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1 Úvod 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí týkajících se zabezpečení informací, 
finančních prostředků. Tyto části popisují jak podniky i soukromé osoby mohou chránit 
své know-how, důležité finanční a technologické informace, osobní a jiné citlivé údaje 
před zneužitím třetí stranou.  

V první kapitole jsou popsány elektronické platební systémy, tyto systémy jsou výsledkem 
dlouholetého pokroku lidstva v obchodu. Dnes nám již připadá běžné platit v obchodě 
kreditní kartou, provádět platby přes internet a při tom veškerý vývoj elektronických 
platebních systémů proběhl v rámci ani ne jednoho půlstoletí, z toho je patrné jak rychlý je 
nástup elektronických platebních systémů. Elektronické platby jenž jsou prováděny přes 
zabezpečené počítačové sítě jsou bezpečné, toto ale nemůžeme tvrdit o prostředí internetu, 
které je otevřené a vytváří tedy možnosti pro útoky zlodějů jejichž vybavením už není síla 
a fyzická práce při otevírání trezorů, ale znalost prostředí, softwarové a hardwarové 
prostředky.   

Další kapitolou je obecné řízení k webovým stránkám. V dnešní době kde se hodně 
organizací uchyluje pro internetové systémy založené na pracovním toku. Jedná se o 
webově založené aplikace s vysokým stupněm zabezpečení. Firmy tyto aplikace používají 
ke zlepšení svých služeb a své rozhodovací a schvalovací procesy. Prostředím, které je 
v této oblasti často používán je intranet.  

Poslední nicméně neméně důležitou kapitolou je kategorizace přístupů jm. dlouhodobý, 
jednorázový a obnovovatelný přístup. Organizace využívají odlišení přístupů k usnadnění 
práce uživatelům, ochrany svých dat před zcizením nebo například eliminaci rizik 
spojených s fluktuací zaměstnanců. V mnoha případech používají kombinace těchto 
přístupů. Například jednorázový přístup přidělený administrátorem pro obnovu 
dlouhodobého přístupu.  
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2 Elektronické platební systémy 

2.1 Elektronické platební systémy a jejich místo v elektronickém 
obchod ě 

Na začátku devadesátých let se obchodní a konzumní svět setkal s novým způsobem 
provádění obchodu, který byl pojmenován elektronický obchod - „e-commerce“. Během 
let se elektronický obchod vyvinul do populárního a známého způsobu provádění obchodu. 
Jeho vývoj můžeme vysvětlit i na základě rozšířeného použití Internetu, který má otevřené, 
rychlé, anonymní a globální přístupové charakteristiky. Elektronický obchod se mění a 
roste velice rychle vytváří tak pozoruhodné výsledky, že z obchodního pohledu a ze 
zákazníkovy perspektivy je to fenomén jenž nelze přehlédnout. V mnoha společnostech a u 
lidí pracujících na poli elektronického obchodování se stalo samozřejmostí, že elektronický 
obchod funguje a organizace a zákazníci se z něj pokoušejí dostat maximum užitku. 

Elektronický obchod se stal zvláště důležitým ve dvou navzájem propojených dimenzích 
jmenovitě B2B (použití při obchodování mezi obchodními společnostmi) a B2C (použití 
při obchodování mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem). 

V případě vztahu B2B - elektronický obchod ulehčuje formu obsluhy, kde se společnosti 
spoléhají na dodavatele a distribuci svých výrobků, umožňují rychleji reagovat na měnící 
se trh a zákazníkovi požadavky. Dále nabízí organizaci možnost pracovat v přímém 
kontaktu s výrobci a dává větší prostor pro kontrolu nad obchodními aktivitami. Toto 
pomáhá ke značnému snížení nákladů vynecháním prostředníků z dodavatelského řetězce.  

Rovněž „e-commerce“ přináší eliminaci skladových zásob, provozní a distribuční služby 
jsou poskytovány s nižšími cenami. E-commerce tedy může: 

• pomoci obchodu zvýšit výrobní flexibilitu zajištěním časově dostupných 
komponentů od dodavatele.  

• zlepšení kvality výrobků zvýšením spolupráce mezi kupujícími a 
prodávajícími. 

• zvýšení příležitostí pro spolupráci s dodavateli a distributory. 
• zvýšení transparentnosti cen – schopnost mít přehled o aktuálních cenách na 

trhu. 
 

Co se týče vztahu B2C – elektronický obchod umožňuje mít zákazníkům vzrůstající vliv 
na tvorbu výrobků, jak je výrobek přizpůsoben a jaké jsou služby spojené s dodáním. 
Umožňuje nabídnout zákazníkovi vhodnou metodu nákupu výrobků, informace a servisy, 
elektronické bankovnictví a osobní vedení financí. Toto vše ulehčuje zákazníku nalézt 
vhodný produkt a službu, precizněji je zkombinovat a srovnávat ceny. 

2.2 Obvyklý proces elektronických platebních systém ů a jejich prvky 

Obvyklý proces nastává po rozhodnutí kupujícího nakoupit zboží nebo službu od 
prodávajícího. Prodávající předá toto zboží nebo službu kupujícímu, který zaplatí hotově 
nebo předá platební informaci (šek, informaci o kreditní kartě …) zpět obchodníkovi. 

V případě hotovostní transakce se hotovost  přemístí z účtu kupujícího na účet 
obchodníka přes výměnu „tváří v tvář“. Kupující vyzvedne jistou částku peněz z jeho účtu 
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a fyzicky předá hotovost prodávajícímu, prodávající poté vloží hotovost na svůj účet. V 
případě bezhotovostní transakce kupující zašle platební informaci prodávajícímu, poté 
dojde k úpravě účtů prodávajícího a kupujícího (přes šek nebo kreditní kartu) jestliže oba 
používají odlišnou banku, bude nutná služba platebního clearingu (viz. Obrázek č.2) 

 

Obrázek 1: Zjednodušený model platebních transakcí 

Vývoj internetu poskytuje prodávajícímu a kupujícímu schopnost provádět transakce on-
line. V tomto typu systému (elektronický šek, online kreditní karta…) jsou citlivé 
informace zasílány po příkazech přes internet. Protože je transakce prováděna online, 
pravděpodobnost rozdílu mezi bankami kupujícího a prodávajícího je vysoká (nebo jsou 
banky v různých zemích). Proto jsou přidány služby spojené s platebním clearingem, aby 
došlo k vhodnému přizpůsobení obou účtů. 
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Obrázek č. 2: Využití služby platebního clearingu 

Při transakcích za použití elektronického obchodu dochází k některým problémům se 
zabezpečením citlivých informací a identitou což je způsobeno nedostatkem osobního 
kontaktu. Výsledkem toho je použití zprostředkovatele (Paypal, google checkout...), který 
nám poskytne zabezpečení, identifikaci a rovněž platební podporu. V tomto procesu 
kupující nemusí zasílat své citlivé informace prodávajícímu, ale poskytuje je 
prostředníkovi, který potvrdí identifikaci kupujícího prodávajícímu (transakce mezi 
prostředníkem a bankami může být vykonána i v jiném typu elektronické platby nebo 
tradičním způsobem). 

 

Obrázek č. 3: Transakce bez zaslání citlivých informací prodávajícímu 
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2.3 Odlišné typy elektronických platebních systém ů 

Proto, abychom získali kompletní přehled elektronických platebních systémů je nutná 
kategorizace odlišných typů platebních systémů.  

Platební systémy můžeme rozdělit dle dvou kritérií:  

1. Dle způsobu platby - „pre-paid“, „pay-now“, „pay-later“  
2. Dle způsobu transakce – off-line nebo on-line 

Při využití prvního způsobu se jedná o tyto platební systémy: 

• „Pre-paid“:  zákazník platí před transakcí (např. kupuje si elektronické kupony, 
tikety ... a používá je k platbám jeho transakcí) 

• „Pay-now“:   zákazníkův účet je zkontrolován a částka je odečtena ve stejný čas 
kdy transakce probíhá (např. elektronické bankovnictví) 

• „Pay-later“:   zákazník zaplatí po transakci (např. kreditní karta) 
 

Při využití druhého kritéria máme tyto druhy platebních systémů: 

• On-line:  zde se v reálném čase účastní transakce třetí strana (např. banka, 
kontroluje se platební schopnost uživatele...) 

• Off-line:   finanční ústav se neúčastní transakce v reálném čase 

Ovšem tato výše zmíněná kritéria neposkytují dostatek detailních informací o způsobu 
výměny peněz (nebo platebních informací) mezi různými účastníky. Proto můžeme zvolit 
další kritérium zakládající se na peněžní formě, které může být rozdělené do těchto dvou 
skupin: 

1. Elektronické peněžní systémy 
2. Kreditní a debetní karty 

V případě prvního kritéria zakládajícího se na ideální běžné platbě, pokud účastníci chtějí 
za něco zaplatit, vymění si elektronické poukázky jenž reprezentují určitou hodnotu, právě 
tak jako bankovky určují normální hodnotu běžných peněz. 

V tomto systému za účelem obdržení elektronických peněz (nebo žetonů) jenž jsou použity 
k platbě prodávajícímu, musí zákazník požádat banku (nebo prostředníka) jenž je schopna 
tyto žetony vytvořit. Samozřejmě zákazník musí zaplatit bance (nebo prostředníkovi) 
rovnocennou částku srovnatelnou s těmito žetony (tokeny). 
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Poté zákazník zašle tyto tokeny prodávajícímu a zaplatí jeho zboží nebo služby. 
Prodávající obratem uloží tyto tokeny a použije je pro další platby nebo je zašle své bance 
jenž upraví jeho bankovní účet. 

Hlubší odlišnost mezi elektronickými platebními systémy je mezi těmi jenž užívají 
moderní tzv. „Smart“ karty pro ukládání tokenů a těmi jenž sdílí pouze uživatelské účty 
nebo počítačové sítě. 

• Systémy,  které používají moderní karty (např. Chipper, Chipknip) ukládají tokeny 
na karty. V případě, že  kupující chce něco koupit potřebuje nejprve odebrat peníze 
z jeho karty (skrz nějaká zařízení). Poté budou tokeny (peníze) na kartě sníženy 
pokud kupující zaplatí. 

• V systému, který používá tokeny sdílené v počítačových sítích (např. CAFE 
project) tokeny cestují v počítačovém prostředí ze serveru na zákazníkův pevný 
disk a mohou být převáděny mezi zákazníky nebo se vracet zpět na server. 

Kreditně-debetní systém byl vyvinut na základě vzoru kreditní karty a bankovního účtu. 
Pokud kupující chce něco zakoupit, nepotřebuje vyměnit žádný druh peněz nebo tokenů 
s prodávajícím, ale pouze platební informace. Peníze jsou reprezentovány záznamem na 
bankovních účtech a tato informace je elektronicky zasílána mezi zúčastněnými stranami 
přes počítačové sítě. 



Eduard Rubeš : Řízení přístupů k informačním zdrojům 

2010   
7 

 

V tomto typu systému kupující a prodávající nemůžou mít anonymitu (kterou mohou mít 
v systému s tokeny) díky poskytovateli platební služby, protože jejich účet je udržován 
právě oním poskytovatelem. Tento poskytovatel nahrává všechny transakce na zákazníkův 
účet. 

Hlubší odlišení než u systémů založených na účtech je mezi kreditním a debetním 
systémem, specializovanými systémy a  systémy obvyklými. 

1. V případě debetu nakupující potřebuje mít positivní rozpočet (musí mít hotovost na 
účtu) předtím než za něco zaplatí. Hotovost se po zaplacení  odečte z jeho účtu 
(iDeal, Visa debetní karta...).  

2. V případě kreditní karty jsou poplatky zaslány oproti účtu kupujícího a vyúčtovány 
později (Visa kreditní karta, Master Card)  

V obou těchto případech jsou pro elektronické platby široce používány kreditní a 
debetní karty. 

3. Obvyklý systém (Paypal, NetBill) používá jednoduchý model založený na účtu pro 
obsluhu internetové platby. 

4. Specializované platební systémy jsou používány pro specifické účely jako např. on-
line obchod s hudbou. 

Poté co jsme zařadili tyto typy elektronických plateb musíme vzít v potaz dvě doplňující 
kritéria pro elektronické platební systémy. 

• Mikroplatby - Mikroplatební systém je navržen pro malé peněžní částky menší 
než 2 Euro. Můžeme pro ně použít platební systémy nahoře uvedené (Paypal nebo 
kreditní kartu). Před několika lety vzniklo nespočet nových platebních schémat 
(mikroplateb), které jsou zaměřeny na tyto časté a nízkohodnotové platby na 
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internetu, z nichž však jenom pár zůstalo a v současné době se ještě používají. 
Jejich úloha je spíše komorní. [6] 

Aby byly mikroplatby úspěšné a svým provozovatelům se vyplatily, je třeba, aby je 
používala obrovská masa lidí, resp. aby počet samotných plateb byl obrovský a to 
především proto, že cena mikroplatby a tím pádem i zisk z ní nesmí být pro 
obchodníka příliš veliký. [6] 

Tyto platební systémy efektivně přenášejí velmi malé částky a samotný 
komunikační provoz, jenž stojí peníze, je v těchto systémech udržován na 
nejmenším možném minimu. Díky tomu, že zisk z každé platby je velice malý, 
musí mikroplatební systém být schopen ověřit každou platbu velice levně, zároveň 
však musí redukovat počet výpočetně náročných operací. Mikroplatby mohou také 
představovat kreditní schéma, kdy vzniká virtuální kredit (měna), pomocí níž 
jednotlivé uživatele můžeme odměňovat a tím i motivovat k požadovaným úkonům 
(návštěva webových stránek atd.). [6] 

Dnes s odstupem pár let již můžeme říci, že celkové uživatelské přijetí 
mikroplatebních systémů bylo velmi pomalé, možná také díky nedostatku 
podnětného obsahu, který není volně přístupný v nějaké formě jinde na internetu. 
Podobně se obchodníci zdráhali investovat do kvalitního obsahu, dokud 
neexistovala dostatečně velká základna uživatelů ochotných platit tyto malé částky. 
[6] 

• Mobilní platby – dnes je již běžné, že většina typů mobilních zařízení má přístup 
k internetu stejně jako počítače, můžeme tedy využít nahoře uvedené platební 
systémy bez změny technologie. 

    

Shrnutí:  pokud kategorizujeme elektronické platební systémy je zřejmé, že i když jsou 
používány odlišné modely a technologie počet podílejících se článků je v těchto systémech 
skoro stejný. Jsou to: kupující, prostředník, emitent (nebo systém samotný jako je Paypal, 
společnost s kreditními kartami ...) obchodník, nabyvatel nebo poskytovatel sítě. 

2.4 Bezpečnost v elektronických platebních systémech 
Na poli elektronických bezpečnostních systémů je bezpečnost kritériem, jenž spadá do 
technologického pohledu a musí splňovat tyto požadavky: 

1. Autenticita čili prokázání pravosti (také identifikace nebo platnost): účelem 
je prověřit účastníky platební transakce, jimiž jsou: 

•   Kupující , jenž je zavázán zaplatit. 

•   Prodávající, jenž je zavázán poskytnout službu nebo produkt. 
 

V počítačových sítích, kde se nedostává setkání v „tváří v tvář“ kupující nemůže 
pozorovat chování prodávajícího a naopak. Proto je zde riziko zkreslení nebo 
překroucení si skutečnosti. Identifikace může předejít této situaci a zvýšit důvěru 
mezi oběma stranami. 
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2. Diskrétnost (také důvěrnost nebo utajení): pouze některé transakční informace 
jsou odhaleny oběma stranám ostatní data zůstávají ukryta. Účelem je ochrana 
anonymity kupujícího a předejít získání neautorizovaným osobám přístup 
k informacím jenž byly součástí transakce. Například prodávající by neměl znát 
číslo zákazníkovi karty pokud mu prostředník poskytuje platební potvrzení. 
Naopak prostředník by neměl být informován o platebních detailech 

 
3. Celistvost dat (také preciznost): Účelem je předejít falšování dat v transakci, 

udělání chyby při zasílání informace a předejít rovněž zaslání transakce dvakrát. 
 

4. Nemožnost popření transakce: Účelem je předejít zapření závazků ze strany 
kupujícího nebo prodávajícího, které společně v transakci sjednali. Proto by se 
informace o detailech transakce měli někam zaznamenávat (v databázi 
prodávajícího nebo prostředníka) 

 
5. Stálost: Uživatelé (prodávající a kupující) by si měli být jisti, že jejich data nebo 

detaily transakce nebudou po nějaké době zneužity. Systém tedy potřebuje nějaký 
druh zálohovacího mechanismu. 

 
6. Typ autorizace: Schopnost systému provést platbu bez nebo s připojením 

k centrálnímu zdroji. Autorizace může být off-line nebo on-line. Off-line 
autorizace znamená, že uživatelé systému mohou provádět transakce aniž by byly 
připojeni k síti bez účasti zprostředkovatele. 

 
7. Rychlost procesu: Všichni zúčastnění (uživatelé, banky)očekávají, že platební 

systém bude rychlý bez žádných potíží. Nechtějí trávit jejich čas složitými 
platebními procedurami nebo pomalou odezvou způsobenou např. hardwarem. 

 
8. Přizpůsobivost: Toto kritérium je stupněm přizpůsobení se uživatelským 

potřebám v měnících se podmínkách. Např.: při využití aplikace Paypal můžeme 
použít různé možnosti přístupu jako je internet, mobilní telefon a toto právě 
zvyšuje onu přizpůsobivost. 

 

2.5 Příklady řízení přístup ů k elektronickým platebním systém ům 
Proto, abychom zajistili výše uvedené požadavky používáme přístup přes bezpečnostní 
protokoly.  Jejich popis a funkce si nyní vysvětlíme na příkladech protokolů níže 
uvedených. 

2.5.1 Visa 3D Secure 
Visa 3-D Secure je protokol založený na XML (což je nastavení pravidel pro elektronické 
zašifrování dokumentů) používaný jako přidaná úroveň zabezpečení pro on-line transakce 
prováděné kreditními a debetními kartami. Byl vytvořen firmou Visa k vylepšení 
bezpečnosti internetových plateb.  

Protokol následuje centralizovaný autentizační přístup, kdy se z obchodníkovy 
komponenty směřují všechny autentizační požadavky do VISA adresáře, který udržuje 
informace o všech uživatelích a směřuje dále požadavek na příslušného uživatele. 
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Vydavatel karty je v komunikaci s držitelem karty díky jeho prohlížeči, kde se sbírají 
autentizační detaily. Vydavatel je následně zvaliduje a pošle zpět obchodníkovi jako 
autentizační odpověď. [6] 

Základním konceptem protokolu je svázání autorizačního procesu s on-line autenticitou. 
Autenticita se zakládá na třech modelech domén: 

• Doména nabyvatele – např. banka do které budou peníze zaslány, obchodník 
• Doména vydavatele – banka, která vydala kartu jenž bude použita, zákazník 
• Doména vzájemné komunikace – infrastruktura poskytnutá schématem kreditní 

karty podporující 3D protokol. 

Základní funkce jsou: 

• Přijímat a vysílat zprávy jako výsledek autentizačního toku mezi nabyvatelem a 
doménou vydavatele skrze doménu vzájemné komunikace. 

• Zajistit autentizaci držitele karty u vydavatele 
• Vytvořit požadavek autorizace a platebního procesu od obchodníka k jeho bance 
• Zajistit autorizace a platební proces mezi vydavatelem a nabyvatelem skrze 

doménu vzájemné komunikace. [6] 

Odpovědnost zúčastněných stran a požadavky na ně kladené: 

• Vydavatel (banka) – je ve své doméně zodpovědný za zprovoznění 
vydavatelovo systému zajišťující registraci, výpis a přístup na kontrolní servery. 
Tento systém udržuje komunikaci s 3-D Secure obchodníky a centrálním VISA 
adresářem, který má roli prostředníka mezi obchodníky a vydavateli. Dále 
zajišťuje všechny interakce se zákazníky na všech možných přístupových bodech 
k internetu. Musí mít k dispozici Access control server (ACS), jenž slouží 
k autentizaci identity držitele karty během plateb. Spravuje veškeré platby 

• Zákazník – musí splňovat tyto požadavky: být připojen k internetu a mít 
k dispozici webový prohlížeč. Rovněž se musí registrovat u vydavatele své karty 
a zvolit si své heslo. 

Pozn: Visa provozuje centrální adresářový server (VDS), který slouží jako úložiště všech 
čísel zaregistrovaných platebních karet a k nim se vztahujících webových adres pro 
každého vydavatele. [6] 

• Obchodník – si musí nainstalovat Merchant plug-in (MPI) komponent do jejich 
internetových obchodů. 
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Obrázek č. 6: Schéma funkce 3-D Secure (zdroj. VISA 3-D Secure Introduction v1.0.2) 

1. Držitel karty si vybere zboží nebo službu a přejde na obchodníkovu platební 
stránku, kde zanechá číslo své kreditní karty. 

2. MPI (Obchodníkův plug-in) se dotáže Visa adresáře na registrační status 
zákazníka (zda-li je potvrzena autenticita pro platební kartu). Pokud je platební 
karta v rozsahu jenž definuje VISA pak se VISA adresář dotazuje ACS zda je 
číslo platební karty řádně registrováno. ACS (access control server) odpoví VISA 
adresáři a zašle mu informace o zákazníkovi. Visa adresář přepošle tuto odpověď 
MPI. 

3. MPI zasílá autentizační požadavek do ACS přes prohlížeč držitele karty. 

4. ACS se dotazuje na heslo držitele karty. Držitel karty zadává heslo a ACS jej 
prověřuje. 

5. ACS vrací autentizační odpověď do MPI přes prohlížeč držitele karty a přeposílá 
záznam autentizace do serveru autentizační historie 

6. MPI  kontroluje odpověď (resp. podpis na odpovědi). 

7. Obchodník pokračuje s autorizační výměnou s jeho nabyvatelem (bankou). 
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8. Banka obchodníka (nabyvatel) autorizuje tento požadavek bance zákazníka 
(vydavatel) pomocí VisaNetu. 

2.5.2 UCAF (Universal Cardholder Authentication Fie ld) 
Protokol, který slouží k přenosu nepopiratelného elektronické potvrzení (které se váže na 
držitele platební karty) na unikátní transakci a poskytuje základ pro zaručené transakce. 
Řešení UCAF ustanovuje jednu mezioperační a standardizovanou  datovou transportní 
infrastrukturu pro všechny zabezpečené bezdrátové a online platby. Používají se oba druhy 
platebních karet - kreditní a debetní. Dále nabízí univerzální metodu pro sběr ověřených 
dat o držiteli účtu v místě, kde obchodník provádí svůj virtuální prodej. Poskytuje 
infrastrukturu pro přenos ověřených dat držitele účtu od obchodníka a nabyvatele 
vydavateli. UCAF se skládá ze dvou komponentů, sérii diskrétních skrytých polí: 
 

1. UCAF Data Infrastructure – UCAF infrastruktura dat jako jsou např. jméno 
obchodníka, kód měny, prodejní částka, obchodníkova transakční značka, UCAF 
autentizační datové pole, které přináší bezpečnostní tokeny, atd.  

 
2. UCAF authentication Data Field – UCAF autentizační datové pole, které je 

součástí UCAF datové infrastruktury. Toto pole dat se nachází na obchodníkově 
pokladní stránce. Jeho účelem je sběr a přenos ověřených údajů držitele karty 
bance obchodníka a posléze bance zákazníka pro ověření a autorizaci ve smyslu 
přenosu elektronického dokladu, který zavazuje majitele účtu k uskutečnění 
transakce.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č.7:  Prostředí UCAF 

Obchodník 

Nabyvatel 

 Jméno obchodníka 
 Město příjmce karty 
 Stát příjemce karty 
 Kód měny 
 Prodejní částka 
 Ćíslo účtu 
 Datum expirace 
 CVC2 kód 
 UCAF autentizační     
datová pole … 

Držitel karty  

Vydavatel 

Internet  

Držitel karty nakupuje 
s vydavatelem definovaným 
bezpečnostním řešením 
používající UCAF infrastrukturu 

Vydavatel schvaluje a autorizuje 
definované bezpečnostní tokeny 
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UCAF může být nasazen na různá bezpečnostní schémata. Společnost MasterCard 
doporučuje řešení SPA (Secure Payment Application – Aplikace pro bezpečnou platbu).  

SPA je ověřené platební prostředí sloužící k ověření zákazníků při on-line platbách, ve 
kterém všechny zúčastněné strany používají tzv. software „tenkého klienta“ známé jako 
SPA aplet, těmito stranami jsou: 

•••• Vydavatelé platebních karet – od nich je požadováno implementovat SPA 
server, který musí být integrovaný s koncovými systémy poskytujících informace 
o držitely karty. Rovněž poskytuje registrační proces na tento servera distribuuje 
SPA aplety držitelům karet.   

•••• Obchodníci – musí upravit systém jejich nákupních košíků tak, aby byly schopné 
pojmout skrytá pole, která v sobě obsahují transakčně specifické informace. Tyto 
pole jsou čteny prostřednicvím SPA apletů. 

•••• Držitelé platebních karet – musí používat software na straně klienta spadající 
pod SPA systém. Tento software mu může být doručen elektronickou poštou, 
dodán na CD-ROMu nebo stažen z vydavatelovo webové stránky.  

•••• Nabyvatelé (banky obchodníků) - musí upravit jejich existující platební brány s 
cílem přijmout transakčně specifické tokeny a  pak je předat na nové transakční 
pole přidané do MasterCard Banknetu. Toto bude také požadovat, aby si 
obchodníci upravili jejich plug-in platební brány, který podporuje přeposílání 
bezpečnostního tokenu přes zvláštní parametr.  

SPA aplety jsou navrženy, aby se aktivovaly pokud dosáhneme kompatibilní platební 
stránky se SPA. Platební proces při SPA začíná přihlášením uživatele do jeho SPA apletu, 
což nastává při nakupování na obchodníkově stránce. Toto umožní vydavateli poskytnout 
služby s přidanou hodnotou jako je například vyplnění formuláře, který urychluje platební 
proces a snižuje riziko opuštění platebního košíku uživatelem. 

 SPA server je odpovědný za tvorbu transakčně specifických bezpečnostních tokenů, které 
jsou přeposílány obchodníkovi, na nabyvatele a konečně zpět vydavateli pro provedení 
odpovídající transakce. MasterCard se rozhodl pro úpravu jeho proprietární komunikační 
páteře (tzv. Banknetu) pro tyto bezpečnostní tokeny známé jako AAV (autentizační 
hodnota držitele účtu). 
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Obrázek 8: Funkce SPA – platební schéma 

1. SPA aplet detekuje SPA-aktivovanou stránku obchodníka 
2. SPA aplet čte informace z obchodníkovy stránky. 
3. SPA aplet požaduje ověřovací údaje od uživatele. 
4. SPA aplet zasílá ověřené a transakční údaje vydavatelovu SPA serveru. 
5. Vydavatelův SPA server zasílá ověřovací tokeny zpět do SPA apletu. 
6. SPA vloží ověřovací tokeny do obchodníkovo stránky a volitelně vyplní on-line 

formulář. 
7. Obchodník zasílá autorizační požadavek a ověřovací tokeny nabyvateli. 
8. Nabyvatel zasílá autorizační požadavek a ověřovací tokeny vydavateli přes 

banknet. 
9. Vydavatel zasílá autorizační odpověď nabyvateli. 
10. Nabyvatel zasílá transakční odpověď zpět obchodníkovi. 
11. Obchodník potvrzuje transakci a vydává stvrzenku zákazníkovi. 

 
2.5.3 Secure electronic transakcion (SET) 
Protokol pro zabezpečení transakcí prováděných pomocí kreditní karty přes nezabezpečené 
sítě konkrétně internetu. SET není sám o sobě platební systém, ale soubor bezpečnostních 
protokolů a formátů, které umožňují uživatelům využívat stávající platební infrastrukturu 
platebních karet v bezpečnostním módu v otevřených sítích.  

SET dovoluje zúčastněným stranám se navzájem kryptograficky rozpoznávat a vyměňovat 
si navzájem informace bezpečně. SET používá „oslepující algoritmus“  

Jestliže by byl použit SET, obchodník by už nikdy nevěděl číslo kreditní karty, které zaslal 
kupující, což jim poskytovalo prověřenou správnou platbu. Toto zaručuje ochranu 
zákazníků a společností před podvodem.    

 

SPA Aplet 

Zákazník 

SPA server 

Vydavatel 

Plug-in 
nabyvatele 

Obchodník 

Platební brána 

Nabyvatel 

1. 
 2. 
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Banknet 8. 
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 10. 
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Klí čové vlastnosti:  

•   Důvěrnost informací  
•   Integrita dat 
•   Ověření účtu držitele karty 
•   Ověření obchodníka 

Systém SET zahrnuje následující účastníky: 

••••   Držitel karty 
••••   Obchodník 
••••   Emitent 
••••   Nabyvatel 
••••   Platební brány 
••••   Certifikační autoritu 

Sled událostí nezbytné pro transakci: 

1. Zákazník obdrží účet pro kreditní kartu od banky, který podporuje elektronické 
platby a SET 

2. Zákazník obdrží X.509v3 digitální certifikát podepsaný bankou 
3. Obchodníci mají jejich vlastní certifikáty 
4. Zákazník si objedná zboží nebo službu. 
5. Obchodník zašle kopii svého certifikátu tzn., že zákazník může ověřit zda obchod 

vůbec existuje.   
6.  Jsou zaslány objednávky a platby. 
7. Obchodník žádá platební autorizaci 
8. Obchodník potvrzuje objednávku 
9. Obchodník zasílá zboží nebo poskytuje službu 
10. Obchodník žádá o vyplacení 

Významnou novinkou, která byla zavedena v SETu je duální podpis. Účel tohoto dvojího 
podpisu je stejný jako u standardního elektronického podpisu – zajistit autentizaci a 
integritu dat. Spojuje však dvě zprávy, které jsou určeny pro dva různé příjemce. V tomto 
případě chce tedy zákazník zaslat informace o dodávce (OI) obchodníkovi a platební 
informace bance (PI). Obchodník přece nepotřebuje vědět číslo kreditní karty zákazníka, 
na druhou stranu banka nepotřebuje vědět detaily o zákazníkově objednávce. Je zde však 
potřeba propojení, aby zákazník mohl prokázat, že platba je pro tuto zakázku. 

 SET se měl de facto stát standardem pro platby na internetu mezi obchodníky, kupci a 
společností poskytující platební karty. Navzdory velké publicitě nedokázal získat podíl na 
trhu. Důvody pro toto jsou: 

•   Síťový efekt: je třeba nainstalovat klientský software (el. peněženky) 

•   Náklady a složitost pro obchodníky při získávání podpory a naproti tomu 
v kontrastu nízké náklady a jednoduchost v podobě stávající alternativy SSL. 
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2.5.4 XMLPay 
Slouží internetovým obchodníkům ke zpracovávání velkého množství plateb různých typů 
(debetní a kreditní karty, ACH platby atd.) v B2C a B2B komerci. Účelem je zasílání 
platebních požadavků a odpovědí skrz finanční sítě.  

XMLpay je XML specifikace pro platební požadavky a odpovědi v distribuovaném 
webovém transakčním prostředí a definuje čtyři věci. Nejprve definuje jakým způsobem se 
vytvoří transakční platební požadavek v XML. Následně definuje způsob, jak je transakční 
požadavek sdělen finanční instituci k platebnímu vyrovnání. Za třetí, protože je vše 
definováno pomocí XML, vytváří možnost k propojení s e-komerčními aplikacemi, které 
XML podporují. Do těchto aplikací je pak možno přenášet výsledky jednotlivých 
transakcí. XMLPay ja také koncová webová služba provozovaná společností VeriSign. 
Tato platební brána zajišťuje spojení ke všem největším bankovním společnostem a 
finančním sítím a mnohdy je již předintegrovaná v různých e-komerčních aplikacích. 
Pomocí XMLPay obchodníci posílají své platební požadavky k XMLPay bráně a VeriSign 
pak přeposílá tyto požadavky k příslušným finančním institucím a vrací výsledky zpět 
k obchodníkům. 

XMLPay specifikaci tvoří:  

1. XMLPay : Core – definuje základní platební typy potřebné ke sjednocení B2C a 
B2B platebních procesů. 

 
2.  XMLPay : Registration – popisuje registrační funkce vztažené k platbám (např. 

registrace obchodníka) 
 

3. XMLPay : Reports – specifikuje mechanismy pro automatické generování zpráv. 

XMLPay procesní modely – rozeznáváme dva druhy procesních aplikací jenž jsou určeny 
vztahem Obchod se zákazníkem B2C (Business-to-Consumer) a Obchod s Obchodem B2B 
(Business-to-Business). 

•••• B2C – v této prodejní transakci nakupující poskytuje platební instrukci (např. 
číslo kreditní karty) prodávajícímu k přenosu peněz. 
 

 

Obrázek č. 9: Schéma B2C procesního modelu pro XMLPay                         
(Zdroj: PayPal XMLPay Developer’s guide) 

Prodávající použije XMLPay k přeposlání platební instrukce od kupujícího bance. 
Prodávající formátuje požadavek (XMLPayRequest) a postoupí jej buď přímo 
platebnímu procesoru (bance) nebo nepřímo přes platební bránu. 
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Kanály Kupující-Prodávající a Platební brána-Banka nejsou ovlivněny použitím 
XMLpay. Například XML Pay není používán v přímé komunikaci mezi kupujícím a 
prodávajícím. Namísto toho je používána obvyklá forma HTML nebo jiné 
internetové komunikační metody.  

•••• B2B – Prodávající nespouští XMLPay Request. Namísto toho obchodní ústředna 
(agregátor) používá XMLPay k zaslání obchodně zaměřených nákupních 
informací do platební brány. 

V tomto způsobu obchodní ústředna spojuje platební realizaci s jinými XML 
založenými komunikacemi mezi prodávajícími a kupujícími takové jako je 
předběžně zaslané oznámení o dodávce, zaslání nákupní objednávky nebo jiné B2B 
zasílací funkce. 

      

Obrázek č. 10: Schéma B2B procesního modelu pro XMLPay               
(Zdroj: PayPal XMLPay Developer’s guide) 

2.5.5 OFX (Open financial exchange) 

OFX (otevřená finanční výměna) slouží k výměně finančních dat a instrukcí mezi 
zákazníky a jejich finanční institucí. To umožňuje těmto finančním institucím připojit se 
přímo k zákazníkům bez nutnosti prostředníka.  

OFX je otevřená specifikace kterou si může kdokoli nainstalovat (každá finanční instituce, 
softwarový vývojář atd). OFX používá široce uznávané otevřené standardy pro 
formátování dat (jako je XML), propojitelnost (jako je TCP/IP a HTTP) a bezpečnost (jako 
je SSL).  
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OFX definuje zprávy pro požadavek a odpověď, používané každou finanční službou stejně 
tak běžné rámce a infrastrukturu podporující komunikaci těchto zpráv. 

Konstrukce - OFX je klient-server systém. Tzn. koncoví uživatelé používají klienstkou 
aplikaci ke komunikaci se serverem finanční instituce. Forma komunikace je požadavek od 
klienta na server a odpověď ze serveru zpět klientovi. OFX používá Internetový protokol 
(IP) k poskytnutí komunikačního kanálu mezi klientem a serverem. IP protokoly jsou 
základem veřejného internetu a mohou je používat i soukromé sítě. 

Přenos dat -  klient používá HTTP (HyperTextový Transportní Protokol) ke komunikaci 
s OFX serverem. Finanční instituce může v principu použít běžný webový server 
k instalaci podpory pro OFX.  

Pokud chce klient komunikovt prostřednictvím OFX přes internet, musí navázat spojení 
přes internet prostřednictvím vytáčeného protokolu s poskytovatelem internetu nebo 
prostřednictvím místní sítě s připojením k internetu.  

Klienti používají příkaz HTTP POST k zaslání požadavku prostřednictvím již dříve 
nabytému jednotném lokátoru zdrojů (URL) pro požadované finanční instituci. URL 
identifikuje protokol pro propojení externích aplikací s webovým serverem tzv. CGI 
(Common Gateway Interface) nebo jiný proces na serveru finanční instituce, který může 
akceptovat požadavky OFX a vytvoří odpověď. 

Architektura bezpečnosti - Zabezpeční OFX se vztahuje na komunikační cesty mezi 
klientem a profilovým serverem, klientem a webovým serverem a pokud je OFX server 
oddělen od webového serveru poté mezi klientem a OFX serverem. Obrázek dole 
znázorňuje pořadí ve kterém k této komunikaci dochází a to za předpokladu, že klient už 
zná URL adresu profilu finanční instituce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Obrázek č.11 : Pořadí komunikace v OFX 
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Od profilového serveru finanční instituce dostává klient URL webového serveru finanční 
instituce (FI). 

1. Klient odesílá OFX požadavek do FI webového serveru, ze kterého je požadavek 
přeposílán do OFX serveru  

2. OFX server zasílá odpověď zpět klientovi přes webový server. 

Cíle bezpečnosti v OFX jsou: 

• Diskrétnost: Zprávy může číst pouze k tomu určený příjemce. Používaná je 
technika šifrování, která je často používaná k dosažení diskrétnosti. 

• Ověření (autentifikace): Příjemce zprávy může prověřit identitu zasílajícího. 
V OFX dovolují finanční instituci prostřednictvím hesla ověřit klienta a 
certifikáty dovolují klientovi si ověřit server. 

• Integrita: Zpráva nemůže být pozměněna poté co je vytvořena. 

Tímto kapitola o platebních systémech a příkladech protokolů jenž slouží k bezpečnosti při 
prováděnífinančních transakcí končí. Nyní přejdeme ke kapitole týkající se řízení přístupu 
k webovým stránkám. 

3 Obecné řízení přístupu k webovým stránkám 

3.1 Ochrana webového prost ředí 

Koncoví uživatelé jsou při použití Webových prohlížečů vystaveni několika 
bezpečnostním a soukromým rizikům jakými jsou např.:  

•   Zranitelnost prohlížeče - může vést k ohrožení bezpečnosti webového klienta.  
•    Zneužití informací o uživateli - jako je přihlašovací jméno nebo jméno počítače, 

ty mohou být shromážděny a použity v profilu uživatele což vyvolává vážné 
obavy o soukromí. 

•   Cookies - data, která slouží k udržení informací o spojení, jenž mohou být použita 
pro účely shromáždění těchto informací. Informace o spojení jsou ukládána na 
klientův počítač a vyměňována mezi Webovým klientem a Webovým serverem. 

•   „Push“ technologie – používá ji mnoho stránek k doručení Webového obsahu 
klientům. Tento proces může vyústit k vážnému narušení bezpečnosti, protože 
poskytovatel webového obsahu může využít zranitelnosti prohlížeče k zaslání 
škodlivého kódu, nebo systém tlačí velký objem zavalujících informací. 

•   Síťové severy - místa, kde se nachází většina síťových služeb (např. Poštovní 
server, síťový server apod.). Jako obrana proti nedůvěryhodným, otevřeným 
serverům je používána nejpopulárnější obrana - technologie Firewall (resp. 
Firewallové brány) Přestože firewallové brány mohou zabránit nelegitimnímu 
provozu mezi internetem a firemními sítěmi, legitimní požadavky, jenž prochází 
přes tyto brány mohou být použity pro datově řízený útok na sítě nebo back-end 
systémy. Nastavení firewallů a síťových serverů není lehké a je náchylné 
k chybám. Právě proto je nutné klást důraz na omezení nebo snížení složitosti 
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firewallů a sítí a doplnit brány firewall robustním zabezpečením založeném na 
hostiteli. 

 
•   Ve velkých podnikových intranetových aplikacích je rostoucím problémem 

vnitřní útok. Na základě společné studie počítačových zločinů vytvořenou 
Počítačovým bezpečnostním institutem (CSI) a FBI vyplývá, že k nejzávažnějším 
ztrátám v podnicích dochází prostřednictvím neoprávněných přístupů 
zasvěcených osob. Proto je velká potřeba vývoje nových modelů kontroly 
přístupů, nebo rozšíření stávajících. Důvodem je neutralizace bezpečnostních 
hrozeb a poskytnutí řešení pro různé bezpečnostní požadavky na aplikace 
založené na Webovém prostředí. 

3.2 Důvody použití řízení přístupu 

Infrastruktury veřejných klíčů (PKI) byly ve webových aplikacích důležité pro vývoj 
řešení týkající se bezpečnostních rizik. Uživatelé mohou být sice ověřováni pomocí PKI 
prostředků, avšak tyto prostředky neposkytují žádný mechanismus pro řízení přístupů na 
konci systémů.  

Skutečnost, že útoky zasvěcených uživatelů představují značnou hrozbu, je nutné klást 
důraz na potřebu robustního host-based zabezpečení. Podstatné ovšem musí být ověřování 
a služby řízení přístupu musí být nasazeny na hostitele. Hrozbu útoků zasvěcených 
uživatelů dokládá silná potřeba efektivní zprávy zabezpečení a funkce v podniku. Host-
based zabezpečení může také pomoci síťovým serverům a firewallům zvýšením 
bezpečnosti na intranetu. 

Bezpečnostní modely, které umožňují efektivní správu zabezpečení, mohou být rozšířeny o 
multidoménové prostředí, kde jsou intenzivní interakce mezi heterogenními politikami 
domén. Mezi typické aplikace multidoménových postředí patří např.: e-commerce, firemní 
databáze nebo e-goverment. Tyto aplikace je potřeba propojit udržovat v součinnosti jejich 
logiku a chránit citlivé informace, které jsou v nich obsaženy. 

Web primárně používá hypertextový přístup pro šíření informací. S nárůstem aplikací pro 
e-commerci se web mění stále víc v transakčně intenzivní prostředí. Bezpečnostní modely 
pro hypertextově založené systémy jsou stále ještě ve svých počátcích. Tyto přístupové 
modely a mechanismy by měli webu usnadnit dynamické změny v obsahu a kontextu 
informace, dovolit monitorovat stav systému a usnadnit provádění transakčních aktivit. 
Stávající přístupové modely však tyto funkce postrádají. 

3.3 Modely řízení přístup ů 
Bezpečnost informačních systémů se vztahuje na ochranu informačních systémů před 
neoprávněným přístupem nebo modifikací informací ať už v zálohování, zpracování nebo 
přenosu a proti odepření služby oprávněnému uživateli. Mezi hlavní cíle informační 
bezpečnosti patří: 

•   Utajení – zajišťuje, aby informace nebyla přístupna neautorizované osobě  
•   Integrita  – ochrana informace před neoprávněnou úpravou. 
•   Dostupnost – zajišťuje, aby byla informace k dispozici v momentě, kdy je potřeba 

a není znepřístupněna škodlivými aktivitami, které způsobují zapření dat. 
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•   Odpovědnost – zajišťuje, že každá akce nějakého subjektu je zpětně 
vysledovatelná právě k tomuto subjektu. 

•   Bezpečnostní pojištění – je míra důvěry v bezpečnost systému s ohledem na 
předdefinované bezpečnostní cíle. 

 

Tradiční modely řízení přístupů jsou v zásadě rozděleny na tyto hlavní typy: 

1. DAC – diskrétní řízení přístupu 
2. MAC  – povinné řízení přístupu 
3. RBAC – řízení přístupu založené na rolích 
4. TBAC  – řízení přístupu založené na úkolech a pracovním toku. 

3.3.1 DAC - Diskrétní řízení přístup ů. 
V DAC modelech jsou všechny subjekty a objekty v systému pojmenovány. Pravidla pro 
přístupovou autorizaci jsou v systému specifikována pro každý subjekt a objekt. Subjekty 
mohou být: 

•   Uživatelé 
•   Skupiny 
•   Procesy, které jednají jménem ostatních subjektů  

Jestliže je subjekt vlastníkem objektu je subjekt oprávněn udělit nebo odebrat přístupová 
práva na určitý objekt pro jiné subjekty dle svého uvážení. 

Nejčastěji podporované základní typy přístupu: 

•   READ – umožňuje pouze číst data ze souboru 
•   WRITE – umožňuje psát (změnit nebo nahradit) soubor 
•   EXECUTE – je relevantní pouze v případě, že je soubor program. Máme–li tedy 

tento typ přístupu, můžeme spustit program 

Vlastnictví 

Existuje mnoho druhů diskrétního řízení přístupů. Jednoduché metody zahrnující 
vlastnictví souborů, adresářů a zařízení. 

Jestliže vytvoříme soubor, jsme jeho vlastníkem. Naše přihlašovací ID, nebo jiný 
identifikátor je zapsán do hlavičky souboru. Jestliže jsme vlastníkem souboru, systém nám 
umožňuje měnit a číst jeho obsah. Jedná se o jednoduchý systém, avšak ne moc praktický. 
Neumožňuje nám sdílet soubor s ostatními uživateli. 

Prakticky každý systém eviduje vlastnictví souboru, tzn. že např. soubor se dá smazat jen 
pokud jsme jeho vlastníkem. 

Typy souborů a třídy jejich ochrany 

Typy souborů a třídy ochrany souborů poskytují silnější přístupový mechanismus. Některé 
systémy dovolují přiřadit typ a třídu ochrany při vytváření souboru. Můžeme si vybrat 
omezenou sadu možností pro přístup do souboru. Hodně systémů nám dovolí definovat 
veřejný, poloveřejný nebo soukromý typ souboru. 
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Druhy kontrol 

V mnoha systémech můžeme řídit přístup k našim souborům rozdělením uživatelů do tří 
kategorií. V každé kategorii můžeme říci systému, co mohou uživatelé v každé kategorii 
dělat s naším souborem. Ve většině přístupu rozeznáváme tyto kategorie: 

•   Vlastní – Jsme tvůrci a majitelé souboru 
•   Skupina – Skupina uživatelů. Např.: všichni uživatelé příslušného oddělení mají 

stejný přístup 
•   Veřejný – Všichni ostatní uživatelé mimo nás a ostatních skupin uživatelů. 

Každý soubor má sadu bitů, tzv. oprávnění souborů s ním spojené. 

Pozn. V systému UNIX je rozdělení nazýváno UGO – User, Group, Other (uživatel 
skupina, ostatní.    

ACL (Access Control Lists) - Seznamy řízení přístupu 

ACL jsou seznamy uživatelů a skupin s jejich specifickými povoleními. Nabízí více 
flexibilní způsob k poskytnutí DAC. Tyto seznamy jsou odlišně implementovány na různé 
systémy.  

DAC politika je flexibilní a je nejpoužívanější pro webově založené aplikace. Avšak tyto 
politiky neposkytují záruku vysokého zabezpečení. Například DAC umožňuje kopírování 
dat z jednoho objektu do druhého, což může vést k povolení přístupu uživateli, který nemá 
přístup k originálním datům. Taková rizika se mohou šířit do celého webového prostředí, 
což způsobuje vážné porušení bezpečnostních cílů. 

3.3.2 MAC - Direktivní řízení přístupu. 
V direktivním řízení přístupu jsou všechny subjekty a objekty zařazeny na základě 
předdefinované citlivosti úrovní, které jsou použity v přístupovém rozhodovacím procesu. 

Označení citlivosti 

Každý subjekt a objekt v systému podporuje direktivní řízení přístupu – má s ním spojené 
citlivostní označení. Citlivostní označení se skládá ze dvou částí: 

•   Klasifikace 
•   Soubor označení  

 

Například:   SECRET [VENUS, TANK, ALPHA] 

 

              Klasifikace        Kategorie 

Klasifikace je jednoduchá hierarchická úroveň. V tak zvaném vojensko-
bezpečnostním modelu rozeznáváme čtyři různé úrovně: 

•   TOP SECRET (přísně tajné) 
•   SECRET (tajné) 
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•   CONFIDENTIAL (důvěrné) 
•   UNCLASSIFIED  (neutajovaná skutečnost) 

Každá klasifikace je důvěrnější než klasifikace pod ní. 

Skutečná definice klasifikace je na správci systému nebo bezpečnostním pracovníku. 
Jestliže naše stránky zpracovávají vládní utajované informace, budeme muset použít 
vojenský model pro nastavení citlivostního označení. Pro komerční prostředí můžeme 
například definovat následující hierarchii: 

•   CORPORATE (celopodnikový) 
•   BRANCH (odvětví) 
•   DEPARTMENTS (oddělení) 

 Můžeme také definovat gradaci v úrovni vzájemné důvěry: 

•   EYES ONLY (pouze k nahlédnutí) 
•   OFFICERS ONLY (pouze pro vedení) 
•   COMPANY PROPRIETARY (vlastnictví podniku) 
•   PUBLIC (veřejné) 

Kategorie nejsou hierarchické a představují odlišné oblasti informací v našem systému. 
Společně tvoří kategorie sadu, která může obsahovat libovolný počet položek. 

Například v komerčním prostředí mohou naše kategorie odpovídat útvarům společnosti, 
názvu výrobků apod. 

Myšlenka je taková že pokud má někdo přístup pro nejvyšší utajení, není automaticky 
oprávněn k přístupu ke všemu na této úrovni.      

Rozhodnutí o přístupu 

V MAC systému jsou všechna přístupová rozhodnutí prováděna systémem. Na rozdíl od 
DAC, který umožňuje dle vlastního uvážení určit, kdo může a nemůže sdílet soubory, 
MAC dává veškerá tato rozhodnutí pod kontrolu systému.  

Důležitým cílem MAC modelu je kontrola informačního toku s požadavkem zajistit 
důvěrnost a integritu informace, která není řešena v modelech DAC.  

Například, aby byla zajištěna důvěrnost informace v obranných aplikacích, MAC model 
může být implementován za pomoci víceúrovňového bezpečnostního mechanismu. Tento 
mechanismus používá pravidla jako no-read-up (nečíst nahoru) a no-write down (nepsat 
dolů). Tato pravidla jsou navržena tak, aby informace nemohla „téct“ z vyšší úrovně 
citlivosti do nižší.  

K dosažení informační integrity  jsou přístupová pravidla formulována jako no-read-down 
(nečíst dolů) no-write-up (nepsat nahoru). V tomto případě je cílem dovolit informaci 
s nižší integritou „téct“ k objektům s vyšší integritou. 

Na rozdíl od DAC, MAC modely poskytují robustnější mechanismy pro ochranu dat a 
zabývají se konkrétnímy požadavky na bezpečnost jako je politika kontroly toku informací. 
Nicméně prosazování MAC politik je často obtížný úkol a to zejména pro webově 
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založené aplikace, které neposkytují schůdné řešení, protože jim chybí dostatečná 
pružnost. 

Kromě toho potřeby organizační bezpečnosti jsou často směsí politik, které budou 
potřebovat DAC i MAC modely a které vyžadují hledání i jiných řešení než tyto modely 
poskytují. 

Modely MAC a DAC nebyly původně určeny pro webově založené aplikace. Zejména 
jejich navrhovaná filosofie nebyla zamýšlena pro službu v hypertextově založených 
systémech což je běžné webově založené prostředí.  

Hypertextový informační model používá speciální objekty jako jsou odkazy, sloty, uzly 
dokumentů atd., které rovněž vyžadují ochranu. Hypertextové systémy se vyznačují třemi 
rysy, které obsahují informace o spojení mezi datovými položkami, jejich unikátní 
navigační aspekty a absenci schéma. 

Ačkoli rozšíření těchto modelů umožňuje řešit bezpečnostní problémy, které byly navrženy 
v literatuře, náročnější otázky jako je kontrola kopírování a šíření informací, aktivní správa 
objektů, podpora více-datových typů a složité mezi-vztahy musí být ještě prozkoumány za 
účelem rozvoje schůdného řešení pro webově založené aplikace. 

3.3.3 RBAC – Řízení přístupu založené na rolích. 
RBAC modelům se dostává stále více pozornosti jako zobecněnému přístupu k řízení 
přístupu, protože poskytují několik dobře rozpoznatelných výhod: 

•   RBAC přímo podporuje jakékoliv organizačně specifické bezpečnostní politiky. 
•   RBAC modely se ukázaly být politicky neutrální v tom smyslu, že používají 

hierarchii rolí a omezení pravomocí. 
•   RBAC může vyjadřovat širokou škálu bezpečnostních politik včetně MAC a DAC 

a další specifické politiky pro uživatele. 

Například pokud uživatel přešel v organizaci na novou funkci, může uživatel jednoduše 
přiřadit novou roli a starou odstranit.  

Mohou být jmenovány i zvláštní administrativní role k řízení ostatních rolí. Takovéto 
administrativní role mohou být hierarchicky organizovány, aby poskytly dobře 
organizované řízení bezpečnostní struktury, což je žádoucí ve velkých webově založených 
společnostech, kde se bezpečnostní řízení stává složitým úkolem. 

Autorizační omezení 

V organizaci musí být vykonáno několik autorizačních omezení na ochranu před zneužitím 
informací a podvodnými aktivitami. Typickým autorizačním omezením je oddělení 
povinností SoD (Separation of Duties). Smyslem SoD je snížení rizika podvodu tím, že 
nikomu nedovolíme mít takovou moc, aby mohl bez pomoci spáchat podvod. 

Omezení SoD mé dva hlavní cíle: 

•   Prevence – střetu zájmů, pochybení, zneužití, podvodů a chyb. 
•   Odkrývání kontrolních nedostatků zahrnující narušení bezpečnosti – 

informace o krádeži, obcházení bezpečnostních kontrol. 
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Bezpečnostní kontroly přijímají opatření k zajištění informačního systému před útoky proti 
důvěrnosti, integritě, dostupnosti počítačových systémů, sítí a používaných dat. Kromě 
tohoto jsou bezpečnostní kontroly vybírány a aplikovány na základě hodnocení rizik 
informačního systému. Tyto kontroly omezují množství síly nebo vlivu držené jednou 
osobou. Řádné oddělení pravomocí je navrženo k zajištění toho, že odpovědnosti 
jednotlivců navzájem nekolidují nebo jsou jednotlivci odpovědní za podávání zpráv samy 
o sobě nebo o svých vedoucích. 

Mimo to je zde uplatňován princip nejmenších výsad. V tomto principu je požadováno, 
aby uživatel nedostal více oprávnění, než ty které jsou k jeho práci nutné. K zajištění 
nejmenších výsad je potřeba vědět jaká je práce uživatele, určit minimální sadu výsad 
požadovanou pro jeho práci a omezit uživatele s těmito výsadami v doméně. Tento princip 
zajišťuje minimalizaci škod v případě chyb z nedbalosti či nepozornosti. 

Důležitým hlediskem v RBAC systémech jsou časová omezení, které se mohou v rolích 
vyskytovat.  Např:  

•   Aktivace nějaké z rolí může trvat jen nějaký čas 
•   Aktivace role může vyvolat časové spuštění role druhé. 

Použití RBAC modelu je velmi žádoucím cílem pro obecné řešení klíčových 
bezpečnostních požadavků webově založených aplikací a zejména systémů pro řízení 
pracovního toku WFMS (Workflow Management System). 

Role mohou být přiřazeny úlohám v pracovním toku tak, že uživatel s některou z rolí 
spojenou s úkolem může být autorizován jej vykonat.     

Zavedení RBAC 

K tomu, abychom zavedli RBAC model potřebujeme tzv. RBAC server. Tento server 
poslouží k prosazení RBAC politik. Dále pak administrativní nástroj, který dovolí 
systémovou administraci. Systém neklade žádné požadavky na webový prohlížeč. 

Když uživatel vydá požadavek na přístup, je mu jeho role přiřazena po navázání relace 
používající dostupné ověření a služby důvěrnosti. Tyto služby obsahují SSL (Secure socket 
layer) protokol, SHTTP (Secure HTTP) a ověřovací mechanismus, který používá 
uživatelské jméno a heslo. K zajištění lepší administrace mohou být RBAC integrovány 
s administrativnímy modely, které používají administrativní role k zvládnutí jiných rolí. 

Několik dalších RBAC implementací bylo vyvinuto společně s jinými systémy jako je 
např. TrustedWeb, getAccess od eCommerce, hyperDrive systém od Internal revenue 
Service.  Například Trusted Web požaduje specifický software v klientově zařízení. 

RBAC pro Intranet 

Model pro intranet nazývaný I-RBAC používá softwarové agenty k odlišení hierarchií 
lokálních rolí a hierarchie globální role celého intranetu. Objekty lokální sítě jsou známy 
pouze lokálním serverům, zatímco objekty globální sítě jsou známy celému intranetu. 
Informace o mapování mezi lokálnímy a globálnímy rolemi je držena v databázi a je 
použita, když globální síťový objekt potřebuje přístup na objekt nacházející se na jiném 
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serveru. Nevýhodou I-RBAC je zachování jednotné informace o rolích, protože počet rolí 
se neustále zvyšuje. 

Klíčovým rysem RBAC je jeho potenciální podpora multioborového prostředí, to z něj činí 
atraktivního kandidáta pro webová prostředí.   

3.3.4 TBAC – Řízení přístup ů založené na úlohách a workflow 
Předešlé modely používají subjektivně-objektový pohled na bezpečnost. Tyto modely mají 
omezený dosah a nejsou dostatečně flexibilní, aby povolily přístupové politiky založené na 
obsahu informace nebo přirozenosti úkolů/transakcí v systémech pro řízení pracovních 
toků neboli workflow (WFMS). WFMS systémy se ukázaly jako klíčová technologie, která 
umožňuje webové aplikace, které jsou náročné na činnost. Tyto aplikace vyžadují rozsáhlé 
automatizované funkce. Tvoří komplexní směs úkolů a transakcí, které překlenují kulturní, 
geografické a organizační meze, dále zhoršující složitost zabezpečení webu. Ačkoli 
existuje naléhavá potřeba vyvinout modely pro řízení přístupů, které mohou poskytnout 
silnou podporu aplikacím náročných na úkoly a na činnost, žádný ze stávajících modelů 
nemá schopnost zaměřit se na závažné bezpečnostní problémy vztahující se k těmto 
aplikacím. 

3.4 Srovnání model ů pro řízení přístupu k webovým aplikacím 
 

Model Vlastnosti z pohledu webové perspektivy 

DAC 

• Založen na vlastnictví, je flexibilní, nejrozšířenější, 
neposkytuje vysokou úroveň bezpečnosti a tudíž má 
nízkou věrohodnost.  

• Nemůže být většinou použit tam, kde je potřeba 
klasifikačních úrovní  

MAC 

• Založen na administraci 
• Pravidla na kontrolu informačního toku 
• Vysoká úroveň zabezpečení tudíž i vysoká 

věrohodnost, ale menší flexibilita. 

RBAC 

• Neutrálně/flexibilní politika 
• Princip nejmenších výsad 
• Oddělení povinností 
• Jednoduché administrativní prostředky 
• Může být jednoduše začleněn do současných 

technologií 

TBAC 

 

• Úkolově orientovaná forma. 
• TBAC je vysoce přínosný pro WFMS 
• Klíčový komponent pro úspěch transakčně 

intenzivního elektronického obchodu, 
zdravotnických aplikací atd. 

Tabulka č. 1: Srovnání modelů pro řízení přístupu 
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Tímto srovnáním můžeme ukončit popis modelů pro řízení  přístupu k webovým stránkám 
a aplikacím a přejdeme k další kapitole dle zadání bakalářské práce jimiž jsou jednorázové 
dlouhodobé a obnovované přístupy. 

4 Jednorázové, dlouhodobé a obnovované p řístupy 
Jednorázový přístup můžeme vysvětlit na příkladech, které mohou složit k jejich 
odlišení, přístupy můžeme tedy rozeznávat dle použití: 

1. Na určitou krátkou dobu  – jedná se například o přístup ke stahování 
multimediálního obsahu na stránkých vydavatelů tento přístup je spojen s platbou, 
kterou musí uživatel provést před stažením. Platby mohou probíhat například 
prostřednictvím SMS – kdy uživatel po zaslání kódu z internetových stránek na 
uvedené telefonní číslo obdrží přihlašovací jméno a heslo ke vstupu na stránku, 
kde je mu umožněno stažení požadovaného souboru. Toto heslo obvykle vyprší 
do poskytovatelem určeného limitu o kterém je uživatel informován.  

2. Pro obnovení zapomenutého hesla – organizace mohou tento přístup používat 
k snížením nákladů na administrátora. Pokud uživatel zapomene heslo 
v přihlašovací obrazovce obvykle je odkaz jehož prostřednictvím se uživatel bez 
pomoci administrátora přihlásí opětovně do systému.  

  Obrázek č. 12: Ukázka přihlašovací obrazovky s odkazem pro obnovu hesla  

Prostřednictvím tohoto odkazu se uživatel dostává k zadání odpovědí na 
bezpečnostní otázky, které si předtím zvolil ze seznamu nebo si je zcela definoval 
sám. Po odpovědi na tyto otázky je uživatel přihlášen do systému a je vyzván ke 
změně svého hesla.  

Kromě zadání odpovědí je zde ještě například možnost zadání svého 
přihlašovacího jména. Systém následně zašle nové heslo pro jednorázový přístup 
do systému prostřednictvím e-mailové zprávy. Po zadání jednorázového hesla 
následuje stejná procedura, která vede ke změně hesla. 

3. Pro uživatelskou podporu prostřednictvím vzdáleného přístupu – tento 
přístup pomáhá administrátorům při poskytování pomoci uživatelům. Postupuje se 
tak, že administrátor požádá o číslo počítače uživatele, který jej požádal o pomoc 
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a prostřednictvím programového vybavení zobrazí pracovní plochu uživatele. 
Uživatel však nejdříve potvrdí administrátorovi přístup. Po vyřešení problému 
administrátor ukončí spojení, stejnou možnost má i uživatel. 

Dlouhodobý přístup 

Tento druh přístupu je v organizacích především svázaný s účtem uživatele. Může být 
použit k různým intranetovým aplikacím, přístupu na e-mail, do souborů, složek a 
podsložek. Tento druh přístupu nevyžaduje od uživatele údržbu ve smyslu změny hesla po 
uplynutí období. Pokud uživatel organizaci opustí jeho účet je smazán, čímž nehrozí žádné 
riziko zneužití jeho účtu třetí osobou.  

Obnovované přístupy 

Používají je například firmy k přístupu do jejich systémů pro ochránu svých informací 
proti zcizení. Obnovovaný přístup řeší problém se zachycením rizika fluktuace osob 
v podniku. Toto riziko může způsobit problém s předáváním jednoho přístupu dalším 
osobám přicházejícím na stejné místo plnící stejné úkoly. Výsledkem pak je, že se ztrácí 
možnost kontroly pohybů ve vztahu k uživateli. Heslo se také může stát veřejným 
tajemstvím. 

Organizace si zvolí časové období po kterém dojde k vyzvání uživatele ke změně hesla. 
Uživatel obvykle dostává nějaký čas avízo o změně hesla. Heslo může v tomto období 
změnit nebo se jedná pouze o informativní sdělení. Změna hesla obvykle probíhá tak, že 
uživatel v kontrolní tabulce zadává své heslo původní a volí si heslo nové. Nové heslo 
musí být většinou ještě potvrzeno jeho znovuzadáním. 

Popsali jsme z uživatelského pohledu popisu výše uvedené tři druhy přístupů, nyní 
přejdeme k závěrečné kapitole, kde je provedeno zhodnocení vybraných řešení. 
K zhodnocení jsem si vybral dva bezpečnostní protokoly SPA (Secure Payment 
Application) od firmy MasterCard a 3-D Secure od firmy Visa. 

5 Zhodnocení řešení platebních systém ů Visa 3D-Secure a SPA 

Tyto dva protokoly jsou v dnešní době nejpoužívanějšími při provádění  finančních 
transakcí elektronickou cestou za použití bezhotovostních převodů. Zcela jistě se s nimi 
setkal každý uživatel, který prováděl platbu prostřednictvím své kreditní či debitní karty 
prostřednictvím nákupních košíků na webových stránkách  prodávajících. 

5.1 Zhodnocení z hlediska nakupujícího. 

Zhodnocení z pohledu prvního přihlášení 

Registrační proces může být kompletně u obou řešení proveden on-line, nebo lze použít 
kombinaci fyzické pošty pro zaslání hesla a on-line registraci. Co se týče délky trvání 
registračního procesu Visa 3D secure je v tomto ohledu rychlejší, samozřejmě nemůžeme 
počítat s přečtením smluvních podmínek a pouze je odklikneme. Registrační proces pro 
SPA je závislý na stažení  apletu, buďto z internetu, CD ROMu nebo z  e-mailové zprávy 
což registrační proces zpomaluje. Dnes je k instalaci apletu nejvíce používán internet, kde 
je důležitá jeho rychlost. 
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Visa 3D secure je tedy výhodnější,  protože odpadá stažení softwaru na klientské straně. 
Stažení apletu SPA může rovněž způsobit problémy s verzemi starých prohlížečů a 
platforem, které tyto klientské aplety nepodporují. 

Aplety požadované pro SPA se však v poslední době více zdokonalily, protože na rozdíl od 
svých předchůdců již nevyžadují digitální certifikáty. SPA aplet můžeme nainstalovat 
přímo do prohlížeče klienta a dokonce nemusíme spustit ani instalační program. Toto 
velmi urychlilo čas stahování. Navíc jsou uživatelé stále více zběhlí v používání internetu a 
čas který jim zabere stahování apletu se jim vrátí při platbách, kde aplet SPA poskytuje 
uživateli automatické vyplnění formulářů. 

Zhodnocení z hlediska samotného nákupu 

Hlavním problémem, který je nutné brát v úvahu při on-line nákupu je opuštění nákupního 
košíku. Hodně uživatelů zastaví svůj proces nákupu před dokončením transakce. Dle 
různých průzkumů se tímto způsobem nepovede 30 až 60% nákupů. Navíc 40% uživatelů 
definovalo, že důvodem k opuštění nákupního košíku je počet hodnot,  které musí 
uživatelé vyplnit.  

Společnost VISA nepodnikla v 3D Secure žádné kroky, které by vedly k řešení tohoto 
problému. Transakční tok v 3D Secure přidává až deset dalších zpráv, které musí být 
zaslány přes internet v porovnání s běžným platebním procesem. Každá z těchto zpráv se 
vztahuje k dispozici internetového připojení a může tedy vzniknout výpadek pokud server 
neodpoví. Visa sice uvádí, že se jedná o zanedbatelné zdržení cca 10 až 15 vteřin na nákup, 
ale v praxi se tato doba může prodloužit vzhledem ke komunikaci přes internet, což díky 
zatížení sítě může mít zpoždění. 

Všichni držitelé karet přihlášení k 3D Secure budou čelit další obrazovce pocházejících od 
vydavatelů jejich kreditních karet v návaznosti na poskytnutí dalších platebních informací 
obchodníkovi. V této obrazovce budou žádáni potvrdit hodnotu transakce a kontrolovat 
jejich zprávu o osobní věrohodnosti před zadáním hesla nebo PIN kódu. Zpráva o osobní 
věrohodnosti je jediným mechanismem, který nakupující má ke své ochraně proti útoku 
tzv. man-in-the middle (prostředníka). Např. obchodník předstírá, že je vydavatel kreditní 
karty, aby získal heslo nebo PIN držitele karty pro budoucí škodlivé použití. Nicméně dnes 
jsou již podvodným obchodníkům dostupné metody, které jim dovolí zachytit osobní 
věrohodnostní zprávy pomocí programu jenž je volně dostupný přes internet.  

Kromě toho nakupující pod Visa 3D Secure musí podstoupit ověření při každém nákupu 
provedeném v různých lokacích i během jediného období. V tomto ohledu je 3D secure 
určen spíše k ověření spotřebitele, který nakupuje zřídka. Nehodí se příliš pro velké firmy, 
kde  nákupčí provádí několik nákupů každý den a neustálým ověřováním by ztrácel čas. 

SPA od MaterCard má pro nakupujícího tu výhodu, že aplet držitele karty poskytuje 
službu automatického vyplnění formuláře. To snižuje počet zasílaných zpráv během 
transakce a poskytuje větší zabezpečení. Automatické vyplnění formulářů není možné 
dosáhnout bez apletu držitele karty a vyžaduje uchovávání osobních údajů, zasílacích a 
účetních adres držitele karty a to buď na místním počítači nebo v serverově založeném 
systému, který spravuje vydavatel.    
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Automatické vyplňování formulářů se za poslední dobu výrazně zlepšilo. První generace 
elektronických peněženek byly schopné vyplnit formuláře jen na předdefinovaných 
webových stránkách. Funkce vyplňování formulářů byla rovněž znehodnocena pokaždé, 
když se změnil vzhled platební stránky. Nové techniky vyplňování formulářů umožnují 
vyplnit jakékoli platební formuláře s vysokým stupněm úspěšnosti. 

Hlavním přínosem automatického vyplňování formulářů je jasná úspora času. Další 
výhodou je, že nakupující podstupuje ověřování pouze jednou. Následně může nakupovat 
rozmanité výrobky z různých stránek bez potřeby se znovu ověřovat s vydavatelem jeho 
karty. Toto dělá ze SPA od Mastercard vhodnější standard pro vícenásobné nakupování v 
jednom období.      

5.2 Zhodnocení  z hlediska prodávajícího. 

Každý obchodník si musí nainstalovat na své internetové stránky 3-D Secure Plug-in 
určený pro obchodníky (tzv. MPI). Další možností je registrace svého 3-D Secure serveru 
určeného pro obchodníky. Tento server poskytuje řízenou službu od vydavatele bez těchto 
uvedených kroků nelze podporovat 3-D Secure protokol. 

Prodávající bude muset rovněž požádat o digitální certifikát od certifikační autority a 
nastavit si MPI nebo server pro komunikaci s Visa adresářem. Rovněž bude nutné změnit 
existující proces nákupního košíku, aby byl schopen komunikovat s MPI nebo serverem na 
konci zmiňovaného procesu.  

Dobu potřebnou k zavedení MPI je těžké odhadnout, záleží na složitosti on-line systému 
prodávajícího. Musíme si uvědomit, že zavedení  3-D Secure bude vyžadovat změny 
úrovní kódování v procesu nákupního košíku prodávajícího. Někteří prodávající budou mít 
jejich vlastní know-how a zavedou si MPI sami. Ostaní budou muset vyhledat pomoc třetí 
strany. Vývojář, který je dobře obeznámen s webovou stránkou obchodníka toto dokáže 
během pár dnů. Avšak ve větších společnostech, kde jsou zavedené procedury spojené s 
akceptačními testy bude proces zavádění trvat o dost déle. 

Náklady jenž musí obchodník vynaložit na zavedení MPI se týkají hlavně procedurálních a 
adminisrativních problémů, které mohou nastat. Visa 3-D Secure je závislý na 
infrastřuktuře veřejného klíče (PKI) a MPI prodávajícího musí být schopen dešifrovat 
ověřovací zprávy od vydavatele, které byly veřejným klíčem podepsány. Z tohoto důvodu 
musí prodávající zažádat a posléze aplikovat digitální certifikát uznávaný Visa autoritou. 
Prodávající bude muset nastavit jeho MPI pro komunikaci s testovacím prostředím. 
Prodávající musí rovněž aktualizovat své webové stránky, aby oznámil zákazníkům že je 
prověřený Visou. 

3-D Secure nevyžaduje změnu rozhraní platební brány prodávajícího s jeho bankou. V 
rámci 3-D Secure je autentizace oddělený proces od autorizace. Ústředním bodem při 
přechodu z ověřovacích procesů do procesu autorizačního je sám prodávající. Naproti 
tomu v SPA od MasterCard je autentizace a autorizace jeden proces jehož ústředním 
bodem je vydavatel. 

Nabývací proces (proces, kterým nabyvatel obdrží platbu) není v 3-D Secure nijak 
ovlivněn. To je pozitvní hlavně z hlediska zavádění, protože nevyžaduje po nabyvatelích 
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(bankách) aktualizaci jejich platebních bran a rozhraní obchodníka s těmito bránami. To 
ovšem neznamená, že úprava obchodníkova rozhraní není neobvyklá. 

 V SPA aktualizace plug-inu obchodníkovi brány není závažnou změnou a je zřejmě snažší 
než než zavedení tohoto plug-inu v 3-D Secure. Prodávající, kteří v 3-D Secure již mají 
jejich plug-in od jejich platební brány k provádění platebmůžou mít nyní dva plug-iny – 
jeden pro autentizaci (ověření) a druhý pro autorizaci přes poskytovatele jejich platební 
brány. Někteří poskytovatelé platební brány budou kombinovat tyto dva plug-iny do 
jediného. 

Zavedení 3-D Secure je pro obchodníky výzvou. Avšak v druhé generaci 3-D Secure jsou 
plug-iny a servery prodávajícího nastaveny tak, aby minimalizovaly dopad na obchodníky 
což by mělo vést k snadnější integraci. 

Za účelem podpory v SPA (MasterCard) on-line obchodník musí vložit do jeho webové 
stránky tzv. UCAF skrytá pole, tato pole jsou schopna poskytovat informace apletu 
nakupujícího a přijímat autentizační hodnotu prodávajícího (AAV) z apletu nakupujícího. 
Prodávající musí přenechat AAV jeho nabyvateli. Tento proces obvykle zahrnuje změnu 
již existujícího rozhraní platební brány obchodníka, aby byl schopen zasílat AAV na 
nabyvatele. SPA nemá žádnou závislost na PKI nebo certifikační autoritě, což znamená, že 
prodávající nemusí projít procesem aplikace digitálního certifikátu. SPA je 
decentralizovaný systém, který nevyžaduje po prodávajícím vložit autentizační plug-in ke 
komunikaci s centralizovaným internetovým adresářem. 

V SPA má prodávající možnost poskytnout  referentské číslo transakce do apletu 
nakupujícího, které může být kontrolováno jako bezpečnostní token přijímaný z SPA 
apletu. Toto poskytuje větší ochranu proti útokům prostředníka (man-in-the-middle) tím, 
že zajistí nezaměnitelnost kupujícího s podvodníkem během nákupu. Toto není povinným 
požadavkem pro nakupujícího, ale pro tuto podporu bude potřeba další kódování.  

Průběžná údržba 

Prodávající musí aktualizovat jeho 3-D Secure plug-in, jestliže Visa v budoucnosti vydá a 
následně uvolní novou specifikaci 3-D Secure protokolu, který není kompatibilní s 
předchozími verzemi. Prodávající mohou chtít aktualizovat své plug-iny pokud budou chtít 
podporovat různé formy e-commerce. Díky závislosti 3-D Secure na PKI bude muset 
prodávající zavést procedury k znovuobnovení jeho digitálního certifikátu pokud vyprší 
jeho platnost. 

V SPA od MasterCardu nemusí prodávající vkládat autentizační plug-in do jeho stránky 
což znamená, že nejsou potřeba žádné aktualizace softwaru. Rovněž není potřeba podnikat 
kroky pro zavedení nové verze. SPA nijak nezávisí na digitálních certifikátech, což 
znamená, že nejsou žádné požadavky na jejich obnovu.  
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6 Závěr 
V bakalářské práci jsou popsány modely, bezpečnostní protokoly a přístupy, které se 
používají při řízení přístupu k informačním zdrojům.  Rovněž jsou zde vysvětleny veškeré 
pojmy jenž byly součástí zadání bakalářské práce.  

Co se týče kapitoly zabývající se elektronickými platebnímy systémy, protokoly zde 
popsané můžeme rozdělit do dvou kategorií úspěšné a neúspěšné. Úspěšnými modely  jsou 
protokoly 3D Secure a SPA a to hlavně díky tomu, že jsou postaveny na SSL a jeho 
vlastnostech. Tím neúspěšným je například SET, jenž byl jak finančně tak i časově 
nákladný.  

Pokud hodnotíme mikroplatby, které se ze začátku své existence zdály být novým 
modelem pro platby s nízkou částkou jejich používání se nerozvinulo tak jak by si 
obchodníci přáli i když jejich použití je flexibilní a spojení mezi doručeným obsahem a 
platbou je průhlednější. Avšak to co by mohlo nastartovat jejich masovější použití je 
v dnešní době stále více se rozvíjející elektronický obchod s multimédii jako je například 
stahování obrázků nebo písniček do mobilních telefonů.    

Elektronické platby sice ještě nedosáhly úrovně tradičního obchodu, kde proti sobě stojí 
kupující a prodávající tváří v tvář. Ale je zřejmé, že díky své jednoduchosti a úspoře času a 
finančních prostředků mají velké výhody, které se budou v budoucnosti dotýkat stále více 
uživatelů.  

V kapitole zabývající se řízením přístupu k webovým stránkám je předloženo hodnocení 
vybraných existujících bezpečnostních modelů v oblasti podpory webově založených 
aplikací. Dosažení součinnosti v heterogením webovém prostředí je obtížný úkol, důvodem 
jsou dynamika webového prostředí a měnící se požadavky na zabezpečení 
administrativních oblastí.  

Použití modelu RBAC je vhodné pro přístupy k takovému prostředí. RBAC modely mají 
několik požadovaných vlastností jako je flexibilita, politika neutrality, princip nejmenší 
výsady tento model je také schopen řešit široké spektrum požadavků pro velké podniky.  

Modely RBAC mohou reprezentovat již tradiční modely DAC a MAC, stejně tak jako 
uživatelsky definované nebo organizačně specifické bezpečnostní politiky. Navíc model 
RBAC poskytuje přirozený mechanismus pro řešení bezpečnostních otázek spojený 
s výkonem úkolů a pracovních postupů. Hlavní výhodou modelů RBAC je snadnost jejich 
nasazení v internetu . 

Použití RBAC modelů v kombinaci s zařízeními pro infrastrukturu veřejných klíčů (PKI) 
může poskytnout pragmatický přístup k řešení otázek související s bezpečností 
distribuovaných webově založených aplikací a systémů řízení pracovních toků. TBAC 
modely pak představují jisté úsilí k nalezení efektivních bezpečnostních řešení pro systémy 
založené na úkolech.   

Jedním z hlavních cílů práce bylo zhodnocení možností a přínosů vybraných řešení. Při 
provádění tohoto cíle jsem si vybral ke zhodnocení dva nejvýznamější bezpečnostní 
protokoly od firem MasterCard a Visa a provedl jejich srovnání z hlediska obou stran 
uzavírající spolu obchod tedy kupujícího a prodávajícího.    
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K vypracování bakalářské práce byla použita literatura převážně anglicky psaná.  
Důvodem byla dostupnost této literatury na internetu a také to, že originální specifikace 
modelů a protokolů jsou psány v angličtině.     
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