto pojmy 
zamieňajú. Bolo ich potrebné objasniť pre ďalšiu podkapitolu. [1] [2] 

1.2 Autentizácia znalosťou 
Autentizácia znalosťou sa zakladá na poznatku, ktorý žiadateľ má uložený vo 

svojej pamäti teda ho pozná. Najčastejšie má numerickú podobu alebo je zložený 
z alfanumerických znakov. Nazývame ho heslo, pre užívateľa by mal byť ľahko 
zapamätateľný. 

1.2.1 Forma autentizácie login - heslo 
Pri atentizácii login – heslo je žiadateľ overený pomocou loginu, ktorý si sám 

vyberie alebo je mu systémom pridelený (napríklad VUTlogin: xjanac05) v spojení 
s priradeným heslom. Z pravidla existuje databáza loginov ku ktorým sú priradené heslá 
a na základe formuláru vyplnený užívateľom prebehne autentizácia. Heslo by malo byť 
aspoň 8 znakov dlhé. Použité by mali byť veľké a malé písmená s kombináciou čísel. 
Heslo by nemalo obsahovať slovný výraz, inak môže prísť k takzvanému slovníkovému 
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útoku, jeho podstatou je zadávanie často používaných hesiel kým nie je útočníkovi 
prístup povolený. Tento útok je možné obmedziť zablokovaním prístupu na určitý 
časový interval po viacnásobnej neúspešnej autentizácii. Heslá by sme nemali pre 
viaceré aktíva používať rovnaké. Pri odhalení má tým pádom útočník prístup ku 
všetkým aktívam s rovnakým heslom. Pre heslo je vhodné používať takzvanú heslovú 
frázu. Napríklad heslová fráza „V piatok 24 januára som spoznal svoju manželku.“ 
Heslo vyzerá nasledovne: „Vp24jsssm.“ Dbáme na interpunkciu a veľkosť písmen. 
Systém si pamätá jednosmerný haš hesiel. Používateľ pošle heslo v otvorenom tvare 
systém ho zahašuje a porovná s uloženým záznamom. Administrátor v tomto prípade 
nevie získať heslo pretože databaźa obsahuje iba haš hesiel v tomto prípade je však stále 
možné heslo odpočuť. [5] 
 

 
 

Obr 2.1 Overenie zahašovaného hesla [3]  

 

 

1.3 Autentizácia predmetom (tokenom) 
 

Pri autentizácii predmetom sa žiadateľ overuje pomocou fyzického predmetu 
takzvaného tokenu ktorý vlastní. Sú to zariadenia, predmety, ktoré môžu užívatelia 
nosiť neustále so sebou a ich vlastníctvo je nutné pre autentizáciu do systému. Majú 
buď špecifické fyzické vlastnosti, napríklad tvar, ochranná známka, elektrický odpor 
prípadne kapacitu. Alebo obsahujú špecifické tajné informácie, napríklad kvalitné heslo 
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alebo kryptografický kľúč. Niektoré sú dokonca schopné prevádzať špecifické 
kryptografické výpočty. Typy autentizačných predmetov sa dájú rozdeliť na: 

- úložisko 
o  s nechránenými dátami 
o  s chránenými dátami 

- autentizátory  

Úložisko je predmet, kam sa autentizačné informácie iba ukladajú.. Samotnú 
autentizáciu prevádza iné zariadenie takzvaný autentizačný procesor (napríklad počítač, 
bankový automat). Autentizátor je zariadenie, ktoré pozostáva z autentizačného 
procesoru a aj úložiska (napríklad mikroprocesorová karta). Takéto zariadenie prevádza 
autentizáciu úplne autonómne. Autentizátory sú drahšou formou oproti úložisku, ale 
autentizácia je bezpečnejšia. 
Autentizátory poskytujú najvyššiu mieru bezpečnosti. Prakticky sa jedná o samostatné 
počítače v nich je autentizačná informácia bezpečne uložená. S pravidla sa jedná 
o jednočipové počítače, ktoré obsahujú minimálne osembitový procesor, vlastnú pamäť, 
komunikačné rozhranie a často aj kryptografický koprocesor. 
Základnou jednotkou čipového autentizátoru je 8, 16 alebo 32 bitový procesor. Procesor 
zaisťuje riadenie a prevádza väčšinu operácií. Kryptokoprocesor slúži k prevádzaniu 
časovo náročnejších kryptografických výpočtov, napríklad mocnenie v prípade RSA. 
Výpočtový výkon je tak vysoký, že dovoľuje vygenerovať dvojicu tajný a verejný kľúč 
asymetrického kryptosystému priamo v čipe. Dôsledkom tejto schopnosti je skutočnosť, 
že tajný kľúč sa nikdy nevyskytne mimo hranice autentizátoru. RND je generátor 
náhodných čísel potrebný pre niektoré algoritmy (napríklad SSL alebo Diffie - 
Hellman). Detektor útokov sleduje či nedochádza k niektorému z možných útokov na 
čip, ku príkladu zmena napájacieho napätia a podobné. V takomto prípade môže 
previesť zmazanie tajných informácií. Operačný systém autentizátoru je uložený 
v pamäti ROM alebo Flash. Pamäť typu ROM sa naplňuje pri výrobe, výhodou pamäti 
Flash je možnosť naprogramovať uživateľom. Autentizačné a iné dáta (identifikačné, 
biometrické) sa ukladajú do elektricky vymazateľnej programovej pamäti typu 
EEPROM. Dáta dočasne potrebné k chodu autentizátoru sa nachádzajú v pamäti typu 
ROM. Posledné bloky autentizátoru sú komunikačné porty, ktorými autentizátor 
komunike s okolím. [5] 
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Obr 2.2 Príklad moderného autentizátoru [5]  

 

V ďalšej kapitole si rozoberieme samotnú kryptografiu, skôr ako sa oboznámime 
s konkrétnymi typmi autentizátorov respektíve bezpečnostných tokenov. 

 

2 KRYPTOGRAFIA 

Kryptografia nemá cieľ utajiť existenciu tajnej správy, ale utajiť jej informačný 
obsah metódami šifrovania. Šifrovanie je proces úpravy správy s cieľom utajiť jej 
informačný obsah. Zo zašifrovanej správy aj po jej zachytený nepovolanou osobou by 
sa nemal získať obsah pôvodnej správy. Konkrétny postup šifrovania sa označuje ako 
šifrovací algoritmus, respektíve šifra. 

 
Šifrovanie vyžaduje dve zložky: 
 
- šifrovací algoritmus 
- kľúč 

 
Šifrovací algoritmus je postup, ktorým sa generuje zašifrovaná správa. 
Kľúč je dodatočná informácia, ktorá je nevyhnutná na realizáciu šifrovania daným 

šifrovacím algoritmom. Základnou tézou kryptografie, ktorú sformuloval Kerckhoffs1, 
je, že bezpečnosť šifrovania nemožno zložiť na utajení šifrovacieho algoritmu, ale len 
na utajení kľúča. Takýto kľúč sa označuje ako tajný kľúč. 

                                                      
1  Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof – holandský lingvista, který v roku 1883 vydal knihu La 
cryptographie militaire (Vojenská kryptografia), kde formuloval základnú tézu kryptografie 
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Klasická kryptografia, ktorá sa označuje ako kryptografia s tajným kľúčom, 
používala dva základné postupy. 

 
- substitúcia 
- transpozícia 

 
Substitúcia nahrádza každý symbol originálnej správy iným symbolom, ktorý ostáva 

na rovnakom mieste ako pôvodný symbol. Výber symbolov substitúcie určuje kľúč. 
 
Transpozícia je usporiadanie symbolov pôvodnej správy iným spôsobom, například 

permutáciou, ktorý určuje tajný kľúč. 
 
Súbežne s rozvojom kryptografie sa vždy zdokonaľovali aj metódy lúštenia šifier 

bez znalosti kľúča, ktoré sa označujú ako kryptoanalýza. 
 
Zdokonalenie klasických šifrovacích techník priniesli mechanické šifrovacie stroje, 

ktoré boli využívané v 2. svetovej vojne. Známe sú šifrovacie stroje Enigma, zavedené 
v nemeckej armáde. Kód týchto šifrovacích strojov bol prelomený britskými 
kryptoanalytikmi, ktorí boli v čase 2. svetovej vojny sústredení v stredisku Bletchley 
Park neďaleko Londýna. 

 
Moderná kryptografia je spojená s rozvojom elektronickej formy komunikácie, kde 

zachytenie prenášanéj správy je relatívne jednoduché a technicky realizovateľné. 
Elektronická forma komunikácie, ktorá prešla od drôtovej komunikácie k bezdrôtovej 
komunikácií, vyžadovala zdokonalenie šifrovacích algoritmov. Prenosový kanál je 
ľahko monitorovať, odpočúvať a teda prenášanú správu nie je prakticky možné chrániť. 

 
Moderné formy komukácie podnietili vznik kryptografie s verejným kľúčom, ktorá 

vyriešila problém distribúcie kľúčov cez verejný prenosový kanál a umožnila 
komunikáciu s neobmedzeným počtom účastníkov. 

 
Modernú kryptografiu stimulovali najmä tieto skutočnosti: 
 
- rozvoj teórie informácie a rozpracovanie systematickej teórie komunikácie 
- rozvoj výpočtovej techniky a zdokonalenie elektronických počítačov, ktoré 

prešli viacerými generáciami vývoja 
- vznik moderných komunikačných sietí s využi tím počítačov. 

 
Rozvoj teoretických disciplín prispel k hľadaniu nových šifrovacích algoritmov, 

ktoré využívajú matematické štruktúry a prostriedky (diskrétna matematika a teória 
čísel). Umožnilo to tiež exaktne posúdiť aj bezpečnosť šifrovacích algoritmov 
a zložitosť kryptoanalýzy. 
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Rozvoj výpočtovej techniky a elektroniky priniesol nové formy implementácie 

šifrovacích algoritmov, ale znamenal aj zvýšenie účinnosti kryptoanalýzy, respektíve 
sústavné prehodnocovanie bezpečnosti šifrovacích algoritmov. V súvislosti s rozvojom 
počítačov sa objavil pojem výpočtová bezpečnosť šifry, ktorá je daná aktuálnym stavom 
výpočtovej techniky a stavom vývoja efektívnych výpočtových algoritmov. [6] 

2.1 Elektronický podpis kryptografie 

Elektronický podpis je digitálny podpis na princípe asymetrického šifrovania. 
Používa kľúčový pár pozostávajúci z verejného a súkromného kľúča, to znamená, že je 
založený na infraštruktúre verejného kľúča ( PKI - Public Key Infrastructure). 
Elektronický podpis a zaručený elektronický podpis sa z technického pohľadu nelíšia 
spôsobom vytvárania a overovania, líšia sa však úrovňou bezpečnosti. Dôvera voči 
elektronickému podpisu sa zakladá na spoľahlivosti zariadení a metód, ktoré boli pri 
jeho vytváraní použité [7] 

 

Kľúče sú v skutočnosti opäť čísla a má zmysel hovoriť o jej dĺžke. Dôležité je ale 
ich použitie. Sú základnym  prvkom  elektronických  podpisov. Keď si budeme 
popisovať vznik elektronického podpisu ako zložitého výpočtu, uvidíme, že kľúče ako 
čísla vstupujú do tohto výpočtu. A to ako pri vzniku podpisu, tak aj pri jeho overovaní. 
Celý princíp elektronického podpisu ale stavia na tom, že pri vytváraní podpisu 
(podpisovanie) a pri overovaní (vyhodnocovanie platnosti) podpisu sa používajú rôzne 
kľúče. Ide teda o asymetrické riešenie, teda pracujeme s rôznymi kľúčmi. Kvôli tomuto 
faktu musíme rozlišovať medzi verejným a súkromným kľúčom. Rozdiel medzi oboma 
druhmi je presne v tom, čo hovoria ich prívlastky: 

 
- súkromný (privátny) kľúč si musíme dôkladne strážiť a rozhodne by sme ho 

nemali dávať niekomu inému 
- verejnú (public) na opak môžeme a mali by sme poskytnúť komukoľvek, kto 

bude chcieť overiť platnosť nášho podpisu 
 
 

Dôvodom je to, že práve súkromný kľúč je tým, čo potrebujeme pre vytváranie 
vlastného elektronického podpisu. Je to „to“, čo nás jednoznačne identifikuje a pokiaľ 
by sme ho stratili, prípadne dali niekomu inému mohol by sa podpisovať naším  
menom. Tento dôležitý fakt využijeme v našom praktickom riešení, pretože náš 
privátny kľúč bude práve jeden z bezpečnostných tokenov, ktorým bude preukazovať 
svoju identitu. [8] 
 Práve verejný kľúč je tým, čo sa používa pre vyhodnocovanie platnosti 
(overovanie) existujúceho elektronického podpisu, alebo práve našej identity.  Takže 
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pokiaľ chceme aby sa autentizátor, napríklad čítačka kariet musíme zariadeniu alebo 
osobe overujúcej identitu poskytnúť náš verejný kľúč. Teda pár nášho súkromného 
kľúča.  
 
 Čo je teda asymetrická kryptografia? Je to odborný termín ktorý si popíšeme 
v ďalšej podkapitole. V samej podstate ale zajisťuje, aby súkromný a verejný kľúč boli 
do páru a fungovali tak ako sme práve naznačili. Asymetrická kryptografia zabezpečuje 
dokonca aj veľmi dôležitú funkciu, že z privátneho kľúča nejde vytvoriť párový kľúč 
asymetrický.  
 

 
Obr 3.1 Predstava využitia verejného a súkromného kľúča [8]  

 

Tento obrázok popisuje ako sa dáta šifrujú  privátnym kľúčom  následne vzniknú 
digitálne podpísané dáta. Overovanie prebieha tak, že sa dáta dešifrujú verejným 
kľúčom autora (public key). Následne získavame prístup k dátam alebo zariadenie 
overilo našu identitu a povolí nám prístup k jeho dátam, nastaveniam a pod. 

  

 Ako sme si už povedali, digitálny podpis umožňuje overiť, že správu podpísal 
vlastník odpovedajúceho súkromného kľúča, teda podpísal sa svojou identitou. Tento 
fakt sám o sebe nijak neidentifikuje skutočnú osobu, ktorá daný kľúč vlastní. A práve 
digitálny certifikát je tým inštrumentom, ktorý umožňuje spoľahlivo identifikovať 
identitu užívateľa. Aby sme mohli podpisu skutočne dôverovať, musí certifikát vydávať 
tretí, nezávislý subjekt. Týmto subjektom je takzvaná ceritifkačná autorita. Vydaním 
certifikátu certifikačná autorita potvrdzuje, že subjekt, ktorému bol certifikát vydaný, 
skutočne vlastní pár kľúčov. Certifikačná autorita musí byť dostatočne dôveryhodná 
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organizácia, pretože jej dôverujú obe komunikujúce strany. Certifikát by sa dal 
prirovnať k občianskemu preukazu. Občiansky preukaz vlastne spojuje identifikačné 
údaje s jedinečným identifikátorom konkrétnej osoby, ktorý je v tomto prípade 
fotografia, teda jej podoba. V prípade certifikátu je týmto identifikátorom verejný kľúč. 
[17] 

2.2 Šifrovanie 

Je teda potrebné  rozobrať si  akým spôsobom sa teda kľúće a dáta šifrujú. 
Šifrovací algoritmus je funkcia zostavená na matematickom základe a prevádza 
samotné šifrovanie a dešifrovanie dát.  Šifrovací kľuč hovorí šifrovaciemu algoritmu 
ako má dáta šifrovať podobá sa počítačovým heslám, avšak neporovnáva sa zadaná 
hodnota s očakávanou, ale používa sa priamo a vždy teda dostaneme nejaký výsledok, 
ktorého správnosť závisí práve na zadanom kľúči.  

 

2.2.1 Šifrovací algoritmus RSA 

RSA šifrovací algoritmus bol jedným z prvých navrhnutých asymetrických 
šifrovacích algoritmov a zostáva jedným z najviac používaných verejnokľúčových 
kryptosystémov dodnes. RSA šifrovací algoritmus je pomenovaný podľa jeho troch 
vynálezcov Ron Rivest, Adi Shamir a Len Adleman. [9] 

 
Bezpečnosť algoritmu RSA je založená na obťažnosti faktorizácie veľkých čísel. 

Verejný a súkromný kľúč sa odvodzuje z dvoch veľkých, 200 a viac miestnych 
prvočísel. Z hľadiska implementácie algoritmus RSA je bloková šifra, v ktorej otvorený 
aj zašifrovaný text sú celé čísla v rozmedzí 0 až (n-1), ak n je zvolené číslo. Typická 
veľkosť n je 1024 bitov alebo 309 dekadických čísel. Lúštenie otvoreného textu so 
znalosťou verejného kľúča a zašifrovaného textu sa zakladá na odhade správnej 
faktorizácie súčinu dvoch prvočísel. 

  
 Našou úlohou nie je vysvetľovať popis algoritmu RSA. Pre zadanie našej práce 

je to nepodstatné. Zanalyzujeme si však jeho algoritmus a bezpečnosť a vysvetlíme si 
prečo zadávajúci úlohy vybral šifrovací algoritmus ECDSA. [9] 

 
 Z hľadiska výpočtovej náročnosti algoritmu RSA je užitočné analyzovať dva 

okruhy problémov a to: 
 
- generovanie kľúčov 
- šifrovanie, respektíve dešifrovanie 
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Generovanie kľúčov je proces generovania dvojice kľúčov každého účastníka, teda 
dvojce private key a public key. Tieto dva pojmy sme si zadefinovali pri kapitole 
o digitálnom podpise kryptografie. Je potrebné teda: 

 
- zvoliť dvojicu prvočísel p a q 
- zvoliť celé číslo e a vypočítať d, respektíve zvoliť d a vypočítať e  

 
Výberom prvočísel p a q je zároveň dané aj číslo n = p*q, ktoré je súčasťou 

verejného kľúča, teda môže byť známe aj nepovolanej osobe. Prvočísla p a q musia byť 
veľké prvočísla. Momentálne neexistuje jednoznačná metóda výberu prvočísel, preto sa 
vyberie náhodné a testuje sa či je prvočíslom. Ak je výber prvočísel ukončený, proces 
generovania kľúčov môže začať predom predpísaným algoritmom. Tento algoritmus je 
verejne prístupný a rozoberaný v každej lepšej kryptografickej literatúre, našou prácou, 
ako sme si už povedali, nie je potrebné popisovať algoritmus. Pretože momentálne 
existuje nespočetne veľa knižníc pre generovanie kľúčov. Našou úlohou je pochopiť 
jeho vstupy (prvočísla p a q) a výstupy čísla d a e.  

 
 Šifrovanie a dešifrovanie sa v algoritme RSA realizuje modulárnej mocniny 

v tvare  
 

�
�
	���	� 

Pre lepšiu predstavu si ukážeme šifrovanie a dešifrovanie na príklade. Použijeme 
extrémne malé čísla pre pochopenie. 

• p = 61; q = 53 (dve náhodné prvočísla) 
• n = pq = 3233 (modul, verejný) 
• e = 17 (verejný, šifrovací exponent) 
• d = 2753 (soukromý, dešifrovací exponent) 

Pre zašifrovanie správy 123: 

šifruj(123) = 12317 mod 3233 = 855 

Pro dešifrovanie následne: 

dešifruj(855) = 8552753 mod 3233 = 123 

 

Práve algoritmus generácie súkromného a verejného kľúča zabezpečuje, že šifrovanie 

a dešifrovanie funguje. [6] 
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2.2.2 Symetrické šifrovacie algoritmy 

Pre našu prácu je dobré zadefinovať si symetrické šifrovacie algoritmy a uviesť 
na pravú mieru prečo sú pre našu implemetáciu systému autentizácie pre zariadenia 
siete smartgrid nevhodné.  

 
Princíp symetrickej šifry je založený na použití jedného tajného kľúča, ktorým 

sa posielaná správa (posielané dáta) šifruje a taktiež sa ním dešifruje. Z toho dôvodu, že 
je tá istá tajná informácia nachádza na oboch komunikujúcich stranách nie je zaručená 
jednoznačná identifikácia autora. Dôležitým aspektom z hľadiska zaručenia bezpečnosti 
je výmena jedinečného šifrovacieho kľúča. Toto je dôležitá znalosť pre náš prípad. My 
potrebujeme jedinečne označiť autora. Pre jeho následnú autentizáciu k zariadeniam 
siete smartgrid. 

 

 
Obr 3.2 Princíp symetrického šifrovania [10]  

 
Symetrické šifry sa delia na dva základné druhy: 
 
- Prúdové šifry 
- Blokové šifry 

 
Prúdové šifry spracovávajú otvorený text po jednolitvých bitoch. Blokové šifri delia 

text na jednotlivé bloky rovnakej veľkosti, vhodným spôsobom sa doplní posledný blok 
na danú veľkosť. Väčšina šifier používa 64 bitový blok, AES (Advanced  Encryption 
Standard) používa 128 bitov. [9] 

 
Nie je potrebné rozoberať ďalej symetrické šifry, pretože v našej implementácií sa 

nebudú vyskytovať. 
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2.2.3 Šifrovací algoritmus ECDSA 

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) je algoritmus pre digitálny 
podpis na báze eliptických kriviek, je teda určitou analógiou k algoritmu DSA. Preto si 
podrobne rozoberieme algoritmus DSA. 

 
 Algoritmus DSA je upravenou verziou algoritmu El Gamal. Prvou fázou 

algoritmu DSA je generovanie troch parametrov, ktoré sú verejné a môže ich používať 
skupina používateľov. Tento fakt je dôležitý pre naše požiadavky, pretože servisný 
technik pre zariadenia siete smartgrid nebude jedna osoba. Sú to parametre p, q a g. 
Prvočíslo p sa volí v rozmedzí 512 až 1024 bitov, pričom je vždy násobkom 64, 
prvočíslo q má dĺžku 160 bitov, pričom je deliteľom čísla (p-1). číslo g možno vyjadriť 
v tvare g = h(p-1)q, pričom h je celé číslo v rozmedzí 1 až (p-1) a zároveň pre h platí h(p-

1/)q mod p>1. 
   
Druhou fázou algoritmu DSA je generovanie súkromného a verejného kľúča 

odosielateľa. Súkromný kľúč SKa je tvorený číslom x, pričom x je náhodné, respektíve 
pseudonáhodné číslo v rozmedzí 1 až (q-1). Verejný kľúč VKa je tvorený číslom y, 
ktoré sa vypočíta zo súkromného kľúča podľa vzťahu  y=gx mod p. je zrejmé, že 
výpočet y pre dané  x a g, resp. p je relatívne ľahký. Zároveň platí, že výpoćet x z y je 
obtiažny , pretože  x je diskrétnym logaritmom y so základom g  v module p. 

 
 Digitálny podpis je tvorený dvojcou hodnôt r,s, ktoré sú funkciou  prvkou (p, 

q,g), súkromného kľúča x, hašovacieho kódu h = H(M) a náhodného, respektíve 
pseudonáhodného čísla k, ktoré je jedinečné pre každý podpis. 

 
 Verifikácia digitálneho podpisu na prijímacej strane spočíva vo výpočte 

parametra w, u1, u2, resp. v z prijatých verzií M’, r’, s’  podľa vzťahov, ktoré sú uvedené 
v sumarizácií algoritmu DSA. Platnosť digitálneho podpisu potvrdzuje rovnosť v=r’ . 
[6] 

 
 Pre zhrnutie rozpísaného algoritmu vypíšem jeho najdôležitejšie poznatky. 
 
Generovanie spoločných prvkov verejného kľúča: 
 
p prvočíslo, pričom 2L-1  <  p  < 2L a zároveň platí 512 < L < 1024, pričom L je vždy 

násobkom  64 
q prvočíslo, ktoré je deliteľom čísla (p-1), pričom platí 2159 <  q < 2160, t.j. q má 

dĺžku 160 bitov 
q číslo, pre ktoré platí g = h(p-1)q pričom 1<h<(p-1) a zároveň h(p-1)q mod p > 1 
 
Generovanie kľúčov odosielateľa: 
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súkromný kľúč SKa = {x}, pri čom x je náhodné respektíve pseudonáhodné číslo, pre 

ktoré platí 0<x<q 
verejný kľúč VKa {y}, pri čom y=gx mod p 
k pseudonáhodné čislo, pričom 0<k<q, ktoré musí byť utajené 
 
Generovanie digitálneho podpisu: 
 
Podpis (dvojca r,s) 
r = (gk mod p)mod q 
s = (k-1(H(M) + x . r))mod q 
H(M) – hašovacia funkcia SHA-1 
 
Verifikácia digitálneho podpisu: 
 
Výpočet w, u1, u2, v 
 w = (s’)-1mod q 
 u1 = (H(M’) . w))mod q 
 u2 = (r’ . w))mod q 
 v = ((gw1 . yu2)mod q)mod p 
Test v = r’, pričom M’, r’, s’  – prijaté verzie M, r, s [6] 
 
Podrobný popis algoritmu DSA som spracoval pretože úzko súvisí s algoritmom 

ECDSA, algoritmus ECDSA sa vykonáva ako algoritmus DSA na báze eliptických 
kriviek, čo vychádza aj so samotného názvu. Preto si priblížime tabuľku Analógie 
operácií algoritmov DSA a ECDSA. 

 
Množina grupy Z*p Ep(a,b) 

Prvky množiny grupy 
Celé čísla {0,1,2,...,(p-

1)} 
body (x,y) z Ep(a,b) 

plus bod 0 
Operácia grupy násobenie modulo p sčítanie bodov 

Zápis 

prvky q,y 
násobenie q * y 
inverzia q-1 
delenie q/y 
umocnenie qx 

body P,Q 
sčítanie P+Q 
opačný bod –P 
odčítanie P-Q 
násobenie d*P 

Problém diskrétneho 
algoritmu 

Pre dané y, g patrí Z*
p 

nájsť x, pre ktoré platí y = 
gx mod p 

Pre dané P,Q patrí 
Ep(a,b) nájsť d, ak platí Q 
= d * P 

 
Tab. 3.1 Analógia algoritmických operácií DSA a ECDSA [6] 
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Symboly v DSA Symboly v ECDSA 
q 
g 
x 
y 

n 
p 
d 
Q 

 
Tab. 3.2 Ekvivalencia symbolov v DSA a ECDSA [6] 
 
 Takže princíp ECDSA je teoreticky jednoduchý, máte matematickú rovnicu, 

ktorá kreslí krivku na grafe. Vyberiete náhodný bod  na tejto krivke, ktorý bude 
označovaný za pôvodný bod. Potom  kryptograficky vygenerujete náhodné číslo, to je 
Váš súkromný kľúč. Takto dostaneme druhý bod na krivke. Neexistuje žiadna 
matematická rovnica, ktorá by z druhého bodu (súkromný kľúč) získala bod prvý, teda 
verejný kľúč. Táto podmienka zabezpečuje, že ECDSA algoritmus je asymetrický. 

Ak chceme  podpísať, súbor, správu alebo autoritu, budeme používať súkromný 
kľúč. Podpis je rozdelený do dvoch častí R a S. Podpis teda pozostáva z dvoch čísel R 
a S. Privátny kľúč vygeneruje tieto dve čísla. Ak verejný kľúč pomocou algoritmu 
z Vášho čísla S vygeneruje taktiež Vaše R. Podpis je overený. Neexistuje žiadny spôsob 
ako vytvoriť na základe verejného kľúča Vaše číslo S. Pre absolútne pochopenie 
algoritmu ECDSA doporučujem elektronický článok z ktorého som čerpal. [11] 

 
 Tento princíp som veľmi zjednodušil pre pochopenie. Nepotrebujeme presne 

vedieť rovnice pre vytváranie kľúčov aj keď som tak naznačil už pri samotnom 
algoritme DSA. V našom prípade pre programovanie demonštračnej aplikácie 
použijeme  s najväčšou pravdepodobnosťou knižnice pre samotný algoritmus ECDSA. 
Chcel som tento algoritmus viac priblížiť aby sme vedeli aké sú jeho vstupy, výstupy 
a ako sa overuje. Vysvetľoval som ho na základe algoritmu DSA, pretože matematicky 
je ľahšie pochopiteľný. Algoritmus ECDSA je vytvorený analogicky a rieši sa graficky. 
jeho ekvivalenciu som naznačil v tabuľke 3.1.  

 
 Algortimus ECDSA používame najmä pretože jeho časová náročnosť pri 

rovnakých požiadavkách je asi 8-krát menšia. Pri algoritme DSA sa pracuje s modulom 
p o veľkosti 1024 bitov. Pri analogickej operácií ECDSA je pri výraze k * P, kde P patrí 
E, či je eliptická krivka. K 160 bitové číslo. Ak sa teda zúži výber eliptických kriviek na 
malú množinu, potom sa znížia náklady na implementáciu a nároky na energetickú 
náročnosť technických prostriedkov systému. To ho umožňuje implemetovať 
v čipových kartách a v mobilných telefónoch. Teda v bezpečnostných tokenoch. To je 
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podstatný dôvod prečo zadávateľ práce vybral práve tento algoritmus, pretože pri 
autentizácií budeme využívať práve jeden z bezpečnostných tokenov. 

 
 

3 BEZPEČNOSTNÉ TOKENY 

Jedná sa o fyzické zariadenia určené predovšetkým na autorizáciu 
v informačnom systéme. Obsahujú zväčša kryptografické kľúče, predovšetkým 
digitálny podpis a ktorom sme si povedali v predošlých kapitolách. V tejto kapitole si 
bližšie rozoberieme štyri typy bezpečnostných tokenov. Z nich vyberieme pre naše 
zadanie najvhodnejší. 

 

3.1 TPM čip 

TPM je skratka Trusted Platform Module, teda modul dôveryhodnej platformy. 
Jedná sa o hardwarový modul. Malý čip obvykle nachádzajúci sa na základnej doske 
počítača či iného výpočtového zariadenia. Je možné naň ukladať šifrovacie kľúče ktoré 
chránia informácie. TPM čip vytvorila skupina Trusted Computing Group2. Súčastná 
verzia je TPM 1.2 revízia 116, bola zverejnená 3. marca 2011. Špecifikácia je 
k dispozícií ako medzinárodný štandart ISO/IEC 11889. [12] 

 

 
Obr 4.1 TPM čip [13]  

 

                                                      
2 TCG je medzinárodné teleso približne zo 120 spoločností zaoberajúcich sa vytváraním spoľahlivých 
modulov. 
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Na TPM čip môžu byť uložené rôzne artefakty ako heslá, certifikáty, alebo 
šifrovacie kľúče. TPM môže byť použitý pre ukladanie identity harwarového 
zariadenia, tak aby zariadenie ako celok ostal dôveryhodný. V praxi to znamená, že 
odcudzený harddisk nemožno použiť na inom zariadení. Teda autentifikácia 
a osvedčenie, že platforma je dôveryhodná a nebola porušená.  

TPM čip zabezpečuje, že informácie uložené v hardvéri sú lepšie chránené pred 
softvérovými útokmi. Je vyvinutý rad aplikácií, ktoré využívajú TPM čip ako ochranu 
pred odcudzením. Ak sa teda zmení konfigurácia platformy dôsledkom neoprávnených 
aktivít. Prístup k dátam je zamietnutý. Tak isto sú naň ukladané digitálne podpisy, ktoré 
sa používajú pri požiadavke vyššej bezpečnosti.  

TPM čip momentálne využíva kryptografický algoritmus RSA a hašovaciu 
funkciu SHA1. [14]  

 
Obr 4.2 Súčasti TPM čipu [14]  

 

 Obsahuje generátor náhodných čísel a dešifrovacie kľúče o dĺžke 2048 bitov, 
preto ich nie je potreba softwérovo generovať. TPM čip udržuje stálu dôveryhodnú 
pamäť do ktorej má prístup iba on sám, takže ju nejde softwérovo vykradnúť. Každý 
TPM čip je jedinečný a jasne identifikovatelný, má svoje jedinečné čislo a dáta od 
výrobcu. Vďaka tomu by komunikácia medzi dvoma subjektami s TPM mala dávať 
záruku, že skutočne komunikujeme s tým, kto o sobe hovorí, že je. [13] 
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3.2 Čipové karty 

Čipové karty sú malé prenosné zariadenia s integrovaným obvodom. Často sú 
vyrábané v podobe plastových kariet vyrábaných z polyvynilchloridu známy ako PVC 
alebo polykarbonátu. 

Veľkosť kariet je normovaná podľa normy ISO – 7810 typ ID-1 s rozmermy 85,60 * 
53,98 * 0,76 mm. Zabudovaný integrovaný obvod prevádza príjem a spracovanie dát. 
Vracia požadované informácie. Taktiež sú označované ako IIC, teda Integrated Circuit 
Card. 

Obsahujú integrovaný obvod s procesorom a chráneným pamäťovým  priestorom, 
kam je možné uložiť súkromný kľúč s certifikátom. Teda digitálny podpis. Integrovaný 
obvod je zalisovaný v karte a s koncovým zariadením môže komunikovať dotykovo, 
bezdotykovo alebo aj hybridným spôsobom. Typický príklad hybridného spôsobu sú 
platobné karty ktoré sú vyhotovené pre dotykové aj bezdotykové použitie. Karty môžu 
byť označené bezpečnostnými prvkami, ako je samotný dizajn potlače alebo rôzne 
holografické prvky, ktoré slúžia ako ochrana pri prípadnom zneužití. [15] 

 

 
Obr 4.3 Ukážka čipovej karty 
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Obr 4.4 Kontaktná plocha čipovej karty 

 

Bezkontaktná čipová karta 

Bezkontaktná rádiová komunikácia s čipovou kartou na krátku vzdialenos
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Obr 4.5 Bezkontaktná čipová karta 

Pre našu prácu je dôležitá funkcia logického prístupu. Jedná sa o riadenie logického 
prístupu k informačným a komunikačným systémom na základe silnej autentizácie 
užívateľa čipovej karty. V jednoduchých prípadoch môže slúžiť ako bezpečné úložisko 
autentizačných hesiel a ich použitie je viazané na zadanie kódu PIN. Stále väčšie 
množstvo systémov a aplikácií umožňuje pre autentizáciu využiť certifikáty a privátne 
kľúče umiestnené na čipovej karte.  

 

3.3 USB token 

Svojim vzhľadom pripomínajú USB flash disk, ale ich architektúra je totožná 
s popísanými čipovými kartami. USB token taktiež slúži ako úložisko súkromných 
kľúčov, certifikátov a iných tajných informácií. Dobrý USB token rozlíšime najmä tým, 
že sa všetky šifrovacie operácie vykonávajú v tokene a nie v softvéri dodávaný 
s tokenom. Napríklad pri podpisovaní emailov sa dáta posielajú do tokenu, kde sa 
zašifrujú súkromným kľúčom. Pred zneužitím sú chránené kódom PIN. Pre 
komunikáciu využíva USB port, ktorý dnes nájdeme na každom počítači. 
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Obr 4.6 Príklad USB tokenu 

Typické úlohy USB tokenu sú: 

- prihlásenie k pracovnej stanici 

- prihlásenie do intranetu,VPN 

- autentizácia pri vzdialenom prístupe 

- internetové bankovníctvo 

- prístup do internetových aplikácií 

- ukladanie digitálnych certifikátov a privátnych kľúčov, elektronický podpis 

- šifrovanie komunikácie 

- obecné ukladanie šifrovacích kľúčov a dát 

V samej podstate je USB token to isté ako čipová karta niektoré dokonca používajú tie 
isté kryptografické procesory ako čipové karty.  USB karta nepotrebuje čítačku kariet čo 
je istým spôsobom výhoda, no na strane opotrebenia a implementácie do veľkých 
systémov nevýhoda. [16] 
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3.4 Smart MicroSD karta 

Smart Micro SD karta je vzhľadovo a typovo totožná s klasickými pamäťovými 
microSD kartami. Tak isto je možné použiť túto kartu s SD adaptérom. SD slot 
a microSD slot dnes obsahuje väčšina dostupných výpočtových zariadení. Architektúra 
a využitie je totožné s USB tokenom. 

 

  
Obr 4.7 Príklad microSD karty[18]  

 

3.5 Porovnanie a výber bezpečnostného tokenu 

 
Pred návrhom implementácie autentizácie servisného technike pre zariadenia 

siete smartgrid je potrebné porovnať tri typy tokenov, ktoré sme si načrtli v predošlých 
statiach. 

 
Ako prvý sme rozobrali bezpečnostný token TPM čip. Zadávateľ úlohy požaduje 

šifrovací algoritmus ECDSA. Nenašiel som dostupné informácie o zariadení v ktorom 
by bol implementovaný TPM čip s ECDSA algortimom. Ďalej si myslím, že pre naše 
praktické využitie by bolo potrebné aby každý servisný technik mal výpočtové 
zariadenie, ktoré by obsahovalo TPM čip. To znamená, že pokiaľ by bolo potrebné 
vymeniť ich zariadenia, bolo by to ekonomicky neefektívne. Nakoľko sa povinná 
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implementácia TPM čipov pre zariadenia Windows plánuje v roku 2015. Preto sa 
domnievam, že využitie TPM čipu pre našu implementáciu nie je vyhovujúca. 

 
Preto nám zostáva porovnať implementáciu USB tokenu, microSD karty 

a čipovej karty, či už kontaktnej alebo bezkontaktnej. Budem sa zaoberať čisto pojmom 
čipovej karty, pretože nie je dôležité či využijeme technológiu NFC (Near Field 
Communication) alebo kontaktnú čítačku. Podstata čipovej karty zostáva tá istá. 
Nakoľko USB token, microSD karta a čipová karta sa líši iba jej použitím porovnám ich 
výhody a nevýhody. 

 
USB token: 
 
výhody: 
- dôležité je odbúranie potreby klasickej čítačky 
- možnosť pripojiť k akémukoľvek počítaču s USB portom 

 
nevýhody: 
- obmedzená vizuálna personalizácia, teda nie je možné opatriť token vizuálnymi 

a ďalšími bezpečnostnými prvkami, ktoré bránia falšovaniu 
- vylúčená možnosť bezkontaktného rozhrania 
- zadať PIN je možné iba z klávesnice počítača 

 
microSD: 
 
výhody: 
- dôležité je odbúranie potreby klasickej čítačky 
- možnosť pripojiť k akémukoľvek počítaču s SD slotom 
- možnosť využiť microSD slot v mobilných zariadeniach (microSD karty sa 

dodávajú aj s SD adaptérom) 
- Sú dostatočne ukryté v zariadení pred mechanickým poškodením ako USB 

token 
 
nevýhody: 
- rovnaké ako USB token 

 
 
Čipová karta: 
 
výhody: 
-  vyššia bezpečnosť pri použití čítačiek s vlastnou klávesnicou 
- možnosť využiť vizuálne bezpečnostné prvky 
- možnosť vizuálnej personalizácie (VUT ISIC karty) 
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- možnosť hybridácie kariet 
 
 
nevýhody: 
- nutnosť použitia čitačky 
- nutné ohľaduplné zachádzanie, možnosť jednoduchého poškodenia 

 
Po zvážení sme sa rozhodli pre použitie Smart microSD karty s adaptérom SD, 

hlavnými dôvodmi sú nepotrebnosť čítacieho zariadenia, ktoré momentálne 
koncentrátor neobsahuje a jednoduché použitie servisného technika. Smart SD karta 
môže  byť neustále v zariadení, či už je to laptop alebo tablet. USB token, ktorý by 
musel využívať USB port by bol spolu so zariadením ťažko prenositeľný. Respektíve 
prenositeľný  s rýchlym opotrebovaním. 

 

3.6 SmartCard-HSM MicroSD Card 

 

 
Obr 4.8 SmartCard-HSM MicroSD Card[19]  

Krátku technickú špecifikáciu som naznačil v kapitole 4.4. Preto je potrebné 
rozobrať podrobnú špecifikáciu. 

 
Funkcie: 
- štandartné PKI funkcie, napríklad elektronický podpis  
- paralelné použitie flash pamäťovej karty 
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- generovanie párových kľúčov na karte 
- implementovaný generátor náhodných čísel 
- ovládač pre systémy Windows, Android, Windows Mobile, BlackBerry 
- samotné kryptovanie na karte 
- 1GB flash pamäť 
- podpora ECC kľúčov (ECDSA) 
- integrovaná v OpenSC Smart Card Library PKCS#11 modul [19] 

 

 
 

Obr 4.9 Architektúra SmartCard-HSM MicroSD Card 

 

4 DEMONŠTRAČNÁ APLIKÁCIA 

V kapitole vytvoríme hrubý návrh aplikácie a pokúsime sa splniť všetky jej 
požiadavky. Samotný návrh pozostáva z troch subjektov. Servisný technik, 
bezpečnostný token a zariadenie smart grid. Zariadenie smart gird môže byť napríklad 
spomínaný datakoncentrátor. No pre univerzálnosť použijem termín zariadenie. 

 
Krok 1: 
- do zariadenia je potrebné nahrať certifikát certifikačnej autority, respektíve jeho 

verejný kľúč. Čo je certifikačná autorita sme si už popísali. Toto riešenie je 
veľmi vhodné pre firmy s viacerými zamestnancami. Firma v podstate ako 
certifikačná autorita podpisuje jednotlivé certifikáty servisných technikov. 
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Takto v podstate zariadení overí identitu zamestnanca. Toto overovanie 
zaručene neurčí identitu práve autentizovaného technika. Pretože certifikát na 
overenie mohol zaslať aj iný technik prípadne narušiteľ. V overovanom 
certifikáte sa nachádza verejný kľúč technika. Certifikačná autorita, môže 
podpisovať viacero certifikátov, preto stačí aby na každom zariadení bol 
rovnaký verejný kľúč pre overenie certifikátu technika.  

 

 
Obr 5.0 Krok prvý 
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Obr 5.1 Ukážka nadradenosti certifikátov 

 
Krok 2: 
- V kroku dva zariadenie overí, či certifikát ktorý obdržal od technika bol naozaj 

podpísaný certifikačnou autoritou na základe svojho verejného kľúča. Pokiaľ je 
certifikát overený, zariadenie týmto spôsobom získalo verejný kľúč technika. 
Preto je možné aby iný technik poslal certifikát za iného technika. Ale privátny 
kľúč vlastní iba samotný technik. Kľúč sa nachádza na bezpečnom úložisku 
teda v tokene. V našom prípade na SD karte. 
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Obr 5.2 Krok druhý 

 

 
Krok 3: 
- V kroku treťom zašifruje správu, prípadne heslo pre zariadenie verejným 

kľúčom ktorý dostal z certifikátu technika. Takto zašifrovanú správu rozšifruje 
len príslušný privátny kľúč. Ten sa nachádza v bezpečnostnom tokene. Všetky 
tieto operácie sa vykonávajú v tokene nie je možné privátny kľúč prečítať, 
prípadne ho kopírovať. Ako sme popísali token má samostatný procesor, ten sa 
riadi inštrukciami, ktoré zadávame. 
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Obr 5.3 Krok tretí 

 

 
Krok 4: 
- Pokiaľ overovanie je správne technik získa prístup k zariadeniu. Technik je 

autentizovaný. 
 
Nakoľko je aplikácia demonštračná nebudeme riešiť komunikáciu medzi 
Servisným zariadením a zariadením siete smart grid. Našou úlohou je názorne 
ukázať prácu bezpečnostného tokena, ECDSA algoritmu a následnú 
autentizáciu. 

 

Potrebujeme teda: 

- riadenie smart SD karty 

- program  

 

4.1 Riadenie SmartCard-HSM 

Máme na výber viacero spôsobov riadenia karty, buď využijeme aplikácie na to 
určené, alebo siahneme po osvedčenom PKCS #11 module. 

4.1.1 Open SC PKCS #11 modul 

Open SC poskytuje sadu knižníc a ulít pre prácu s čipovými kartami 
a hardwarovými bezpečnostnými modulmi. Jeho hlavné zameranie je na karty, ktoré 
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podporujú kryptografické operácie. Uľahčuje použitie bezpečnostných aplikácií, ako je 
autentizácia, šifrovanie pošty a digitálne podpisy. OpenSC implementuje PKCS#11 
API, takže aplikácie podporujúce toto rozhranie ho môžu použiť. Naša karta podporuje 
práve toto rozhranie. 

 
OpenSC je tvorený medzinárodným tímom dobrovoľníkov a je licencovaný ako 

Open Source softvér pod licenciou LGPL verzia 2.1. Posledná verzia OpenSC je 0.12.0 
vydaná 04.12.2012. Túto verziu používame aj my. Inštalačný balík obsahuje príloha. 
[20] 

 
Práca s modulom začína po spustení pkcs11-tool.exe z príkazového riadku.  

 

 
Obr 5.4 pkcs11-tool.exe 

Vyroluje sa nám ponuka príkazov pre smart kartu, najskôr je potrebné prázdu kartu 
iniciazlizovať. SO-PIN a PIN karty sú prednastavené výrobcom a je možné ich zmeniť 
po inicializácií. 
 

$pkcs11-tool --module C:\Windows\System32\opensc-pkcs11.dll 

--init-token --label "test" --so-pin 3537363231383830 
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Následne vygenerujeme ECDSA párové kľúče príkazom 

 

$ pkcs11-tool —module C:\Windows\System32\opensc-pkcs11.dll 

—login —pin 648219 —keypairgen —key-type EC:prime256v1 —

label mykeye C 

 
Pre zápis certifikátu na kartu použijeme 
 

$ pkcs11-tool --module C:\Windows\System32\opensc-

pkcs11.dll -l --pin 648219 --write-object testcert.der --

type cert --id 10 

 
[21] 

 
Bohužiaľ naša karta odmieta spolupracovať pri akomkoľvek pokuse o inicializáciu. 

Chybové hlásenie zobrazujem na ďalšom obrázku. Konktaktovanie cardcontact centrum 
podpory bolo neúspešné. Preto som sa rozhodoval pokračovať v práci vytvorením 
demonštračnej aplikácie bez použitia tokenu. V podstate sa na aplikácií zmení iba zdroj 
kľúča. Dané riešenie nie je bezpečné aj keď párové kľúče sú zašifrované, ich hodnoty je 
možné odčítať pri samotnom generovaní. Knižnicu pkcs11 modulu je jednoduché 
implementovať do projektov rôznych programovacích jazykov. V zadaní zadávateľ 
vyžaduje Qt(C++). Preto v prílohe prikladám implementáciu pre toto rozhranie. 

4.2 ECDSA overenie 

Pri tvorbe aplikácie som sa zameral najmä na generovanie privátneho 
a verejného kľúča a jeho následného overenia, čo je vlastne podstatou autentizácie. Ako 
som už na začiatku práce naznačili zrejme použijeme pre ECDSA algoritmus 
predprogramované knižnice. Nakoľko programovať celý algoritmus odznova by bolo 
neefektívne. Preto som hľadal najvhodnejší Open Source projekt, ktorý implementuje aj 
náš žiadaný ECDSA algoritmus.  

 

4.2.1 Crypto++ Library 

Crypto++ je voľne šíriteľná c++ knižnica kryptografických algoritmov 
a kryptografických schém. [22] 
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4.3 Aplikácia 

Naša aplikácia je napísaná na základe knižníc Crypto++, dokáže generovať 
ECDSA kľúče, ukladať ich a znova nahrávať pre použitie v aplikácií. Na konci 
aplikácie je ukážka podpisu a overenia kľúčového páru. Pokusy o overenie 
nespárovaných kľúčov a výpis hodnôt eliptických kriviek. Vypíšem najdôležitejšie 
funkcie použité v aplikácií. 

 
Generovanie párových kľúčov: 
 

result = GeneratePrivateKey( CryptoPP::ASN1::secp160r1(), 
privateKey ); 

     assert( true == result ); 
     if( !result ) { return -1; } 
 
     result = GeneratePublicKey( privateKey, publicKey ); 
     assert( true == result ); 

     if( !result ) { return -2; } 
 

Ukladanie kľúčov: 
 

SavePrivateKey( "ec.private.key", privateKey ); 
     SavePublicKey( "ec.public.key", publicKey ); 
 

Samotnú generáciu kľúčov a ukladanie by sme v prípade funkčnosti bezpečnostného 
tokena riešili pkcs11 modulom. Vygenerovali by sme kľúče v tokene a následne by sme 
expertovali iba verejný kľúč. Privátny kľúč totižto nikdy z bezpečnostného úložiska 
neprečítame.  

 
Načítanie kľúčov: 
 

LoadPrivateKey( "ec.private.key", privateKey ); 
    LoadPublicKey( "ec.public.key", publicKey ); 
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Podpis a overenie kľúčov: 
 

string message = "skusobna sprava"; 
    string signature; 
 
    result = SignMessage( privateKey, message, signature ); 
     
 
    result = VerifyMessage( publicKey, message, signature ); 
     cout << " " << endl; 
 cout << " Overenie algoritmu ECDSA" << endl; 
 cout << " " << endl; 
 if(result) 
        cout << "Overenie uspesne - autorizovany technik" << endl; 
     else 

     cout << "Overenie neuspesne!" << endl; 
 

Výstupom programu je teda výpis v príkazovom riadku. Pokiaľ použijeme správne 
vygenerované párové kľúče, výstupom programu bude okno príkazového riadku 
s hlásením úspešnej autentizácie. 

 

 
Obr 5.5 Úspešná autentizácia 
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Avšak pri použití nesprávnych párových kľúčov, napríklad ec1.private.key 
a ec.public.key bude výstupom programu hlásenie o neúspechu. Tak isto na výstupe 
vidíme, že bol zadaný iný verejný kľúč. 

 

 
Obr 5.6 Neúspešná autentizácia 
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5 ZÁVER 

Cieľom práce bolo navrhnúť spôsob autentizácie predovšetkým servisným 
technikom pre zariadenia siete smart grid. V začiatku práce sme sa venovali pojmom 
autentizácie, elektronického podpisu a bezpečnostných tokenov. Na základe týchto 
znalostí sme mohli vybrať najvhodnejšie riešenie pre požadované kritériá. Boli to 
použitie ECDSA šifrovacieho algoritmu, implementáciu pre tablet, prípadne laptop. 
Rozhodli sme sa pre použitie smart SD karty.  

 
Po zakúpení smartSD karty od firmy CardContact sme navrhli postup autentizácie 

a začali pracovať na aplikácií. Nakoľko sa nám nepodarilo kartu inicializovať museli 
sme pristúpiť na krajné riešenie a to vytvoriť aplikáciu bez bezpečnostného tokenu. Je 
dôležité zdôrazniť, že v aplikácií sa zmenila iba forma úložiska. Miesto pôvodne 
bezpečného úložiska respektíve bezpečnostného tokenu používame pevný disk. 

 
Aplikácia ktorú sme vytvorili na základe voľných knižníc crypto++ nájdeme 

v prílohe. Výstupom aplikácie je overenie párových kľúčov na krátkej skúšobnej správe. 
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