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FIDO jest wszędzie
Sprzętowe klucze FIDO wbudowane w urządzenia wiodących marek lub jako zewnętrzne tokeny
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wspierane w trakcie implementacji

FIDO wspierane przez największych 
95% przeglądarek wspiera FIDO2
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FIDO - silne uwierzytelnienie
FIDO wykorzystuje kryptografię klucza publicznego, sprzętowy token i aktywację biometrią lub PINem
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Źródło: FIDO Alliance
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Jak działa FIDO2
Strony ufające komunikują się z WebAuthn API przeglądarki, a system operacyjny z “uwierzytelniaczami” 
poprzez protokół CTAP 
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Zobacz demo: https://webauthn.io/
Źródło: FIDO Alliance

https://webauthn.io/
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FIDO jako uwierzytelnienie podpisującego (SCAL2)
Protokół SAP można zaimplementować wykorzystując protokoły WebAuthn i CTAP2 standardu FIDO2
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Źródło: FIDO Alliance

Mapowanie CEN EN 419 241 – FIDO2:
• Signature Activation Protocol (SAP) = CTAP + WebAuthn
• Signer Interaction Component (SIC) = uwierzytelniacz (Authenticator) FIDO
• Signer Interface = urządzenie użytkownika (komputer, smartfon) + przeglądarka
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UX - rejestracja tokena FIDO (wbudowany, biometryczny)
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Użytkownik otrzymuje link (URL) 
poprzez SMS lub skanuje kod QR 
przedstawiony np. poprzez stronę

internetową instytucji.

Urządzenie wyświetla pytanie o zgodę
na korzystanie z tokena FIDO (w tym
przypadku Face ID) przez instytucję.

Uzytkownik może od teraz logować się, 
potwierdzać transakcje czy podpisy

elektroniczne.

Prośba o rejestrację Rejestracja tokena FIDO Gotowe! 

Sign In Cancel

Use Security Key

Do you want to allow edtbank.com to

use Face ID?

Continue

Sign In Cancel

Use Security Key

Do you want to allow edtbank.com to

use Face ID?
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UX - uwierzytelnienie z tokenem FIDO (wbudowany, biometryczny)
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Użytkownik nacika przycisk np. 
“Zaloguj” czy “Aktywuj podpis”

Urządzenie pyta o zgodę użytkownika na użycie
FIDO (w tym przypadki Face ID)

Użytkownik jest poprawnie uwierzytelniony

Inicjalizajca uwierzytelnienia Bezpieczne uwierzytelnienie Gotowe!

Sign In Cancel

Use Security Key

Do you want to allow edtbank.com to

use Face ID?
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Silne uwierzytelnienie w różnych kontekstach
Różna terminologia, to samo rozwiązanie techniczne

Usługi płatnicze Podpis elektronicznyeID i e-usługi

Środki identyfikacji elektronicznej wg eIDASSilne uwierzytelnienie klienta Uwierzytelnienie podpisującego

Brak definicji silnego uwierzytelnienia w eIDAS.

Ale jest definicja eID: 
“środek identyfikacji elektronicznej oznacza […] 
jednostkę […] używaną do celów uwierzytelniania […]”

eID o poziomie bezpieczeństwa “średnim” lub 
“wysokim” = silne uwierzytelnienie

eIDAS2 (propozycja definicji): 
“strong user authentication means an authentication 
based on the use of two or more elements categorised 
as user knowledge, possession and inherence […]”

Definicja z PSD2:

“uwierzytelnianie opiera się na zastosowaniu

co najmniej dwóch elementów należących do 

kategorii „wiedza”, „posiadanie” i „cechy

klienta” oraz prowadzi do wygenerowania kodu

uwierzytelniającego”

Koncepcja “wyłącznej kontroli” (sole control)

Podpis off-line: karta + PIN = silne uwierzytelnienie

Podpis on-line (zdalny): 
SCAL2 + SAM + SAP + SAD + SAM + SIC + Signer 
Authentication + … = silne uwierzytelnienie
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Praktyczne zalety FIDO

Masowy dostęp, wygoda, oszczędności

Globalny standard wspierany przez wiodące 

firmy technologiczne

Eliminacja kodów jednorazowych,  

oszczędność na wysyłce SMS 
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Masowa dostępność silnego 

uwierzytelnienia na sprzętowych tokenach

Spójne doświadczenia w różnych 

kontekstach i wygoda klienta

Eliminacja haseł w silnym uwierzytelnieniu 

Brak potrzeby instalacji aplikacji mobilnej 

(10 -15% klientów banków nie używa aplikacji)



www.entersekt.com

and you’re in.


