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Efni:

Ábending vegna vísbendingar um öryggisgalla í rafrænum skilríkjalausnum Auðkennis ehf.

Með bréfi dags. 15. september 2014 óskaði Neytendastofa eftir andsvörum og skýringum frá
Auðkenni við ábendingu neytanda þess efnis, að hann teldi vísbendingar til þess að um alvarlegan
öryggisgalla í rafrænum skilríkjalausnum Auðkennis væri að ræða.
Hér á eftir fara svör félagsins vegna bréfs Neytendastofu.

1. Bréf neytandans, Friðjóns Guðjohnsen
Í ábendingu til Neytendastofu setur Friðjón fram eftirfarandi fullyrðingar:









Að PIN númer notanda sé ekki varið með fullnægjandi hætti, þegar farsímalausn Auðkennis
er notuð í snjallsíma.
Að öruggur undirskriftarbúnaður skv. skilgreiningu 2. mgr. 8. gr. laga nr. 28/2001 eigi að
tryggja leynd undirskriftargagna undirritanda.
Að farsímalausn Auðkennis virðist ekki geta talist öruggur undirskriftarbúnaður í skilningi
áðurnefndra laga því vernd PIN númers notanda sé ábótavant.
Að vegna áðurnefnds rökstuðnings sé ekki hægt að líta á undirskriftir gerðar með þessari
lausn sem fullgildar rafrænar undirskriftir í skilningi sömu laga.
Að gera þurfi frekari árásarmiðaðar öryggisprófanir á öllum skilríkjalausnum Auðkennis af
aðilum með sérþekkingu á því sviði.
Að kröfur til öruggs undirskriftarbúnaðar þurfi að vera túlkaðar nógu þröngt til að ekki sé
auðvelt að framkalla slíkar undirskriftir án samþykkis réttmæts undirritanda.
Að farsímalausn Auðkennis gefi fyrirheit um öryggi en geti í staðinn opnað notanda fyrir
alvarlegum öryggisgalla.
Að þessi leið hafi hugsanlega verið nýtt nú þegar af aðilum sem hafi uppgötvað hana, án þess
að skýra frá henni.

Með vísan til rökstuðnings síns í bréfinu virðist Friðjón jafnframt gera kröfu um að öll rafræn skilríki
fyrir farsíma sem gefin hafa verið út, skuli afturkölluð tafarlaust og að stöðva þurfi frekari útgáfu
slíkra skilríkja þangað til tekið hafi verið á þessum öryggisgalla.
Svör Auðkennis við ávirðingum Friðjóns er að finna í eftirfarandi köflum.

2. Tilgáta Friðjóns um öryggisgalla. Prófanir Auðkennis.
Í skjali sem fylgdi ábendingu Friðjóns til Neytendastofu setur hann fram lýsingu á því hvernig hann
framkvæmdi prófun á þeirri tilgátu hans, að leynd PIN númers notanda sé ekki tryggð með
fullnægjandi hætti. Prófun Friðjóns ber með sér að nauðsynlegt sé fyrir illgjarnan einstakling að
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komast tvisvar yfir ólæstan síma notandans, fyrst til þess að koma hugbúnaði fyrir og síðar til þess að
beita skilríkjunum með PIN númeri sem notandinn afhjúpaði í millitíðinni.
Auðkenni endurtók prófanir Friðjóns í samræmi við leiðbeiningar hans. Við framkvæmd þeirra
prófana kom í ljós, til viðbótar við það sem Friðjón sjálfur setur fram, að nauðsynlegt var að
endurræsa síma notandans eftir uppsetningu búnaðarins og breyta sjálfgefnu lyklaborði símans, til
þess að unnt væri að grípa innsláttinn. Jafnframt kom í ljós að ekki er hægt að koma þessum
hugbúnaði fyrir í iPhone símum, án þess að þeir séu aflæstir (e. rooted/jailbroken). Afmarkast tilgáta
Friðjóns því við Android síma.
Auk þess má benda á að svo virðist sem kaupa þurfi hugbúnaðinn og virðist áskriftaleiðin vera bundin
við 70 dollara á mánuði fyrir hvern þann síma sem fylgjast á með. Sérstakt raðnúmer er einnig gefið
út fyrir hvert símtæki sem ætlunin væri að vakta.

3. Ályktanir sem draga má af prófunum
Ljóst er að mögulegt er að koma fyrir búnaði á Android snjallsímum sem getur náð PIN númeri
rafrænna skilríkja. Til þess þarf eftirfarandi að gerast:








Koma þarf höndum yfir símtækið og halda því í að minnsta kosti fimm mínútur ásamt því að
endurræsa það. Líklegt er að eftir endurræsingu læsist síminn.
Næst tekur við biðtími þangað til rafrænu skilríkin á símanum verða notuð til auðkenningar
eða undirritunar. Fyrr er ekki hægt að ná PIN númerinu.
Til þess að beita PIN númerinu þarf að koma aftur höndum yfir símtækið og nota það til
auðkenningar eða undirritunar. Slíkt tekur lengri tíma og í einhverjum tilfellum gæti þurft
aðgang að tölvu.
Árás sem þessi krefst þess að árásaraðilinn þekki eiganda þess síma sem á að njósna um þar
sem mjög ólíklegt er að ókunnugur aðili geti í tvígang fengið síma notanda lánaðan í langan
tíma. Fræðilega er mögulegt að stela síma viðkomandi tvisvar en frekar ólíklegt.
Svona árás getur aldrei náð til stórs hóps af fólki og getur því varla valdið vantrausti á kerfinu
í heild.

Jafnframt má benda á að öryggi PIN númera byggir algerlega á árvekni eiganda PIN númers eins og
sérstaklega er tilgreint í áskriftarsamningi sem notandinn undirritar gagnvart Auðkenni. Ef notandinn
ver það ekki eftir bestu getu þá er möguleiki á því að óviðkomandi geti komist yfir það á einn eða
annan hátt. Auðkenni hefur frá fyrsta degi gert sér grein fyrir því að ýmsar leiðir má nota til þess að
finna út PIN númer skilríkjahafa, þessi aðferð gerir því skilríki á símum ekkert óöruggari en aðrar leiðir
enda eru einkalyklarnir á SIM kortinu enn öruggir.
Með samanburði við aðrar lausnir sem bjóðast á íslenska markaðnum má sjá að veflyklar eða Íslyklar
gera enga kröfu um aðgang að tæki sem varðveitir lausnina, til þess að framkvæma aðgerðir af þessu
tagi eftir að leyniorði er náð. Með leyniorðið í höndunum eru árásaraðilanum flestir vegir færir.
Styrktur Íslykill hefur sama veikleika, því jafnauðvelt er að ná SMS skilaboðunum á síma sem er
hleraður með þessari aðferðafræði. Hér veita skilríkin augljóslega aukið öryggi, því til viðbótar við
upplýsingarnar er ávallt nauðsynlegt að hafa aðgang að búnaðinum sem hýsir skilríkin, eigi að beita
þeim.

2

4. Undirskriftargögn
Hugtakið undirskriftargögn er skilgreint í 5. tl. 3. gr. laga 28/2001 sem einstök gögn, svo sem kótar
eða einkalykill dulritunar, sem undirritandi notar til að mynda rafræna undirskrift. Í skilgreiningunni
eru einkalyklar dulritunar sérstaklega tilgreindir sem dæmi um undirskriftargögn. Þess vegna má telja
það ljóst að í skilningi áðurnefndra laga nái hugtakið undirskriftargögn ekki til þeirra ráðstafana sem
útgefandi beitir til þess að verja undirskriftargögnin fyrir óheimilli nýtingu. Auðkenni hefur í sínum
lausnum gripið til víðtækra ráðstafana til þess að koma í veg fyrir óheimila nýtingu undirskriftargagna
og er aðgangsstýring undirskriftargagna með PIN númeri einungis ein ráðstöfun af mörgum. Gæði og
öryggi þess búnaðar þar sem undirskriftargögnin eru varðveitt er dæmi um aðra ráðstöfun. Af
framansögðu má leiða að PIN númer getur ekki talist til undirskriftargagna og afhjúpun slíks númers
getur því ekki talist til afhjúpunar undirskriftargagna í skilningi laga 28/2001, líkt og Friðjón heldur
fram.

5. Öruggur undirskriftarbúnaður
Auðkenni fjallaði ítarlega um hugtakið öruggan undirskriftarbúnað í bréfi sínu til Neytendastofu dags.
18. nóvember 2011. Var þar með greinargóðum hætti rakið hvernig búnaðurinn sem er á örgjörvum í
debetkortum uppfyllir kröfur laga 28/2001 og reglugerðar 780/2011 um öruggan undirskriftarbúnað.
Fylgt er nákvæmlega sömu kröfum þegar kemur að búnaði sem er á örgjörvum SIM kortanna.
Í ljósi athugasemda Friðjóns er þó rétt að rifja upp úr því bréfi skilgreiningu á hugtakinu öruggur
undirskriftarbúnaður og hvernig sú skilgreining hefur verið sett fram í kröfuskjölum og nýrri reglugerð
Evrópusambandsins sem mun m.a. taka til öruggs undirskriftarbúnaðar. Í áðurnefndu bréfi Auðkennis
segir:
Í kröfuskjalinu CWA 14169 sem nefnt er í viðauka reglugerðarinnar, er fjallað um kröfur til öruggs
undirskriftarbúnaðar. Til stuðnings því kröfuskjali hefur verið gefið út leiðbeiningaskjalið CWA 14355, 1
þar sem öruggur undirskriftarbúnaður er afmarkaður sem sá búnaður sem hefur heimildir til þess að
snerta einkalykilinn. Snerting í þessu samhengi getur átt sér stað við myndun, varðveislu, notkun eða
eyðingu lykilsins. 2 Með öðrum orðum þá samanstendur öruggur undirskriftarbúnaður, skv. CWA
14169/14355, af örgjörva og dulmálseiningu. Hugbúnaður sem styður aðgerðir dulmálseiningarnar er
skilgreindur sem umlykjandi búnaður (e. Immediate environment). Gerð er krafa um að öryggiskröfur
séu skilgreindar og uppfylltar fyrir slíkan búnað en hann er ekki hluti af öruggum undirskriftarbúnaði
sem þarfnast staðfestingar þar til bærs aðila, sbr. nánari umræðu síðar í bréfinu. Sér þessa skilnings
víða stað bæði í CWA 14355 og CWA 14169.

Jafnframt var fjallað um það í áðurnefndu bréfi að CWA 14169 skilgreini þrjú verndarsnið.
Örgjörvakortin sem Auðkenni notar sem öruggan undirskriftarbúnað debetkorta eru af tegund 2 en
SIM kortin eru af tegund 3.
Ljóst er á samlestri þessara skjala að sú skilgreining á öruggum undirskriftarbúnaði sem Friðjón leggur
til er hvorki í samræmi við ákvæði laga 28/2001, né almennan skilning þeirra skjala sem eru
grundvöllur staðlaumhverfis rafrænna skilríkja og Auðkenni ber skylda að fylgja. Á þessi skýring sér
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CWA 14355, Cen Workshop Agreement: Guidelines for the implementation of Secure Signature‐Creation
Devices.
2
CWA 14355, bls. 13. Þar segir: „As explained later on, an SSCD is basically the device allowed to ‚touch‘ the
SCD. In the context of this document the SCD is a private cryptographic key and ‚touching‘ that private key may
occur during creation, storage, usage, and destruction.“
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einnig lagastoð í nýsettri reglugerð Evrópusambandsins nr. 910/20143 sem vænta má að verði tekin
upp í EES samninginn, sé þeirri vinnu ekki nú þegar lokið. Þar segir í 56. málsgrein aðfararorða
reglugerðarinnar að reglugerðin eigi ekki að ná til heildarumhverfisins sem öruggur
undirskriftarbúnaður starfar í, heldur skuli umfang hugtaksins fullgildur undirskriftarbúnaður4
einungis ná til þess vélbúnaðar og stýrikerfis sem notað er til þess að stýra og verja
undirskriftargögnin.5
Það er þannig ekki hlutverk öruggs undirskriftarbúnaðar að verja aðrar ráðstafanir, eins og PIN
númer, sem notaðar eru til þess að vernda undirskriftargögnin til viðbótar við örugga
undirskriftarbúnaðinn. Verður þess vegna hvorki fallist á það með Friðjóni, að farsímalausn
Auðkennis geti ekki talist öruggur undirskriftarbúnaður í skilningi laga 28/2001 á grundvelli þess að
vernd PIN númers notanda sé ábótavant, né þá fullyrðingu hans að undirskriftir sem gerðar eru með
farsímalausn Auðkennis geti ekki talist fullgildar rafrænar undirskriftir. Þvert á móti má það vera ljóst
af samlestri áðurnefndra gagna að undirskriftargögnin eru vernduð með fullnægjandi hætti, að
örgjörvi SIM kortanna sé öruggur undirskriftarbúnaður í skilningi laganna og að þar með séu allar
undirskriftir sem framkvæmdar eru með undirskriftarskilríkjum Auðkennis sem varðveitt eru á SIM
kortum, fullgildar rafrænar undirskriftir í skilningi laga 28/2001.

6. Öryggi lausna Auðkennis
Loks verður ekki hjá því komist að fjalla í stuttu máli um öryggi þeirra lausna sem Auðkenni býður, í
ljósi þeirra ávirðinga sem settar eru fram í bréfi Friðjóns.
Líkt og Neytendastofa veit mæta vel hvíla umfangsmiklar og strangar kröfur á Auðkenni sem
útgefanda fullgildra rafrænna skilríkja, um gæði og öryggi lausna félagsins. Auðkenni hefur ávallt gert
allt það sem er á valdi félagsins til að fylgja þeim kröfum í hvívetna og gengur félagið á köflum mun
lengra en lögbundnar kröfur ætlast til. Öruggi undirskriftarbúnaðurinn, sem helst er til umfjöllunar í
ábendingu Friðjóns, er sérstaklega vel skjalfestur og á þeim birgjum er útvega samstarfsaðilum
Auðkennis SIM kort hvíla strangar skriflega kröfur. Til þess að auðvelda Neytendastofu sjálfstætt mat
á þessari fullyrðingu eru meðfylgjandi bréfi þessu afrit af þeim samningum sem gerðir eru við
fjarskiptafyrirtæki, þar sem glöggt má sjá umfang þeirra krafna sem Auðkenni gerir til SIM korta
birgja. Krafist er skriflegrar staðfestingar birgjanna til fjarskiptafyrirtækisins um að SIM kortin sem
birgjarnir selja til fjarskiptafyrirtækjanna uppfylli þær kröfur sem Auðkenni gerir til þeirra.
Fjarskiptafyrirtækjunum ber jafnframt að skila afriti af slíkum staðfestingum til Auðkennis.
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Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic
identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive
1999/93/EC. Sjá: http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
4
Í nýju reglugerðinni tekur hugtakið fullgildur undirskriftarbúnaður (e. qualified signature creation device) við
af hugtakinu öruggur undirskriftarbúnaður (e. secure signature creation device) sem notaður var í tilskipun ESB
frá 1999.
5
Málsgreinin í heild er eftirfarandi: „(56) This Regulation should lay down requirements for qualified electronic
signature creation devices to ensure the functionality of advanced electronic signatures. This Regulation should
not cover the entire system environment in which such devices operate. Therefore, the scope of the certification
of qualified signature creation devices should be limited to the hardware and system software used to manage
and protect the signature creation data created, stored or processed in the signature creation device. As
detailed in relevant standards, the scope of the certification obligation should exclude signature creation
applications.“
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Til viðbótar við umfangsmiklar kröfur sem SIM kortabirgjar samstarfsaðila Auðkennis undirgangast,
hefur Auðkenni auk þess látið gera ítarlegar árásarmiðaðar öryggisprófanir á farsímalausn félagsins, í
þeim tilgangi að athuga hvort raunverulega sé unnt að rjúfa öryggi hins örugga undirskriftarbúnaðar.
Virtur alþjóðlegur, aðili að nafni ViaForensics, var fenginn til verksins. ViaForensics sérhæfir sig í
öryggislausnum fyrir farsíma og prófunum á öryggi farsímalausna. Í skýrslu sem ViaForensics skilaði til
Auðkennis vegna úttektarinnar kemur fram að búnaðurinn (öruggi undirskriftarbúnaðurinn) hafi
undirgengist umfangsmiklar rannsóknir á búnaði, netsamskiptum og öryggi, í þeim tilgangi að leita
öryggisveikleika eða aðgengi að viðkvæmum gögnum, sem gæti talist ógn fyrir þjónustuveitendur eða
notendur lausnarinnar.6 Var það niðurstaða ViaForensics að hér væri um mjög örugga lausn að ræða í
samanburði við lausnir sem byggja á tveggja þátta auðkenningarhugbúnaði sem settur er upp í
snjallsímanum sjálfum.7
Umræddur veikleiki PIN númers notanda var tilgreindur í skýrslu ViaForensics og ræddur í samhengi
við þá staðreynd, að símar sem hafa verið aflæstir (e. rooted/jailbroken) eða hvers öryggi hefur með
öðrum hætti verið ógnað séu viðkvæmari fyrir innbroti og misnotkun en aðrir símar. Segir jafnframt í
skýrslunni að undirskriftargögnin séu eftir sem áður vel varin og óaðgengileg óprúttnum aðilum. Við
mat á líkindum slíkra árása tekur ViaForensics fram í skýrslu sinni að aflæsing úr fjarska (e. remote
rooting attacks) sé afar sjaldgæf, þó það sé tæknilega mögulegt og að félagið hafi ekki orðið vart við
burði óprúttinna aðila til þess að líkja eftir þeirri tækni sem notuð er í samskiptum milli SIM kortsins
og notandans.

7. Niðurstaða
Að öllu framangreindu virtu er ljóst að Auðkenni getur með engu móti fallist á þær ávirðingar sem
settar eru fram í ábendingu Friðjóns. Öryggi farsímalausnarinnar hefur hvorki verið ógnað með þeim
búnaði sem Friðjón bendir á, né verður öryggi lausnarinnar ógnað með hlerun á PIN númeri.
Óprúttinn aðili gæti vissulega náð upplýsingum um PIN númer notandans en engu að síður hefur
slíkur aðili ekki rofið öryggi SIM kortsins, skilríkjahugbúnaðarins á SIM kortinu, netþjóna lausnarinnar
eða samskiptareglnanna sem notaðar eru til þess að tryggja örugg samskipti milli einstakra hluta
lausnarinnar. Síðast en ekki síst hefur þessi óprúttni aðili ekki náð yfirráðum yfir hjarta lausnarinnar,
undirskriftargögnunum (einkalyklunum) sjálfum.
Með útfærslu á skilríkjalausnum Auðkennis er vörn PIN númera alfarið látin í hendur notandans, sem
undirgengst slíkar skyldur við undirritun áskriftarsamnings skilríkjanna. Er sá háttur almennt hafður á
þar sem PIN númer eru notuð. Þessi ógn er hvorki bundin við farsímalausnina eina og sér né
skilríkjalausnir yfir höfuð.8 Mjög víða í Evrópu eru sambærilegar uppsetningar og ráðstafanir notaðar
til þess að verja undirskriftargögnin. Auðkenni hefur ekki borist til eyrna að erlendar eftirlitsstofnanir
hafi metið öryggi undirskriftargagnanna ógnað vegna þessa þáttar.
Það er því mat öryggisráðs Auðkennis að þær fullyrðingar sem koma fram í bréfi Friðjóns standist ekki
skoðun. Leynd undirskriftargagnanna er tryggð, búnaðurinn sem Auðkenni notar er öruggur
undirskriftarbúnaður og árásarmiðaðar prófanir hafa nú þegar verið framkvæmdar. Við undirbúning á
6

Í skýrslunni segir um þetta efni: „subject to extensive forensic analysis, network assessments and security
tests with the objective of identifying security weaknesses or sensitive data exposure that present a risk to the
application provider or user.“
7
Í skýrslunni segir um þetta efni: „In general, the solution is considered very strong when compared to
software based solutions for two factor authentication on modern phones.“
8
Svipaðar aðferðir eru grunnhugmyndin í ZeuS trójan árásum sem ítrekað eru reyndar á fjármálafyrirtæki.
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svari þessu bar Auðkenni rökstuðning sinn bæði undir ytri öryggisstjóra félagsins og Valimo,
lausnaraðila farsímalausnarinnar. Voru þessir aðilar sammála Auðkenni í því mati að öryggi
undirskriftargagnanna sé ekki ógnað í meðhöndlun farsímalausnarinnar.
Verður því ekki séð að ástæða sé til þess að afturkalla þau rafrænu skilríki sem Auðkenni hefur gefið
út á SIM kort notenda, né stöðva útgáfu slíkra skilríkja.
Meðfylgjandi bréfi þessu eru eftirfarandi gögn:




Rammasamningur Auðkennis
Viðauki B við rammasamning Auðkennis: Samningur við Fjarskiptafyrirtæki
Fylgiskjal 1 við viðauka B: Kröfur til öruggs undirskriftarbúnaðar v2.03

fh. Auðkennis ehf.
Digitally signed by Elfur Logadóttir
DN: c=IS, o=Auðkenni ehf, ou=starfsskilriki, ou=Undirritun, ou=11,
serialNumber=1509713739:5210002790, cn=Elfur Logadóttir
Date: 2014.09.24 14:20:36 Z

Elfur Logadóttir, lögfræðingur
Gæða‐ og öryggisstjóri Auðkennis.

6

