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LDAP, ACTIVE DIRECTORY 
A PROBLEMATIKA
ADRESÁROVÝCH SLUŽIEB

Prvým stupňom takýchto riešení
sú adresárové služby. Ide o úložisko
používateľských účtov, voči ktorému
sa ostatné aplikácie dokážu ove ro -
vať. Jednoduchá a pritom geniálna
my šlienka. Ako to vyzerá v skutoč -
ností? Viacero koncových systémov,
ktoré pôvodne na autentifikáciu
pou žívateľov využívali internú data-
bázu, sa začne pýtať centralizovanej
autorizačnej databázy, ktorá je auto -
ritatívnym zdrojom, či daný užívateľ
existuje a aké má heslo. Mohlo by sa
zdať, že problém je vyriešený. Ak
nie kto končí, zrušíme mu účet v cen -
tralizovanom úložisku. Bohu žiaľ,
takéto riešenie má niekoľko vážnych
obmedzení. Prvým z nich je, či kon-
cový systém takýto forward účtov
pod poruje a druhým, podstatne väč -
ším, je bezpečnostné politika sys té -
mov. Tretím obmedzením je flexi-
bilita zmeny práv do systémov pri
zmene pozície pracovníka. Preto sa
celá myšlienka musela posunúť pod-
statne ďalej, keďže riešenie proble -

matiky iba formou adresárových
slu žieb je takmer nemožné.

PROBLEMATIKA SPRÁVY
IDENTÍT – IDENTITY 
MANAGEMENT

Identity management ide v riešení
správy identity podstatne ďalej.
Základom je vytvorenie tzv. virtuál-
nej identity. Táto identita nemá nič
spoločné s obľúbenými chatovacími
službami, v ktorých je užívateľ podľa
profilu niekto úplne iný. Takáto vir-
tuálna identita je založená na tom,
že z viacerých systémov, kde je
daný používateľ reprezentovaný
rôznymi účtami a prístupovými prá-
vami, sa vytvorí akási matica účtov,
kde je možné jednoznačne určiť, že
užívateľ XY je v týchto systémoch
reprezentovaný týmito účtami. Ak
dokážem takúto virtuálnu identitu
spravovať na jednom mieste, doká -
žem zabezpečiť rýchle vytvorenie 
a zrušenie účtov na viacerých systé-
moch. Druhým a podstatným vylep -
šením Identity managementu oproti
adresárovým službám je implemen-
tácia a tvorba tzv. workflow. Ide 

Určite si každý z nás dobre pamätá posledné prí-
pady úniku mobilných čísel od operátorov, 
keď na verejnosť presiakli aj čísla pracovníkov
Slovenskej informačnej služby. Takéto straty
citlivých údajov často spôsobujú nespokojní pra-
covníci firiem, ktorí si pred svojím dobrovoľným 
či nedobrovoľným odchodom usilujú prilepšiť
alebo poškodiť dobré meno ich zamestnávateľa, 
pričom využívajú svoje, resp. im známe prístupy
do informačných systémov. Je možné odstrániť či
minimalizovať takéto riziko? Ako zabezpečiť
rýchle odňatie alebo zmenu prístupov 
do informačných systémov zamestnávateľa 
či firmy? Ako chrániť autentifikačné údaje? 
Takéto otázky CIO riešia už niekoľko rokov, 
ak nie desaťročí. Otázne je ich uplatnenie 
v zmysle požiadaviek a komplexnosť riešenia.
Jedným zo spôsobov riešenia je správa prístupov
do systému na centralizovanom mieste a riešenie
bezpečnej autentifikácie používateľov. 



o vytvorenie automatizovaných pra-
vidiel a postupov, ktoré vychádzajú
z interných procesov firmy a spájajú
sa so životným cyklom zamestnan-
ca. Tieto workflow riešia požiadavky
na zmenu práv do systémov, ich
schvaľovací proces a implementáciu
na koncové systémy. Preto je veľmi
dôležité pri zavádzaní identity rie -
šení vo firmách vykonať hĺbkovú
analýzu procesov spätých so život-
ným cyklom zamestnanca a konso -
lidáciu účtov koncových systémov.
Tretím a veľmi dôležitým vylep še -
ním je možnosť auditovania a tvorba
modulárnych reportov týkajúcich sa
správy účtov a virtuálnej identity.
Každý väčší výrobca softvéru má
sofistikované riešenie tohto problé-
mu. IBM, SUN Microsystems, Oracle
či Novell ponúkajú vlastné riešenia.
Na Slovenskom trhu má najsilnejšie
postavenie riešenie na báze Sun
Identity Managementu. Toto rieše-
nie je komplexné a robustné a opro-
ti niektorým konkurenčným produk -
tom využíva tzv. neinvazívne rie -
šenie. Jeho výhodou je, že identity
sys tém nevyžaduje na koncových
systémoch inštaláciu špecializo-
vaných agentov na správu účtov vir-
tuálnej identity, ale ich správu rieši
formou adaptérov komunikujúcich 
s koncovými systémami formou de -
dikovaného účtu. Takto postavené
riešenie minimalizuje problémy pri
zmene verzií koncových systémov,
či ich patchovaní.

SPRÁVA ROLÍ
Momentálnym problémom identi-

ty riešení je sofistikovaná správa
rolí. Identity management nevie sám
rie šiť problém, ako prideliť práva do
systémov na základe atribútového
modelu. Tento model prideľuje prá -
va na základe určitých vlastností
používateľa, napríklad pozíciu v or -
ganizačnej štruktúre firmy či jeho
príslušnosť ku konkrétnej pobočke.
Týmto spôsobom systém dokáže
automatizovane prideliť prístup s prí -
slušnými právami do koncového sys-
tému. Na základe špecializovaných
pravidiel dokáže vygenerovať a určiť,
aké práva má mať daný zamestna -
nec na základe jeho vlastností vyplý-
vajúcich z jeho postavenia vo firme,
jeho pracovného zaradenia, ako aj
zohľadnenie príslušnosti ku kon -
krétnej pobočke či prevádzke firmy. 

PROBLEMATIKA SPRÁVY HESIEL
Pomocou identity riešení doká že -

me vygenerovať účty na koncových
systémoch v zmysle bezpečnostných

pravidiel, ktoré môžu byť v každom
systéme odlišné, no nedokážeme
zabezpečiť fatálny problém každého
používateľa, nástroj, ktorý zabez -
pečí bezpečnú autentifikáciu do
viacerých systémov naraz. Nevieme
ani zabezpečiť ich zmenu na zákla -
de bezpečnostných požiadaviek
auto matizovane tak, aby užívateľ 
o tom nevedel. Takýto koncept riešia
single sign on produkty. Na trhu je
viacero riešení, od freeware až po
riešenia renomovaných firiem, napr.
Citrix Password Manager, či Oracle
Single Sign On. Základným roz die -
lom v implementácii Single Sign On
je, či takýto systém podporuje iba
správu prístupových hesiel pre we -
bové aplikácie (WEB SSO), alebo či
podporuje i riešenia klient – server
(Enterprise Single Sign On – ESSO).
Podľa výskumu v spoločnostiach do
2 000 pracovníkov sa bežný použí-
vateľ prihlasuje do jednej aplikácie
distribuovanej prostredníctvom webu
a do ďalších ôsmich typu client-ser -
ver. Ak sa teda rozhodneme imple-
mentovať takéto riešenie, je nutné
vypracovať analýzu, kde sa určí
počet a typ aplikácií, do ktorých by
Single Sign On systém zabezpečil
autorizačnú funkcionalitu. Je nevy-
hnutné poznamenať, že neexistuje
žiadny systém SSO či ESSO ktorý by
dokázal prihlásiť používateľa do
všetkých systémov, keďže každé
riešenie má určité technologické
obmedzenia. 

Single Sign On má však závažný
bezpečnostný problém. Ak získame
SSO heslo a vieme meno, pod kto -
rým sa do systému daný používateľ
hlási, získame tak prístup do všet -
kých jeho povolených systémov.
Preto je dôležité, aby takáto auten-
tifikácia bola posilnená o ďalší
auten tifikačný prvok. Viacúrovňová
autentifikácia, ktorá by mala byť
podporovaná takýmto SSO riešením,
je z bezpečnostného hľadiska ob -
jektívna nevyhnutnosť. Princíp: „to
čo máš a to čo vieš“ dáva SSO rieše-
niam zelenú i u security admi ni s -
trátorov systémov. Ako ďalší auten -
tifikačný prvok sa môžu využívať
tokeny (napr. RSA) alebo autenti -
fikačné karty, ktoré následne môže -
me využívať pri rezervácii stravova-
nia či na prístup do budovy respek-
tíve na pracovisko.

INTEGRÁCIA IDM A SSO 
– IDENTITY & ACCESS 
MANAGEMENT (IAM)

Integrácia identity riešení a Single
Sign On riešení pokrýva komplexný

systém správy a prístupu užívateľov
do systémov. Takýto komplex sa na -
zýva Identity and Access Manage -
ment. Je však len málo firiem, ktoré
majú takýto komplexný softvérový
balík, ktorý skutočne funguje i v praxi
a nie je iba slidewarom. Preto je často
úlohou systémového integrátora po -
skladať také riešenie, ktoré by po krý -
valo požiadavky zákazníka na IAM
riešenie a zároveň k nemu do kázalo
zabezpečiť vysoký stupeň pod pory. 

Čo bude nasledovať po IAM rieše -
niach, ako zlepšiť bezpečnosť prí stu -
pu do aplikácií, ako zlepšiť správu
životného cyklu virtuálnej identity 
– to sú ďalšie otázky, ktoré zostávajú
zatiaľ nezodpovedané. Možno však
predpokladať, že tieto systémy sa
budú rozvíjať rovnako rýchlo, ako sa
budú formovať hrozby späté s prí -
stupom do systémov a ako sa budú
meniť rozhrania prístupu k týmto
systémom. 
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Momentálnym problémom identity
riešení je sofistikovaná správa rolí.


