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Úvod

Přenos  dokumentů  v elektronické  podobě  je  již  dnes  naprosto  běžným jevem.

Nikoho nepřekvapí, že pro výpis z banky nemusí na poštu, ale přijde mu do emailové

schránky  nebo  že  k dokumentu  se  mohou  ve  stejnou  dobu  dostat  zaměstnanci

v několika  pobočkách.  Lidé  již  vnímají elektronické  dokumenty  jako rovnocenné

běžným papírovým, v některých případech je i upřednostňují.  Co ale dělat,  pokud

chceme předat  podepsaný dokument?  Skenování  papíru  s podpisem ztrácí  velkou

část z výhod elektronické komunikace a navíc ne vždy je takové řešení dostačující.

Zde vstupuje do hry elektronický podpis.

Elektronický podpis má oproti běžnému podpisu některé výhody, např. zajistí, že

se dokument od podpisu nezměnil, zároveň se ale objevuje problém s jeho ověřením.

Běžný podpis můžeme zkontrolovat podle podpisového vzoru na jiném dokumentu

nebo  na  občanském  průkazu,  ale  u  podpisu  elektronického  není  z principu  jeho

fungování  ověření  takto  přímočaré.  Tato práce se  zabývá  teoretickými  principy

ověřování elektronického podpisu a následně se zaměřuje na  problematiku podpisů

na  PDF  dokumentech,  jakožto  jednoho z nejčastějších  formátů  pro  přenos

dokumentů.

Součástí  této  práce  je  prototypová aplikace,  která  umožňuje  ověření

elektronických podpisů v PDF dokumentu. Základní funkcí je ověření podpisu podle

legislativy České  republiky,  ale  je  umožněn  výrazný  zásah  do  pravidel,  která  se

používají pro ověřování. Případným zájemcům aplikace dále usnadňuje pochopení

struktury elektronického podpisu.

První kapitola této práce předkládá základní informace o elektronickém podpisu,

principy jeho vytvoření i ověřování a aktuální legislativní pohled. Druhá kapitola se

zabývá konkrétně  formátem PDF a jeho  možnostmi  ve  spojení  s elektronickým

podpisem.  V kapitole  třetí se  zaměříme  na  problémy  při  ověřování  podpisů,

následované  návrhem  vlastního  řešení  a  jeho  implementací  v podobě  aplikace.

Programátorská  dokumentace  se  nachází  v páté kapitole.  V poslední  kapitole  je

uveden přehled podobných aplikací a jejich srovnání.  Příloha obsahuje uživatelskou

dokumentaci popisující funkce a ovládání vytvořené aplikace.
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 1 Elektronický podpis

 1.1 Základní pojmy

U čtenářů této práce se předpokládá alespoň základní znalost principu a fungování

elektronického podpisu, přesto zde v úvodu bude tato teorie stručně popsána. Bude

tak  ustanovena  teoretická  základna  pro  následující  kapitoly  a hlavně  definována

použitá terminologie. Vysvětlovat do detailu většinu použitých technologií by bylo

zdlouhavé  a pro  tuto  práci  i zbytečné,  proto  budou  uvedeny pouze  zjednodušené

základní vlastnosti týkající se přímo elektronického podpisu.

Za  elektronický  podpis  považujeme  data  nějakým  způsobem  svázaná

s dokumentem, na základě kterých lze zjistit integritu, identifikaci a nepopiratelnost.

Tedy zjistit, zda byl dokument od podpisu změněn, identifikovat osobu, která podpis

vytvořila a prokázat, že to byla opravdu tato osoba (1).  Intuitivně používáme slovo

podepsat  pro vytvoření elektronického podpisu dokumentu,  a místo elektronického

podpisu píšeme pouze podpis, jelikož tento text o jiném podpisu nepojednává.

Základní  technologií,  na  které  je  založeno  elektronické  podepisování,  je

asymetrická kryptografie. Jedná se o matematickou metodu, která umožní vytvoření

unikátního  páru  složeného  ze  soukromého a  veřejného  klíče.  Soukromý klíč  se

využívá  při  vytváření  podpisu,  veřejný  klíč  při  ověřování  podpisu.  Metody

asymetrické kryptografie zajistí, že ověření podpisu lze provést pouze odpovídajícím

veřejným klíčem a že ze znalosti veřejného klíče nelze odvodit klíč soukromý. Toto

tvrzení bohužel není úplně přesné, nalézt  soukromý klíč k danému veřejnému  klíči

lze  vždy  minimálně  testováním  všech  možných  variant.  Počet  variant  roste

exponenciálně  s délkou  klíče  a tedy  pro  rozumně  dlouhý  klíč  je  tato  metoda  v

současnosti považována za bezpečnou.

Klíče si vytváří žadatel  sám a veřejný klíč předává certifikační autoritě, která ho

zpřístupní jako  součást certifikátu.  Certifikační  autorita  poskytuje  prostředky pro

vytvoření klíčů, a ve specifických případech i klíče vytváří, přesto ani ona nesmí znát

soukromý  klíč,  který  patří  jinému  subjektu. Certifikát,  kromě  veřejného  klíče,

obsahuje informace o vlastníkovi klíčů, vydavatelské certifikační autoritě, parametry

certifikátu  a  podpis  celého  certifikátu  založený  na  soukromém klíči  certifikační
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autority. Certifikáty jsou veřejně dostupné, obecně se šíří jako součást podepsaného

dokumentu.  V praxi  se  často  setkáme  s výrazem  „podepsáno  certifikátem“.  Přes

nesmyslnost  tohoto  označení  samozřejmě  chápeme,  že  jde  o podpis  vytvořený

párovým soukromým klíčem ke klíči veřejnému obsaženému v daném certifikátu.

Jelikož  vystavené  certifikáty  jsou  podepsané  certifikační  autoritou,  musí  i tato

autorita  mít  vlastní  certifikát.  Certifikační  autority mohou tvořit  (a často  opravdu

tvoří)  hierarchii,  kdy  nadřízená  autorita  vytvoří  klíče  pro  autoritu  podřízenou

a vlastním  klíčem  podepíše  její  certifikát.  Nejvyšší  autorita  pak  podepíše  svůj

certifikát vlastním klíčem a je označována jako kořenová.

V reálném použití je důležitý pojem důvěryhodná kořenová certifikační autorita.

Jedná se o autoritu, jejíž certifikát označíme za důvěryhodný. Tento termín je zásadní

pro ověřování platnosti podpisu.

Certifikační  autoritu  si  může  každý  zřídit  vlastní,  tuto  funkcionalitu  mají  jak

běžné operační systémy (např. založené na jádře Linuxu nebo Windows serveru), tak

množství jiných aplikací včetně freeware, a pro vnitrofiremní použití je toho i často

využíváno.  Při  využití  přesahujících  jednu  organizaci  se  běžně  používají  veřejné

komerční certifikační autority.

Platnost certifikátů je časově omezena,  u většiny koncových uživatelů na jeden

rok,  a po  skončení  platnosti  již  není  použití  certifikátu  považováno  za  platné.

V případě  ztráty  nebo  zcizení  soukromého klíče  je  nutné  zneplatnit  certifikát

okamžitě, aby bylo zřejmé, že podpisy založené na odpovídajícím klíči již nejsou

považovány  za  platné.  Metod  pro  zveřejnění  neplatných  certifikátů  je  více.

Nejčastější  metodou jsou seznamy odvolaných certifikátů,  běžně se označují  jako

CRL z anglického originálu certificate revocation list. Další  variantou je protokol

OCSP, který má výhodu především v rychlosti zveřejnění, ale kvůli implementační

náročnosti není moc rozšířený.

Do procesu vytváření i ověřování elektronického podpisu vstupují ještě hashovací

funkce.  Jejich  princip  je  takový,  že  z libovolně  dlouhého  vstupu  vytvoří  řetězec

pevně  dané  délky  a zároveň  platí,  že  pro  každé  dva  vstupy  je  výsledek  různý.

Podobně  jako  u asymetrické  kryptografie  ani  toto  není  úplně  přesné.  Princip

hashovacích funkcí nevylučuje, že ze dvou různých vstupů nevznikne stejný výstup,
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ale volíme takové funkce, kde je tato situace dostatečně nepravděpodobná.  V našem

případě je vstupem podepisovaný soubor a výstup označujeme jako hash. Podpis ve

skutečnosti není založen na celém souboru, ale pouze na jeho hashi, který je obecně

výrazně  menší,  než  podepisovaný soubor a jeho použití  místo  souboru ušetří  čas

i výkon při zpracování.

Konkrétních algoritmů, které se používají pro elektronický podpis, jak pokud jde

o asymetrickou kryptografii,  tak  i pro hashovací  funkce,  je  hodně.  Nejběžnějším

kryptografickým algoritmem je RSA, který užívá klíče nejčastěji o velikosti násobku

kilobitu  (může  být  i menší,  ale  poskytovaná  bezpečnost  je  minimální).  Aktuálně

používaná délka klíče považovaná za bezpečnou je 2048 bitů. Hashovacích algoritmů

se  používá  více.  Stále  se  často  objevuje  SHA-1,  ačkoli  již  není  považován  za

dostatečný a nahrazuje ho SHA-256 (2).

Dalším důležitým pojmem spojeným s elektronickými podpisy je časové razítko.

Princip jeho vytvoření je stejný jako u podpisu, ale časové razítko slouží pouze jako

časový údaj, neplní funkci podpisu. Obsahuje údaj o čase, který potvrzuje, že v daný

čas již dokument existoval. Stejně jako u certifikačních autorit, i u časových razítek

se běžně používají služby veřejných komerčních poskytovatelů.

 1.2 Ověřování

Ověření elektronického podpisu není čistě přímočará operace, ale je třeba správně

nastavit ovlivňující faktory, z nichž asi nejdůležitější je časový okamžik, ke kterému

bude  ověření  provedeno.  Existuje  obecné  nastavení  specifikované  zákonem,

a v důsledku  toho  považované  za  správné,  přesto  mohou  být  v mnoha  případech

požadovány jiné podmínky ověření.

Ověření podpisu lze rozdělit na dvě části. První je test integrity dokumentu. Tato

část je relativně jednoduchá. Při ověření se poskytnutým veřejným klíčem rozšifruje

podpis a porovná se s hashem vytvořeným z dokumentu. Pokud jsou hodnoty stejné,

nebyl soubor od podpisu změněn, integrita je zachována a pokračuje se v ověřování

podpisu. V opačném případě byl soubor pozměněn, a tedy podpis každopádně není

platný.

4



Druhá část ověření již je trochu složitější, jedná se o ověření platnosti certifikátu,

který  je  spojen  s podpisem,  a zde  se  projevuje  důležitost  volby  posuzovaného

okamžiku.  Pro certifikát i všechny nadřazené certifikáty v hierarchii je nutné ověřit

jejich  platnost  v  posuzovaném  okamžiku. Základní  ověření  spočívá  v kontrole

platnosti,  která  je  uvedena  přímo  v každém certifikátu.  Pokud  je  posuzovaný

okamžik mimo platnost certifikátu, ať před ním nebo po něm, nedokážeme o podpisu

říci, zda je nebo není platný.

Jak již bylo řečeno dříve, platnost certifikátu je možné ukončit předčasně a tedy

druhou částí kontroly platnosti certifikátu,  je zjišťování, zda daný certifikát  nebyl

k posuzovanému okamžiku odvolán. V takovém případě by byl podpis označen za

neplatný.

Problém s výsledkem ověření je zmíněná možnost „nevíme“, která je silně závislá

na  volbě  posuzovaného  okamžiku.  Ideální  situací  by  bylo  se  této  situaci  úplně

vyhnout. Jak bude zmíněno později, často v tomto ohledu pomohou časová razítka,

díky kterým můžeme volit vhodnější posuzovaný okamžik. Zároveň je možné tento

problém zmenšit alespoň u nadřazených certifikátů správným nastavením certifikační

autority.  Je  dobrým  doporučením  pro  certifikační  autority,  mít  vlastní  certifikát

s delší platností a vydávat certifikáty jen tak dlouho, aby jejich platnost nepřesáhla

platnost  certifikátu certifikační  autority.  V praxi  je  běžné,  že certifikační  autority

přestávají  vystavovat  certifikáty  nejpozději  v polovině  platnosti  svého  certifikátu

a následně si pro sebe obstarají certifikát nový.

 1.3 Kvalifikované autority a uznávané podpisy

Postup  popsaný  v předchozí  kapitole  ověří  pouze  formální  správnost  podpisu.

Integritu  dokumentu  zajistí  prakticky  každý  podpis,  pro  zajištění identifikace

a nepopiratelnosti jsou však nutné další podmínky. Jelikož údaje o podepisující osobě

jsou obsaženy v certifikátu, záleží čistě na certifikační autoritě, jaké údaje, zda vůbec

nějaké, do  certifikátu  vloží.  Pokud  chceme  spoléhat  na  informace  z certifikátu,

musíme důvěřovat certifikační  autoritě,  která vystavila  certifikát,  že je dostatečně

zabezpečena a že údaje v certifikátech jsou pravdivé.
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 Důvěryhodné  certifikační  autority  mohou  být  pro  každého  různé,  například

zaměstnanec  důvěřuje  firemní  certifikační  autoritě,  ale  nemá  důvod  důvěřovat

certifikační  autoritě  konkurenční  firmy.  Aby se  certifikáty  daly  používat  obecně,

musí existovat určité certifikační autority, které jsou důvěryhodné globálně, a které

dostatečně ručí za informace ve vydaných certifikátech.

Pro  certifikační  autoritu  existují v principu  dvě  metody,  jak  se  stát  všeobecně

důvěryhodnou.  První  je  čistě  komerční,  kdy certifikační  autority  platí  výrobcům

software, aby společně s ním distribuovali  kořenový  certifikát certifikační autority.

Takto je například v systému Windows několik velkých certifikačních autorit, které

jsou  při  standardním ověřování  podpisu  považovány  systémem  za  důvěryhodné

a běžný  uživatel  nemá  vědomosti  ani  schopnosti,  aby mohl  situaci  změnit.  Tyto

certifikační autority  mohou být kontrolované podle pravidel výrobce software, ale

také  nemusí být  kontrolované  nijak a mohou do certifikátů vkládat informace dle

libosti, a neměli bychom tedy těmto autoritám bezmyšlenkovitě věřit.

Druhou  možností  je  cesta  jisté  standardizace.  Pro  tento  účel  existuje  v české

legislativě zákon (3), který definuje pojem kvalifikovaná certifikační autorita. Pokud

je  certifikační  autorita  kvalifikovaná,  je u ní  zajištěna  bezpečnost  a informace  ve

vydávaných  kvalifikovaných  certifikátech  musí  být  ověřené.  Kvalifikovaná

certifikační autorita se musí ohlásit na  Ministerstvu vnitra a je  na ni  z jeho strany

dohlíženo.  Informace v kvalifikovaných certifikátech lze považovat za platné. Ještě

vyšším  stupněm  je  akreditovaná  certifikační  autorita,  která  splňuje  všechny

podmínky  kvalifikované  certifikační  autority  a zároveň  úspěšně  prošla  akreditací

Ministerstva vnitra.

Podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vystaveném akreditovanou

certifikační autoritou se nazývá uznávaný. Jedná se o nejvyšší stupeň podle kontroly

certifikační autority, jak říká zákon. Jedná se o jediný typ podpisu, který je možné

použít pro komunikaci se státní správou a který je postaven na stejnou úroveň jako

vlastnoruční podpis.

Obdobným  pojmem  je  uznávaná  elektronická  značka.  Rozdíl  mezi  podpisem

a značkou  je  ten,  že  podpis  může  vytvořit  pouze  fyzická  osoba,  kdežto  značku

i právnická osoba. Rozdíl tedy není technický, ale pouze legislativní. Kvalifikovaný
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certifikát  může  získat  pouze  fyzická  osoba,  pro  právnickou  osobu  je  určen

kvalifikovaný  systémový  certifikát.  A právě  na  jeho  základě  vzniká  uznávaná

elektronická značka.

Kvalifikovaná  certifikační  autorita  může  také  vystavovat  kvalifikovaná  časová

razítka, která jako součást podpisu, případně samostatně, slouží jako důvěryhodné

potvrzení, že v daném čase již dokument existoval a od té doby se nezměnil.

 1.4 Legislativa

Elektronický podpis, který se stává běžnou součástí agendy i státní správy, musí

být  nutně  legislativně  ošetřen,  aby  jeho  použití  bylo  bezpečné  a jednoduché.

Základem je směrnice platná pro všechny státy Evropské Unie  (4),  která přikazuje

jednotlivým státům vytvořit  právní  předpisy v souladu  s touto  směrnicí.  Jednotný

základ zajistí jednoduchou možnost přeshraničního použití certifikátů.

Realizací  výše  uvedené  směrnice  je  v České  republice  zákon  o elektronickém

podpisu v platném znění (3), který definuje požadavky na podpis a povinnosti osob

a organizací spojených s elektronickým podepisováním.

Přesné  požadavky na  kvalifikovaný certifikát  jsou  uvedeny v § 12.  Pro  nás  je

důležité,  že  certifikát  musí  obsahovat  jméno  podepisující  osoby (případně  název

firmy),  elektronickou  značku  certifikační  autority,  počátek  a konec  platnosti

certifikátu,  unikátní  číslo  certifikátu u dané  certifikační  autority a označení,  že  se

jedná o kvalifikovaný certifikát. 

Jsou  zde  v § 6  definovány  požadavky  na  kvalifikovanou  certifikační  autoritu,

primárně týkající  se zabezpečení  certifikační autority,  požadavků na uchování dat

a dále  povinnosti  při  vystavování  kvalifikovaných  certifikátů.  Kvalifikovaná

certifikační  autorita  musí  před  vystavením  kvalifikovaného  certifikátu  bezpečně

ověřit  identitu  žadatele,  vytvořit  kvalifikovaný  certifikát  se  všemi  náležitostmi

definovanými  v tomto  zákoně  a umožnit  okamžité  zneplatnění  certifikátu

a zveřejnění tohoto stavu.

Za  důležitý  bod  považuji  odpovědnost,  která  je  celá  nesena  kvalifikovanou

certifikační  autoritou.  Pokud je  tedy někomu učiněna škoda na základě důvěry v

kvalifikovaný  certifikát,  který  obsahuje  nepravdivé  údaje  nebo  bylo  opomenuto
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odvolání certifikátu a certifikát byl použit správně, je celá vina na straně certifikační

autority.  Samozřejmě  pokud  certifikační  autorita  nic  neopomněla,  certifikát  byl

odvolán,  ale  druhá  strana  neprovedla  ověření  odvolání  a  tedy neprovádí  ověření

certifikátu podle legislativních norem, jde případná škoda za důvěřující stranou.

Paragrafy 9  a 10  upravují podmínky nutné  pro  akreditaci  certifikační  autority,

které  jsou  kromě  oprávnění  k podnikatelské  činnosti  shodné  s požadavky  na

kvalifikovanou certifikační  autoritu,  a činnosti  Ministerstva  vnitra  spojené s  touto

agendou.  Zákon  zároveň  zaručuje,  že  kvalifikovaný  certifikát  vystavený

akreditovanou certifikační  autoritou  v jiném státě,  lze  v České  republice  používat

stejným způsobem, jako by byl vystaven zde.

Dalším důležitým českým dokumentem je  vyhláška  č. 212/2012 Sb.  (5),  která

definuje postupy pro ověření elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném

certifikátu. Vyhláška říká, že časový okamžik, ke kterému se ověření provádí, by měl

být  čas  doručení  dokumentu,  případně  nejčasnější  okamžik,  kdy  podpis  již

prokazatelně existoval. Pokud certifikát není v tento okamžik platný a k dokumentu

je  připojeno  kvalifikované  časové  razítko,  ověřuje  se  platnost  k času  v časovém

razítku. Časové podmínky pro ověření časového razítka jsou stejné jako u podpisu,

tedy  čas  doručení  dokumentu,  případně  nejčasnější  okamžik,  kdy časové  razítko

prokazatelně existovalo, případně čas z dalšího časového razítka, připojeného v době

platnosti ověřovaného časového razítka.

Vyhláška  dále  říká,  že  při  ověřování,  zda  byl  certifikát  zneplatněn,  pomocí

seznamu odvolaných certifikátů,  se  použije  poslední  seznam vydaný  ve  lhůtě 24

hodin po okamžiku, ke kterému se provádí ověření,  nebo každý následující seznam

vydaný před koncem řádné platnosti certifikátu. Pokud je certifikát platný méně než

24  hodin  po  okamžiku,  ke  kterému  se  provádí  ověření,  jsou  rozhodné  všechny

seznamy vydané od posledního v době platnosti do vypršení 24 hodin od okamžiku,

ke kterému se provádí ověření.

Posledním  významným  bodem  vyhlášky  je  definice  jednoznačného

bezvýznamového identifikátoru podepisující osoby, který je možné vložit jako jeden

z parametrů  do  certifikátu.  Jedná  se  o unikátní  číslo  ze  specifikovaného  rozsahu,
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které  může sloužit  například  jako  identifikátor  osoby  pro  Ministerstvo  práce

a sociálních věcí. 

Již víme, že kvalifikované a akreditované certifikační autority jsou pod dohledem

státu, v našem případě pod dohledem Ministerstva vnitra. Aby byly tyto certifikační

autority snadno dohledatelné a to i z pohledu jiných států, existuje standardizovaný

formát,  ve  kterém  musí  jednotlivé  členské  státy  Evropského  Společenství

zveřejňovat dohlížené certifikační autority se sídlem v daném státu  (6) (7).  Tento

seznam,  označovaný TSL – Trusted Services Lists, musí mít  vždy lidsky čitelnou

podobu a původně doporučovaná strojově  zpracovatelná verze je podle novely již

také  povinná.  V seznamu  jsou  uvedeny  všechny  údaje  pro  dostatečné  ověření

kvalifikovaných  certifikátů  vystavených  na  základě  certifikátů  zveřejněných

certifikačních autorit.

Posledním důležitým dokumentem je opět rozhodnutí Evropské komise (8), které

sjednocuje  používané  formáty  elektronických  podpisů  v jednotlivých  státech

Evropské Unie. Jsou zde stanoveny přesné formáty podpisů, které musí orgány všech

států být schopny ověřit, a tedy elektronicky zpracovat podepsané dokumenty. Díky

tomuto  rozhodnutí  se  zavádí  použití  pokročilejších  podpisů  než  bylo,  a stále  je,

běžné.  Používané formáty definuje  ETSI (European Telecommunications Standards

Institute, v českém překladu Evropský ústav pro telekomunikační normy) a souhrnně

jsou  označovány  jako  PDF  Advanced  Electronic  Signatures  (PAdES).  Jedná  se

o rozšíření  a částečné  upravení  specifikace  PDF týkající  se  použitelného  formátu

podpisu. Přesnější rozdíly a specifikace jednotlivých formátů jsou probrány později.

ETSI  také  definuje,  jaké  algoritmy  a velikosti  klíčů  jsou  podporované

a doporučené pro použití  v elektronickém podepisování  (9).  Jak již  bylo zmíněno

dříve, hashovací funkce SHA-1 již není považována za bezpečnou, přesto je to jediná

funkce, u které je požadována schopnost zpracování. SHA-256 je doporučována pro

všechna použití,  kromě požadavků  na  extrémně dlouhou  bezpečnost.  Z algoritmů

asymetrické kryptografie je vyžadována znalost pouze RSA, ale je doporučeno, aby

software byl schopen zpracovat také DSA a ECDSA.
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 2 Elektronické podpisy na PDF dokumentu

 2.1 Verze PDF

Portable Document Format, pro který se běžně používá zkratka PDF, vznikl na

začátku devadesátých let minulého století ve společnosti Adobe ze základů jazyka

PostScript.  Základním cílem bylo umožnit  uživatelům jednoduchou a na prostředí

nezávislou možnost výměny dokumentů,  všechny potřebné informace pro správné

zobrazení dokumentu jsou obsaženy v něm samotném. Do dnešní doby prošel formát

PDF několika úpravami a stal se  nepsaným standardem pro výměnu elektronických

dokumentů. Aktuální verze je 1.7  (10), která byla zároveň  publikována jako ISO

32000-1 a je podkladem pro tuto práci.  Práce na následné specifikaci ISO 32000-2

byly zastaveny a neočekává se jejich obnovení.

PDF dokument umožňuje pojmout mnoho různých druhů obsahu, od textu přes

3D grafiku až po interaktivní prvky, a kvůli této variabilitě je formát relativně složitý.

Cílem  této  práce  není  detailní  popis  formátu  PDF,  a proto  jsou  v této  kapitole

probrány  pouze  části,  které  jsou  nějakým  způsobem  důležité  pro  pochopení

a zpracování  elektronického  podpisu  na  PDF  dokumentu.  Pro  další  informace

o tomto formátu odkazuji čtenáře na PDF referenci (10).

Za zmínku stojí také formát PDF/A. Jedná se o oficiální archivační verzi formátu

PDF pro dlouhodobé uchování dokumentů. Hlavní předností je naprostá nezávislost

na  platformě a obsažení  všech informací  nutných pro  zobrazení  dokumentu,  tedy

například i fontů. PDF/A-1 je definováno ve standardu ISO 19005-1 a je založeno na

PDF verzi 1.4. Přestože zde již je určitá podpora pro elektronické podpisy, nejsou

podporovány všechny možnosti, které jsou dnes dostupné. Proto bylo v roce 2011

vydáno ISO 19005-2, kde je definován formát PDF/A-2, který je již založen na ISO

32000-1, a tedy podporuje vše, co je popsáno dále v této práci.
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 2.2 Formát dokumentu

PDF dokument  je  binární  soubor reprezentovaný jako řetězec  8,  výjimečně 7,

bitových znaků. Přesto, že se jedná o znaky, v případě 7 bitové varianty ze znakové

sady ASCII, je nutné zpracovávat soubor jako binární,  a ne jako textový, protože

například záměna znaků konce řádků dokument poškodí. Každý dokument je možné

reprezentovat  pouze  pomocí  ASCII  znaků,  přesto  se  v naprosté  většině  případů

používají  znaky  využívající  celou velikost  jednoho  bajtu  kvůli  ušetření  velikosti

souboru.

Na  vyšší  úrovni  je  dokument  složen  z objektů.  Každá  součást  dokumentu  je

uložena  v nějakém objektu  a objekty  mohou  být  vzájemně  propojeny.  Na  pořadí

objektů  v dokumentu  nezáleží,  jejich  zpracování  a umístění  je  také  nadefinováno

v rámci objektů. PDF formát obsahuje 8 základních druhů objektů a kromě hodnot

typu Boolean a Null je nutné porozumět všem.

• Number Celé  nebo  desetinné  číslo,  velikostí  ani  přesností  není

formátem  PDF omezeno,  závisí  pouze  na  systému,  kde  je

dokument  zpracováván.  Pokud  nebude  třeba  více

specifikovat, budeme dále v textu využívat obecné označení

číslo.

• String Textový řetězec, jehož délka je opět omezena pouze vnějším

systémem.  Může  být  zapsán  ve  znakové  podobě,  která  je

uzavřena v běžných závorkách „( )“, nebo  v hexadecimální

podobě, která je v lomených závorkách „< >“.

• Name Posloupnost  znaků,  která  udává  unikátní  označení.  Prvním

znakem je lomítko „/“, které se do vlastního jména nepočítá.

• Array Pole  objektů  uzavřených  v hranatých  závorkách  „[  ]“.

Položky v poli mohou být různého typu, včetně dalších polí,

a velikost je omezena systémem.
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• Dictionary Asociativní  tabulka,  která  obsahuje  páry  klíč  –  hodnota,

v češtině  je  dále  používán pro  tento  typ  objektu název

knihovna.  Klíč  musí  být  typu  jméno,  hodnota  může  být

libovolného typu, včetně další knihovny. Posloupnost párů je

uzavřena v dvojitých lomených závorkách „<< >>“.

• Stream Bez  ohledu  na  implementaci  umožňuje  uchovat libovolně

dlouhý řetězec  bytů.  Vždy obsahuje  knihovnu,  ve  které  je

například  délka  dat,  a následují  vlastní  data  uzavřená  mezi

klíčová slova „stream endstream“. 

Kombinací  těchto  základních  objektů  lze  vytvořit  složitější  konstrukce,  které

obsahují všechna data určitého elementu. Jak může vypadat objekt v PDF dokumentu

ukazuje následující příklad.  Jedná se o knihovnu, která kromě hodnot typu jméno

obsahuje také pole, číslo, řetězec i vnořenou další knihovnu. 

<<

/Type /Annot

/FT /Sig

/F 4

/Rect [ 0 840 0 840 ]

/T (Sig_18802363)

/V <<

/Type /Sig

/Filter /Adobe.PPKMS

/M (D:20120227232432+01'00')

/Contents <3082085006092a864886f70d0000>

   >>

>>

Struktura celého dokumentu by se dala pomyslně rozdělit na čtyři části – hlavička,

tělo,  cross-reference  tabulka  a patička.  Přesto,  že  každá  z částí  má  specifickou

funkci, jejich oddělení je pouze formální.
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Všechny  části  kromě  těla  obsahují  pouze  pomocné  údaje  pro  zpracování

dokumentu. Hlavičkou je pouze jeden řádek s informací o verzi PDF formátu, podle

které je dokument vytvořen. Tedy například pro aktuální verzi 1.7 bude dokument

začínat řádkem

%PDF-1.7

Cross-reference tabulka uchovává odkazy na jednotlivé objekty v těle a zajišťuje

tak  přímý  přístup  ke  konkrétním  datům  bez  nutnosti  čtení  celého  dokumentu.

Podrobnější  popis  se  nachází  v následující  kapitole.  Patička  obsahuje  několik

klíčových slov, odkaz na začátek cross-reference tabulky, jednu knihovnu a označení

konce souboru.

Trailer

<<

key value

…

>>

startxref

1415

%%EOF

Tělo dokumentu je složeno z jednotlivých objektů popsaných výše, které obsahují

veškerá uživatelská data,  tedy co,  jak a kde bude v dokumentu zobrazeno,  včetně

chování  interaktivních  prvků.  V této  části  jsou  také  uloženy  všechny  případné

elektronické podpisy dokumentu.

Tvůrci formátu PDF pamatovali také na úpravy dokumentu, takže mohou probíhat

formou  přidávání  změn  na  konec  souboru.   Hlavní  výhodou je  rychlost  úpravy,

protože nemusí být přepsán celý dokument, ale pouze se přidají změněné a doplněné

objekty  a za ně se doplní nová cross-reference tabulka a patička. Další  výhoda se
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vztahuje  k elektronickým podpisům,  protože  je  možné  se  i po  změně  dokumentu

vrátit k přesné původní podobě, ke které se vztahuje podpis. Zároveň se to týká také

vícenásobného podepisování.

 2.3 Zpracování dokumentu

Jak již bylo zmíněno v předchozí  kapitole,  informace o elektronickém podpisu

jsou v PDF dokumentu uloženy v objektu, stejně jako všechna ostatní data. Abychom

mohli podpis zpracovat, musíme ho nejprve nalézt.

Základní  zpracování  PDF  dokumentu  se  provádí  od  konce.  Poslední  řádek

dokumentu  musí  obsahovat  značku  konce  souboru,  ta  dále  není důležitá.  Na

předposledním řádku je číslo, které udává pozici od začátku souboru, kde se nachází

poslední cross-reference tabulka. Od verze 1.5 se již nemusí jednat o tabulku, ale

může se použít cross-reference stream. Nejprve popíšeme, jak pracovat s tabulkou.
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Úpravy těla n

Cross-reference tabulka n

Upravená patička n



Cross-reference tabulka je jediná část PDF dokumentu, která má pevný formát,

což umožňuje náhodný přístup k jednotlivým jejím položkám. Tabulka je rozdělena

do sekcí, které vznikají společně s úpravou dokumentu, při každé změně dokumentu

se vytvoří  jedna  nová sekce.  Každá sekce je uvozena klíčovým slovem xref  a  je

rozdělena na podsekce. Každá podsekce začíná řádkem s dvojicí čísel. První udává

číslo  prvního  záznamu  v podsekci,  druhé  je  počet  záznamů  v podsekci.  Na

následujících řádcích jsou pak vlastní záznamy.  Každý záznam odkazuje na jeden

objekt a má délku přesně 20 bytů.

xref

0 1

0000000000 65535 f

1 1

0000057090 00000 n

35 2

0000057160 00000 n

0000067817 00000 n

Prvních  10 bytů záznamu obsahuje odkaz na objekt.  Jedná se o pozici  objektu

v dokumentu udávanou vzdáleností od začátku. Druhé číslo udává generaci objektu.

Pokud se objekt při  změně dokumentu smaže,  může se stejné číslo  použít  znovu

a vždy  se  zvedá  číslo  generace.  Poslední  znak  na  řádku  udává,  zda  se  záznam

používá – v takovém případě je zde n, nebo je záznam volný – značí písmeno f.

Informace  v předposledním  řádku  souboru  nás  dovedla  k jedné  sekci  cross-

reference  tabulky,  ale  pokud byl  dokument  upravován,  obsahuje  sekcí  více  a pro

kompletní  pokrytí  dokumentu  je  musíme  znát  všechny.  K tomuto  účelu  použije

informace v patičce,  konkrétně  z její  knihovny.  Pokud je  v dokumentu  ještě  další

cross-reference sekce, knihovna obsahuje položku s názvem Prev. Její hodnota udává

pozici v dokumentu, kde se tato sekce nachází. Jelikož patička následuje přímo za

cross-reference  sekcí,  je  možné  opět  otestovat,  zda  knihovna  předchozí  patičky

obsahuje položku s názvem Prev a případně postupovat stejným postupem až k první

verzi.
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Cross-reference  tabulka  je  v principu  jednoduchá,  cross-reference stream je  již

sofistikovanější  řešení,  které lépe  využívá  datový  prostor,  umožňuje  přístup

k některým datům novým způsobem a je standardním objektem, stejně jako všechna

ostatní data v dokumentu.

Knihovna cross-reference streamu obsahuje následující důležité položky:

• Type Typ streamu, v tomto případě vždy Xref.

• Size Počet záznamů ve streamu.

• Index Volitelná hodnota udávající rozdělení na podsekce.

• Prev Stejná funkce jako v patičce.

• W Pole  obsahující  tři  čísla.  Každý  záznam  v  cross-reference

streamu obsahuje tři hodnoty a toto dole udává délku každé

z nich.

• Filter Volitelná  položka,  udává  typ  zakódování  dat,  pokud  bylo

nějaké použito.

Data streamu bývají často zakódována pro další zmenšení velikosti. Je tedy nutné

nejprve  provést  dekódování  a až  následně  procházet  jednotlivé  záznamy.  První

hodnota každého záznamu označuje typ položky, který určuje význam zbylých dvou

hodnot. Pro naše použití je nejdůležitější typ 1, který určuje používaný objekt a kde

druhá položka značí umístění objektu v dokumentu a třetí určuje generaci.

 Cross-reference tabulky a streamy je možné kombinovat, jak záměrně, kvůli jisté

kompatibilitě  s verzemi  staršími  než  1.5,  tak  neúmyslně  při  změnách  dokumentu

v různých aplikacích.  Vždy ale  platí,  že  je nutné projít  všechny,  aby bylo možné

přistupovat  ke  všem  objektům  obsaženým v dokumentu  včetně  případných

elektronických podpisů.
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 2.4 Podpis v PDF

Elektronický podpis  je  ve formátu  PDF považován za  interaktivní  pole  a jeho

struktura je  podobná ostatním interaktivním prvkům jako je tlačítko nebo combo

box.  Interaktivní funkcionalita byla do formátu PDF přidána ve verzi 1.2,  digitální

podpis pak ve verzi 1.3. Interaktivní pole jsou tvořena knihovnou, ve které je položka

s označením typu pole. V případě podpisu vypadá takto

/FT /Sig

Součástí  této  knihovny,  případně  jako  navázaná  knihovna,  je  anotace

interaktivního pole. Anotace primárně definuje jak a kde bude dané pole zobrazeno

v dokumentu.  V případě podpisu je asi nejzajímavější, zda je podpis viditelný nebo

ne. Pokud viditelný být nemá, umístí se s nulovou velikostí na kraj obrazu, jak je

vidět v příkladu

<<

/Type /Annot

/Subtype /Widget

/FT /Sig

/Rect [ 0 840 0 840 ]

/V 35 0 R

>>

Pro účely této  práce  je  nejdůležitější  položka  označená pouze  V.  Její  hodnota

obsahuje buď přímo, nebo odkazem jako v předchozím případě, knihovnu podpisu.

Tato knihovna obsahuje kompletní informace o podpisu, které jsou nutné pro jeho

ověření.  Většina položek není povinná nebo se vyskytuje jen při určitém nastavení.

Je  důležité  upozornit,  že  hodnoty  položek  v knihovně,  kromě  vlastního  podpisu,

nejsou  nijak  ověřovány  a tedy  v nich  může  být  uvedena  libovolná  informace.

Následuje  seznam  důležitých  a zajímavých  položek,  které  se  mohou  objevit

v knihovně podpisu.

• Type Typ   PDF  objektu.  Nepovinná,  ale  využívaná  položka.

V případě podpisu má hodnotu Sig.
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• Filter Jedna  z mála  povinných  položek.  Jedná  se  o jméno

doporučeného   správce  podpisu.  Správcem  podpisu  se

v tomto smyslu myslí  softwarový nástroj,  který je  schopen

zpracovat formát podpisu, který je použit.  Jelikož cílem této

práce  je  vytvořit  systém  vlastní,  není  tato  položka  příliš

důležitá.

• SubFilter Definuje způsob kódování podpisu. PDF ve verzi 1.6 definuje

tři  možné  hodnoty:  adbe.x509.rsa_sha1,  adbe.pkcs7.sha1

a adbe.pkcs7.detached, přičemž poslední zmíněná hodnota je

nejběžnější. Kromě těchto subfiltrů definovaných společností

Adobe existují další, které si vytváří výrobci software nebo

standardizační orgány, například ETSI.CAdES.detached.

• Contents Binární data vlastního podpisu. Tato položka musí být vždy

přítomna.

• Cert Používá  se  pouze  v případě,  že  SubFilter  je

adbe.x509.rsa_sha1.  V takovém  případě  obsahuje  pole

s řetězci  bytů,  které  reprezentují  řetězec  certifikátů  ve

formátu X.509 a kde první uvedený byl použit k podpisu.

• ByteRange Pole obsahující dvojice kladných celých čísel. První z dvojice

značí  pozici  v dokumentu,  druhé pak délku dat.  Jednotlivé

úseky dohromady slouží jako vstup pro hashovací funkci při

ověřování  podpisu.  Ve  většině  případů  zahrnuje celý

dokument kromě vlastního podpisu.

• Name Jméno osoby, která dokument podepsala.

• M Čas podpisu.

• ContactInfo Certifikáty  běžně  obsahují  pouze  jednu  emailovou  adresu

a tímto způsobem je možné předat příjemci další  možnosti,

jak kontaktovat podepisující osobu.
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Z historických  důvodů  jsou  v této  knihovně  sloučeny  informace  z několika

oblastí, určené pro ověřující software i pro uživatele. Položky určené pro uživatele,

jako  kontaktní  informace  nebo  čas  podpisu,  mohou  být,  přestože  neověřené,

zajímavým  doplněním  či  porovnáním  s daty  v elektronickém  podpisu.  Ukázkový

příklad knihovny podpisu lze nalézt v příloze 2.

Od PDF verze 1.5 se objevily podpisy, které nejsou založeny na ByteRange, tedy

na částech dokumentu určených bytovými oblastmi, ale pracuje se přímo s objekty.

Pokud se  používá  tato  metoda,  obsahuje dokument  další  knihovnu,  která  je  typu

SigRef a ve které je specifikován postup průchodu objekty. Tento objektový přístup

se používá pouze pro specifické funkcionality, není určen pro běžné podepisování

dokumentů, a proto se s ním tato práce již dále nezabývá.

Specifickou  variantou  je  samostatně  vložené  časové  razítko.  Jeho  struktura  je

totožná s podpisem kromě dvou změn v knihovně podpisu. Hodnota položky Type je

DocTimeStamp a hodnota položky SubFilter je ETSI.RFC3161. Pro všechny ostatní

položky platí stejné požadavky na hodnotu nebo povinnost jako u podpisu.
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 3 Analýza

 3.1 Definice problému

Základním  problémem  je  najít  a správně  interpretovat  podpis  vložený  v PDF

dokumentu. To samo o sobě představuje náročný úkol kvůli šířce formátu PDF a jeho

možnostem  úprav.  Je  třeba  prozkoumat  všechny  možnosti  uložení  podpisu

v dokumentu a umět je automaticky zpracovat.

Vyhodnocení platnosti podpisu, přestože již v mnoha podobách často využíváno,

je pro uživatele často stále matoucí. Částečně je to způsobeno neznalostí a ignorací,

ale vliv má také software, který není přizpůsoben částečně odlišné české legislativě.

Je  tedy  nutné  zajistit,  aby  všechny  parametry  při  ověřování  byly  nastaveny  na

požadovanou hodnotu  a  chování  ověřovacího  nástroje  odpovídalo  legislativním

požadavkům.

 3.2 Cross-reference stream

Jedna  z hlavních  výhod  použití  cross-reference  stremu  oproti  cross-reference

tabulce je zmenšení prostorových nároků. Aby se tato vlastnost opravdu využila, jsou

data streamu navíc kódována.  Adobe Acrobat ve verzi 6.0 a novější podporuje pro

tuto funkci pouze filter FlateDecode. Jelikož se jedná o nejběžnější nástroj pro práci

s PDF dokumenty, je nutné se přizpůsobit.

FlateDecode filter pracuje ve dvou fázích. V první fází se  se streamem pracuje,

jako by se jednalo o obrázek typu PNG. U obrázků se předpokládá, že geometricky

blízké  pozice  mají  podobnou  barvu,  tedy  hodnotu.  Proto  se  neukládají  přímo

hodnoty,  ale  rozdíly  oproti  předchozím  hodnotám.  V ideálním  případě  jsou  tedy

všechny následující hodnoty převedeny na 0, v reálných situacích se alespoň zmenší

hodnota.  Kromě přímého zmenšení dat se tato transformace provádí i kvůli druhé

fázi, která je založena na Huffmanovu kódování a dokáže využít pravidelnost dat.
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Pro  dekódování  cross-reference  streamu  jsou  důležité  dva  parametry  deflate

algoritmu,  které  jsou  uvedeny  v knihovně  streamu.  Udávají  počet  bytů  na  jeden

imaginární  řádek  pro  zpracování  a typ  algoritmu,  který  je  použit  pro  zjišťování

rozdílu hodnoty od předchozích.

<<

/Filter /FlateDecode

/DecodeParms<<

/Columns 4

/Predictor 12

>>

...

>>

Obecně nejvýhodnějším nastavením se  jeví  vytvořit  ze  záznamů tabulku,  tedy

počet  sloupců bude  odpovídat  délce  záznamu,  který  se  zjistí  jako součet  hodnot

z položky knihovny s názvem W. A predikce předpokládá, že  řádky jsou stejné. U

každé hodnoty se počítá rozdíl oproti hodnotě na předchozím řádku a stejné pozici.

Typ  položky  a číslo  generace  nenabývají  mnoha  hodnot,  takže  tato  predikce

transformuje většinu z nich na nulu. Pozice objektu jsou různé, ale jejich pořadí bývá

generované  postupně,  tedy  rozdíly  mezi  jednotlivými  řádky  jsou  malé  a oproti

velkým hodnotám v případě dlouhých souborů se také jedná o značnou úsporu.

Obě  hodnoty  závisí  čistě  na  zpracovávajícím  softwaru.  Délku  řádku  lze  volit

libovolně, jen je potřeba případně doplnit neúplný poslední řádek. Volba predikční

funkce  je  omezena  definicí  formátu  PNG,  hodnoty  v položce  knihovny  mohou

nabývat hodnot od 10 do 15, které odpovídají hodnotám 0 až 4 z definice formátu

PNG (11) plus optimální výběr. Volba predikční funkce je uvedena u každého řádku,

je tedy možné použít pro každý řádek jinou funkci.

 3.3 Dekódování podpisu

Elektronický podpis je v PDF dokumentu uložen  v knihovně podpisu v položce

Contents jako hexadecimální řetězec.  Jedná se o strukturovaná data,  jejichž popis

vnitřní  struktury  je  součástí  řetězce.  Používá  se  Abstract  Syntax  Notation  One

(ASN.1)  a kódování  DER  (12). Obsah  řetězce  se  dá  považovat  za  stromovou

strukturu objektů, kde každý objekt obsahuje typ, délku a data.
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Typ  objektu  je  identifikován  jedním  bytem.  Dva  nejvyšší  bity  rozlišují  třídu

objektu,  třetí  bit  určuje,  zda  jsou  data  dále  strukturovaná  nebo  se  již  jedná

o konkrétní  hodnotu  a zbývajících  pět  bitů,  označených  tag,  určuje  vlastní  typ

objektu. V případě nativních ASN.1 typů, kdy třída má oba bity nulové, určuje tag

základní typy objektů jako číslo, řetězec nebo sekvence. Pro ostatní třídy jsou tagy

závislé na konkrétní aplikaci.

Pokud je délka  dat menší než 127 bitů, je reprezentována jedním bytem, který

udává velikost. Pokud je objekt delší,  pak první byte má nejvyšší bit nastaven na

hodnotu 1 a jeho zbytek určuje počet následujících bytů, které společně tvoří záznam

s délkou dat. 

Data  objektu  mohou  být  jednoduchá  (např.  číslo,  řetězec),  dále  strukturovaná

(např. set,  sekvence) nebo vynechaná, pokud žádná nejsou (např. Null).  Pokud je

objekt  dále  strukturovaný,  je  jeho  délka  uváděna  včetně  všech  jeho  vnořených

objektů.

V okamžiku kdy je již známá struktura podpisu a jeho data, je nutné zkontrolovat,

zda odpovídá formátu, ve kterém by podpis měl být uložen.  Základní formáty jsou

definovány  ve  specifikaci  PDF  a zakládají  se  na  standardu  PKCS #1  (13) nebo

PKCS #7 (14). Rozšiřují se také jednotlivé varianty formátu PAdES. Je možné použít

i proprietární  formát podpisu,  ale těmi se v této práci nebudeme zabývat. Použitý

formát je určen hodnotou SubFilter v knihovně podpisu.

 3.4 PAdES

PAdES je zkratkou pro PDF Advanced Electronic Signatures. Jedná se o standard

vyvinutý  organizací  ETSI,  který  pokrývá  požadavky  Evropské  Unie  na  kvalitu

používaných  podpisů  (4) (8).  Přestože  vývoj  zajišťuje  evropská  organizace,

předpokládá se, že pokud někdy vznikne novější specifikace formátu PDF, tedy ISO

32000-2, bude obsahovat tyto specifikace jako celosvětový standard. Aktuální stav je

ale  takový,  že  práce  na  ISO  32000-2  byly  zastaveny,  a tedy  nutnou  znalost

zpracování formátu PAdES mají pouze členské státy Evropské Unie.
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Základem standardu je stále struktura podpisu definovaná ve specifikaci formátu

PDF.  Specifikace  PAdES  obsahuje  několik  úrovní,  kde  každá  klade  na  formát

podpisu  jiné  požadavky  a zároveň  přináší  různá  rozšíření  a změny.  Jednotlivé

varianty jsou rozebrány v následujícím textu.

 3.4.1 PAdES-Basic

Nejjednodušší varianta  je  téměř  shodná  s původním  formátem  podpisu

definovaným specifikací  PDF,  ale  definuje  doplňující požadavky na  podpis (15).

Základem  tedy  je,  aby  podpis  vytvořený  podle  standardu  PadES-Basic  byl  bez

problémů  ověřitelný  podle  pravidel  definovaných  v PDF  specifikaci.

Nejviditelnějším rozdílem je zákaz používání formátu PKCS #1, jako SubFilter je

možné používat pouze adbe.pkcs7.sha1 a adbe.pkcs7.detached.

Drobnou změnou  je  to,  že  standard  nevychází  přímo z formátu  PKCS #7,  ale

z CMS (Cryptographic  Message  Syntax)  (16).  Změna  to  není  významná,  jelikož

podpis ve formátu PKCS #7 je zároveň platný i podle CMS. CMS přímo vychází

z PKCS #7 a při zachování zpětné kompatibility rozšiřuje možnosti formátu. PAdES-

Basic  nevyužívá  žádné  z rozšíření,  podpis  je  stále  plně  odpovídající  PKCS #7.

Důvodem této změny je, že standard PKCS #7 byl vytvořen firmou RSA Security,

která nezaručuje další vývoj, natož podle požadavků standardizačních orgánů. CMS

je  dále  rozvíjen  pod  patronátem  IETF  (Internet  Engineering  Task  Force),  který

spravuje  internetové  standardy.  Strukturu  formátu  CMS,  jak  je  používána  pro

podpisy v PDF dokumentu, je možné si prohlédnout v příloze 3.

Dále  jsou definovány hodnoty,  které  musí  podpis  obsahovat.  Součástí  podpisu

musí  být  certifikát,  který  slouží  k jeho  ověření,  což  CMS v základu  nevyžaduje.

Přestože CMS umožňuje uložit v jedné struktuře více podpisů, které jsou založeny na

stejných datech,  PAdES to neumožňuje. Tedy v každé struktuře podpisu může být

pouze jeden objekt signerInfo. Pokud je pro dokument potřeba vytvořit více podpisů,

využije se možností formátu PDF a jednotlivé podpisy se přidávají do dokumentu

samostatně a postupně.
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Poslední  nutnou  podmínkou,  která  se  vztahuje  i ke  knihovně  podpisu,  je

podepsání  celého dokumentu.  Tedy knihovna  podpisu  musí  v položce  ByteRange

obsahovat celý dokument kromě vlastního podpisu (položky Contents), včetně všech

ostatních  položek  knihovny podpisu.  Na  základě  tohoto  rozsahu  je  počítán  hash

dokumentu a následně vytvořen podpis.  Jelikož hodnoty v ByteRange je nutné znát

dříve, než je podpis vytvořen, odhaduje se maximální možná délka podpisu a ta se

použije  pro délku položky Contents.  Hotový podpis  se  následně doplní  na konci

nulami, aby zachoval odhadnutou délku.

Poslední  důležité  informace  se  týkají  časových  razítek  a informací  o odvolání

certifikátu. Obě tyto informace by měly být součástí podpisu, ačkoli to není přímo

vyžadováno.  Pokud jsou přítomny informace o odvolání,  musí  být  obsaženy jako

podepsaný atribut. Časové razítko by mělo být z důvěryhodného zdroje a připojeno

okamžitě  po  podpisu,  tyto  podmínky  nejsou  přesněji  definovány.  V případě

přítomnosti časového razítka, musí být ve formě nepodepsaného atributu.

 3.4.2 PAdES-BES a PAdES-EPES

Profily  BES  (Basic  Electronic  Signatures) a EPES  (Explicit  Policy  Electronic

Signatures) jsou oproti základní variantě trochu přísnější (17). Tyto dvě varianty jsou

popisovány  společně,  jelikož  jsou  prakticky  totožné.  Jediný  rozdíl  je  v tom,  že

varianta EPES vyžaduje uvedení politiky,  která je použita pro vytvoření i ověření

podpisu. 

Stejně jako u varianty Basic, i zde platí, že podpis musí pokrývat celý dokument

a jsou také shodné nároky na časové razítko. Navíc jsou v podpisu vyžadované určité

atributy.  Jedná  se  konkrétně  o  tři  atributy.  Content-type,  který  má  stanovenu

i povinnou  hodnotu  „id-data“,  message-digest  a signing-certificate  nebo  signing-

certificate-v2 jako podepsaný atribut. Signing-certificate se použije, pokud použitá

hashovací funkce je SHA-1, v ostatních případech se musí využít signing-certificate-

v2.  Pro  variantu  EPES  je navíc  povinný ještě  jeden atribut,  signature-policy-

identifier.
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Zároveň jsou určité atributy zakázané.  Jedná se pouze o vlastnosti,  kterých lze

docílit i jiným způsobem, například zakázané atributy signing-time a signer-location

lze nahradit hodnotami v knihovně podpisu. Ostatní zakázané atributy jsou counter-

signature, content-reference, content-identifier a content-hints.  I zde je jeden rozdíl

mezi  variantou  BES  a EPES.  Atribut  commitment-type-indication  nesmí  být

přítomen  ve  variantě  BES,  v EPES  být  může  a navíc  knihovna  podpisu  nesmí

obsahovat položku Reason. 

Zbylé požadavky se týkají  knihovny podpisu. Jako SubFilter  je určeno spojení

ETSI.CAdES.detached  a knihovna  nesmí  obsahovat  položku  Cert.  Další  položky

podléhají stejným omezením jako předchozí varianta podpisu.

Pro  aktuální,  respektive  budoucí,  použití  jsou  tyto  dva  formáty  nejdůležitější,

protože se jedná o referenční formáty podpisu pro komunikaci v Evropské Unii  (8).

Pro úplné splnění podmínek musí podpis kromě dříve uvedených podmínek splňovat

ještě dvě další. Hashovací algoritmus nesmí být MD5 a v knihovně podpisu musí být

uveden čas podpisu (položka „M“).

 3.4.3 PAdES-LTV

Ověřování elektronických podpisů po dlouhé době od jejich vytvoření se potýká

s dvěma závažnými problémy. Prvním je možná nedostupnost potřebných údajů pro

ověření, může se jednat o certifikát certifikační autority, údaje o odvolání certifikátu

nebo  některé  další  nezbytné  informace.  Druhým  problémem,  a možná  ještě

důležitějším, je zastarávání algoritmů. Velikosti klíčů a hashovací algoritmy mohou

být v okamžiku ověřování nedostatečné pro dostatečnou důvěru v podpis dokumentu.

Řešením  tohoto  problému  je  použití  technik  definovaných  pomocí  PAdES-LTV

(Long Term Validation) (18).

Tento standard využívá rozšíření formátu PDF a přidává dvě knihovny: Document

Security  Store  a Document  Time-stamp.  První  z nich  se  stará  o uložení  údajů

nutných pro  ověření  podpisu,  druhá  obsahuje  časové razítko,  které  zaručuje  stav

daného dokumentu včetně podpisů v konkrétním čase.
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Popíšeme blíže obsah obou knihoven, začneme s časovým razítkem dokumentu.

Jedná se o standardní knihovnu podpisu, jak je definována v PDF referenci, mění se

pouze  použité  hodnoty.  Pokud  je  přítomna  položka  Type,  její  hodnota  je

„DocTimeStamp“.  Hodnota  SubFilteru  je  nastavena  na  ETSI.RFC3161.

Hexadecimální  data  položky  Contents  jsou  i zde  strukturována  podle  požadavků

CMS, konkrétně se jedná o objekt TimeStampToken definovaný v RFC 3161 (19)

Document Security Store  (DSS) může  být chápán jako úložiště všech informací

potřebných pro ověření všech podpisů v dokumentu. Knihovna je složena až z pěti

volitelných  položek,  žádná  položka  knihovny  není  povinná.  Pokud  je  přítomna

položka Type, její hodnota je „DSS“.  Položky Certs, OCSPs a CRLs svým názvem

jasně vypovídají o svém obsahu. Všechny tři mají formu pole, kde každý prvek je

odkaz  na  objekt  typu  stream.  Poslední  položka  má  název  VRI  (zkratka  pro

Validation-Related  Information) a obsahuje  knihovnu,  ve  které  jako  klíče  slouží

SHA-1 hashe jednotlivých podpisů v dokumentu a hodnotou je VRI knihovna.

VRI knihovna se oproti DSS týká pouze jednoho konkrétního podpisu. Ani zde

není žádná povinná položka. Pokud je přítomna položka Type, její hodnota je „VRI“.

Položky Cert, CRL a OCSP zde mají stejnou funkci a strukturu jako v DSS.  Navíc

zde může být jedna ze dvou položek, které se vzájemně vylučují, TU nebo TS. Obě

udávají čas, kdy byla tato VRI knihovna vytvořena. První zmíněná položka ve formě

data, druhá jako stream, který reprezentuje časové razítko.

Navržená struktura dobře využívá schopnost formátu PDF, kterou je odkazování

na objekty. Některé objekty, například CRL, mohou být velmi rozsáhlé a díky tomu,

že  v knihovnách  jsou uloženy pouze  odkazy,  a ne  přímo dané  objekty,  je  možné

ušetřit místo, pokud se stejný objekt využívá ve více knihovnách. Není výjimečné, že

stejné CRL je využito pro ověření více podpisů.

  Funkci  PAdES-LTV  lze  zjednodušeně  shrnout  tak,  že  pokud  je  potřeba

prodloužit dobu, kdy lze ověřit podpisy v dokumentu, vloží se do dokumentu DSS

s potřebnými  údaji  a připojí  se  časové  razítko,  které  je  založeno  na  obsahu

dokumentu  včetně  vloženého  DSS.  Potom  lze  v době  platnosti  časového  razítka
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podpisy  ověřit.  Pokud  je  potřeba  dobu  prodloužit,  postup  se  opakuje,  jak  je

zobrazeno  na  obrázku 3.  Ukázka  struktury  DSS  a VRI  knihoven  se  nachází

v příloze 4.
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Obrázek 3: Opakovaná aplikace PAdES-LTV (18)



 3.5 Časové problémy revokačních listů

Zjištění  předčasného  odvolání  certifikátu  je  zásadní  součástí  ověřování

elektronického podpisu. CRL je původní a stále nejpoužívanější způsob zveřejňování

odvolaných certifikátu. OCSP (Online Certificate Status Protocol) (20) se prosazuje

velmi  pomalu  a přesto,  že  přináší  některé  výhody (primárně  v menším množství

potřebných dat), časové problémy příliš neřeší.

Problém můžeme  rozdělit  na  příliš  krátký  a příliš  dlouhý  čas.  První  zmíněný

problém  nastane  pouze  pokud  se  ověření  provádí  „příliš  brzy“.  Při  ověřování

kvalifikovaných certifikátů podle platné legislativy ČR (5), se v případě použití CRL

musí  použít  seznam vydaný jako poslední  v 24  hodinové  lhůtě  od  okamžiku,  ke

kterému je ověření prováděno, nebo pozdější. Pokud dokument neobsahuje časové

razítko, je okamžikem pro ověření okamžik doručení. V takovém případě lze podpis

ověřit až 24 hodin po doručení, ne dříve.

Důvod  tohoto  prodlení  je  zřejmý,  aby  se  případná  informace  o odvolání  do

periodicky aktualizovaných seznamů bezpečně dostala.  Přesto  může toto opatření

výrazně  prodloužit  dobu  zpracování  dokumentů  a časová  razítka  v tomto  případě

nejsou  velkou  pomocí.  V této  situaci  má  výhodu  protokol  OCSP,  na  který  není

kladen požadavek 24 hodinové lhůty a který z principu svého fungování zjistí stav

odvolání  k přesnému  okamžiku. Přestože  toto  pravidlo  je  vyžadováno  pouze  při

ověřování  kvalifikovaných  certifikátů,  je  vhodné  ho  dodržovat  pro  všechny

certifikáty, na které chceme spoléhat.

Přestože se jedná o nepříjemnost, odložení ověření o jeden den problém vyřeší.

Druhý  uvedený  problém  je  podstatně  nepříjemnější.  Jedná  se  o situaci,  kdy

certifikátu již vypršela doba platnosti a snažíme se ověřit na něm založený podpis

k okamžiku, kdy ještě certifikát platný byl.  Certifikační autority nemají  povinnost

uchovávat  odvolané  certifikáty  v aktuálním  CRL,  pokud  certifikátu  již  vypršela

platnost.  Hlavním důvodem tohoto opatření je snižování velikosti  distribuovaných

CRL. V popsané situaci  by  mohla nastat  fatální  chyba,  kdy podpis  založený  na

odvolaném certifikátu by byl i přes kontrolu aktuálního listu odvolaných certifikátu

označen za platný.  Výsledkem takového ověření ve skutečnosti musí být třetí stav,

nevíme. Platnost podpisu v této situaci je neznámá. Řešení tohoto problému nepřináší
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ani  protokol  OCSP,  který  také  nevyžaduje  uchování  informace  o odvolání  po

skončení  platnosti  certifikátu.  Přesto  je  při  použití  této  metody  často  informace

o odvolání  poskytována  i po  skončení  řádné  platnosti  certifikátu,  jelikož  se  zde

neprojevuje důvod, kvůli kterému není informace udržována v CRL, tedy omezení

velikosti.

Naštěstí i certifikační autority jsou si vědomy této situace a informaci o odvolání

starých certifikátů nějakým způsobem nabízejí. Bohužel systém není jednotný a není

tedy  možné  programově  zjistit  stav  odvolání  u libovolného  certifikátu,  ani

u kvalifikovaných certifikátů. Podíváme se podrobněji alespoň na české akreditované

poskytovatele certifikačních služeb.

Z mého pohledu nejlepším řešením je varianta používaná společnosti  eIdentity,

která pro každý certifikát, který používá pro podepisování vystavených certifikátů,

udržuje pouze jeden seznam odvolaných certifikátů. Z CRL zde nejsou certifikáty

odebírány, pouze se aktuální revokační list doplňuje a tedy stav odvolání lze zjistit

naprosto stejným způsobem, ať již platnost certifikátu vypršela nebo ne. Nevýhodou

tohoto řešení je růst velikosti CRL, který se musí celý při každém testu odvolání

přenést  ke  klientovi,  čímž  se zatěžuje  přenosové  pásmo  a prodlužuje  se doba

průchodu při hledání certifikátu.

Zbylé  dvě  společnosti  (PostSignum  a První  certifikační  autorita)  zvolily  jiný

přístup  a na  svých webových stránkách zpřístupnily i starší  revokační  listy.  První

certifikační autorita  (I. CA) zvolila jednoduché odkazy, které lze snadno využít pro

automatickou kontrolu. Aktuální formát odkazu je následující:

http://q.ica.cz/cgi-bin/crl_qpub09.cgi?action=getcrl&id=4079&type=1

Výběr  konkrétního  CRL se  provádí  pomocí  jeho  čísla  v parametru  id.  Čísla

seznamů jsou rostoucí řadou bez vynechávání a lze tedy poměrně jednoduše nalézt

požadovaný revokační list. Parametr Type udává výstupní formát seznamu, v případě

hodnoty 1 se jedná o DER.

PostSignum poskytuje rozhraní pro vyhledání starších revokačních listů na adrese:

http://www.postsignum.cz/seznamy_zneplatnenych_certifikatu_crl.html
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Bohužel přístup ke konkrétním seznamům není možný přímým odkazem a tedy

tato varianta není vhodná pro strojové zpracování.

Jediným řešením, jak obecně a dostatečně spolehlivě řešit ověřování podpisů po

skončení platnosti certifikátu, je některá z metod pro dlouhodobé uložení, například

PAdES-LTV. Řešením není ve skutečnosti možnost pozdějšího ověření, ale časovým

razítkem potvrzené úspěšné ověření podpisu v konkrétním čase.

CRL uvnitř  své  struktury  (21) obsahují  datum a čas  vytvoření,  ale  již  nemusí

obsahovat  informaci, kdy bude seznam aktualizován. Zajímavou informací tak může

být,  jak často české akreditované autority seznamy obnovují.  Tento údaj  je  vždy

založen na certifikační politice daného vydavatele a pro kvalifikované certifikáty je

aktuální  situace  následující.  Všechny  tři  autority  vydávají  aktualizaci  minimálně

každých 24 hodin. eIdentity vydává CRL zpravidla každé 4 hodiny, I. CA zpravidla

každých  8  hodin  a PostSignum  zveřejňuje  aktualizace  okamžitě  po  zpracování

žádosti o zneplatnění.

 3.6 TSL a certifikační autority z jiných zemí

Používání elektronických podpisů pro komunikaci se státní správou a i v jiných

situacích,  v nichž chceme  dodržet  jistou  míru  důvěryhodnosti,  vyžaduje  použití

kvalifikovaných  certifikátů.  Tyto  certifikáty  může  vydat  pouze  kvalifikovaná,

respektive akreditovaná,  certifikační autorita.  Legislativní opatření definují,  jak se

může společnost  takovou certifikační  autoritou  stát  a ošetřují  podmínky vydávání

kvalifikovaných  certifikátů.  Pohled  z druhé  strany,  tedy  jak  má  člověk  najít

kvalifikovanou  certifikační  autoritu,  už  je  věcí  čistě  na  straně  těchto  společností

a jejich marketingu.

Z předchozí kapitoly lze vyčíst, že v České republice jsou aktuálně 3 akreditované

certifikační  autority.  Zájemce  o kvalifikovaný  certifikát  jistě  v dnešní  době  nemá

problém se zjištěním alespoň jednoho místa, kde ho lze získat. Pokud se dozví o více

autoritách,  pravděpodobně  vybere  podle  ceny  za  vystavení  certifikátu,  získá

certifikát,  kterým  podepíše  dokument,  a tím  úspěšně  splnil  svůj  požadavek.
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Náročnější situace je na straně příjemce dokumentu, při ověření podpisu. Aby mohl

být  každý  kvalifikovaný  certifikát  správně  vyhodnocen,  nestačí  znát  jednu

akreditovanou certifikační autoritu, ale jsou potřeba všechny.

V malém a stabilním prostředí  České  republiky by bylo  určitě  možné sledovat

nové,  nebo  naopak  zrušené,  akreditované  certifikační  autority  a přímo  se

přizpůsobovat,  jsme  ale  členem  Evropské  Unie  a ta  definuje,  že  kvalifikované

certifikáty vystavené v libovolném členském státě mají stejnou platnost v celé Unii.

Velikost tohoto prostředí a jazykové bariéry prakticky znemožňují sledovat změny

přímo a přesto by bylo třeba znát všechny kvalifikované certifikační autority.

Řešením  tohoto  problému  jsou  veřejně  dostupné  seznamy  důvěryhodných

poskytovatelů (používá se zkratka TSL z anglického originálu Trust-service Status

List). Způsob zveřejnění určila Evropská komise (6), která požaduje po jednotlivých

členských státech, aby udržovaly a zveřejnily lidsky čitelný seznam všech autorit,

které sídlí v daném státě a vystavují kvalifikované certifikáty. Hned následující rok

(2010) byla vydána oprava tohoto rozhodnutí  (7), která řeší dva zásadní nedostatky

původního návrhu.

Prvním  nedostatkem  byla  nepřítomnost  centrálního  seznamu.  Jednotlivé  státy

musely  zveřejnit  své  seznamy  a předat  o tom  informaci  Evropské  komisi,  ale

navzájem  si  neposkytovaly  informaci,  kde  jsou  seznamy  zveřejněny.  Podle

upraveného  rozhodnutí  se  na  distribuci  informací  podílí  i  Evropská  rada,  která

zveřejňuje  „seznam  seznamů“.  Jedná  se  o dokument,  který  obsahuje  informace

o jednotlivých seznamech důvěryhodných autorit, včetně jejich internetových adres.

Pro  tento  seznam  platí  stejné  podmínky  jako  pro  všechny  národní  verze  a je

zveřejněn na následující adrese:

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/
trusted-list/

Druhou zásadní vadou původního návrhu byl požadavek pouze na lidsky čitelnou

variantu seznamu.  Většina uživatelů se spoléhá při ověřování na některý z nástrojů,

který má tuto funkčnost, a nevyhledávají si informace o certifikátu ručně. Nebo by
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toto alespoň měl být cílový stav. Lidsky čitelná varianta seznamu tomu není příliš

nápomocná. Nyní již je povinné zveřejňovat kromě lidsky čitelné varianty i strojově

zpracovatelný seznam.

Pro  strojově  zpracovatelné  TSL  se  používá  formát  XML  jehož  struktura  je

založena na specifikaci ETSI TS 102 231  (22) a pouze doplněna a upravena výše

zmíněnými nařízeními Evropské komise.  Soubor obsahuje tři základní části. První

z nich (SchemeInformation) obsahuje informace specifické pro daný soubor, jedná se

o verzi,  pořadové  číslo,  název,  datum  vytvoření,  odkazy  na  další  TSL  a další.

Možnost odkazů na ostatní TSL využívá seznam poskytovaný Evropskou radou pro

zveřejnění jednotlivých státních seznamů, zároveň ostatní seznamy zde uvádí odkaz

na tento globální seznam.

Druhou, z pohledu funkčností asi nejdůležitější, částí je seznam důvěryhodných

poskytovatelů. U každého poskytovatele může být vedeno více služeb. Za službu by

se v tomto smyslu dal považovat certifikát používaný ke konkrétnímu účelu. Tedy

například  pokud  poskytovatel  obnovil  certifikát,  který  používá  pro  podpis

vystavených kvalifikovaných certifikátů, bude zde v seznamu mít dvě služby, jednu

pro  každý  ze  dvou  použitých  certifikátů.  Nebo  pokud  poskytovatel  kromě

kvalifikovaných certifikátů vydává také kvalifikovaná časová razítka, bude zde mít

opět dva záznamy, jeden pro každý druh služby.

Tři nejdůležitější položky každé služby jsou  typ služby, certifikát a status.  TSL

může  obsahovat  důvěryhodné  poskytovatele  i jiných  služeb,  než  pouze

kvalifikovaných  certifikátů,  je  proto  důležité  zpracovat  pouze  požadované  typy

služeb a právě pro tento výběr slouží položka typ služby. Tato položka nabývá jednu

z definovaných  hodnot  URI.  Pro  poskytovatele  kvalifikovaných  certifikátů  je

hodnota

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC

Certifikát  obsahuje  kromě  jeho  rozepsaných  jednotlivých  atributů  i kompletní

řetězec v DER kódování pro snadné uložení.  Status má jako hodnotu jedno z URI

definovaných  Evropskou  komisí  a je  nutné  důsledně  se  řídit  jeho  hodnotou,  aby

nenastala situace, že by se za důvěryhodnou považovala autorita, která má například

odvolanou akreditaci.

32



Součástí informací o službě může být také historie schvalovacího procesu. Pokud

je tato položka přítomna, je ke každému historickému záznamu přiřazen status a čas

jeho vzniku. Pomocí těchto záznamů je možné zjistit, kdy byl zřízen či zrušen dohled

nebo akreditace nad poskytovatelem služby.

Poslední  úsek souboru je podpis. Podpis musí být připojen pro zajištění pravosti

a neporušenosti seznamu. Formát podpisu musí splňovat požadavky XAdES (XML

Advances Electronic Signatures) BES nebo EPES (23).

Navržené  řešení  distribuce  informací  o důvěryhodných  vydavatelích

kvalifikovaných  certifikátů,  přestože  poměrně  složité,  by  mohlo  plnit  svůj  účel,

bohužel ani po několika letech platnosti nařízení Evropské komise neplní všechny

členské státy dané požadavky. Velká Británie a Irsko vůbec nezveřejňují své TSL,

což  je  zásadní  problém.  Dánsko,  Lotyšsko  a Rumunsko  mají aktuálně  TSL

podepsané  neplatným podpisem a tedy  informace  v nich  obsažené  by  se  neměly

využívat.  Německo má sice seznam vytvořený správně, ale je zveřejněn jako obsah

balíku  ZIP.  Tím sice  stále  umožňuje  strojové  zpracování,  ale  vyžaduje  speciální

zacházení. Zajímavostí může být také česká verze, která je tvořena korektním XML,

ale oproti běžným pravidlům a ostatním TSL nemá zveřejněný soubor příponu xml,

ale xtsl.

TSL  pro  Českou  republiku  spravuje  Ministerstvo  vnitra  (24).  Kromě  lidsky

čitelného i strojově zpracovatelného seznamu nabízí webové stránky také odkazy na

TSL ostatních států včetně aktuálního stavu platnosti. Dále je zde aplikace, která na

základě vloženého certifikátu posoudí,  zda se jedná o kvalifikovaný certifikát,  ale

neprovádí žádné jiné ověření platnosti.

 3.7 Kvalifikované certifikáty

Zjištění, zda je certifikát kvalifikovaný, je podstatnou složkou ověřování podpisu,

respektive  často  přímo  rozhoduje,  jestli  je  podpis  považován  za  důvěryhodný.

Komplexní řešení v podobě TSL trpí obtížemi popsanými v předchozí kapitole, proto

by  bylo  vhodné,  aby  existovala  možnost rozpoznat  alespoň  české  kvalifikované

certifikáty  bez  využití  TSL.  Ideální  řešení  by  navíc  nevyžadovalo  příliš  změn

v průběhu času, jak se jednotlivé certifikační autority budou vyvíjet.
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Základním  kriteriem  pro  rozhodnutí  je  certifikační  autorita.  Nejjednodušší

variantou  by  tedy  mohlo  být  přímé  uložení  certifikátů  českých  akreditovaných

certifikačních autorit.  V českém prostředí platí,  že certifikační autority nevydávají

pomocí stejného certifikátu kvalifikované i běžné komerční certifikáty, a tedy by toto

ověření mohlo být považováno za dostatečné. PostSignum a eIdentity ale nevydávají

kvalifikované certifikáty přímo pomocí svého kořenového certifikátu, ale  využívají

certifikátů podřízených. Bylo by tedy nutné uložit tyto podřízené certifikáty, což je

v jistém smyslu proti běžnému způsobu ověřování, kde se kontroluje až opravdový

kořen certifikační hierarchie.  Navíc mají  tyto certifikáty kratší  dobu platnosti  než

certifikát kořenový a bylo by tedy nutné uložené certifikáty častěji aktualizovat.

Uloženy by tedy měly být kořenové certifikáty jednotlivých autorit. Zde již ale je

nutné  další  rozlišení  certifikátů,  protože  certifikát  vycházející  z kořenového

certifikátu jedné ze dvou zmíněných certifikačních autorit kvalifikovaný nutně být

nemusí. Podle zákona o elektronickém podpisu (3) musí být kvalifikovaný certifikát

označen, že je vydán podle tohoto zákona. Uživatel si může tuto kontrolu provést

sám, pokud si zobrazí prohlášení vystavitele certifikátu. Předpokladem bylo, že by se

tento  text  dal  použít  i pro  strojové  zpracování.  Bohužel  přesné  znění  se

u jednotlivých autorit liší.

Tento kvalifikovany certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu.

Tento kvalifikovany certifikat je vydan podle zakona Ceske republiky c. 227/2000 Sb. v 
platnem znení

Tento certifikát je vydán jako kvalifikovaný certifikát podle zákona 227/2000 Sb.

Čtenář jistě pochopí, že jednotlivé  věty vyjadřují stejný smysl, ale pro strojové

porovnání toto řešení není vhodné, zvlášť když i tyto varianty se mohou průběžně

měnit.

V kvalifikovaných certifikátech je také uvedena certifikační politika, podle které

byl certifikát vystaven. Každá certifikační autorita má specifickou politiku pouze pro

kvalifikované  certifikáty,  jejíž  identifikátor  je  obsažen  ve  stejném  rozšíření

certifikátu jako již zmíněné, lidsky čitelné označení kvalifikovaného certifikátu. Ani

zde není situace úplně jednoduchá, protože certifikační politiky se v průběhu času

aktualizují a každá verze má nový identifikátor. Naštěstí lze identifikátor rozdělit na

prefix  označující  certifikační  autoritu  a závěr  v podobě  verze  politiky.  Při  jistém
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bezpečném zobecnění lze testovat pouze prefixovou část a tedy společně s uloženými

kořenovými  certifikáty  se  jedná  o jednoduše  zpracovatelnou  a dlouhodobě

udržitelnou verzi ověření  českých  kvalifikovaných certifikátů.  Stejným způsobem,

pouze s jinou hodnotou politiky, lze rozpoznat kvalifikované systémové certifikáty.

Stále  je  nutné průběžně přidávat  nové kořenové certifikáty autorit,  ale  ty jsou

vydávány  s velkými  rozestupy,  a tedy se  nejedná  o závažný  problém.  Systém by

selhal  v okamžiku,  kdy  by  se  certifikační  autorita  rozhodla  kompletně  změnit

označení  certifikačních  politik.  Jelikož  jsou  prefixy  přidělovány  státním

normalizačním úřadem, je jejich častá  změna málo pravděpodobná.  Zároveň není

vyřešen  vstup nové akreditované certifikační  autority.  Ani  tato  situace není  příliš

pravděpodobná a jedná se o záležitost, která by se automaticky řešila velmi obtížně.

 3.8 Shrnutí

Problematika ověřování elektronických podpisů je komplexní záležitostí, pro jejíž

plné  pochopení  je  nutné  prostudovat  kryptografické  a hashovací  algoritmy,  RFC

a ETSI standardy i evropské a české právo. V případě podpisů vložených do PDF

dokumentů je navíc nutné porozumět tomuto formátu.

Postup ověření  podpisu na  PDF dokumentu  vyžaduje v prvním kroku extrakci

podpisu z dokumentu.  Nalezení  knihovny podpisu vyžaduje průchod dokumentem

jak je popsáno v kapitole 2 této práce. Součástí této knihovny je vlastní podpis, jehož

dekódování  je  vysvětleno  v kapitole 3.3.  Od  tohoto  okamžiku  může  ověřování

probíhat stejným způsobem, jako by byl podepsán libovolný jiný typ dokumentu.

Prvním  krokem  kontroly  podpisu  je  porovnání  aktuálně  vytvořeného  hashe

dokumentu se zašifrovanou verzí uloženou v podpisu. Tento krok vyžaduje aplikaci

hashovacích a kryptografických algoritmů, všechny běžně používané alternativy jsou

veřejně  dostupné  v mnoha  implementacích  a tento  krok  tedy  není  výraznou

překážkou.

Druhým krokem je ověření certifikátu, na kterém je podpis založen. Základem je

kontrola struktury a přítomnosti povinných položek podle specifikací v jednotlivých

standardech.  Následuje  kontrola,  zda  uvedená  platnost  certifikátu  vůči

posuzovanému  okamžiku  nevypršela.  Až  na  výjimky  je  nutné  také  zkontrolovat
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odvolání certifikátu. Informace o stavu odvolání mohou být přímo součástí podpisu

nebo častěji je využíván odkaz definovaný v rozšíření certifikátu, který směřuje na

online možnost ověření v podobě CRL nebo OCSP.

Pokud všechny kroky proběhly úspěšně, víme, že podpis je platný. Nyní zbývá

určit, zda je pro nás dostatečný. V tomto ohledu se nejčastěji projevují tři podmínky,

zda byl certifikát vystaven důvěryhodnou autoritou, zda je certifikát kvalifikovaný

a zda  podpis  splňuje  určitý  formát.  Důvěryhodné  autority  jsou  uživatelsky

definované  a pro běžné uživatele je dostatečné, pokud je platný podpis založen na

certifikátu  vydaném  důvěryhodnou  autoritou.  Je  samozřejmě  nutné  ověřit  také

certifikát důvěryhodné certifikační autority, případně dalších mezičlánků.

Pro  dodržení  legislativních  opatření  musí  podpis  splňovat  přísnější  podmínky.

Podpis musí být ve formátu PAdES-BES nebo EPES, požadavky na ně kladené jsou

popsány  v kapitole 3.4.  Zároveň  musí  být  podpis  založen  na  kvalifikovaném

certifikátu. Jak je ukázáno v kapitole 3.6, toto ověření není úplně možné a nezbývá

jiná možnost, než u některých podpisů skončit s výsledkem, že ověření není možné.

Přesto  je  možné  bez  závažných  komplikací  ověřit  alespoň  v České  republice

vystavené kvalifikované certifikáty.

Velkým problémem  týkajícím  se  všech  druhů  podpisu  je  ověření  podpisu  po

skončení  platnosti  certifikátu,  ale  k datu,  kdy  byl  certifikát  ještě  platný.  Tímto

tématem se  zabývá  kapitola 3.5.  Pokud  k tomuto  úkolu  nejsou  předem zajištěny

prostředky,  není  možné  provést  ověření  odvolání  certifikátu,  a tedy  není  možné

podpisu  důvěřovat.  Bohužel  tento  stav  platí  i pro  podpisy  založené  na

kvalifikovaných certifikátech vydaných v České  republice. Tedy  alespoň z pohledu

zpracování běžnou aplikací. Ruční ověření provést lze a pokud si aplikace průběžně

vytváří CRL archív, je také schopna ověření provést.
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 4 Architektura zvoleného řešení

 4.1 Cíle

Součástí této práce je implementace aplikace na ověření elektronických podpisů

v PDF dokumentech. Od aplikace se neočekává jiná práce s PDF dokumentem kromě

získání podpisu, nelze tedy očekávat zobrazení dokumentu, kontrolu jeho validity ani

žádné úpravy. Cílem této aplikace je demonstrace postupů používaných při ověřování

podpisů  a jejich  praktická  realizace.  Aplikace  by  měla  na  základě  nastavených

parametrů a vloženého dokumentu zobrazit stav ověření podpisu. Cílem práce není

vytvořit aplikaci schopnou dokonale ověřit každý podpis, ale demonstrovat, jak se

změny parametrů pro ověřování projeví na výsledku. Zároveň je podstatné rozlišení

uznávaných podpisů, jelikož ty jediné poskytují dostatečné ověření pro komunikaci

se státní správou.

Základním předpokladem je  ověření  podpisů  v takovém smyslu,  jaký  používá

česká státní správa,  tedy rozpoznat a ověřit uznávaný podpis.  Přes všechny postupy

a varianty  podpisu  popsané  v předchozí  kapitole,  je  reálná  situace  poněkud

jednodušší.  Podpisy  založené  na  PKCS #1  jsou  dnes  již  minulostí.  Evropská

legislativa vynucuje formát PAdES, ale stále často využívaný a podporovaný formát

podpisu je CMS. Navíc české akreditované certifikační autority aktuálně ani nemají

vytvořené politiky pro podpisy PAdES-EPES, proto je možné využít pouze variantu

PAdES-BES.  A využití  kvalifikovaných  certifikátů  vystavených  v jiném  státu  je

naprosto minoritní.  Tato situace určuje nutné schopnosti vytvářené aplikace. Kromě

těchto podpisů musí nastavení  aplikace umožnit  ověření také  zaručených podpisů

založených na komerčních certifikátech  a také na žádost uživatele ověřování za ne

zcela standardních podmínek.

Dále je vhodné odlišit uznávané elektronické značky. Princip ověření je  totožný

jako v případě  uznávaných podpisů.  Rozdíl  je  pouze  v certifikátu,  který  u značek

není osobní, ale systémový. Legislativně se ale jedná o jiný termín. Posledním typem

objektu  pro  ověření  jsou  samostatná  časová  razítka,  jejichž  struktura  je  opět

prakticky totožná jak s podpisy, tak s razítky používanými v rámci podpisů.
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Aplikace  by  také měla  případným  zájemcům  usnadnit  studium  a pochopení

principů elektronického podpisu a jeho propojení s formátem PDF. A to jak z pohledu

používání vlastní aplikace,  která k tomu poskytne vhodné prostředky, tak při studiu

nebo úpravě zdrojových kódů. I z tohoto důvodu je k aplikaci třeba přistupovat jako

k prototypové, testovací, nejedná se o finální produkt pro masové nasazení.

 4.2 Technologie

Základním rozhodnutím bylo vytvoření aplikace jako desktopové. Webová služba

by byla taktéž schopna splnit všechny požadavky a přestože přináší výhodu jednotné

aktualizace, má zároveň dvě nevýhody. Podepsané dokumenty často obsahují citlivé

údaje  a z pohledu  uživatele  není  bezpečné  takové  dokumenty  odesílat  webovým

službám, které přes libovolné záruky mohou zneužít obsah dokumentu. Desktopová

aplikace  pracuje  pouze  na  lokálním počítači  a dokument  tedy  není  nutné  nikam

přenášet. Druhým důvodem pro volbu desktopové aplikace je možnost práce offline.

Ve  většině  případů  je  připojení  k internetu  (v případě  použití  interní  certifikační

autority alespoň do lokální sítě) nutné pro ověření odvolání certifikátu, avšak pokud

jsou informace o odvolání součástí podpisu nebo toto ověření není vyžadováno, je

možné provést kompletní ověření podpisu pouze s prostředky daného počítače.

Volba operačního systému pro běh aplikace byla kvůli rozšířenosti zřejmá, tedy

Microsoft  Windows.  Pro  demonstrační  účely  by  jistě  stačila  aplikace  pracující

v příkazové řádce, přesto byla z důvodů jednoduššího ovládání zvolena architektura

umožňující běh v oknech. Ideální platforma pro tyto požadavky je Microsoft .NET

Framework,  který  přímo  obsahuje  implementované  metody  pro  hashování

i kryptografii,  umožňuje  jednoduchou  práci  se  soubory  a WPF  (Windows

Presentation Foundation) zprostředkovává snadné vytvoření grafického prostředí.

Jako  programovací  jazyk  byl  zvolen  C#,  který  je  podobný  velmi  rozšířeným

jazykům C a Java, čímž usnadňuje porozumění kódu i případným zájemcům, kteří

neovládají tento konkrétní jazyk. Jazyk C# zároveň umožňuje snadnou práci jak na

nižší úrovni v podobě bitových operací, tak vyšší objektový přístup, které jsou oba

potřebné pro zpracování této práce.
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Volba programovacího jazyka i běhového prostředí  je založena čistě na vhodných

poskytovaných  vlastnostech.  Nejedná  se  o nutnou  volbu,  aplikace  pro  ověřování

elektronických podpisů na PDF dokumentech nevyžaduje žádné speciální prostředí

a její vytvoření je tedy možné v nepřeberném množství jazyků.

 4.3 Návrh řešení

Návrh aplikace se dá rozdělit do dvou úrovní. První je grafické zpracování, které

není primárně myšleno jako záležitost designu, ale jedná se o návrh uživatelského

prostředí,  propojenosti  jednotlivých  oken  a způsobu  zobrazení  ovládacích  prvků.

Druhou částí je pak samotná aplikační logika, která na pozadí provádí zpracování

dokumentu a jeho podpisu.

 4.3.1 Grafické rozhraní

Hlavní okno se zobrazí po spuštění aplikace a poskytuje přístup k ostatním částem

aplikace. Zároveň se zde zobrazuje výsledek ověření podpisu společně s navázanými

ovládacími prvky. Nastavení je samostatné okno přístupné z nabídky hlavního okna,

které nabízí možnost změny parametrů uplatňovaných při ověření podpisu. Veškeré

nastavení  je  soustředěno  na  toto  jednotné  místo,  které  kromě  vlastních  změn

umožňuje návrat k přednastaveným hodnotám.

Dialog pro otevření souboru slouží k načtení PDF dokumentu, na kterém má být

provedeno ověření podpisu. Dialog umožní načíst pouze soubory typu PDF. Poslední

nabídkou  hlavního  okna  je  zobrazení  seznamu  importovaných  certifikátu.  Tyto

certifikáty  jsou  označeny  jako  důvěryhodné,  pokud  je  tato  volba  provedena

v nastavení.  V případě,  že  se  pro ověřování  nemají  používat  vlastní  důvěryhodné

certifikáty, je tato volba v menu neaktivní. Okno důvěryhodných certifikátu nabízí

možnost  zobrazení  certifikátu,  jeho  odstranění  nebo  přidání  nového  certifikátu.

Některé formáty uložení  certifikátu vyžadují  jeho zabezpečení  heslem, dialog pro

otevření  certifikátu  tak  musí  v konkrétních  případech  zobrazit  okno  pro  vložení

hesla.
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Poslední  dva ovládací  prvky jsou spojeny s konkrétním podpisem a proto  jsou

zobrazeny  až  po  jeho  ověření,  úspěšném  i neúspěšném.  Jedná  se  o zobrazení

certifikátu, na kterém je podpis založen a dekódovaná textová verze podpisu získaná

z dokumentu.

 4.3.2 Aplikační logika

Základem  návrhu  aplikace  je  přirozená  posloupnost  operací  prováděná  při

ověřování  podpisu  převedená  do  objektového  prostředí.  Jednotlivé  třídy

hierarchického prostředí předávají zpracovaná data do další úrovně pro pokračování

procesu ověření.

Vstupem je objekt dokumentu, ve kterém se průchodem nalezne knihovna nebo

knihovny podpisu.  Knihovna již obsahuje přímo údaje nutné pro průběh ověřování,

ale před započetím procesu je nutné dekódovat data podpisu, tedy obsah položky

Contents.
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Řetězec podpisu postupně prochází jednotlivými úrovněmi zpracování, každá je

specializovaná na určitou činnost. Cílem je získat z podpisu všechny potřebné údaje

ve strukturované formě, aby bylo možné nad objekty s daty podpisu provést ověření.
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Obrázek 6: Zpracování podpisu



Průběh ověření podpisu pak výrazně závisí na aktuálním nastavení aplikace, podle

kterého se mění parametry volaných metod, případně se některé úplně vynechávají.

Výsledek ověření se uchová ve formě specializovaného objektu, na jehož základě

jsou následně uživateli zobrazeny výsledky. 

Poskytovaná nabídka možností  nastavení  je problematickou volbou.  Stojí  proti

sobě dva pohledy, na jedné straně je snaha o co nejširší možnosti nastavení, na straně

druhé  je  schopnost  tato  nastavení  promítnout  do  výsledku  ověření  a zda  jsou

nastavení vůbec relevantní. V průběhu práce se některá plánovaná nastavení ukázala

nepodstatná  a jiná  nastavení  naopak  vznikala.  Výsledkem  jsou  dvě  skupiny

nastavení, přičemž jedna z nich obsahuje nastavení, která se neprojevují ve výsledku

ověření podpisu, jsou pouze informativní.  Obecně může zaručený podpis vzniknout

pouze na základě  části  dokumentu a být platný,  pro uživatele  může být  zajímavá

informace, že podpis nepokrývá celý dokument.

Základní nastavení odpovídá požadavkům legislativy, jen nevyžaduje PAdES-BES

formát, jelikož ten stále není příliš využíván. Přesto při tomto nastavení může být

úspěšně  ověřen  pouze  podpis  založený na  kvalifikovaném certifikátu  a obsahující

kvalifikované  časové  razítko  vystavené  minimálně  24  hodin  před  ověřováním.

Důvodem je znění vyhlášky  (5),  podle které musí být ověření odvolání certifikátu

provedeno  vůči CRL vystavenému 24 hodin po okamžiku, ke kterému je ověření

prováděno  (zjednodušeně,  přesná podmínka je rozebrána v kapitole 1.4).  A jelikož

okamžik,  ke  kterému  je  platnost  ověřována,  je nejčasnější  časový  okamžik,  ve

kterém již podpis prokazatelně existoval,  jedná se o aktuální čas, případně hodnotu

časového razítka. V obou těchto variantách ale odvolání ještě nelze ověřit.

Již z předchozího odstavce vyplývá několik variant nastavení. Velmi důležitá je

změna data, ke kterému je ověření prováděno. Při správném použití by hodnota měla

být změněna na datum doručení dokumentu, jelikož to již zaručuje existenci podpisu,

což  nelze  provést  automaticky.  Samozřejmě  může  uživatel  nastavit  libovolnou

hodnotu, ke které se bude provádět ověření. Další možností je nevyžadovat 24 hodin

dlouhý interval před ověřením odvolání certifikátu, případně ověření odvolání vůbec
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neprovádět. Obě tyto varianty, ač přítomné, podstatně narušují důvěru ve výsledek

ověření  a měly  by  být  používány  pouze  obezřetně.  Samozřejmě  je  také  nutné

umožnit povinné použití vyšší formy podpisu, tedy PAdES-BES.

Pokud opustíme požadavky legislativy,  je v běžných situacích potřeba ověřovat

podpisy  založené  i na  jiném  certifikátu  než  jen  kvalifikovaném,  ať  z důvodů

testovacích nebo při  použití  vlastní certifikační autority.  Když umožníme úspěšné

ověření takových podpisů, je logické mít možnost udělat stejný ústupek i pro časová

razítka.

Zvolená  nastavení,  která  neovlivňují  výsledek  ověření  podpisu,  ale  jejichž

vyhodnocení může být pro uživatele přínosné, jsou již zmíněný test, zda je podpis

založen  na  celém  dokumentu,  ověření  IK  MPSV  (bezvýznamový  identifikátor

Ministerstva  práce  a sociálních  věcí)  a porovnání  jména  majitele  podpisového

certifikátu se jménem uvedeným v knihovně podpisu.

Kromě variant nastavení bylo nutné uvážit, jak určovat důvěryhodné certifikační

autority.  Jedná  se  o čistě  uživatelské  volby,  jejich  určení  by  proto  mělo  být  co

nejjednodušší.  Jelikož  systém  Windows  obsahuje  vlastní  úložiště  certifikátů

s průběžně  aktualizovaným  seznamem  důvěryhodných  kořenových  certifikačních

autorit,  padla  první  volba  na  tuto  možnost.  Windows  poskytuje  API  pro  přístup

k uloženým certifikátům a z pohledu uživatele není nutné provádět žádnou další akci.

Navíc je umožněno si v rámci systémového úložiště nadefinovat vlastní prostor pro

ukládání certifikátů a tedy umožnit jiné důvěryhodné certifikáty než jsou systémové.

Obdobné řešení  je použito i pro uložení  certifikátů kvalifikovaných certifikačních

autorit,  pouze  není  změna  certifikátů  přístupná  přímo  uživatelsky  z aplikace.

Vytváření  kompletně  vlastního  způsobu  uložení  certifikátů  by  přineslo  možnost

zachování důvěryhodných certifikátů při  přenosu aplikace do jiného prostředí, ale

tato výhoda nevyváží náročnost implementace a komplikace  se správou certifikátů

pro uživatele. 

Za  předpokladu  určení  kvalifikovaného  certifikátu  je  již  relativně  jednoduché

rozeznat  uznávané  podpisy  od  zaručených.  Uznávaný  podpis,  kromě  toho,  že  je

založen  na  kvalifikovaném  certifikátu,  nesmí  mít  porušenou  integritu  a musí

obsahovat  jednoznačnou  identifikaci  osoby,  jejíž  hodnota  je  definována
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vyhláškou (5). Identifikátor je definován pouze jako číslo v rozmezí 1 100 100 100

a 4 294 967 295. Každé číslo z tohoto rozsahu splňuje požadavky, přesto se v praxi

aktuálně  využívá  jako  identifikátor  pouze  IK  MPSV,  který  má podmínky trochu

přísnější.  Prvních šest číslic identifikátoru nesmí být zaměnitelných za prvních šest

číslic  rodného čísla,  pro druhou, pátou a osmou číslici  se nevyužívá 0 a poslední

číslice slouží jako kontrolní (její hodnota je zbytek po dělení čísla sestaveného ze

zbylých 9 pozic číslem 11)  (25).
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 5 Programátorská dokumentace

 5.1 Využité prostředky

Při vytváření aplikace bylo snahou vyhnout se externím knihovnám. Platforma

.NET  poskytuje  širokou  škálu  implementovaných  prostředků,  které  by  společně

s vlastními  metodami  měly  poskytovat  dostatečné  možnosti  pro  splnění  daného

úkolu.

Přesto  byla  použita  jedna  další  knihovna.  Jedná  se  o SharpZipLib  (26),  která

mimo  jiné  implementuje  zip  kompresi. Knihovna  je  použita  pro  zpracování

FlateDecode filtru, který je používán pro zkomprimování cross-reference streamu.

Dekódování  tohoto  streamu  není  hlavní  součástí  řešení  této  práce  a je  jediným

použitím kódu třetí strany v aplikaci.   

 5.2 Globální funkce a konstanty

Návrh  aplikace  předpokládá  rozdělení  do  jednotlivých  tříd,  které  vždy  uvnitř

uzavřou  určitou  funkcionalitu,  přesto  se  v průběhu  vývoje  objevilo  několik

požadavků,  které  se  objevovaly  na  různých  místech  a úrovni  abstrakce.  Bylo  by

velmi nepraktické implementovat tyto funkce vícekrát, proto byla vytvořena statická

třída  Parsing,  která  obsahuje  metody  dostupné  celé  aplikaci.  Jedná  se  výhradně

o převod dat z jednoho formátu do jiného.  V průběhu zpracování podpisu je některé

transformace  nutné  provádět,  například  získání  data  a času  z textového  řetězce,

a některé jsou pouze konverzní.  Kvůli různým požadavkům používaných metod  je

nutné převádět seznamy bytů do hexadecimální podoby, řetězce nebo čísla a zpět.

Zároveň bylo nutné nadefinovat několik konstant. Hlavním důvodem je používání

OID identifikátorů, které jsou ve struktuře podpisu vždy použity jako identifikátor

typu  konkrétního  objektu.  OID  je  složen  z několika  čísel  oddělených  tečkou,

například  1.2.840.113549.1.9.5  je  identifikátor  pro  čas  podpisu.  Jak  je  vidět,

s hodnotou OID se nepracuje ideálně a z číselné hodnoty přímo vůbec  nelze zjistit,

o jaký typ  objektu  se jedná.  Proto byly zadefinována třída Const,  která  obsahuje
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konstanty používané v kódu místo přímého zápisu číselné hodnoty OID a které svým

názvem  evokují  konkrétní  typ  objektu.  Třída  Const  také  obsahuje  konstanty

používané pro práci s některými druhy nastavení aplikace.

 5.3 Třídy

 5.3.1 Vzájemná provázanost

Extrakce  podpisu  z PDF  dokumentu  je  prováděna  v několika  krocích,  z nichž

každý pracuje s kompletně modifikovanými daty.  Každý tento krok proto může být

oddělen do samostatné třídy,  která provede požadované zpracování dat a výsledek

předá další vrstvě. CMS je složeno z mnoha vzájemně vnořených objektů, které často

nemají  přímou souvislost,  například informace o odvolání  a hashovací  algoritmus.

Proto je možné i vhodné jednotlivé podobjekty zpracovávat samostatně. V okamžiku,

kdy  již  jsou  data  podpisu  získána  v požadovaném  formátu,  lze  je  rozdělit  do

jednotlivých objektů, které společně obsahují všechna data podpisu.

Obrázek 7  ukazuje,  jak  jsou  data  postupně  zpracovávána  a jednotlivé  stavy

přenášeny  mezi  objekty.  Podrobnější  popis  funkce  jednotlivých  tříd  se  nachází

v následujících kapitolách.

Většina  procesu  zpracování  dat  podpisu  se  provádí  ve  dvou variantách.  První

verze  zpracovává  všechny  struktury  vlastními  metodami,  je  vhodná  pro  přesné

pochopení  vlastností  jednotlivých  používaných  formátů.  Druhá  varianta  využívá

integrované  schopnosti  platformy  .NET,  která  obsahuje  implementovanou  třídu

SignedCms.  Obě  varianty  jsou  přítomny  pro  možnost  jejich  porovnání.  První

varianta, přestože náročnější na vytvoření, dobře poslouží jako pomůcka pro studium

zpracovávání podpisu. Zároveň se ukazuje, že integrované součásti platformy .NET,

které  budou rozhodně častěji  využívány než  vlastní  extrakce  podpisu,  neobsahují

všechny potřebné struktury, a tedy i zde je nutné některé hodnoty dolovat vlastními

metodami.
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 5.3.2 PdfHandler

Tato třída slouží pro přímou práci se zpracovávaným PDF dokumentem. Kvůli

způsobu, jakým se formát PDF zpracovává, je nutné mít možnost číst dokument po

řádcích, a to jak běžným způsobem, tak i odzadu. I tato základní činnost vyžaduje

složitější  konstrukci,  jelikož  formát  PDF  nedefinuje  znak  pro  konec  řádku

a umožňuje  použít  CR  (carriage  return),  LF  (line  feed)  i oba  najednou.  Je  tedy

umožněno, aby při vytváření dokumentu byl v každém systému použit odpovídající
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znak  nebo  znaky  pro  konec  řádku.  Tento  stav  ještě  není  nijak  výjimečný,  ale

komplikace nastává s možností úprav dokumentu. Při úpravě dokumentu není nutné

držet stejné označení pro konec řádku, a tedy v jednom dokumentu mohou být řádky

zakončeny jedním i dvěma znaky. Z tohoto důvodu je pro každý řádek nutné testovat

všechny možnosti jeho ukončení.

Další  komplikací  pro  zpracování  dokumentu  je,  že  formát  PDF  uvnitř  svých

struktur  nevyžaduje  a zároveň  nezakazuje  bílé  znaky  včetně  nového  řádku.  Ve

spojitosti s vnořováním struktur je nutné vyřešit primárně zpracování knihoven, které

mohou  být  zapsány  přes  více  řádků  a jako  své  položky  mohou  obsahovat  další

rozsáhlé knihovny.

PdfHandler  dále  umožňuje  zpracovat  cross-reference  tabulku  i cross-reference

stream,  respektive všechny jejich nalezené instance. Ze všech těchto struktur jsou

získány odkazy na aktivní objekty v dokumentu a pro každý je proveden test, zda se

jedná o knihovnu podpisu.  Všechny nalezené knihovny podpisu jsou uloženy  pro

další zpracování.

 5.3.3 SignDictionary

SignDictionary  obsahuje  kompletní  data  jedné  knihovny  podpisu.  Jednotlivé

položky knihovny jsou převedeny do zpracovatelné formy, většina z nich obsahuje

řetězcovou  hodnotu,  čas  podpisu  je  třeba  převést  na  časovou  hodnotu,  z pole

ByteRange se získají začátky a délky jednotlivých podepsaných úseků a nejsložitější

hodnota Contents se zpracovává dále.

Některé hodnoty uložené v tomto objektu se již  přímo využívají  při  ověřování

podpisu.  Důležitá  je  hodnota  položky  SubFilter,  která  rozhoduje  o formátu,  ve

kterém je uložen podpis v položce Contents.

Vstupní  data  tohoto  objektu  jsou  v čistě  textové  podobě  nezměněné  od

reprezentace  v dokumentu.  Z tohoto  důvodu  je  nutné  položku  Contents  dále

dekódovat. Pro tento účel jsou data nejprve zpracována instancí třídy AsnStructure

a následně uložena ve formě objektu typu Contents.
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 5.3.4 AsnStructure

Objekt  tohoto  typu  vytvoří  ze  vstupního  řetězce  bytů  stromovou  strukturu

reprezentující  data  kódovaná  pomocí  ASN.1  s přesně  definovanými  typy atributů

(27). Pro každou úroveň se ukládá typ, hodnota a seznam vnořených prvků.

Velmi užitečnou pomůckou pro studium struktury podpisu je možnost zobrazení

textové reprezentace dekódovaného podpisu. Výpis se snaží být jednoduše čitelný,

a proto číselné hodnoty reprezentující typ prvku převádí na jejich odpovídající název,

řetězce  zobrazuje  ve znakové  podobě  nebo  u hodnot  OID  přidává  jejich  slovní

označení. Strukturu výstupu ukazuje následující vzor.

Sequence {

      Int 1

      Set {

        Sequence {

          Oid 2.16.840.1.101.3.4.2.1(sha256)

          NULL

        }

      }

}

 5.3.5 Contents

Objekt  typu  Contents  obsahem  přesně  odpovídá  všem  datům  obsaženým

v položce Contents knihovny podpisu. Vstupními daty pro vytvoření tohoto objektu

je AsnStructure objekt, který vznikl z Contents řetězce.  Contents objekt již chápe

strukturu  dat,  a tedy  umožňuje  rozdělení  struktury  do  odpovídajících  objektů.

Přestože  zde není přímo žádnou funkcionalita,  objekt  slouží jako jednotný přístup

pro v něm uložené objekty typu Certificate, SignerInfoData a TstInfo, tedy ke všem

datům podpisu.

 5.3.6 Certificate

Třída Certificate obsahuje do jednotlivých proměnných rozdělené všechny údaje,

které jsou obsaženy v certifikátu. Vstupní data pro vytvoření objektu jsou ve formě

AsnStructure  a po  jejich  zpracování  objekt  poskytuje  vhodnou  formou  přístup

k potřebných informacím pro ověření podpisu.
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 5.3.7 SignerInfoData

Jedna z nejdůležitějších tříd  pro ověření  podpisu,  obsahuje zpracovaná data  ze

struktury SignerInfo.  Pro  ověření  integrity se  zde  nachází  identifikátor  použitého

hashovacího  algoritmu  i podepsaný  hash  dokumentu.  Dále  jsou  zde  uloženy

podepsané i nepodepsané atributy podpisu, které jsou nutné například pro ověření

splnění podmínek PAdES-BES.  A také zde lze nalézt detaily o podepisující  osobě

včetně sériového čísla certifikátu, který byl použit pro podpis.

 5.3.8 SignedCmsExt

Tato  třída  využívá  integrované  třídy  SignedCms,  která  umožňuje  uložení

informací o CMS použitém v podpisu. Navíc jsou zde přidány další proměnné pro

uložení dat, která v SignedCms vůbec obsažená nejsou, nebo jsou složitě přístupná.

SignedCms má jako vnitřní proměnné Certificates,  SignerInfos,  které  principiálně

odpovídají vlastním třídám Certificate a SignerInfoData.

Obecná  verze  CMS  může  obsahovat  v jedné  struktuře  více  podpisů,  a tedy

vícekrát  existující  SignerInfo,  pro  zpracování  je  ale  výhodné  pracovat  s každým

podpisem  zvlášť.  Proto  byl  ve  třídě  SignedCmsExt  přidán  seznam  objektů  typu

Signer.  Třída  Signer  slouží  pro  uchování  informací  o jednom podpisu  získané  ze

SignedCms. Pro ověřování podpisu přímo s těmito objekty typu Signer.

Údaje, které jsou zde řešeny mimo SignedCms jsou časová razítka a informace

o odvolání certifikátu. Přestože obě tyto informace mohou být obsaženy v podpisu,

třída SignedCms na jejich zpracování není připravena.

 5.3.9 RevocationArchive

RevocationArchive  slouží  pro  uchování  informací  o odvolání  certifikátu.

Struktura je využívána pro zpracování seznamu odvolaných certifikátů obsažených

přímo v podpisu. Jelikož používaný formát je totožný se seznamy zveřejňovanými na

webových  stránkách  certifikačních  autorit  jako  aktuální  seznam  odvolaných

certifikátu, bylo by možné tuto strukturu použít i pro tyto seznamy.
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Pro  vlastní  test  odvolání  je  nejdůležitější  seznam  sériových  čísel  odvolaných

certifikátů, ve kterém se vyhledává sériové číslo testovaného certifikátu. Pro ověření,

zda  jsou  informace  o odvolání  relevantní,  je nezbytné  zkontrolovat  také  čas

vystavení a informace o vystaviteli včetně podpisu.  

 5.3.10 TstInfo

Obsahuje informace získané z časového razítka. Struktura časového razítka se řídí

specifikacemi  v RFC 3161  (19).  Pro  časové  razítko  se  v dokumentu  používá

speciální  struktura,  která  také  splňuje  specifikace  CMS.  Rozlišení  se  provádí  na

základě hodnoty ContentInfo, která určuje formát následujících položek, pro časové

razítko se pro ContentInfo používá OID hodnota 1.2.840.113549.1.9.16.1.4.

 5.3.11 Validation

Všechny předchozí  třídy sloužily prakticky pouze na zpracování  vstupních dat

a jejich převod do jednoduše zpracovatelné formy. Třída Validation následně nad již

upravenými daty podpisu provádí vlastní ověření platnosti.

Základem  ověření  podpisu  je  integrovaná  třída  X509Chain,  která  umožňuje

částečné  nastavení  parametrů  pro  ověřování.  Konkrétně  lze  nastavit  čas  ověření,

důvěryhodné  certifikační  autority  a kontrolu  revokace.  Pomocí  této  třídy  je

provedeno  základní  ověření,  které  je  následované  vlastními  doplňkovými  testy

v závislosti na aktuálním nastavení aplikace.

Pro  ověření  hashe  dokumentu  se  dá  s úspěchem  použít  integrovaná  třída

RSACryptoServiceProvider. Její instance vznikne na základě předaného veřejného

klíče a následně se zavolá její  metoda VerifyData,  která  jako parametry vyžaduje

podepsaný  hash  dokumentu  z podpisu,  název  hashovacího  algoritmu  a data

dokumentu,  která byla podepsána.  Výsledkem je pak přímo pravdivostní hodnota,

zda předaný a rozšifrovaný hash odpovídá datům dokumentu. 

Tato metoda je také důvodem, proč musí být aplikace přeložena minimálně pro

.NET 3.5 SP1.  Až  od  této  verze  platformy je  podporován  hashovací  alogoritmus

SHA256. Naštěstí se nejedná o žádnou komplikaci, jelikož tato verze je podporována

na všech verzích systému Windows od XP až do současnosti (28). 
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 5.4 Zpracování výsledků

Pro potřeby zobrazení výsledků byla vytvořena třída ValidationResult.  Instance

této  třídy  je  vytvořeno  pro  každý  podpis  v dokumentu  a při  jeho  ověřování  je

vyplněna  odpovídajícími  hodnotami.  Třída  ValidationResult  neobsahuje  žádné

metody, jedná se pouze o souhrn proměnných, které jsou nastaveny při  ověřování

platnosti podpisu.

Třída  obsahuje  kromě celkového  výsledku  ověření  také  výsledky jednotlivých

částečných testů, které mohou při případném neúspěšném ověření poukázat na zdroj

problému.  Dále  jsou  zde  obsaženy  informace,  které  nesouvisí  přímo  se  stavem

ověření podpisu, ale po jeho ověření se zobrazují uživateli společně s výsledkem  pro

doplnění celkového pohledu na podpis, jedná se například o jméno podepisujícího.

Objekt typu ValidationResult je jediná a dostatečná informace, která je použita pro

zobrazení výsledku podpisu uživateli.

 5.5 Nastavení

 5.5.1 Uložení hodnot

Aplikace  umožňuje  uživateli  vlastním  nastavením  měnit  chování  aplikace  při

ověřování  podpisu.  Je  záhodno,  aby  toto  nastavení  zůstávalo  zachováno  mezi

jednotlivými běhy aplikace. Pro tento účel obsahuje platforma .NET již od verze 2.0

možnost uložení proměnných ve formě Settings.

Změna hodnot jednotlivých nastavení probíhá výhradně v okně nastavení. Většina

použitých nastavení se mění pomocí zaškrtávacího políčka, tedy nabízí pouze dvě

možné  hodnoty  reprezentované  pomocí  pravdivostní  hodnoty.  Výjimkou  je

reprezentace konkrétního data pro nastavení termínu ověření. Pokud je tato funkce

použita,  je datum uloženo přímo v hodnotě daného nastavení.  Zbylé dvě výjimky

reprezentují výběr více než dvou variant. Jako jejich hodnoty jsou použity čísla, která

jsou pro lepší použitelnost definována jako konstanty ve třídě Const. 
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 5.5.2 Certifikáty

Určení  důvěryhodných certifikačních autorit  se  podstatnou měrou projevuje na

výsledku ověření podpisu. Pro jednoduchost aplikace v základním nastavení pracuje

se stejnými důvěryhodnými certifikáty, jaké jsou nastaveny v systémovém prostředí

Windows, třída X509Chain s nimi automaticky pracuje.

Pokud  by  bylo  uživatelem  požadováno,  aby  tato  aplikace  používala  jiné

důvěryhodné certifikáty, než které jsou uložené ve standardním úložišti, je nutné tyto

certifikáty někde uložit.  Optimální  metodou je  také  použití  systémového úložiště

certifikátů,  v kterém  je  možné  vytvořit  vlastní  pojmenované  úložiště.  Pro  práci

s úložištěm slouží  třída  X509Store,  která  umožňuje číst  i zapisovat  certifikáty do

úložiště s definovaným jménem. 
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 6 Jiné aplikace

 6.1 Adobe Reader & Acrobat

Jedná  se  o nejčastější  software  pro  práci  s PDF  dokumenty,  proto  se  dá

předpokládat, že je zároveň také nejčastějším pro ověřování podpisů na dokumentech

PDF. Přestože rozdíl mezi aplikací Adobe Reader a Adobe Acrobat je značný, při

zaměření pouze na ověření elektronického podpisu jsou jejich schopnosti shodné.

V základním  nastavení  jsou  elektronické  podpisy  ověřeny  automaticky  při

otevření  dokumentu.  Originální  nastavení  parametrů  ověřování  je  zobrazeno  na

obrázku 8,  z kterého je vidět,  že  čas ověření  zásadně neodpovídá legislativě.  Čas

ověření je nutné změnit na bezpečný čas.

V nabídce  nastavení  je  možné  vypnout  nutnost  úspěšné  kontroly  odvolání

certifikátů,  díky čemuž je  možné úspěšně  ověřit  podpisy založené  na certifikátu,

kterému již vypršela platnost.  Ověření odvolání je prováděno vůči stejnému datu,

jako ověření podpisu, není zde možnost, jak požadovat provedení testu odvolání až

24 hodin po datu, ke kterému je prováděno ověřování.
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Podstatným nedostatkem  je  také  absence  principu  kvalifikovaného  certifikátu.

Podpisy a časová razítka založená na kvalifikovaném certifikátu jsou zde zpracována

a zobrazena naprosto stejně, jako s certifikáty jinými.  Z tohoto důvodu nelze přímo

určit, zda je podpis uznávaný, případně je i při nastavení bezpečného času ověření

využito časového razítka, které není kvalifikované a tedy  by případně použito být

nemělo.

Chválihodná  je  možnost  využití  vlastního  úložiště  certifikátů  důvěryhodných

kořenových  certifikačních  autorit.  Uživatelsky  ne  moc  přívětivé  ale je,  že  jeho

použití  je  aktivní  v základním  stavu  a pokud  uživatel  chce  využívat  také

důvěryhodné  certifikáty  ze  systémového  úložiště,  musí  to  ručně  odsouhlasit

v nastavení.

Celkově  aplikace  provádí  ověřování  podpisů  uspokojivě,  základní  bezpečností

principy jsou dodržovány a při  správném nastavení je možné výsledek použít  pro

základní představu o platnosti podpisu.

 6.2 Foxit Reader

Pravděpodobně  druhý  nejpoužívanější  prohlížeč  PDF  dokumentů  má  také

schopnost  ověřování  elektronických  podpisů,  ale  velmi  omezenou.  Jediným

nastavením  je  možnost  automatického  ověření  podpisu  při  otevření  dokumentu,

parametry ověření nelze nijak ovlivnit.

Kvůli  jednotnému  a neznámému  nastavení  se  aplikace  projevuje  nesprávnými

výsledky. Například podpis, jehož certifikát již vypršel, je vyhodnocen jako platný

nebo  u některých  podpisů  chybně  zobrazuje  porušení  integrity  a tedy  neplatnost

podpisu.  Na základě všech nalezených problémů nelze tuto aplikaci doporučit pro

ověřování elektronických podpisů.

 6.3 Czech POINT

Czech  POINT je  projekt  ministerstva  vnitra  ČR,  který  má  usnadnit  občanům

byrokracii spojenou s komunikací se státní správou. Jednou z poskytovaných služeb

je autorizovaná konverze dokumentů z elektronické  formy do listinné.  Pro podporu

této služby existuje úschovna dokumentů, do níž uživatel vloží dokument, který chce
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převést.  Takový  dokument  musí  být  elektronicky  podepsán  uznávaným

elektronickým  podpisem  a služba  nabízí  před  vložením  možnost ověření,  zda

dokument  tento  požadavek  splňuje.  Tento  princip  umožňuje  použití  pouze  pro

ověření podpisu,  ale služba k tomu není primárně určena a pro častější použití  se

nejedná o pohodlné řešení.

Jedná se o webovou službu, je tedy nutné odesílat dokumenty ke zpracování a je

nutné připojení k internetu. Zároveň zde nejsou žádné možnosti nastavení, ověření

počítá pouze s testem uznávaných podpisů. Výsledkem ověření je pouze informace,

zda  je  na  dokumentu  platný  uznávaný  podpis  nebo ne  a zda  je  připojeno  platné

kvalifikované  razítko,  neplatné  respektive  nekvalifikované  razítko  nebo  žádné

razítko. 

 6.4 SecuStamp

SecuStamp  je  komerční  nástroj  primárně  určený  pro  integraci  do  vlastního

informačního  systému.  Hlavním  účelem  je  převod  dokumentů  pro  dlouhodobou

čitelnost  a ověřitelnost.  Ověření  elektronického podpisu je částí  této  činnosti  a na

webových stránkách lze nalézt testovací analyzátor podpisů. Nejedná se tedy o řešení

pro běžné ověřování podpisů, alespoň ne bezplatně.

Pro ověření podpisu opět není k dispozici žádné nastavení, ale výsledek ověření

poskytuje širokou škálu informací včetně důvodů, proč podpis nebyl uznán platným,

formátu  použitého  podpisu  či  platnosti  certifikátu.  Způsob  ověření  vyhovuje

legislativním podmínkám ve všech ohledech, podpisy jsou vyhodnocovány korektně.

Jedná  se  o ideální  nástroj  pro  ověření  uznávaných  podpisů  obsahujících

kvalifikované  časové  razítko,  v ostatních  případech  striktnost  nastavení  ověření

znemožní. Velkým bonusem je deklarovaná podpora velkého množství certifikačních

autorit.

 6.5 Webnotarius

Další  webová  služba  je  provozovaná  polskou  společností  a nabízí  jediné

nastavení,  kterým je datum, ke kterému se ověřuje certifikát.  Toto nastavení však

nemělo žádný vliv na výsledek ověření podpisu.
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 Služba poskytuje podrobné informace o certifikátu, na kterém je podpis založen,

včetně ověření zda se jedná o kvalifikovaný certifikát založené na TSL. Zajímavostí

je také poskytnutí podepsaného dokumentu prokazující otestování platnosti podpisu

a jeho výsledek.

Zásadní  nedostatek  je  nesprávné  ověření  některých  podpisů,  systém  neumí

poskytnout odpověď, že podpis nelze ověřit,  udává pouze informaci, že podpis je

platný nebo neplatný. Například podpis, který je založen na již propadlém certifikátu

a tedy by výsledek jeho ověření měla být neutrální varianta je ověřen jako neplatný,

respektive jako platný, pokud obsahuje časové razítko.

Službu lze doporučit pro ověření, zda certifikát, na kterém je podpis založen, je

kvalifikovaný. A to se týká certifikátů vydaných v celé EU. Celkově ale tuto službu

pro ověření podpisu v českých podmínkách doporučit nelze.
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Závěr

Cílem  této  práce  bylo  analyzovat  použití  elektronických  podpisů  na  PDF

dokumentech,  způsob  jejich  ověření,  aplikovaná  legislativní  omezení  a dále

navrhnout aplikaci, která by ověření podpisů prováděla.

Přestože je elektronický podpis velmi důležitou součástí elektronické komunikace,

pro jeho podrobnou analýzu bylo obtížné nalézt potřebné zdroje. Definice použitých

formátů  a struktur  je  v plné  míře  obsažena  v citovaných standardech,  přesto  však

existují konkrétní algoritmy, jejichž přesná funkce není dostatečně popsána.

Největším  problémem  se  ukázala  být  legislativa,  respektive  neplnění  jejích

požadavků. Evropská legislativní úprava vyžaduje aktivní činnost jednotlivých států,

která  bohužel  není  vždy  prováděna  podle  daných  pravidel  nebo  není  prováděna

vůbec.  Navíc  specifická  česká  úprava  je  trochu  odlišná  od  ostatních  evropských

států.  Celkově  je  velmi  obtížné,  aby  aplikace  umožnila  korektní  ověření  všech

přípustných podpisů. 

Výsledkem této práce je prototypová aplikace, která splňuje  zadané  cíle a navíc

případným zájemcům usnadňuje studium elektronických podpisů. Tato aplikace není

primárně  určena  do  produkčního  prostředí,  ale  její  modifikace  pro  tento  účel  by

nebyla příliš obtížná. Vylepšením do budoucna by měla být práce s TSL a primárně

úpravy podle změn legislativy.
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Příloha 1. Uživatelská dokumentace

1. Instalace

Požadavkem pro běh aplikace je  nainstalovaný .NET Framework  4.0,  který je

standardní součástí Windows 8 a pro všechny starší verze systému až do Windows

XP SP3 je k dispozici jako volitelná komponenta ve Windows Update.

Aplikace je distribuována jako jeden soubor typu ZIP. Přímá instalace není nutná,

stačí rozbalit soubory do požadovaného adresáře a aplikaci spustit. Přesto se aplikace

nedá používat jako přenositelná na různých počítačích z USB disku. Aplikace pro

svojí funkčnost využívá systémové úložiště certifikátů a provedené změny jsou tedy

vázány na konkrétní uživatelské prostředí.

Aplikace je schopna v čase svého vytvoření rozpoznat kvalifikované certifikáty

vydané v České republice. Pokud by akreditované certifikační autority aktualizovaly

kořenové  certifikáty,  vznikla  nová  akreditovaná  certifikační  autorita  nebo  bylo

uživatelem  požadováno  rozpoznání  kvalifikovaných  certifikátů  vydaných  v jiné

zemi,  je  nutný administrátorský zásah.  Kromě posledního  zmíněného  důvodu  by

primární řešení mělo spočívat v aktualizaci aplikace na novější verzi, která již bude

rozpoznávat i novější kořenový certifikát. 

Přímé řešení spočívá v přidání požadovaného kořenového certifikátu do úložiště.

Pomocí certmgr.msc nebo jiné metody, například doménové group policy, je nutné do

složky  certifikátů  s  názvem  PdfVerifyQCAStore  přidat  požadovaný  kořenový

certifikát. Tato metoda by měla být využívána pouze zkušenými uživateli,  kteří si

jsou vědomi přesných důsledků této  operace.  Důležitým upozorněním je  fakt,  že

pokud je certifikát vydán v jiné zemi a certifikát jeho vydavatele je zde uveden, je

automaticky považován za kvalifikovaný, není prováděna žádná jiná kontrola.  Na

rozdíl od českých certifikátů, u kterých je vydavatel jen jedním z povinných faktorů.
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2. Nastavení

Okno nastavení lze otevřít z nabídky Nástroje hlavního okna aplikace.  Základní

nastavení  odpovídá podmínkám definovaným legislativou,  kromě EU vynuceného

formátu PAdES. Vhodné nastavení aplikace je nezbytné pro korektní ověření podpisu

dokumentu.

Kromě  konkrétních  nastavení  jsou  zde  přítomny  tři  ovládací  prvky.  Křížek

v pravém horním rohu pro zavření okna Nastavení bez uložení provedených změn,

tlačítko  Uložit  pro potvrzení  změn a opuštění  nastavení  a tlačítko  Vrátit  původní,

které  obnoví  nastavení  do  stavu,  ve  kterém  se  aplikace  distribuuje.  Důležité  je

upozornit, že samotné tlačítko Vrátit původní pouze přenastaví jednotlivé volby, ale

neprovede jejich uložení, je pak na uživateli, zda je chce zachovat, nebo opustí okno

bez uložení změn.

Kontrola  odvolání  certifikátů  by  měla  zůstat  aktivovaná,  jinak  může  dojít

k úspěšnému ověření neplatného podpisu. To stejné se týká také ověření odvolání až

24 hodin po okamžiku, ke kterému je ověřování prováděno.
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Certifikáty mají v sobě uvedeny možná použití,  ke kterým jsou určeny. Jednou

z možností  je  digitální  podepisování.  Pokud  je  vybráno  ověřit  možnost  použití

certifikátu, může být úspěšně ověřen pouze podpis, který je založen na certifikátu,

který má použití pro digitální podepisování striktně povoleno. V případě vlastních

certifikátů,  které  tuto  položku  vůbec  nemusí  obsahovat,  je  možné  tuto  kontrolu

vypnout.

Požadavky  na  kvalifikovaný  certifikát,  respektive  formát  PAdES  zvyšují

důvěryhodnost  podpisu,  ale  samozřejmě  ne  v každé  situaci  je  tato  kontrola

vyžadována. Pro vyšší podpis je kontrola prováděna vůči specifikaci PAdES-BES.

Poslední  tři  možnosti  nastavení  jsou  pouze  informativní,  jejich  výsledek  se

neprojevuje  do  celkového  výsledku  ověření  podpisu.  Ověření  jména  porovnává

jméno vlastníka podpisového certifikátu se jménem udaným při vytváření podpisu.

Mnoho  aplikaci  na  vytváření  podpisů  nevyžaduje  při  podpisu  zadat  jméno,  tedy

jméno  podepisující  osoby není  v dokumentu  uvedeno a toto  ověření  často  skončí

neúspěchem. 

Identifikátor MPSV je volitelná položka v kvalifikovaném certifikátu, která musí

mít  konkrétní  podobu  a  pokud  je  přítomna,   slouží  pro  identifikaci  osoby  vůči

orgánům podřízeným ministerstvu  práce  a sociálních věcí.  Kontrola  ověří,  zda  se

tento identifikátor v certifikátu vyskytuje a pokud ano, zda má platnou hodnotu.

Formát PDF umožňuje podepsat pouze část dokumentu a přímo v dokumentu není

uvedeno, které části dokumentu jsou podepsány a které ne. Pokud je nutné spoléhat

na  obsah  celého  dokumentu,  je  nutné  zkontrolovat,  že  podpis  byl  vytvořen  na

základě celého dokumentu. 

Druhá záložka  v okně  Nastavení  určuje  okamžik,  ke  kterému bude provedeno

ověření nastavení.  Legislativa vyžaduje nastavení tohoto okamžiku tak, aby podpis

již  prokazatelně  existoval,  tedy  datum  z kvalifikovaného  časového  razítka  nebo

v obecném případě aktuální datum. Za potvrzení existence podpisu lze považovat

přijetí  dokumentu  a standardně  se  toto  datum  využívá  pro  ověření  podpisu,

samozřejmě je nutné specifické datum zadat pro každý dokument přímo ručně.
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Možnost zadání vlastního data pro ověření neumožňuje nastavit hodnotu větší, než

je aktuální datum. Pokud je vybrán budoucí čas, je při uložení automaticky změněn

na aktuální. Pro přesnější volbu času ověření je možné zadat také čas. Vyplnění času

není povinné a pokud políčka zůstanou prázdná,  je za čas ověření považován čas

00:00.

Ověření k datu podpisu nebo podle časového razítka, které není kvalifikované, by

mělo sloužit primárně pro testovací účely, jelikož se jedná o hodnoty, které nejsou

zaručené.  Samozřejmě  je  možné,  že  jsou  situace,  kdy  toto  nastavení  bude

odpovídající. 

Poslední  možností  nastavení  je  výběr  důvěryhodných  certifikačních  autorit.

Základní  volba  využívá  systémové  úložiště  důvěryhodných  kořenových

certifikačních  autorit  a tedy  stejné  certifikáty  podle  kterých  vyhodnocuje

důvěryhodnost  například  Internet  Explorer.  Certifikáty  v úložišti  jsou  udržovány

společností  Microsoft  pomocí   aktualizací,  ale  je  možné  ručně  přidávat  další

certifikáty,  které  pak budou využívány všemi aplikacemi přistupujícími do tohoto

úložiště.
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Obrázek 10: Nastavení času ověření



Pokud  je  požadováno,  aby  aplikace  využívala  jiné  důvěryhodné  autority  než

systém,  je  možné  použít  vlastní  úložiště,  případně  je  obě  zkombinovat.  Přístup

k vlastnímu  úložišti  je  povolen  pouze  v okamžiku,  kdy  je  používáno  a to  přímo

z nabídky Nástroje hlavního okna.

Pro přidání certifikátu lze použít všechny standardně používané formáty.  Přesto,

že je běžnou praxí používat kořenové certifikáty důvěryhodných autorit, je možné do

tohoto  seznamu  přidat  i koncový  uživatelský  certifikát  a za  důvěryhodný  bude

považován pouze ten.
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Obrázek 11: Výběr úložiště důvěryhodných

certifikátů

Obrázek 12: Nastavení důvěryhodných certifikátů



3. Ověření podpisu

Pro ověření podpisu na PDF dokumentu je potřeba z menu vybrat položku Otevřít

a následně zvolit požadovaný soubor. Aplikace po jeho zpracování zobrazí výsledek

ověření.  Nejdůležitější  informace  je  hned  v horní  části  okna,  kde  je  celkový

výsledek,  zda  podpis  s daným  nastavením  aplikace  je  považován  za  platný,  za

neplatný nebo ověření není možné provést.  Je zde zároveň rozlišeno, zda se jedná

o podpis uznávaný nebo pouze zaručený.

Jelikož  jedním  z kriterií  pro  určení  uznávaného  podpisu  je  kvalifikovaný

certifikát,  lze  detekovat  pouze  podpisy  založené  na  kvalifikovaném  certifikátu

vydaném v České republice, případně vydané autoritou přidanou mezi kvalifikované

poskytovatele, jak je popsáno v části Instalace. U ostatních zahraničních certifikátů je

zobrazen odkaz na aplikaci, která umožňuje otestování i zahraničních certifikátů, zda

jsou kvalifikované.
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Obrázek 13: Stav ověření podpisu



Dále jsou uvedeny některé informace o podpisu a provedených testech. Jednotlivé

stavy  jsou  barevně  odlišeny  pro  jednoduché  zjištění,  zda  hodnota  odpovídá

požadavku  nebo  ne.  Výsledky  testů,  které  nejsou  požadovány,  nejsou  zobrazeny

(v obrázku 13 se jedná o formát PAdES). Doplňující  informace o každém stavu je

možné zjistit po najetí myší na hodnotu stavu.

Pokud  dokument  obsahuje  více  podpisů,  zobrazí  se  v pravé  části  tlačítka  pro

přechod mezi výsledky ověření jednotlivých podpisů. Dále je zde možnost zobrazit

detail podpisového certifikátu a celou dekódovanou strukturu podpisu.

Aplikace umí také vyhodnotit  uznávané elektronické značky,  tedy elektronické

podpisy založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu. V případě pozitivního

ověření  je  zobrazen  výsledek  „Platná  uznávaná  značka“.  Podpis  i značka  může

obsahovat  časové  razítko,  jeho  zpracování  se  projeví  hodnotou  a barvou  políčka

Datum  podpisu.  Dokument  ale  může  také  obsahovat  samostatná  časová  razítka.

Příklad výsledku ověření časového razítka je na obrázku 14. 
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Obrázek 14: Ověření časového razítka



Příloha 2. Příklad knihovny podpisu

<<

/Type /Sig

/Filter /Adobe.PPKLite

/SubFilter /adbe.pkcs7.detached

/ByteRange [0 28519 37137 14960]

/M (D:20130701142919+02'00')

/Name (Pavel Selement)

/Reason (autor dokumentu)

/Prop_Build<<

/App<<

/Name /Reader

/OS [/Win]

/R 655623

/Rex (10.1.7)

/TrustedMode true

>>

/Filter<<

/Date (May 10 2013 07:57:32)

/Name /Adobe.PPKLite

/R 131104

/V 2

>>

/PubSec<<

/Date (May 10 2013 07:57:32)

/NonEFontNoWarn true

/R 131104

>>

>>

/Contents

<30820d5006092a864886f70d010702a0820d4130820d3d020101310f300d06
096086480165030402010500300b06092a864886f70d010701a0820aca30820
51e30820406a003020102020400a037a0300d06092a864886f70d01010b0500
...

000000000000000000000000000000000000000000000000000>

>>
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Příloha 3. Použitá struktura CMS

ContentInfo ::= SEQUENCE {

contentType = 1.2.840.113549.1.7,

[0] SignedData ::= SEQUENCE {

version,

digestAlgorithms,

encapContentInfo ::= SEQUENCE {

eContentType,

eContent [0] OPTIONAL 

}

certificates [0] OPTIONAL,

crls [1] OPTIONAL,

SET OF SignerInfo ::= SEQUENCE {

version,

sid ::= CHOICE {

issuerAndSerialNumber,

subjectKeyIdentifier 

}

digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier,

signedAttrs [0] OPTIONAL ::= SET OF {

SEQUENCE {

attrType,

attrValues ::= SET OF AttributeValue 

}

}

signatureAlgorithm,

signature,

unsignedAttrs [1] OPTIONAL ::= SET OF {

SEQUENCE {

attrType,

attrValues SET OF AttributeValue 

}

}

}

}

}
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Příloha 4. Příklad Document Security Store

Příklad je převzat z (18) a upraven

101 0 obj <<

/Type DSS

/VRI 102 0 R

/OCSPs [103 0 R]

/CRLs [104 0 R 107 0 R]

/Certs [105 0 R 106 0 R]

>>

endobj

102 0 obj <<

/4B783B9A6D0D69E4E881BFDF080835E896735416 << 

/Type VRI

/OCSP [103 0 R] 

/CRL [104 0 R] 

>>

/123456789ABCDEF987654321FEDCBA1234567890 << 

/CRL [107 0 R] 

>>

>>

endobj

103 0 obj << /Length 123 >>

stream

%OCSP data 1

endstream

104 0 obj << /Length 456 >>

stream

%CRL data 1

endstream

105 0 obj << /Length 789 >>

stream
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%Certificate data 1

endstream

106 0 obj << /Length 147 >>

stream

%Certificate data 2

Endstream

107 0 obj << /Length 258 >>

stream

%CRL data 1

endstream
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