
eID Valdkonnas 
toimuva ülevaade
Mark Erlich

17.08.2017



● Aeguvad algoritmid
● Usaldusteenused
● Autentimine
● Ülevaade muudest projektidest

Täna Teemaks



● Räsi kollisioon
kaks erinevat andmefaili annavad sama räsi tulemuse

● Teoorias on SHA-1 olnud surnud pea 5 aastat
2016 lõpus tegi Google praktikas „kasuliku” kollisiooni

● Suunised:
– ETSI standardi uus (2017) versioon

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119300_119399/119312/01.02.01_60/ts_119312v010201p.pdf 

– SOGIS https://www.sogis.org/uk/supporting_doc_en.html 
– RIA krüptouuringud https://www.ria.ee/ee/kruptouuringud.html

Algoritmid: SHA-1 on surnud, elagu SHA-?

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119300_119399/119312/01.02.01_60/ts_119312v010201p.pdf
https://www.sogis.org/uk/supporting_doc_en.html
https://www.ria.ee/ee/kruptouuringud.html


● Eesmärk: tugevdada SHA-1 räsiga allkirju
● Kuidas: tugevama SHA-2’ga ületembeldamine
● Loogika: Otsib „kettalt” ja loob tugevama ümbriku 
● Liidesed: GUI rakendus ja käsurea rakendus
● Kellele: Lihtkasutaja „Maali”, väikeettevõtja, riik
● Kulu: ajatempliteenus – kuni 31.08.17 RIA eelarvest

Algoritmid: TeRa rakendus



● Oluline, et eksisteeriks vähemalt üks tugevam koopia
● Ükskõik milline ümbrik/meetod 

...peaasi, et kasutataks tugevamat räsi
– Digitempel
– Guardtime ajatembeldamine / KSI
– Digiarhiveeriad
– Tavaline digiallkiri

Algoritmid: muud SHA-1 mure lahendused



● Kolmas osapool kes oma teenusega 
vahendab usaldust nõudvaid tehinguid.

● Tagab andmete tervikluse ja kuvatava info õigsuse
● Vajadusel väljastab „tõendi / kviitungi”
● eIDAS määrusega defineeritud usaldusteenused:

– CA, TSA, e-allkirjad (loomine, valideerimine, 
säilitamine), e-kuller (e-delivery), veebilehe autentimine/tuvastamine

● eIDAS määrus seab nõuded ja viitab standarditele.
ehk standardeid tuleb rakendada vastavalt määruse nõuetele

Usaldusteenused: eIDAS definitsioon



● TeenusedeAllkirjade loomine
– Allkirjad loomine
– Allkirjade valideerimine
– Allkirjade säilitamine

● Allkirjade Tasemed
– AdES – vastab eIDAS määrusele ja määratud ETSI standarditele
– AdES/QC – Kvalifitseeritud sertifikaadiga AdES – identiteet tagatud
– QES – QSCD-ga loodud AdES/QC. Omakäelise allkirjaga võrdne

 

Usaldusteenused: e-Allkirjad



Mitte kvalifitseeritud
● Tavaline turu teenus
● Reaktiivne järelevalve

– Intsidentidest teavitamine
● Piiriüleselt vaikimisi 

„uksed kinni”

– Avalikul sektoril puudub 
kohustus aktsepteerida 

Usaldusteenused: Juriidiline staatus
Kvalifitseeritud

● Riigi poolt runnustatud
● Proaktiivne järelevalve

– Regulaarsed auditid
● Reaktiivne järelevalve

– Intsidentidest teavitamine
● Piiriüleselt „uksed lahti”

– Avalik sektor peab 
aktsepteerima



● ETSI: koostöö ISO, NIST jt.
Portaal: töörühmade kodu https://portal.etsi.org/Home.aspx 

● TR (definitsioon), TS (spetsifikatsioon), EN (normatiiv)
http://www.etsi.org/standards/different-types-of-etsi-standards

● Üldjuhul: xyy zzz: 
X – tüüp (TR, TS, EN jms); YY – ala; ZZZ – teema

● Otsimiseks: 
ETSI http://www.etsi.org/standards-search või otse http://www.etsi.org/deliver/

● Kuidas kirjutada/lugeda
 https://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/edithelp/Docs/AGuideToWritingWorldClassStandards.pdf 

Usaldusteenused: ETSI standardid

https://portal.etsi.org/Home.aspx
http://www.etsi.org/standards/different-types-of-etsi-standards
http://www.etsi.org/standards-search
http://www.etsi.org/deliver/
https://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/edithelp/Docs/AGuideToWritingWorldClassStandards.pdf


● Valminud on uued e-allkirja standardid, aga määrus 
viitab vanatele

● Audiitorite ja Sertifitseerijate vähene kogemus ja 
piiratud turg

● Erinevates riikides erinev küpsus ja arusaam

Usaldusteenused: väljakutsed



● Avaliku sektori e-teenused tagavad ligipääsu EL 
kodanikele samadel tingimustel kui oma kodanikele

● Teenuseid, mis nõuavad kodakondsust ei pea avama 
teiste riikide kodanikele

● Kohustuslikud isiku miinimumandmed: 
nimi, unikaalne identifikaator ja sünniaeg

● Riigid peavad koostööd tegema koosvõime 
lahenduste väljatöötamisel/kasutusel

Autentimine: eIDAS definitsioon



– Isiku tuvastamisel on esitatud tõendeid, mille alusel saab eeldada, et isik 
on see keda ta väidab end olevat

– eID vahend väljastatakse viisil, millega saab eeldada, et vahendi saab kätte 
ettenähtud isik

– Vähemalt 1-faktoriline autentimine
– Vahendi väljastaja vastutab/kontrollib, et lahendust kasutab isik kellele 

vahend väljastati
– Korrapäraste sõltumatute siseaudititega tagatakse, et lahenduse kõik 

komponendid vastavad nõuetele

Autentimine: Tagatistase „Madal”



– Isik tuvastatakse dokumendi alusel
– eID vahend väljastatakse viisil, millega saab eeldada, 

et vahend antakse vaid üle ettenähtud isikule
– Vähemalt 2-faktoriline autentimine
– Lahendus on loodud viisiil, mille alusel saab eeldada, et seda saab kasutad 

vaid ettenähtud isik, kui lahendus on tema ainukontrolli all
– Korrapäraste sõltumatute siseaudititega tagatakse, et lahenduse kõik 

komponendid vastavad nõuetele

Autentimine: Tagatistase „Märkimisväärne”



– Isiku füüsiline tuvastamine on läbiviidud kõrgel tasemel
– eID vahendeerimisel veendutakse, 

et see on üleantud vaid ettenähtud isikule
– Vähemalt 2-faktoriline autentimine, 

dubleerimise ja manipuleerimise kaitsega
– Vahend on kasutaja ainukontrolli all
– Korrapäraste sõltumatute välisaudititega tagatakse, et lahenduse kõik 

komponendid vastavad nõuetele

Autentimine: Tagatistase „Kõrge”



● Esmalt teavitatakse vaid riigi poolt 
väljastavate vahendite eID skeemid. 
– Riik saab hinnata ja vastutada vaid 

enda kontrolli allo levate lahenduste eest
– Hindamine algas 2017 veebruar
– Kogu protsessi hinnanguline lõpp 2018 algus

● Erasektori lahenduste teavitamine sõltub vastutuse ja 
hindamise protsesside kokkulepetest

Autentimine: eID vahendite tunnustamine



Autentimine: EE tehniline lahendus
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● Tähtaegadega kiire:
Piiriülese tunnustamise rakendusakt jõustub 19.09.2018

● Paljud riigid tagavad unikaalse identifikaatori, aga ei 
taga, et see on ajas muutumatu
– Kannatavad vaid nende riikide kodanikud, kellele me ei saa tagada 

ligipääsu nende enda andmetele ja täisväärtuslike teenustele.
– Püütakse leida lahendusi, aga ükski pole täiuslik

Autentimine: väljakutsed



● SiVa – e-Allkirjade valideerimine
– Õhukese kliendi tarkus: Veidrate ja vanade allkirjade kehtivusinfo
– Olemas EE poliitikaga PDF ja DDOC, tulemas EL allkirjade tugi - 2017 lõpp 

● MOPP – mobiilsete platvormide tugi
– Baastarkvara toe laienemine IOS ja Android OS-idele
– Beeta saadaval, uued versioonid tulekul 2018

● Uus „DigiDoc” Klient
– Platvormi ülene UX ja UI
– Disain ja analüüs 2017 lõpp ja teostus 2018

Muud Projektid



Küsimused

???



Tänan!
Mark Erlich
mark.erlich@ria.ee


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

