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Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

     е-Аутентикацията е процес на установяване на доверие в самоличността на 

потребителите, представени на информационна система, по електронен път. 

Системите могат да използват в аутентицирана идентичност, за да определят дали 

това лице е оправомощено да извършва тази електронна транзакция. В повечето 

случаи, аутентикацията и транзакцията се осъществяват през открита мрежа, каквато е 

Интернет, но въпреки това, в някои случаи може да бъде ограничен достъпът до 

мрежата и решенията за контрол на достъпа трябва да вземат това предвид. 

е-Аутентикацията започва с регистрация. Кандидатът се обръща към Регистриращия 

орган (RA – Registration Authority), за да стане абонат на Доставчика на 

удостоверителни услуги (CSP – Credential Service Provider). Ако бъде одобрен, на 

абоната се издава акредитивно писмо от CSP, в което осигурителния символ (токен) се 

свързва с името му (а също така, и с други атрибути, които RA надлежно е проверил). 

Токенът може да бъде издаден от CSP, генериран директно от абоната или доставен от 

трета страна. Токенът и акредитивните писма могат да бъдат използвани в 

последвалите събития за аутентикация. 

    Името, посочено в акредитивното писмо може да бъде действително проверено име 

или псевдоним. Ако RA е установил, че името е официално свързано със 

съществуващ човек и абонатът е лице, което има право да използва тази идентичност, 

името се счита за проверено. Ако RA не е проверил името на абоната или е 

установено, че името се различава от официалното име, тгава това име е псевдоним. 

Процесът, използван за верификация на връзката на абоната с името, се нарича 

проверка на самоличност и се извършва от RA, който регистрира абонати заедно със  

CSP. 

Електронна аутентикация (1) 
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Електронна аутентикация (2) 
    Страната, която се аутентицира, се нарича претендент, а страната, която 
проверявя идентичността, се нарича верификатор. Когато претендентът успешно 
демонстрира на верификатора притежание и управление на токена в процеса на 
„он-лайн” аутентикация чрез съответен аутентикационен протокол, 
верификаторът потвърждава, че претендентът е абонатът, упоменат в 
съответното акредитивно писмо.  
     Верификаторът преминава през твърдението за самоличността на абоната на 
т.н. Разчитаща страна (RP - Relying Party), която обикновено е Уеб-сайта на 
доставчика на удостоверителни услуги. Това твърдение включва лична 
информация за абоната, като например, името на абоната, идентификатор, 
определен при регистрацията, или други атрибути, които са били потвърдени в 
процеса на регистрация (обект на политиките на CSP и на нуждите на 
приложението). Когато верефикаторът съвпада с CSP, твърдението се 
подразбира. RP използва аутентициращата информация, предоставена от , за да 
вземе решение за оторизация.  
      

     Обикновенно, системите за аутентикация идентифицират три фактора като 
крайъгълен камък за удостоверяване:  
- нещо, което се знае (например, парола);  
- нещо, което се притежава (например, ID-токен или криптографски ключ);  
- нещо, което е присъщо (например, пръстови отпечатъци или други 
биометрични данни).  
    Силата на тези системи до голяма степен се определя от броя на факторите, 
които са инкорпорирани чрез тях. Системи за аутентикация, които включват два 
фактора са по-силни от тези, който използват само един фактор, системи, които 
включват три фактора са по-силни от системи, които включват само два. 
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Електронна аутентикация (3) 
     В е-Аутентикацията ищецът удостоверява своята автентичност на системата 
или приложението чрез мрежата, като доказва, че той владее и контролира 
токена. Токенът съчетание от символи, наречено аутентикатор на токена и това 
съчетание се използва в процеса на удостоверяване, за да докаже, че ищецът 
притежава и контролира токена. Това демонстрира, че ищецът е абонат, 
именуван в акредитивните писма, свързани с този токен. 
       Засекретените данни, съдържащи се в токените, се основават или на двойка 
ключове (публичен и частен - асиметрични ключове) или на споделени 
засекретени данни. Публичният ключ и съответстващия му частен ключ, са 
свързани в двойка.    

    Частният ключ се съхранява в токена и се използва от ищеца за доказване на 
притежание и контрол на токена. Верификаторът, знаейки  публичния ключ на 
ищеца чрез някои акредитивни писма (обикновено, удостоверение за публичен 
ключ), може да използва протокол за удостоверяване, за да се провери 
самоличността на ищеца, като доказва, че ищецът владее и контролира 
съответния токен на личния ключ.      

      Споделените засекретени данни, съхранявани на токените, могат да бъдат 
или симетрични ключове, или пароли. Докато те могат да бъдат използвани в 
подобни протоколи, една важна разлика между двете е, как те се отнасят до 
абоната. Докато симетричните ключове обикновено се съхраняват в хардуер или 
софтуер, който абонатът контролира, пароли са склонни да се запаметяват от 
абоната. Като такива, ключове са нещо, което абонатът има, а паролите са нещо, 
той знае. Тъй като с паролите се ангажира паметта, те обикновено нямат толкова 
възможни стойности, колкото криптографски ключове и в много протоколи са 
уязвими на атаки по мрежата, което за ключовете е практически невъзможно.  
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Електронна аутентикация (4) 

      Освен това, въвеждането на пароли в системите (обикновено чрез 
клавиатурата) представя възможност за много прости атаки на логването в 
клавиатурата и може също така да позволи на тези, които са в 
непосредствена близост, да научат паролата, като гледат как се въвежда. 
Следователно, ключовете и пароли демонстрират до известна степен 
различни аутентикационни способности (нещо, което притежавате,вместо 
нещо, което знаете). Въпреки това, когато се използва  публиченключ от 
двойки ключове или споделени секрети, абонатът има задължение да 
поддържа изключителен контрол на неговите токени, тъй като владението и 
контрола на токена се използва за удостоверяване на самоличността на 
ищеца. 
 
    Тъй като токените за електронна аутентикация винаги съдържат секретни 
данни, някои от класическите фактори за аутентикация не се прилагат 
директно към електронната аутентикация. Например, един 
идентификационен бадж е нещо, което вие имате, и е полезен, когато 
аутентикацията се провежда от човек (например, охрана), но не е знак за 
електронно удостоверяване. Аутентикационни фактори, класифицирани като 
„нещо, което знам”, не са непременно тайни. Аутентикация, базирана на 
знанието, където ищеце трябва да отговори на въпроси, които могат да 
бъдат потвърдени от публичните бази данни, също представлява 
приемлива тайна за електронно удостоверяване. По-общо казано, „нещо, 
което вие сте” по принцип не представляват тайна. Съответно, тази 
препоръка не позволява използването на биометрични данни като токен. 
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Препоръчителни удостоверения 
    Хартиените пълномощия са документи, които свидетелстват за идентичността или 
други атрибути на физическо или юридическо лице (наричани предмет на 
пълномощията). Някои често срещани пълномощия на хартия са: паспорти, 
свидетелства за раждане, шофьорски книжки и карти за самоличност на служителите. 
Автентичността на пълномощията на хартия се създава по най-различни начини: по 
традиция, може би, с подпис и печат, специални хартии и мастила, високо качество на 
гравиране, а в последно време с десетки по-сложни механизми, като например, 
холограми, които правят пълномощията разпознаваеми и трудни за копирани или 
фалшифициране. В някои случаи, простото притежание на пълномощията е 
достатъчно, за да се установи, че физическият притежател на акредитивните писма е 
наистина предмет на пълномощията. 

По-често, пълномощията съдържат биометрична информация като описание на 
обекта, картина на предмета и саморъчен подпис на субекта, което може да се 
използва за удостоверяване, че притежателят на пълномощията наистина е предмет 
на пълномощията. Когато тези хартиени идентификационни данни се представят, 
удостоверяващите биометрични данни, съдържащи се в тези идентификационни 
данни могат да бъдат проверени, за да се провери, че физическият притежател на 
акредитивните писма е техния субект. 
 На по-високото ниво на абстракция, пълномощното за е-Аутентикация може да се 
счита електронен аналог на хартиените пълномощия. И в двата случая, валидни 
акредитивни писма авторитетно свързват идентичността с необходимата информация 
за проверка, че лицето има право да претендира хза тази идентичност. Въпреки това, 
използването на двата вида пълномощия се различава по няколко съществени 
аспекта. Субектът просто притежава и представя хартиеното пълномощие в повечето 
сценарии за проверка на автентичността. Поради лесния начин на копиране на 
електронен аналог на пълномощие, простото притежание на електронно акредитивно 
писмо рядко е достатъчна основа за успешна аутентикация. При нормална е-
Аутентикация ищецът притежава токен и представя аутентикатор на токена. X.509- 
удостоверенията за публичен ключ са класически пример на пълномощиятар които 
ищецът притежава. 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Процесът на аутентикация  
    Процесът на аутентикация установява самоличността на ищеца пред 
верификатора с определена степен на достоверност. Той се осъществява чрез 
протокол за обмен на съобщения по аутентикацията, както и чрез механизми за 
управление на всеки край, които допълнително осигуряват дейността по 
удостоверяването. Един или повече от съобщенията на протокол за 
аутентикация служи за установяване на защитен канал. Протоколът за 
аутентикация е определена поредица от съобщения между ищеца и 
верификатора, който демонстрира, че ищецът има контрол върху валиден токен, 
за да се установи неговата самоличност и допълнително показва на ищеца, че 
той общува с предвидения верификатор. Обменът на съобщения между ищеца и 
верификатора, в резултат на който се извършва аутентикация (или се отказва) 
представлява самия протокол за удостоверяване. По време или след успешен 
обмен по протокола за удостоверяване се създава защитен канал за комуникация 
между двете страни. Този защитена канал може да се използва за обмен на 
останалите съобщения, докато действа протоколът за удостоверяване, или за 
сесията за обмен на данни между двете страни. 
     Механизмите за управление могат да се внедрят от ищеца и от верификатора с 
цел по-нататъшно подобряване на процеса на удостоверяване. Например, може 
да се увеличи надеждността на канала с установяване на механизми с публичен 
ключ, като например, TLS. По същия начин, могат да бъдат приложени механизми 
на верификатора, с които да се ограничи скоростта на „он-лайн” отгатване на 
пароли от евентуален атакуващ, който се опитва да се представи като законен 
ищец. 
    При уговарянето на протокол за удостоверяване, проверяващият може да 
издава вторични акредитивни писма за удостоверяване, като например " 
cookies", на ищеца и да разчита на тях за удостоверяване на ищеца в близко 
бъдеще. 
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Персонализация (1)  
     Персонализацията е процес на специализиране на уеб страница или електронна 
поща за потребителя с оглед на неговата специфика и потребителския опи. 
Персонализационните схеми могат да помогнат на потребителя да определи дали 
той взаимодейства с правилното лице. Важно е да се отбележи, че 
персонализацията е най-добрият от нискостепенните механизми за смекчаване 
на заплахите от фишинг и фарминг, особено когато комуникационният протокол  
не е силно устойчива срещу атаки на „човека-в-средата”. Въпреки това, 
персонализацията може да предостави допълнителна увереност, когато се 
комбинира с други техники. 
   Съществуват три най-популярни вида персонализация: 
   Персонализация преди аутентикацията - верификаторът показва на ищеца 
някакъв персонализиран индикатор преди последното предоставяне на токенния 
аутентикатор. Този индикатор може да се установи от абоната по време на 
регистрацията. Когато ищецът разглежда персонализирания индикатор, той има 
засилено чувство на увереност, че взаимодейства с правилния верификатор. 
Например, верификаторът може да поиска от ищеца да представи първо 
потребителското име, а в отговор, верификаторът предоставя персонализиран 
индикатор за претендираното потребителско име. Ако ищецът признава 
персонализирания индикатор за негов собствен, то тогава той ще изпрати 
персонализиращия токен но верификатора. Персонализацията преди 
аутентикация не може да елиминира фишинг атаки, обаче изисква от атакуващия 
да използва по-сложна техника, за да успее във фишинг атаката. 
    Персонализация след аутентикацията - верификаторът показва 
персонализиран индикатор за абоната след успешно удостоверяване на 
последния. Персонализираният индикатор дава допълнителна сигурност на 
абоната, че той в действителност е влязъл в правилния сайт. 
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Персонализация (2) 
     Този индикатор може да се установи от абоната по време на регистрацията. 
Например, след като абонат се аутентицира при верификатора, последният предлага 
персонализиран индикатор (като картина, фраза или поздрав), който абонатът може да 
лесно да се признае като свой собствен. 
Ако персонализираният индикатор не се показва или не се признава от абоната, 
възниква подозрение, че абонатът е жертва на фишинг атака и се предприемат 
съответните действия. Персонализацията след аутентикация не защитава никакви 
тайни, ползвани от абоната в първоначалния процес на удостоверяване. Въпреки 
това, ако някои или всички от тези тайни са защитени с хардуер или софтуер, който 
работи с протокол със силена устойчивост срещу „човек-в-средата”, 
персонализацияте ще подпомогне абонат да разбере, че той е във  взаимодействие с 
фалшив сайт и ще се въздържи от разкриване на каквато и да е по-нататъшна 
чувствителна информация. Ако персонализацията се появи преди абоната да бъде 
попитан за парола, но след като верификаторът аутентицира локалната система на 
абоната, паролата може да бъде защитена от фишинг. 
 

     Персонализация на електронна поща, изпратена на абоната от валиден 
верификатор - този вид персонализация се използва, за да помогне на абоната да 
прави разлика между електронната поща от валиден верификатор и от фишинг-
атакуващ. Например, и-мейл от верификатора може да съдържа снимка, която е 
избрана от абоната в процеса на регистрация. Този вид персонализация принуждава 
измамниците да използват доста сложни начини на атака или ги кара  да използват 
целенасочена атака срещу всеки абонат с надежда, че той няма да забележи неточния 
или липсващ идентификатор за персонализация. 
    Важно е да се отбележи, че използването на името на абоната (първото или 
последното) като метод на персонализация е относително слаб начин за осуетятяване 
на фишинг атака, тъй като е сравнително лесно за един хакер да получи този вид 
информация. Информация с непублична характер е по-добър вариант за употреба с 
цел персонализация. 
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Стандартизация на e-Аутентикацията 
    Стандартизацията на електронното удостоверяване на самоличността се превръща 
все повече в проблем. Пример за това е появата на нови съвместни организации и 
групи за стандартизация. Две твърде подобни асоциации са се появили в САЩ. 
Първата – Сдружение за електронна аутентикация (EAP - www.eapartnership.org) пое 
задачата за разработване на рамка за насърчаване на удостоверяване между 
границите на доставчиците на удостоверитални услуги. Признавайки, че правилата за 
функциониране и за осигуряване на нивата на доверие трябва да бъдат определени 
преди едно лице да се довери на пълномощията, издадени от друго лице, ЕАР се 
надява да използва работни групи, които да определят производствени спецификации 
и правила, позволяващи електронното удостоверяване между коренно различни 
страни. Втората индустриална асоциация (ОАТН - www.openauthentication.org) е 
съвместна инициатива, предназначена да работи за създаването на отворена 
архитектура за универсално приета на силна аутентикация. Групата настоява да се 
премахнат пречките пред приемането на технологии за силна аутентикация, като 
препоръчва отворени стандарти на органите по стандартизация.  

              Консорциумът „ Wireless LAN Smart Card” предложи нов тип удостоверяване, за което 

              твърди, че ще опрости сигурното логване във всички видове безжични мрежи.   

               Консорциумът представя проект на предложение нов стандарт за безжичен EAP-SC. 

               Предложеният стандарт би трябвало да служи като единен,  стандартизиран метод за 

               влизане във Wi Fi, WiMAX и други видове безжични мрежи, и може също да поддържа 

                достъп до GSM-базирани 3G мрежи чрез СИМ-карти. Според консорциума три  

                области (смарт карти, биометрични данни и електронен подпис) съдържат всички  

                 основни елементи за стандартизация. Комбинацията от смарт карта, биометрични и  

                цифрови стандарти за подпис за целите на електронната аутентикация е задача на  

              предварителния стандарт. 
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Оторизация (1)  
     Оторизацията е функция за определяне на правата за достъп до ресурси, 

които са свързани с информационната сигурност като цяло и за контрол на 

достъпа по-специално. Формално, "да оторизираш" значи да дефинираш 

политиката за достъп. Например, персоналът по човешките ресурси 

обикновено има право на достъп до данните за служителите. Тази политика 

обикновено се формализира като правила за контрол на достъпа в една 

компютърна система. По време на работа, системата използва правилата за 

контрол на достъпа, за да реши дали заявленията за достъп, от 

аутентицирани потребители да бъдат одобрени или отхвърлени. Ресурсите 

включват отделни файлове на обектите, данни, компютърни програми, 

компютърни устройства и функционалности, предоставени от компютърни 

приложения. 

    Многопотребителските операционни системи включват контрол на 

достъпа и по този начин разчитат на оторизацията. Контрола на достъп 

също се използва аутентикацията, за да се потвърди идентичността на 

потребителите. Когато потребителят се опитва да получи достъп до ресурс, 

процесът на контрол на достъпа проверява, че потребителят е бил 

оторизиран да използва този ресурс. Оторизацията е отговорност на 

ръководството в рамките на областта на приложение, но често се делегира 

на попечител, като системен администратор. 
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Оторизация (2) 

    Оторизацията се изразява в политики за достъп от типа "политика за 

определяне на приложенията", под формата на списък за контрол на достъпа 

или като  възможност, въз основа на "принципа на най-ниски привилегии". 

Т.е. на потребителите трябва да бъде разрешени достъпа до всичко, което им 

трябва, за да си вършат работата. "Анонимни потребители" или "гости", са 

потребители, за които не е необходимо да се аутентицират - те обикновено 

имат ограничен достъп. В разпределените системи често е желателно да се 

предостави достъп, без да се изисква уникална идентичност.  

  

    Дори когато достъпът се контролира чрез комбинация на аутентикациа и 

списъци за контрол на достъпа, проблемите на поддържане на данните за 

отризация не е тривиален и често представлява същата административна 

тежест като управлението на пълномощията за аутентикация. Често е 

необходимо да се промени или да се премахне оторизацията на потребителя 

- това се прави чрез промяна или изтриване на съответните правила за 

достъп в системата. Използването на „атомарна оторизация” е алтернатива в 

системата за управление, където трета доверена страна сигурно разпределя 

информацията за оторизация. 
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Цифрова идентичност  
     Цифровата идентичност е аспект на цифровите технология, който се 
занимава с посредничество на човешкия опит за собствената им 
идентичност и идентичността на други субекти. Тя има и друго определение 
– цифрово представяне на набор от искове, направени от един цифров обект 
за себе си или друг цифров обект. Цифров обектът е единица, представена 
или съществуваща в цифровия свят, която е описана или се обработва.  

   Всеки цифров субект има краен, но неограничен брой лични атрибути. Той 
може да бъде човек или не. Примерите на субекти, които не са хора, 
включват: 
- устройства и компютри, чрез които сме изградили "цифровата реалност"; 
- цифрови ресурси (което са привлекли нашето внимание); 
- политики и отношения между други цифрови субекти (например, между 
хора и устройства, или документи, или услуги). 
    Взаимоотношенията по идентичността в една цифрова мрежа може да 
включва множество единици идентичност. Все пак, в една децентрализирана 
мрежа като Интернет, тези разширени отношения за идентичност ефективно 
изискват (а) съществуването на независими отношения на доверие между 
всяка двойка на субектите в отношенията и (б) надеждно средство за 
интегриране на двойките  отношения в по-големи релационни единици . И 
ако взаимоотношенията за идентичност достигат отвъд рамките на една 
онтология за федеративна идентичност, атрибутитите на идентичността 
трябва по някакъв начин да бъдат съчетани през различни онтологии. 
     Основна характеристика на "сложни" доверителни отношения е 
възможността за избирателно разкриване от един субект към друг на 
съответна информация, без да се разкриват всички атрибути на субекта.  
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Управление на идентичността (1) 

Ролята на сигурността вече не се изчерпва само с ограничаването на 
риска и със спазването на определени предписания. Тя се отнася и до 
постигането на други ключови за бизнеса цели като намаляване на 
разходите и генериране на печалби, което може да се случи чрез 
прокарването на последователни и устойчиви политики, които да 
гарантират „доверието”. Управлението на идентичността е процесът на 
управление на информацията при общуването на един потребител с дадена 
организация. Това не е готово решение, а цяла бизнес стратегия. 
 

Рамката на управлението на идентичността спомага за съвместяването 
на инициативите, свързани с него с бизнес целите и стратегията за 
сигурност на организацията. Тази рамка трябва да отчита в детайли и ясно 
да задава целите, стратегиите, политиките и стандартите, наред с 
постановяването на детайлна архитектура на управлението на 
идентичността, спецификациите и пътната карта. По този начин се 
гарантира основата на успешното, бизнес ориентирано и ясно осъзнато 
управление на идентичността. 
 

Ключовите компоненти на управлението на идентичността покриват 
всички идентичности – вътрешни и външни в отношение с организацията, 
как те работят помежду си, за да постигнат единен поглед върху 
идентичността в дадената организация. 
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Управление на идентичността (2) 
Нуждата от технология за управление на идентичността произтича от бизнес 

общността, тъй като приложенията са изложени на все повече потребители и 
назрява необходимостта от задаване на различни нива на аутентификация и 
методи за оторизация. Всичко това трябва да бъде постигнато от една рамка, 
която консолидира аутентификацията, оторизациите и контрола на достъпа и 
засилва тези базови функции с множество допълнителни елементи като 
криптиране на съобщения, разделен достъп и подсигурени комуникации от 
точка до точка. Едно добре контролирано внедряване на управлението на 
идентичността трябва да кореспондира с т.нар. OSI модел на бизнес процесите 
за постигане на ефективна и подходяща архитектура на сигурността. Така се 
полагат основите на успешното, бизнес ориентирано и ясно осъзнато 
управление на идентичността. 
 

Управление на онлайн идентичност (Online Identity Management), в контекста 
на Уеб-маркетинга е набор от методи за създаване на отличаващо присъствие 
на дадена личност в Интернет. Това присъствие би могло да бъде отразено във 
всякакъв вид съдържание, което се отнася до личността, включително 
присъствие в новини, блогове и форуми, социални медии, лични Уеб-сайтове, 
снимки, видео и други. 

Един от аспектите на управлението на онлайн идентичността е свързано с 
целенасоченото повишаване на количеството и качеството на трафика към 
сайтове, които имат съдържание, свързано с дадено лице. Този аспект е част и 
от друга област, оптимизация на средствата за търсене (search engine 
optimization) с тази разлика, че ключовата дума, по която се прави 
оптимизацията е името (съответно псевдонима) на лицето. 
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Управление на идентичността (3) 

Конкретните цели на управлението на онлайн идентичността са: 

• изграждане на онлайн самоличност на дадено лице в случай, че такава 
изобщо липсва или е застъпена слабо.  

• увеличаване на положителните онлайн референции за определено лице, 
като тези усилия са насочени не само към потребителите, които изрично 
търсят информация за лицето, но също така и към онези, които мимоходом 
попадат на информация за лицето, докато сърфират в интернет.  

Управление на идентичността обхваща всички процеси, използвани за 
създаване и управление на информацията за потребителски профили. В 
информационните системи исторически първата идентификация на 
потребителите на частни мрежи е започнала да се осъществява с 
идентификатор и парола. След това, системите са се разширявали до 
развитието на глобалния достъп.  
     В резултат на тези процеси, управлението на идентичността се развива от 
централно контролирани потребителско име и парола, управлявани от един 
"пазител" в системи на потребителя, базирани на самообслужване. При това, 
потребителите са отговорни за паролите, тяхното възстановяване и 
управление. Така изтеглянето на централната функция на системата за 
поддръжка на паролите от техническия персонал и поверяването на тази 
роля в ръцете на общността на потребителите е стъпка към облегчаване 
достъпа до мрежите и системите, разбира се, без това да е в ущърб на 
сигурността.  
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Управление на идентичността (4) 

Въз основа на това виждане започнаха да се създават методи за контролиран 
унифициран достъп до множество свързани системи. Централно контролираната 
система за управление на идентификацията започна да предоставя на потребителя 
възможността с едно име и парола да получи достъп до редица независими системи. 
      Технологията на единния вход (Single Sign On) позволява на потребителя да 
преминава от един раздел на портала в друг без повторна идентификация. Например, 
ако в портала съществуват големи независими раздели, като: фирмена информация, 
продуктова информация, новини и пр., то минавайки процедура на аутентикация за 
една от услугите, потребителят автоматично получава достъп и до останалите (стига 
да няма персонални ограничения), което му спестява многократното въвеждане на 
идентификатора и паролата. При тази технология се използват централизирани 
сървъри за аутентикация, които обслужват множество приложения и системи. 

Предимствата на технологията на единния вход са очевидни: 

   - намаляване на паролния хаос между различните комбинации от имена на 
потребители и пароли; 

   - съкращаване на времето на достъп до различни източници на информация; 

   - поддръжка на традиционни механизми за аутентикация; 

   - намаляване натоварването на IT-отдела за сметка на намаляване на 
количеството заявки за възстановяване на забравени пароли; 
         - постигане на информационна сигурност чрез контрол на достъпа на всеки вход 
на система без причиняване на неудобства на ползвателя. 

Като недостатък на тази технология, някои експерти посочват увеличаващата се 
важност на единствената парола, при открадвенето на която, злоумишленикът 
получава достъп до всички ресурси на потребителя, управлявани от системата за 
единен вход.  
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Управление на идентичността (5) 

За разлика от централизираната платформа SSO, OpenID е открита 
децентрализирана система, която позволява на потребителя да използва 
единна парола за аутентикация в множество не свързани помежду си Уеб-
сайтове, портали, блогове и форуми.  

 

Съществуват OpenID-провайдери, които предоставят тази услуга. При 
това, провайдерът предоставя на сайтовете, които обслужда (те се наричат 
“зависима страна”) уникален ресурсен идентификатор URI, чрез който той се 
идентифицира.  

 

Идентификаторът на крайния потребител се проверява от сървър на 
OpenID-провайдера.   

 

Крайният потребител разполага с програма-агент, която се интегрира към 
браузера и се използва за достъп към провайдера на идентификационната 
услуга. Когато потребителят се обръща към нужния му Уеб-сайт (зависима 
страна), последният го насочва към сайта на провайдера. Той, от своя 
страна, запитва потребителя действително ли иска да се логне в този сайт. 
Ако потребителят потвърди съгласието си, сайтът на провайдера го 
пренасочва обратно към зависимата страна заедно с аутинтифициращата 
информация.   
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Управление на идентичността (6) 

Първоначално OpenID е бил създаден изключително за целите на 
аутентикация на потребителите, но след определен период е била 
идентифицирана необходимостта от предоставяне на съдържателна 
информация за потребителите.  

За решаване на този проблем е било въведено разширение на протокола – 
т.н. “просто регистрационно разширение”. Провайдерите на аутентикационни 
услуги, поддържащи това разширение, съхраняват информация, наречена 
“персона”. “Персоната” е  запис, съдържащ име, контактни данни и пр., които 
обикновено се изискват за регистрация на Уеб-сайтовете. При съгласие на 
потребителя, тази информация би могла да бъде публична.  

Недостатък на OpenID е обстоятелството, че провайдерът може да се 
представи в качеството на своя клиент. Това е възможно или в случай на 
недобросъвестност на провайдера, или при взлом на неговата система от 
злоумишленици.  

В OpenID не е включена защита от фишинг (за въвеждане на паролата 
потребителят може да бъде насочен към фалшива страница, приличаща на 
сайта на провайдера). Но редица провайдери включват допълнителни 
програми, осигуряващи подобна защита. Освен това, провайдерите 
обикновено предоставят на потребителя информация на какви сайтове е бил 
използван неговият логин, така че той да може да открие евентуална кражба 
на паролата му.  
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Управление на идентичността (7) 
Понастоящем най-разпространени механизми за изграждане на разпределени 

системи са технологиите на база на Уеб-услугите и езика XML. Поради това са 
необходими стандарти, осигуряващи безопасен обмен на данни извън границите 
на защитения периметър на системите. 

При този подход, в центъра на вниманието се оказват не защищаваните 
машини или мрежи, а предаваните документи. Една от възловите задачи на 
осигуряването на безопасно взаимодействие на Уеб-услугите е идентификацията 
на участниците в информационния обмен. Всички цифрови удостоверения 
притежават едно важно свойство – при предаване по мрежата цифровото 
удостоверение се представлява от маркер на достъпа (security token). Маркерът 
на достъпа е набор байтове, съдържащи информация за удостоверението.  

Болшинството маркери се съпровождат от информация, позволяваща да се 
аутентицира предявителя на удостоверението. Обикновено, това е електронен 
подпис. За представяне на маркерите се използват различни формати. Например, 
сертификатите X.509 и удостоверенията Kerberos са били разработени не като 
средство за предаване на произволен набор твърдения, а за пренасяне на 
информация, полезна за цифровите удостоверения.  

Цифровите удостоверения се предоставят от различни източници. 
Следователно, нужен е способ за съгласувано използване на няколко системи за 
цифрови удостоверения. Необходима е мета-система, специализирана върху 
идентификацията. Ако такава система позволи да се използват и генерират 
потвърждения за  аутентикация и оторизация в стандартен формат, появява се 
възможност за създаване на федеративен модел за управление на 
идентичността (Identity Management), объединяващ цялата разпределена система. 
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Управление на идентичността (8) 

За управление на идентичността в Уеб-среда се използват обикновено 
следните стандарти: 

• WS-Security – поддържа безопасността на протокола SOAP, 
конфиденциалността и целостността на Уеб-услугите, съгласувано с други 
средства, като сертификатите X.509, Kerberos и SAML;  

• Security Assertion Markup Language (SAML) – служи за обмен на 
потвърждения за аутентикация и оторизация между домейните; 

• XML Access Control Markup Language (XACML) – разширение на XML за 
създаване на конструкции, предназначени за автоматизация на 
оторизацията и управлението на достъпа до информация; 

• Extensible Rules Markup Language (XrML) – език за управление правата на 
собственост в мултимедията; 

• XML Encryption и XML Digital Signature - спецификации за цифрови 
подписи и криптография в XML-документите; 

• Service Provisioning Markup Language (SPML) - средство за описание на 
спомагателните данни, необходими за установяване на връзки межде Уеб-
услугите; 

• XML Key Management Specification (XKMS) – стандарт за 
инфраструктурите от открити ключове. Предназначен е за опростяване на 
обмена на ключовете по схема, предложена от Дифи и Хелман.  
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ЦИФРОВИ СЕРТИФИКАТИ. 

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
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    В хартиения свята традиционният механизъм за недопускане на 
отхвърляне е саморъчният подпис. Този подпис показва, че подписващият е 
написал, одобрил и признал съдържанието на документа на хартиен 
носител. Понякога като заместител на саморъчния подпис, когато 
приложенията са компютъризирани, се използва т.н. цифровизиран подпис.  

 

     Той се създава чрез сканиране на саморъчнния подпис. Когато някой 
желае да подпише електронен документ, той просто вмъква изображението 
на подписа си, когато е уместно. Когато получаващият вижда един 
електронен документ или съобщение, те веднага може да познае значението 
на цифровизирания подпис. 
 

    Цифровизираните подписи са една от най-лесните механизми, които могат 
да се използват. Ако Боб знае подписа на Алиса, той ще го познае веднага. В 
същото време, тези подписи са най-лесни за подправяне. Чарли може да се 
изреже лесно цифровизирания подпис на Алиса от един документ и да го 
постави в друг. Цифровизираните подпоси, по тази причина, не се изполват 
в услугите за сигурност. Те понякога се използват във съчетание с по-силни 
механизми, които могат да им добавят използваемост. 
       

    За постигане на широка гама от услуги в областта на сигурността, Алиса и 
Боб ще трябва да използват съвместно определени класове криптографски 
механизми за сигурност. По-специално, за постигане на конфиденциалност, 
те ще трябва да споделят симетрични ключове за криптиране. 

Въведение (1) 
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Въведение (2) 

   Разпространението на симетрични ключове може да се извършва по три начина: (1) 
пряко между страните с използване на симетрично криптиране; (2) чрез използване 
на симетрично криптиране и трета доверена страна (TTP - trusted third party), или (3) 
чрез използване на публичен ключ при управление на ключовете, заедно с TTP. 
    Първият механизъм е достатъчен за малки затворени общности. Ако Алиса 
комуникира само с трима или четирима души, тя може да извършва инициализация 
по метода на изключването с всяка от страните. Когато общностите растат, това 
решение не успее да отговори адекватно на разрастването. Какво става, ако Алис 
комуникира с десетки хора? Тогава тя се нуждае от TTP за елиминиране на 
инициализацията стъпка по стъпка по метода на изключването. 
    Вторият механизъм е значително по-мащабируем, но предлага само ограничена 
подржане за аутентикацията и не поддържа недопускането на отхвърляне. 
Третият механизъм е мащабируем и също така предвижда изчерателно решение. Ако 
TTP се свързва с публичния ключ на даден потребител или система, това 
свидетелства за идентичността на потребителя, държащ съответния частен ключ. 
Притова може да бъде получена пълна гама от услуги за сигурност. Потребителят 
може да получи интегритет, аутентикация, както и недопускане на отхвърляне чрез 
цифрови подписи. Симетричните ключове могат да се разпространяват с помощта на 
или чрез механизъм за транспорт на ключове, или чрез споразумение за използване 
на ключове. Тези симетрични ключове могат да бъдат използвани за постигане на 
конфиденциалност. 
Разбира се, една TTP може само да увеличава мащабираемостта си. За постигане на 
услуги за сигурност през границите на организацията се изисква наличие на 
множество взаимосвързани TTP. Този набор на взаимосвързани TTP  представлява 
инфраструктура за сигурност, на която потребителите могат да разчитат, за да 
получат коректни услуги за сигурност. Когато тази инфраструктура за сигурност е 
предназначена за разпространение на публичните ключове, тя е известна като 
инфраструктура на публичните ключове (PKI - public key infrastructure). 
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Инфраструктура на публичния ключ (PKI) (1) 
      Инфраструктурата на публичния ключ (PKI) свързва публичните ключове с 

определени лица, дава възможност на други субекти да проверят свързаността на 

публичния ключ и предоставя услуги, необходими за текущото управление на 

ключовете в разпределена система. 

Общите цели на съвременните архитектури за сигурност са да защитават и 

разпространява информация, което е необходимо в широко разпространени среди, 

където потребителите, ресурси и заинтересованите страни могат да бъдат в различни 

места по различно време. Очертаващите се подходи за справяне с тези нужди за 

сигурност прави необходимо използването на мащабируемите и разпределени  

характеристики на инфраструктурата на публичния ключ (PKI). PKI  позволява да 

извършва дейност по електронен път с увереността, че: 

· лицето или процесът, идентифицирани като изпращачи на транзакцията, всъщност, 

са истинските инициатори; 

· лицето или процесът, които получават транзакцията, всъщност, са очакваните 

получатели; 

· целостта на данните не е била компрометирана. 

Две страни, които желаят да извършват сигурно стопанска дейност, могат да бъдат 

разделени географски, може никога да не са се срещали. За да използват 

криптографията с публични ключове за постигане на техните услуги за сигурност, те 

трябва да могат да получат другите публични ключове и удостоверяване на 

самоличността на другата страна.  



Дисциплина “Системи за сигурност” 

ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Инфраструктура на публичния ключ (PKI) (2) 
Това може да се извърши по независим канал само ако двете страни се нуждаят от 
провеждане на бизнес. Ако те ще извършва дейност с различни страни или не могат да 
използват независим канал, те трябва да разчитат на трета доверена страна за 
разпространение на публичните ключове и удостоверяване на самоличността на 
страната, свързана със съответната двойка ключове. Инфраструктурата на публичния 
ключ е комбинация от софтуер, технологии за криптиране, както и услуги, която 
позволява на предприятията да защитят сигурността на техните комуникации и бизнес 
сделките по мрежата. PKI интегрира цифровите сертификати, криптографията с 
публични ключове и сертифициращи органи в цялостна архитектура за сигурност на 
мрежата. Типичната PKI включва издаването на цифрови сертификати на отделните 
потребители и сървъри; софтуер  за вписване на крайния потребител; интеграция с 
директориите на сертификатите; инструменти за управление, подновяване и отнемане 
на сертификати, както и свързаните с тях услуги и поддръжка. 

Терминът „инфраструктура на публичния ключ” произлиза от криптография с 
публичен ключ - технология, на които се основава PKI. Криптографията с публични 
ключове е технологията, на която са основани съвременните техники за цифров 
подпис. Тя има уникални характеристики, които я правят безценна като основа за 
функциите за сигурност в разпределени системи. 
     PKI КОМПОНЕНТИ 
      Функционалните елементи на инфраструктурата на публичния ключ включват 
сертифициращи органи, регистрационни органи, хранилища и архиви. На 
потребителите PKI се предлагат в две версии: като притежатели на сертификати и като 
свързани групи. Атрибутивният орган е опционален компонент. 
- Сертифициращият орган (CA - certification authority) е подобен на нотариус. СА 
потвърждава самоличността на страните, изпращащи и получаващи електронни 
плащания или други съобщения. Удостоверяването е необходим елемент на много 
официални съобщения между страните, включително платежни транзакции. 
Персонален идентификационен номер (ПИН) се предвижда за електронно 
удостоверяване на транзакции с банка в автоматизираните банкомати (ATM); 
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Инфраструктура на публичния ключ (PKI) (3) 

- Регистриращият орган (RA - registration authority) е организация, която се 
ползва с доверието на СА да регистрира или да гарантира самоличността на 
потребителите на СА. Хранилището е база данни на активните цифрови 
сертификати за системата на CA. Основната дейност на хранилището е да 
осигури данни, които позволяват на потребителите да получат 
потвърждение за статута на цифровите сертификати за физически лица, 
които получават цифрово подписани съобщения. Тези получатели на 
съобщениятя се наричат свързани  страни. CA изпраща сертификатите и 
списъка с отменени сертификати в  хранилищата. Архивът е база данни с 
информация, която може да бъде използвана при решаване на бъдещи 
спорове. Целта на архива е да съхранява и защитава достатъчно 
информация, за да се определи дали на един цифров подпис върху „стар” 
документ трябва да се има доверие. 

     

   CA издава удостоверение за публичен ключ за всяка идентичност, което 
потвърждава, че идентичността има съответните пълномощия. Цифровият 
сертификат обикновено включва публичния ключ, информация за 
самоличността на страната, притежаваща съответния частен ключ, период 
на годност за сертификата и собствен цифров подпис на CA. В допълнение, 
сертификатът може да съдържа друга информация за подписващата страна 
или информация за препоръчителните начини за използване на публичния 
ключ. Абонатът е физическо лице или бизнес единица, която е сключила 
договор с CA, за да получи цифров сертификат, удостоверяващ 
идентичността при цифрово подписване на електронни съобщения. 
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Инфраструктура на публичния ключ (PKI) (4) 

   CA трябва също да издава и обработва списъците с невалидните 
сертификати (CRL - certificate revocation lists), т.е. списъци на 
сертификати, които са били прекратени. Списъкът обикновено е 
подписан от същото лице, което издава сертификатите. Сертификатите 
могат да бъдат отменени, например, ако частният ключ на собственика е 
бил загубен, собственикът напуска фирмата или името на собственика 
се промени. CRL документира също и историческия статут на отменянето 
на сертификати. Това се прави за контрол на подписаните документи, т.е. 
проверява се дали в момента на подписването сертификатът не е бил 
отменен. 

  

   PKI потребителите са организации или лица, които използват PKI, но не 
издават сертификати. За получаване на сертификати, както и за 
проверка на сертификатите те разчитат на други субекти, които правят 
бизнес с това. Крайните лица във веригата са: разчитаща страна, която 
се позовава на сертификата, за да се знае със сигурност публичния ключ 
на другата страна и притежател на сертификат, който може да подпише 
цифровите документи. В повечето приложения дадено лице или 
организация играе роля и на разчитаща страна и на притежател на 
сертификат. 
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Сертификат на публичния ключ 
    В областта на криптографията сертификатът за публичен ключ (известен също като 
цифров сертификат или сертификат за идентификация) е електронен документ, който 
използва цифров подпис, за да обвърже публичен ключ с определена идентичност – 
информация, като името на дадено лице или организация, адреса и т.н. Сертификатът 
може да се използва, за да удостовери, че определен публичен ключ принадлежи на 
определено физическо лице. 
    В типичната схема на инфраструктурата с публичен ключ (PKI), подписът е на 
сертифициращия орган (CA). В Уеб-схемата на доверие подписът е  или на 
потребителя (самоподписан сертификат) или други потребители (подпис на 
поръчител). И в двата случая, подписите на сертификата са удостоверения от  
подписващия сертификата, че информацията за самоличност и на публичния ключ 
вървят заедно. 

    За доказуема сигурност трябва да се разчита на нещо външно за системата и от това 
следва, че всяка схема за сертифициране на публичен ключ трябва да разчита на 
някаква особена предпоставка, като например, съществуването на сертификационен 
орган. 
Един типичен цифров сертификат съдържа: 
- сериен номер: използва се за уникална идентификация на сертификата; 
- предмет: идентифицирано лице или единица;  - алгоритъм  за подписване: 
алгоритъмът, използван за създаване на подпис;  - подпис: действителен подпис, 
който доказва, че сертификатът е издаден от издателя; - издател: организация, която е 
извършила проверка на информацията за абоната и е издала сертификата; 
- валиден-от: датата на началото на валидност на сертификата;  - валиден-до: срокът 
на годност;  - предназначение на ключа: цел на публичния ключ (например кодиране, 
подпис, подписване на сертификат и т.н.);  - публичен ключ; 
- алгоритъм за отпечатък на пръста: алгоритъмът, използван за да хешване на 
публичния ключ;  - пръстов отпечатък: хеш, който се използва като съкратена форма 
на публичния ключ. 
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Електронен подпис (1) 
    Електронен подпис, или е-Подпис, е всяко електронно средство, което показва, 
че лицето приема съдържанието на електронното съобщение или в по-широк 
смисъл, че лицето, който твърди, че е написало съобщението е същото това, 
което го е написало (и че полученото съобщение е точно това, което е било  
изпратено). За сравнение, обичайният подпис е стилизиран ръкопис, свързан с 
лицето. В областта на търговията и правото, подписът върху документа е  
индикация, че лицето приема значениятя, записани в документа. И двете са 
сравними с печат. 
    Все повече криптирани цифрови подписи се използват в електронната 
търговия и в регулаторните рамки, като цифровите подписи са по-сигурни, 
отколкото обикновените подписи. Самата концепция не е нова - с юрисдикциите 
на общото право са признати телеграфните подписи още през средата на 19-ти 
век и факс-подписите от 1980 година насам. 
    В много страни, включително Съединените щати, Европейския съюз и 
Австралия, електронни подписи (когато са признати по силата на закона за всяка 
юрисдикция), имат същите правни последици както традиционните форми на 
удостоверяване на документи. 
    Цифровият подпис е електронен аналог на писмения подпис, електронният  
подпис може да се използва за осигуряване на увереност, че претендиращият да 
е подписал информацията действително е направил това. В допълнение, 
цифровият подпис може да се използва, за да се открие дали информацията не е 
променена, след като е била подписана (т.е., за гарантиране на целостта на 
подписаните данни). Тези гаранции могат да бъдат получени, независимо от това 
дали данните са получени от предаване или се изтеглят от хранилище на данни.  
Прилаганият правилно алгоритъм за цифров подпис, който отговаря на 
изискванията на стандартите, може да осигури тези услуги. 
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Електронен подпис (2) 
    Алгоритъмът за цифров подпис включва процеса  на генерирането на подписа и 

процеса на проверка на подписа. Пдписващият използва процес на генериране за 

създаване на цифров подпис на данни, проверяващият използва процеса на проверка, 

за да се провери автентичността на подписа. Всяка договаряща се страна има 

публичен и частен ключ и е собственик на тази двойка ключове. Както е показано на 

фигурата, частния ключ се използва в процеса на генериране на подпис. Собственикът 

на двойката ключове е единственият субект, който е упълномощен да използва 

частния ключ за създаване на цифрови подписи. С цел предотвратяване на претенции 

на други субекти да се представят за собственици на двойката ключове и да използват 

частен ключ, за да генерират измамни подписи, частния ключ трябва да остава в 

тайна.  Одобрените алгоритми за цифров подпис са предназначени за 

предотвратяване опитите на противник, който  

не знае частния ключ на подписващия, да  

генерира същия подпис, като подпише с него  

друг документ. С други думи, подписите са  

разработени така, че те да не могат да бъдат  

фалшифицирани. Някои алтернативни термини  

се използват в стандартите, за да обозначат  

титуляра на подписа или собственика на  

двойката ключове. Единица, която възнамерява  

да генерира цифрови подписи в бъдеще сe обозначава като очакван подписващ. 

Преди проверката на подписано съобщение, подписващия се обозначава като ищец.  
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Електронен подпис (3) 

    Публичният ключ се използва в процеса на проверка на подписа. 

Публичният  ключ не трябва да се пази в тайна, но трябва да се поддържа 

неговия интегритет. Всеки може да провери дали съобщението е правилно 

подписано, използвайки публичния ключ. И за генерирането на подписа и за 

процеса на проверка съобщението (т.е. подписаните данни) се превръща  

в набор от символи с фиксирана дължина с помощта на одобрена хеш  

функция. Както оригиналът на съобщението, така и цифровия подпис  

са предоставени на разположение на верификатора. Верификаторът изисква  

уверение, че публичния ключ, използван за проверка на подписа, 

принадлежи на лицето, което твърди, че е генерирало цифров подпис.  

 

   По този начин, верификаторът иска да се удостовери, че подписващият е 

действителният собственик на двойката публичен / частен ключ, използвана 

за генериране  и проверка на цифровия подпис.  

 

    А свързването на самоличността на собственика с публичния ключ се 

извършва с цел осигуряване на това уверение. Проверяващият също изисква 

уверение, че публичния ключ е математически правилния ключ. 
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Електронен подпис (4) 
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Електронен подпис (5) 

   Ключови фактори за успеха на електронните подписи: по-нататъшното развитие и 
поддръжка за оперативно съвместими и трансгранични електронни подписи в 
информационното общество трябва да разчитат на създаването и / или 
рационализация на: 
 сигурна и стабилна правна рамка, обхващаща всички видове електронни подписи, 
цялата гама от продукти и услуги, свързани с електронни подписи, както и всички 
видове на удостоверителни услуги, не се ограничени с издаването и управлението на 
удостоверения, но обхващащи всяка друга услуга, свързана с електронните подписи, 
като например, тайм-стемпинг, дългосрочни (архивирани) подписи, услуги за 
валидиране на подпис и т.н., и като се вземе предвид необходимостта от включване 
на европейските правила в глобалния  международен контекст; 
 сигурна и стабилна техническа и стандартизационна рамка, обхващаща описания по-
горе набор от електронни подписи, продукти за електронен подпис и сертификационни 
услуги в широк смисъл, в съответствие с бизнес практиката за управление чрез 
международно признати стандарти ; 
 здрава и стабилна рамка на доверието за осигуряването на надеждни услуги, както и 
за практическото прилагане на електронните подписи, например, чрез подходящ 
надзор, доброволна акредитация на доставчиците на доверителни  услуги, както и за 
сертифициране на продуктите за електронен подпис и техните  приложения; 
 формално наслагване на тези рамки с юридически изисквания за съответствието на 
тези продукти за електронен подпис и услуги със съответните правни норми; 
 подходящо обучение и осведоменст относно тези рамки, 
 обмисляне на международни и трансграничната принципи за признаване на 
определен набор от квалифицирани електронни подписи. 
    Създаването на тези разумни и стабилни рамки и правилното и ефикасно 
взаимодействие между тези рамки са ключовите фактори за успех, за да убеди пазара 
и заинтересованите страни за възможните успешни реализации на електронните 
подписи. 
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Електронен подпис (6) 
    Доставчикът на услуги за валидиране на подпис трябва да предлага като минимум 
следното: валидация на сертификата (в т.ч. техническо валидиране и оценка на 
неговото качество), валидиране на подписа (отново техническо валидиране и оценка 
на качеството) и поддържане на някаква форма на модела на отговорността. В 
допълнение могат да бъдат включени някои допълнителни услуги, като семантичен 
анализ и услуги за историческо (архивно) валидиране. Приложената фигура показва 
систематичен преглед на тези услуги, функционалности и участието на 
заинтересованите страни. 
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XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)  
   Препоръката на ETSI XAdES включва концепция на политики за електронни подписи, 

които могат да бъдат използвани за установяване на техническа съгласуваност при 

валидиране на им. Когато цялостна политика на подписване, използвана от 

верификатора, е изрично посочена от подписващия или се подразбира от данните, 

които са подписани, тогава полученият резултат е съвместим и логичен. Когато 

политиката, която се използва от верификатора е нито посочена от подписващия, нито 

може да бъде изведена от други данни, тогава верификаторите, включително 

арбитрите, могат да получат различни резултати при валидиране на електронния 

подпис. Ето защо е необходима изчерлпателна политика за подписване, които да е 

възприета и от подпосващия, и от верификатора. Препоръката покрива електронните 

подписи за различните видове транзакции, включително бизнес транзакции 

(например, приложения за поръчка, договор,  фактура и пр.). Препоръката определя 

формати за усъвършенствани електронни подписи, които остават валидни за дълги 

периоди от време, в съответствие са с европейската директива и включват 

допълнителна полезна информация в общите случаи на употреба (като посочване на 

ангажиментите, получени при генериране на подписа). Това включва доказателство за 

неговата валидност, дори ако подписващият или валидаторът по-късно се опитват да 

се отрекат валидността на подписа. Препоръката използва тайм-стемпи или надеждни 

записи, за да докаже валидността на подписа дълго след нормалната 

продължителност на живота на критичните елементи на електронния подпис и да 

подкрепи недопускането на отхвърляне. Тя също така уточнява опционалното 

използване на допълнителни тайм-стемпи, за да предостави дълготрайна защита 

срещу ключови компромиси или отслабване на алгоритмите. 


