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V tradičních aplikacích si většinou auten-

tizaci, autorizaci a podobné bezpečnostní 

mechanismy implementuje každá aplikace 

samostatně. Tento přístup je zjevným plýtvá-

ním zdrojů, jelikož provozovatel musí platit za 

tu samou funkcionalitu několikrát – a to nejen 

za její vývoj, ale i za její konfiguraci a provoz. 

Navíc jednotlivé aplikace o sobě navzájem 

nevědí a uživatel se musí přihlásit do každé 

aplikace zvlášť. Řešením právě těchto problé-

mů se zabývají technologie správy přístupů.

Zjednodušeně by se dalo říci, že základ-

ním principem řízení přístupů je oddělení 

autentizace uživatele od aplikací. Přihlášení 

(autentizace) uživatele v tomto případě 

zabezpečuje centralizovaná komponenta vět-

šinou označovaná jako SSO nebo AM server. 

Ta zabezpečí, aby uživatel nemusel zadávat 

svoje přihlašovací údaje pro každou aplikaci 

zvlášť, ale jen při prvním přístupu k některé 

z integrovaných aplikací.

Proces jednotného přihlášení zabezpečovaný 

centrálním autentizačním serverem by se dal 

popsat následovně. V případě prvního přístupu 

k aplikaci je uživatel přesměrován na SSO ser-

ver, kde se pomocí svých přihlašovacích údajů 

autentizuje. Po úspěšném přihlášení je následov-

ně přesměrován zpět na aplikaci spolu s „toke-

nem“ obsahujícím informace o přihlášení uži-

vatele. V případě, že se tento uživatel rozhodne 

přistoupit k jiné aplikaci, je znovu přesměrovaný 

na SSO server. Nyní už SSO server ví, že uživatel 

byl autentizován a je okamžitě přesměrován zpět 

na aplikaci, která na základě existujícího „toke-

nu“ umožní uživateli přístup. Dokud se uživatel 

neodhlásí z některé aplikace nebo nepřekročí 

definovaný čas nečinnosti, může pracovat s apli-

kací bez nutnosti opětovného přihlášení.

Částečně může SSO server zabezpečit i au-

torizaci. Granularita této autorizace je většinou 

jen na úrovni povolení/zamítnutí přístupu 

úspěšně autentizovaného uživatele k dané apli-

kaci. O jemnější granularitě autorizací, jako je 

například oprávnění vykonávat konkrétní akci 

nebo možnost zobrazit určitý prvek v menu, už 

rozhoduje každá aplikace samostatně.

Tento jednoduchý princip má svoje výhody. 

Mezi nejvýraznější z nich patří flexibilita. Před-

stavme si, že se změní bezpečnostní požadavky 

na autentizaci. Zatímco v případě klasického 

řešení je potřebné upravovat každou aplikaci 

zvlášť, při využití jednotného přihlášení stačí 

pouze změnit způsob autentifikace na straně 

SSO serveru. Kromě toho SSO server může 

vyhodnotit odkud a v jakém čase se uživatel 

přihlašuje, porovnat to s předcházejícími pří-

stupy a vynutit silnější autentifikaci, pokud se 

jeho zvyky najednou změní. Ať už jde o změnu 

bezpečnostní politiky, globální autorizace nebo 

je potřebná implementace dvoufaktorové au-

tentizace, všeho se dá dosáhnout jen změnou 

SSO serveru bez zásahu do aplikací.

Z dlouhodobého hlediska správa přístupů 

šetří nemalé prostředky, přesto nemůžeme 

zapomínat, že i to má svou cenu. Menší část 

celkové ceny projektu představuje nasazení 
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Správa identit a přístupů (Identity and Access Management, IAM) je rela-
tivně široká oblast, složená z mnoha spolupracujících technologií. Jedna 
z nich však silně vystupuje do popředí: řízení přístupů (Access Manage-
ment, AM). Není to proto, že by byla důležitější než ostatní. Ale na rozdíl od 
ostatních IAM technologií, které si pokojně žijí někde v pozadí informační 
infrastruktury, technologie na řízení přístupů vstupují uživateli přímo do 
cesty. Do této skupiny patří zejména technologie jednotného přihlašování 
(Single Sign On, SSO) a částečně i různé autentizační a autorizační techno-
logie. Pokud se nemůžete přihlásit do informačního systému, může za to 
zřejmě některá z komponent, o kterých je tento článek.
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a přizpůsobení samotného SSO serveru, tu 

větší potom integrace jednotlivých aplikací. 

Aplikace, které mají být součástí řešení, je 

potřebné přizpůsobit a to modifikovat nebo 

překonfigurovat jejich nativní autenzizační 

mechanismus. Cena těchto modifikací, potřeb-

ného testování a organizačních nákladů často 

několikanásobně převýší cenu SSO serveru.

Při nasazování systémů řízení přístupů 

je tu však jeden kritický moment a tím je 

potřeba spolehlivé centrální databáze uživa-

telů. Tento požadavek se zdá být triviální, ale 

ve většině případů je to obrovský problém. 

Přesto, že množství aplikací umožňuje jedno-

duché připojení na systémy řízení přístupů, 

častokrát používají své databáze uživatelů 

a velmi často používají různé identifikátory 

pro stejné uživatele. Proto je nepravděpo-

dobné, že by bylo možné nasadit technologie 

řízení přístupu přímo na existující informační 

systém bez předcházející přípravy.

Nasazení systému na řízení přístupů 

proto předchází nasazení systému na správu 

identit (IdM). IdM systém je využit právě na 

unifikaci databází uživatelů jednotlivých apli-

kací a vytvoření centrální databáze, většinou 

reprezentované adresářovým systémem. Po 

„uklizení“ identit je možné nasadit systém 

pro správu přístupů.

Produktů na řízení přístupů je mnoho. Jsou 

to nákladné komerční produkty, dostupné 

produkty s otevřeným zdrojovým kódem, 

jednoduché i přespříliš komplikované pro-

dukty a téměř každý zákazník si najde to 

svoje. Problémem je však jejich vzájemná 

kompatibilita a proto je potřebné vybírat 

produkt velmi zodpovědně. V neposlední 

řadě je důležité si uvědomit celkové nákla-

dy nasazení systému na správu přístupů. 

Jak už bylo řečeno, ty se váží zejména na 

poznání současného stavu, potřebu unifika-

ce databází jednotlivých aplikací, potřebu 

vytvoření centrální databáze a potřebu 

přizpůsobit autentizační mechanismy při-

pojených aplikací.

Technologie řízení přístupu jsou pověst-

nou špičkou ledovce v IAM řešení. Jednotné 

přihlášení, centrální vynucování autentizač-

ních politik a další vlastnosti těchto technolo-

gií jsou tím, co běžný člověk (ne zcela správ-

ně) vnímá pod názvem „správa identit“. Aby 

tato špička ledovce dokázala efektivně plnit 

svůj účel, jsou potřebné i další technologie, 

které jsou skryté pod hladinou vnímání běž-

ného uživatele. Proto, pokud chcete efektivně 

implementovat tyto technologie, je vhodné 

požádat o pomoc zkušeného odborníka s širo-

kým přehledem v celé IAM oblasti. ■

Stanislav Grünfeld, MBA
Spoluautor působí ve společností AMI Praha jako 
ředitel realizace a je zodpovědný za projekty v ob-
lasti identity managementu.
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DKIM je IETF specifikace, jedna z metod 

(částečné) e-mailové autentizace, a jejím 

základem je použití asymetrické krypto-

grafie. Odesílatel připojí podepsané otisky 

(vybrané části hlavičky e-mailu a tělo zprá-

vy) do hlavičky e-mailu. Příjemce vytvoří 

dotaz na zjištění veřejného klíče přímo na 

TXT záznam uložený v DNS a ověří shodnost 

dešifrovaných otisků uvedených v příchozím 

e-mailu s vypočtenými otisky zprávy.

Při použití DKIM může organizace digitálně 

podepisovat všechny odesílané zprávy, které 

jsou při příjmu kontrolovány na pravost zprá-

vy a digitálního klíče, a to dotazem na DNS 

záznam, kde získá veřejný klíč.

V případě DKIM nejsou šifrovací klíče 

zapouzdřeny do žádných certifikátů. To je 

samozřejmě na jednu stranu slabina, která je 

řešitelná použitím DNSSEC, na druhou stranu 

je to značné usnadnění pro implementaci 

Další zbraň v boji se spamem
Metoda ověřování emailové komunikace – DKIM Jan Tomek

Spam je dlouhodobý internetový problém, na který se již mnoho let 
hledá řešení. Existuje celá řada technologii, které pomáhají omezit potíže 
s nevyžádanou elektronickou poštou. Při plošném rozesílání nevyžá-
daných zpráv se často podvrhuje odesílatelova adresa za emailovou 
adresu, která by mohla mít u příjemce větší důvěru. Při obraně vůči 
spamu se proto některé metody zaměřují právě na podvrhnuté adresy 
odesílatelů. K tomuto účelu byla vytvořena technologie Domain Keys 
Identified Mail, která slouží na ověření, zda email skutečně pochází 
z domény uvedeného odesílatele.
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(podpisové klíče můžou být vygenerovány 

například pomocí nástroje OpenSSL).

Účelem DKIM není zajištění integrity 

zprávy. Často nejde zaručit integritu autora 

zprávy, ani platnou poštovní schránku. 

Platný podpis pouze značí, že zpráva byla 

odeslána a podepsána vlastníkem dvojice 

klíčů dle DNS záznamu. Technicky DKIM po-

skytuje pouze metodu pro ověření identity 

doménového jména. 

ADSP – rozšíření DKIM
Na rozdíl od technologie Sender Policy 

Framework (SPF), která kontroluje pouze 

obálku mailu, DKIM kontroluje záhlaví zprá-

vy. Samotné podepisování odchozích e-mailů 

a jejich ověřování serverem příjemce nemá 

velké praktické přínosy bez odpovídající 

politiky, managementu a technického zázemí. 

Tyto rozšíření technologie DKIM přináší 

technologie Author Domain Signing Practices 

(ADSP), která na DKIM navazuje. ADSP pod-

poruje veřejnou distribuci a kontrolu identity 

domény. V rámci ADSP jsou definovány tři 

politiky podepisování: 

Politika  ● unknown, tedy neznámá politi-

ka. Podepisování není vyžadované, ale je 

podporované.

Politika  ● all znamená, že všechny emaily 

z dané domény musí být podepsané. 

E-maily, kterým podpis chybí, jsou ozna-

čené jako podezřelé a příjemce je může 

podrobit přísnější kontrole. E-maily ale 

nejsou odmítnuty (zahozeny) v případě 

chybějícího podpisu. 

Politika  ● discardable vynucuje pode-

pisování všech e-mailů z dané domény 

a v případě chybějícího podpisu jsou tyto 

e-maily zahozeny.

Servery, které respektují ADSP politiku 

ostatních domén, jsou schopny pomocí DKIM 

ověřit odesílatele e-mailu, který má uvedenou 

shodnou doménu odesílatele s příjemcem. 

Tento systém využívá například platební 

systém PayPal. Nasazením ADSP na straně 

serveru příjemce je možné ochránit uživatele 

před podvodnými e-maily, které předstírají, 

že pocházejí z domény PayPal.com.

Výhody DKIM
U DKIM podepisování i ověřování zajišťuje 

poskytovatel emailových služeb a funguje 

zcela transparentně, tedy nemá žádné po-

žadavky na uživatele. Správný DKIM podpis 

může přinést např. zvýhodnění v případě 

filtrů spamu, bonusové body na SpamAssas-

sin, apod. Není nutné nastavovat whitelist 

na vlastní doméně, který např. neřeší e-maily 

s podvrhnutou adresou stejnou jako je adresa 

příjemce a příjemci mají možnost ověřit, 

že e-mail odešel skutečně z uvedené domé-

ny. V závis losti na nastavení může DKIM 

garanto vat doménu odesíla tele a autenti citu 

některých hlaviček: např. adresu odesílate-

le, předmět a adresu příjemce. 

Technologie DKIM tak přináší další vrstvu 

ochrany v e-mailové komunikaci a vzhledem 

na její relativně jednoduché nasazení ji někte-

ré společnosti již používají. DKIM implemen-

tovala i společnost Google do emailové služby 

GMail, která emaily podepisuje a zároveň 

ve svém rozhraní zvýrazňuje přijaté emaily 

s platným podpisem. V ČR emaily podepisuje 

pomocí DKIM společnost Seznam.cz. Oba 

výše uvedení nabízejí tuto funkci pouze na 

bezplatných e-mailových službách na domé-

nách gmail.com nebo seznam.cz.

DKIM lze kombinovat s technologii 

Domain Name System Security Extensions 

(DNSSEC) nebo SPF. DNSSEC podporuje 

spolehlivost DKIM tím, že garantuje integritu 

samotných DNS záznamů na doméně. SPF je 

odlišná technologie, která je určena pouze 

k ověřování IP adres odesílacích serverů, 

nedokáže garantovat integritu emailu, pokud 

došlo cestou k jeho modifikaci. Při použití 

jiného odesílacího SMTP serveru nebo při 

automatickém přeposílání emailů hrozí, že 

bude email zahozen nebo znevýhodněn na 

spamfiltru příjemce. U DKIM k žádnému zne-

výhodňování nedochází.

Shrnutí
Lze tedy konstatovat, že DKIM a ADSP 

je přínosná technologie, která pomáhá 

k ochraně e-mailové identity. Praktické pou-

žití lze hodnotit jako pozitivní při filtrování 

nevyžádané pošty, problémy s nevyžádanými 

emaily, ale vyřešit zcela nedokáže. Pro 

zlepšení bezpečnosti v emailové komunikaci 

by pomohlo, pokud by e-maily podepisovali 

sami uživatelé a na nepodepsané emaily by 

se automaticky nahlíželo s nedůvěrou, avšak 

v tomto případě je velkou nevýhodou právě 

lidský faktor. ■

Jan Tomek
Autor článku je 
IT Security Technical 
Specialist ve společ-
nosti AEC.

Pozn. redakce: Seznam.cz začal zohled-
ňovat DKIM a zpřísnil svoji antispa-
movou politiku od 1. dubna 2015. Nově 
veškerá hromadná korespondence, která 
nebude obsahovat platný digitální 
podpis DKIM, bude automaticky vyhod-
nocována jako spam. Téměř 80 % všech 
zpráv mířících do emailových schránek 
na Seznam.cz je totiž nevyžádaná pošta. 
„Platný DKIM se tak stane nutnou, 
nikoliv však postačující, podmínkou 
k úspěšnému doručení hromadné pošty 
zasílané do schránek Seznam.cz. Na 
zprávy s platným digitálním podpisem 
budou samozřejmě aplikovány další 
mechanismy antispamové kontroly tak 
jako doposud,“ popisuje David Finger, 
produktový manažer Seznam.cz. (zdroj: 
blog Seznam.cz)

Obr. 1: Ověřování pravosti domény odesílatele dle DKIM


