kryptologie pro praxi

Aplikovaná kryptografie
Applied Cryptography je název slavné
knihy, která vy‰la v roce 1995 z pera do té
doby témûfi neznámého Bruce Schneiera.
Kniha se stala bestsellerem a její autor celebritou. Sám autor se za tu dobu hodnû
zmûnil a zmûnil se i svût okolo nás, poãítaãov˘ svût i spotfiební elektronika. Zmûnila se aplikovaná kryptografie, uÏivatelé
jsou pohodlnûj‰í a v˘robci více ‰etfií. Hlavní poãítaãové bezpeãnostní problémy, které pfied patnácti lety popsal Matt Blaze
v doslovu k této pfielomové knize, zÛstaly
stejné. Podívejme se na nûkteré z nich.

NSA
Never Say Anything (NSA) má stále stejné
heslo „V Boha vûfiíme, v‰e ostatní monitorujeme“, ale z „brzdy kryptologického pokroku“ se stala jeho pomocníkem. Mnozí pochopili, Ïe ne v‰e mohou od NSA sly‰et, ale
dÛvûra v ni vzrostla. Otevfiela se vefiejnosti
a participuje na obecn˘ch problémech poãítaãové bezpeãnosti. Pomáhá národnímu úfiadu pro standardizaci (NIST). Jeho poãítaãová laboratofi je mezinárodní oporou bezpeãnostního prÛmyslu v celé ‰ífii od spotfiební
elektroniky, pfies identifikaãní systémy, elektromûry, tzv. chytré sítû aÏ po klasickou síÈovou bezpeãnost. BohuÏel problémÛ pfiib˘vá,
takÏe ne v‰e je vyfie‰eno do patfiiãné hloubky
a v pfiedstihu. A navíc, uÏivatele to vût‰inou
nezajímá a v˘robci implementují jen to, co
musí v rámci konkurenãního boje.

Měření bezpečnosti
Mûfiení bezpeãnosti je nadále velk˘ sen.
Sice vznikly mezinárodní bezpeãnostní
normy (napfi. Common Criteria), ale i ony
bezpeãnost známkují „stupnûm dÛvûry“.
Bezpeãnost je blíÏe pocitu neÏ ãíslu.

Bankomaty
Bankomaty technicky odpovídají útoãníkÛm z doby pfied dvaceti lety a uÏ neposkytují adekvátní bezpeãnost. K inovaci se
nikdo nechystá, neboÈ ‰kody zpÛsobené
podvody jsou malé ve srovnání s investicí
do technologické zmûny obrovského mezinárodního systému.

Software
Pfied patnácti lety byla tendence fiíkat, Ïe
„open SW“ je bezpeãnûj‰í. Dnes se od toho
ustupuje, protoÏe to sice obecnû je pravda,
ale je to stejnû málo platné. I v otevfien˘ch
systémech bylo nalezeno pfiíli‰ mnoho
chyb na to, aby tuto tezi nûkdo pfiíli‰ proklamoval jako rozhodující v˘hodu. Software, kter˘ k nûãemu je, b˘vá velmi sloÏit˘, se
stovkami tisíc fiádkÛ. Nikdo na svûtû nemÛÏe garantovat, Ïe je bez chyby a bez „zadních vrátek“, aÈ je otevfien˘ nebo ne. Neú-
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myslná zadní vrátka byla nalezena v jádrech
otevfien˘ch i uzavfien˘ch operaãních systémÛ. KaÏd˘ den lze sledovat nová odhalení a
opravy chyb. Je s podivem, Ïe kybernetická
válka se projevuje tak málo, kdyÏ témûfi kaÏd˘ poãítaã je zraniteln˘. Tipuji, Ïe stále platí prohlá‰ení fieditele odboru poãítaãové kriminality FBI: „Dejte mi deset schopn˘ch
hackerÛ a srazím tuto Zemi na kolena.“

DOS útoky
U mnoha systémÛ je vyÏadována anonymita, ãili tyto systémy musí reagovat na anonymní podnûty. To umoÏÀuje zahltit je nesmysln˘mi poÏadavky. Pokud na poãátku
nebude autentizace, nemÛÏe se sníÏit riziko
DOS útoku. Kryptografie umí vyfie‰it skrytí
identity a pfiitom provést autentizaci.

Kam ukrýt tajemství
Kryptografie umí chránit velké objemy dat
mal˘mi klíãi (stovky bitÛ), které je v‰ak tfieba nûkam ukr˘t. KdyÏ budou ukryty, nelze
s nimi pracovat. KdyÏ budou otevfieny
systému, budou i otevfiena vrátka k útoku
na nû. ¤e‰ením je v‰echny operace s klíãem dûlat pfiímo v pfiedmûtu s klíãem, ale
ãasto je tím degradován v˘kon systému.

Generátory náhodných znaků
Toto je vûãné téma, stejnû jako téma passwordÛ. Pfiekvapením byla moÏnost degradovat náhodn˘ generátor v bankomatu vysíláním urãité nosné frekvence, na níÏ se
generátor zamkne. Obvykle je nekvalitní
sám o sobû nebo je ‰patnû pouÏíván. Pofiízení kvalitního generátoru je kupodivu velmi
drahé (protoÏe o nû není zájem), takÏe se
vyuÏívají zdroje entropie bûÏnû dostupné
v daném v˘poãetním prostfiedí, a to není
nejlep‰í. Kryptografie a teorie informace
umûjí zjistit entropii zdroje a poskytnout
kvalitní náhodn˘ fietûzec potfiebné délky.
Lenost je pfiíãinou nevyuÏití souãasn˘ch
kryptografick˘ch moÏností.

putuje password, klíã, data apod. Mnohdy
tomu tak není a uÏivatel je systému vydán
napospas. KaÏd˘ systém mÛÏe b˘t napaden
nebo upraven anebo prostû jen nevykonávat
pfiesnû to, co se od nûj oãekává. Stejnû tak jako problém „kam ukr˘t tajemství“ vzniká
problém „kde najít dÛvûryhodné prostfiedí“
nebo „kam ukr˘t dÛvûryhodné prostfiedí“.

Křehká propojenost
Je s podivem, Ïe internet stále funguje velmi
dobfie. Staãí neopatrnost na nûkter˘ch místech, útok na servery DNS a v‰echno se
mÛÏe zmûnit. Je to kfiehké prostfiedí, a pfiesto
ho dennû zatûÏujeme nov˘mi sluÏbami,
povinnostmi a zafiízeními. Internet byl
tvofien s cílem dostupnosti, nikoliv bezpeãnosti! A pfiesto po internetu bûÏí citlivé sluÏby, jako je bankovnictví. Na nûkolika místech se po internetu fiídí i elektromûry a zanedlouho sem vstoupí chytré mûstské sítû,
dopravní signalizace, kamery, osvûtlení,
fiízení domácností na dálku a nové masovû
vyuÏívané sluÏby. Tyto sluÏby musí mít kvalitní koncová zafiízení. Napfiíklad elektromûry budou podle nov˘ch norem muset
realizovat kvalitní sadu algoritmÛ B od
NSA, jak jsme o tom psali v minulém ãísle
ST. Budeme potfiebovat internet cílen˘ na
bezpeãnost, kter˘ by zajistil nejen opravdovou dostupnost, ale i integritu, auditovatelnost a takovou míru anonymity, aby umoÏnila dohledatelnost viníkÛ a soukromí fiádn˘m uÏivatelÛm. Kryptografie má mnoho
nástrojÛ pro taková budoucí fie‰ení.

Neodpovídající analýza rizik
Anal˘za rizik mÛÏe podchytit jen rizika,
která analytici znají. Naproti tomu útoãníci
vyuÏijí to, co jim poskytuje realita. PrÛnik
tûchto dvou svûtÛ není velk˘, protoÏe ti
první jsou více abstraktní, zatímco ti druzí
aÏ pfiíli‰ konkrétní. Kryptografie zde pomÛÏe, ale rizika neodstraÀuje, pouze je
pfiesouvá jinam a sniÏuje.

Slabá hesla a nevhodné používání

Těžkopádnost bezpečnosti

Vût‰ina hesel je slab˘ch a podlehne slovníkovému útoku. Druh˘m ne‰varem je
opakované uÏití stejného silného hesla
i v nedÛvûryhodném systému. Situace se
zhor‰ila, passwordÛ na jednoho uÏivatele
pfiibylo tolik, Ïe není moÏné si je pamatovat. Kryptografie umí tento problém triviálnû fie‰it, ale toto fie‰ení vede k problému,
kam ukr˘t tajemství megapasswordu chránícího v‰echny ostatní.

JestliÏe má bezpeãnost fungovat, musí b˘t
transparentní a „pfiítulná“ k uÏivateli. To
je obtíÏná úloha pro návrháfie. âasto jsou
ochrany buì jednoduché, ale neúãinné,
nebo trpí tûÏkopádností, kterou uÏivatelé
za kaÏdou cenu obcházejí.

Nerealizovaná důvěra
V poãítaãovém systému uÏivatel vûfií, Ïe
kdyÏ s ním pracuje, program zaji‰Èuje to, co
má, napfi. dÛvûrnost a integritu cesty, kterou

Bezpečnost na posledním místě
V tomto smûru se svût za patnáct let malilinko zmûnil, ale bylo by tomu tak, kdyby
svûtové obchodní centrum stálo stále na
svém místû? Svût je takov˘, Ïe nejprve se
musí stát ne‰tûstí a pak následují bezpeãnostní opatfiení (ãasto i nesmyslná).
Vlastimil Klíma, v.klima@volny.cz
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