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Identity Management 
ako služba

Service Oriented Architecture (SOA) sa stala integrálnou súčasťou podnikového softvéru, poskytujúcou
rámec na efektívny vývoj softvérových komponentov ako služieb, ktoré sú jednoducho zdieľateľné,
znovupoužiteľné a integrovateľné. Málokde je táto potreba zrejmá viac, ako v oblasti Identity
Managementu. Vitajte vo veku Service Oriented Security (SOS).
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Dnešné aplikácie sa musia vy spo -
riadať s mnohými aspektmi bez peč -
nosti: šifrovaním dát a riadením
prístupu k nim, správou životného
cyklu identít, súladom s normami 
a zákonnými nariadeniami a pod.
Dodávatelia aplikácií a zákazníci
mno hé z týchto požiadaviek riešia
po svo jom, zväčša proprietárnym
spô so bom. Takéto riešenie funguje
postačujúco, kým sú aplikácie izolo-
vané. keď je však potrebné integro -
vať aplikácie do podnikového pro -
stredia, nastávajú problémy s du pli -
citnou a rozptýlenou funkci onalitou
a z integrácie sa stáva náročný a dra -
hý projekt. 

POKUSY O KONSOLIDÁCIU
Už dlhší čas existujú pokusy o kon -

solidáciu a štandardizáciu niekto rých
funkcií. Príkladom sú LDAP adre sá -
rové služby, ktoré sa stali bežnou
súčasťou IT infraštruktúry, slúžiacou
na správu a prezentovanie údajov 
o identitách vo forme zrozumiteľnej
všetkým LDAP kompatibilným apli -

káciám. Tieto riešenia sú však len
čiast kové z pohľadu rozsahu funkcií
požadovaných aplikáciami. Ich ak -
cep tácia a masové rozšírenie pritom
potvrdzujú potrebu technológií po -
sta vených na štandardoch a posky-
tujúcich služby v oblasti bezpečnosti
a správy identít.

Z pohľadu identity managementu
je kľúčovým krokom k Service Orien -
ted Security externalizácia – vyňatie
dát o používateľoch a bezpečnostných
politikách zo samotných aplikácií.
Service Oriented Security umožňuje
vy tvorenie tzv. „identity layer“ – vrst vy,
na ktorej môžu byť postavené apliká-
cie vyžadujúce bezpečnostné služby.

ÚLOHY VÝVOJÁRA
Pozrime sa, s akými úlohami z ob -

lasti bezpečnosti sa musí vysporia -
dať typický vývojár aplikácií. Preč sú
časy, keď identity management v kon -
texte vývoja aplikácie znamenal ta -
buľku používateľov, prihlasovacie
mená a heslá a obrazovky na správu
profilu použivateľov. Dnes stojí apli -

kačný vývojár zoči voči množstvu
pro blémov z rôznych oblastí bez peč -
nosti.

Autentifikácia už nie je založená
len na jednoduchom koncepte me -
no/heslo. Od aplikácií sa v závislosti
od typu nasadenia a bezpečnostných
požiadaviek očakáva podpora rôz -
nych autentifikačných mechanizmov,
od jednoduchších až po značne exo -
tické.

Autorizačné schémy sa vyvinuli 
z jednoduchého zoznamu prístupo -
vých práv na zložité modely, ktoré
komplexným spôsobom závisia na
dátach, ktoré majú chrániť.

Roly sú fundamentálnou časťou
aplikačnej bezpečnosti a vyvinuli sa
z jednoduchej štruktúry na báze sku -
pín do komplexných podnikových
objektov a štruktúr, závislých od kon -
textu.

IDENTITY SERVICES
Koncept „Identity Services“ je

postavený na princípoch SOA a for-
muje základné stavebné bloky Ser -

vice Oriented Security. Preberá všet -
ku funkcionalitu Identity Mana ge -
ment riešenia, ktorá by inak bola
zabudovaná do aplikácie a publikuje
ju ako služby v SOA. Aplikácie po -
stavené na koncepte SOA sú potom
schopné využívať takéto služby bez
nevyhnutnosti vedieť, akým spôso -
bom sa poskytujú. Tento prístup
umožňuje vybudovať identity ma -
nagement ako transparentnú a uni-
verzálnu časť IT infraštruktúry.

Jadrom Identity Services je súbor
pres ne definovaných služieb a po -
skytovateľov, ponúkajúcich logický
súbor služieb v rámci identity ma -
nagement infraštruktúry.

AUTENTIFIKAČNÁ SLUŽBA
Hlavnou úlohou autentifikačnej

služby je poskytovať aplikácii poža -
dovanú úroveň istoty ohľadom iden-
tity pripojeného používateľa. Je to 
v súčasnosti najčastejšie externali-
zovaná služba, vďaka rozšírenosti
rôznych Single Sign-On riešení,
riešení pre federáciu identít a štan-
dardizovanému bezpečnostnému API
v rámci vývojárskych rámcov (napr.
JAAS v J2EE). Štandardy ako Security
Assertion Markup Language (SAML)
a WS-trust umožňujú autentifikačnej
službe chrániť aj aplikácie nasadené
za hranicami intranetu.

Súčasné autentifikačné služby
však zväčša pristupujú k autenti fi -
kácii ako k binárnej funkcii – použí-
vateľ je buď autentifikovaný, alebo
neautentifikovaný. Potreby moder -
ných aplikácii prekonávajú tento prí -
stup.

Aplikácie dnes napríklad vyža du -
jú možnosť vykonania viacúro vňo -
vej autentifikácie na báze vyhodno -
tenia rizika. Na to, aby videl svoje
dáta a menil svoj profil stačí, aby sa
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používateľ prihlásil do aplikácie po -
mocou mena a hesla. Ak sa však
pokúša iniciovať transakciu s vyšším
obnosom, aplikácia môže požiadať
autentifikačnú službu o dodatočnú
autentifikáciu používateľa pomocou
bezpečnejšieho mechanizmu, napr.
použitím biometrických dát.

POSKYTOVATEĽ IDENTÍT 
Poskytovateľ identít je zodpo -

vedný za vyňatie dát o identitách 
z aplikácií. Informácie o identitách
sú zo svo jej podstaty decen tralizo -
vané – úda je o zamestnancoch môžu
byť v personalistike, záznamy zá -
kaz níkov v CRM systéme a môže
existovať množstvo ďalších databáz,
LDAP adresárov, alebo iných de -
pozitárov informácií o rôznom type
identít – kontraktoroch, dodáva te -
ľoch, partneroch a pod. Bez jedi né -
ho, autoritatívneho zdroja dát o iden -
titách sú aplikácie odkázané na bu -
do vanie vlastných tabuliek používa -
teľov, obsahujúcich tie isté údaje.
Navyše mnohé aplikácie budujú

vlast ný, proprietárny systém pre
sprá vu životného cyklu identít (vy -
tvá ranie/rušenie používateľov, sprá-
va ich profilu,...), čo predstavuje
zbytočné zvýšenie komplexnosti
aplikácií.

Centralizácia identít v „meta-di -
rectory“ (LDAP adresár podporujúci
synchronizáciu dát s inými adre sá -
rovými službami) a provisioning sú
dva z bežne používaných prístupov
k centrálnej podnikovej správe iden-
tít. Cena spojená so synchronizáciou
v meta-directory a náklady na vy -
budovanie a správu konektorov do
všet kých cieľových systémov pri
pro visioningu sú nezanedbateľnými
mínusmi takéhoto prístupu. Napriek
tomu sú tieto prístupy niekedy (naj -
mä v prípade starších, proprietár -
nych aplikácií) jediným spôsobom
centralizácie správy identít.

Optimálny poskytovateľ identít
musí priniesť poriadok, bezpečnosť
a súlad s normami do sveta identít,
na ktorý sa aplikácia môže obrátiť,
keď potrebuje akékoľvek dáta o iden -

tite. Príkladom takéhoto riešenia je
Virtualizácia dát o identitách. Vir -
tua lizácia dát poskytuje aplikáciám
konsolidovaný, jednotný a aktuálny
profil používateľa bez ohľadu na to,
kde informácie o používateľovi sí dlia.
Realizuje sa prostredníctvom virtua -
lizácie dát z existujúcich autorita -
tívnych zdrojov, eliminujúc potrebu
komplikovanej synchronizácie. 

AUTORIZAČNÁ SLUŽBA
Cieľom autorizačnej služby je pre-

sunutie autorizačnej kontroly a roz -
hodovaní zo samotnej aplikácie na
centralizovaný rámec. Oddelenie
auto rizácie od základnej aplikačnej
logiky umožní aplikačnému vývo-
járovi sústrediť sa na aplikačnú
logiku a oslobodí ho od nevyhnut-
nosti meniť aplikáciu vždy, keď sa
zmenia autorizačné potreby. Vývojár
jednoducho zadefinuje systém opráv -
není, ktoré aplikácia používa a pu b -
likuje ich voči externej službe. 
V autorizačnej službe sa zadefinujú
autorizačné politiky (pravidlá, urču-

júce kto a za akých okolností môže
získať jednotlivé oprávnenia) a apli -
kácia potom len žiada o kontrolu
prí slušných oprávnení.

Autorizačné politiky môžu byť
takto oveľa komplexnejšie, pretože
autorizačná služba má typicky bo -
hatšie možnosti a schopnosti ako jed -
notlivé aplikácie.

Štandard „eXtensible Access Con -
trol Markup Language“ (XACML)
umožňuje jednoduchú definíciu
opráv není a možnosť vytvárania
kom plexných autorizačných politík
na báze ako aplikačných dát, tak aj
údajov o identitách. Definície politík
môžu využívať ďalší komponent 
z Identity Services – „poskytovateľa
rolí“. Prístup k výkonnému kon -
ceptu rolí znamená, že autorizácia
môže byť jemnejšie členená a môže
podporovať aj komplexné organi -
začné potreby.

POSKYTOVATEĽ ROLÍ
Roly sa stali integrálnou súčasťou

architektúry väčšiny aplikácií jed-



management bezpečnosti

56 eFOCUS 2/2008

Spoločnosť Oracle je dlhoročným propagáto -
rom technológií postavených na otvorených štan-
dardoch a softvérovej architektúry založenej na
kompozícii opakovateľne využiteľných služieb,
označovanej ako Service Oriented Architecture
(SOA). Výnimkou v tomto snažení nie je ani
oblasť bezpečnosti a identity managementu, v kto -
rej Oracle presadzuje víziu tzv. „Application
Centric Identity Management“. Hlavným záme -
rom tejto vízie je poskytovať jednotlivé funkcie
identity managementu ako služby, ktoré môžu
aplikácie využívať. Tie sú tak oslobodené od ne -
vyhnutnosti implementovať poskytované funk cie
v rámci svojej aplikačnej logiky. Väčšinu z identi-
ty management služieb, resp. ich poskytovateľov
ponúka Oracle v rámci balíka „Identity and
Access Management Suite“. 

AUTENTIFIKAČNÁ A AUTORIZAČNÁ SLUŽBA
Tieto dve služby realizuje produkt Oracle

Access Manager (OAM). Podporuje najrozšírenej -
šie autentifikačné mechanizmy (meno/heslo,
certi fikáty, smartcards a pod.) a obsahuje integro -

vaný Single Sign-On Server. V kombinácii s pro-
duktom Adaptive Access Manager možno využí-
vať bezpečné virtuálne autentifikačné zariadenia
a realizovať viacúrovňovú autentifikáciu na báze
vyhodnotenia rizika.

OAM zároveň umožňuje definovanie autorizač -
ných politík a ich väzbu na systém oprávnení jed-
notlivých aplikácií.

POSKYTOVATEĽ ROLÍ
V prípade komplexných nárokov na systém pri -

deľovania oprávnení na báze rolí je možné využiť
služby Oracle Role Managera. Ten pomáha defi-
novať systém podnikových a aplikačných rolí a ich
vzájomné väzby. Následne ho možno využiť napr.
autorizačná služba pri rozhodovaní o oprávne -
niach.

POSKYTOVATEĽ IDENTÍT
Oracle Virtual Directory realizuje virtualizáciu

údajov o identitách tým, že prezentuje údaje zo
zdrojových systémov (LDAP adresáre, databázy,
web services,...) prostredníctvom LDAP protokolu

tak, ako keby boli v jednom LDAP adresári. To
všetko bez nevyhnutnosti akéhokoľvek kopíro -
vania dát.

PROVISIONING SLUŽBA
Proprietárne aplikácie, ktoré nie sú schopné

vyu žívať služby poskytovateľa identít dokáže ob -
slúžiť provisioning služba vďaka širokej škále
pred pripravených konektorov. Táto služba doká -
že automatizovať systém správy používateľov a ria -
denie ich životného cyklu v napojených systémoch
na základe informácií z centrálneho, dôve ryhod -
ného zdroja.

Ako ďalšie možno spomenúť služby pre audit 
a žurnálovanie, vynútenie oddelenia právomocí
(se gregation of duties) a dosiahnutie súladu s nor -
mami a zákonnými nariadeniami, ktoré sú súčas -
ťou vyššie spomínaných produktov.

Vďaka konceptu „Application Centric Identity
Management“ a množine spomenutých služieb 
a poskytovateľov nás Oracle Identity Management
produkty výrazne posúvajú smerom k Servisne
Orientovanej Bezpečnosti.

nak ako časť ich autorizačného
modelu, alebo ako prvok používaný
v rôznych pracovných tokoch (work -
flow). V súčasnosti sa často ako sys-
tém podnikových rolí používajú
LDAP skupiny. Aj keď je pomerne
rozšírený, neposkytuje tento model
podporu pre náročnejšie požiadavky
na systém rolí. 

Poskytovateľ rolí je centralizovaný
systém, podporujúci definíciu ako
podnikových, tak aj aplikačných rolí.
Správa rolí sa realizuje na úrovni
podnikových rolí, ktorá je jedno -

duch šou a zrozumiteľnejšou štruk-
túrou. Podnikové roly sa ná sled ne
mapujú prostredníctvom re lácií na
aplikačné roly a majú tak priamy
vplyv na autorizačné roz ho dovania
v aplikáciách.

Role provider môže podporovať aj
exotickejšie koncepty, ktoré LDAP
skupiny nedokážu obslúžiť, ako na -
príklad príslušnosť k role na zá klade
výsledku regulárneho výrazu, alebo
na základe kontextu relácie použí-
vateľa, napr. používateľ pristupujúci
cez firewall.

Jedným z hlavných prínosov po -
skytovateľa rolí sú nástroje na za bez -
pečenie integrity systému vynú tením
kontroly oddelenia právomocí a to nie
len v rámci jednej aplikácie, ale pre
celé prostredie súvisiacich aplikácií.

Uvedený zoznam poskytovateľov
a služieb nemusí a nie je v žiadnom
prípade konečný. Možno pokračovať
zadefinovaním ďalších služieb rie -
šia cich konkrétne úlohy v oblasti bez -
pečnosti a správy identít. 

Service Oriented Security ponúka
nový prístup k implementácii bez -

pečnostných čŕt do aplikácií pomo-
cou konceptu „Identity Services“.
Jej cieľom je ponúknuť rámec po -
skytujúci aplikáciám kompletnú sadu
bezpečnostných služieb, rámec do -
statočne flexibilný na podporu hete -
rogénneho prostredia podnikových
aplikácií, rámec podporujúci existu-
júce, ale aj nastupujúce priemyselné
štandardy. Len splnenie týchto pod-
mienok zabezpečí jeho akceptova -
nie nie len širokou škálou softvé ro -
vých dodávateľov, ale predovšetkým
zákazníkmi.


