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USB trezory aneb jak Pašák chránil data
Pa‰áky naz˘váme v na‰em seriálu „odbor- zamûstnanec, která data jsou nebo nejsou pírovat v‰echna data. Aby byl flash disk
níky, co v‰echno ví, a hned jdou na vûc“. potfieba ‰ifrovat. âili musí se ‰ifrovat cel˘ nepouÏiteln˘ mimo organizaci, je moÏné
Uvidíme, jak se jim podafiilo zniãit pÛvod- disk, a to tzv. na pozadí (on-the-fly), tedy technicky zajistit, i kdyÏ to není triviální
nû velice uÏiteãn˘ a bezpeãn˘ flash disk. transparentnû z hlediska poãítaãe. Toto ‰if- záleÏitost. Zdá se tedy, Ïe poslední ba‰tou
USB flash disky jsou roz‰ífiené a oblíbené, rování nemÛÏe b˘t dûláno softwarovû na útoãníka je flash disk sám o sobû, pokud
neboÈ se masivnû pouÏívají pro kaÏdoden- poãítaãi, protoÏe zamûstnanec by ho mohl ho získá. To se mÛÏe snadno stát na cestû
ní operativní pfienos dat. âasem je asi nahra- vypnout a pfiedûlat si ‰ifrovan˘ disk na ne- zamûstnance domÛ nebo na jiné pracovi‰tû
organizace, v hotelu, na leti‰ti apod.
dí SSD disky, ale neÏ se zlevní, bude to
Nemusí jít ani o krádeÏ, ale o prostou
je‰tû pûkn˘ch pár let trvat. Díky roz‰íztrátu, coÏ se skuteãnû také dost ãasto
fienosti a oblíbenosti se flash disky
stává. V pfiípadû, Ïe to nastane, mûla
staly cílem virÛ a malware v‰eho druhu, stejnû jako tomu bylo v dávn˘ch ãaby bezpeãnostní opatfiení zajistit, Ïe násech u disket. A v‰echno se znovu opalezce nebo útoãník nemÛÏe data získat; to je také úãelem hardwarovû ‰ifkuje dokoleãka. Diskety byly nejvût‰ím pfiena‰eãem a distributorem virÛ
rovaného flash disku a odráÏí se nepfiía USB flash disky je následují. Nemojemnû v jeho cenû.
hou dosáhnout takového „zamofiení“
Certifikovaný zmetek
jako diskety, ale jen díky tomu, Ïe diskety byly ve své dobû jedin˘m médiem
Nedávno byl odhalen jeden takov˘
na pfienos dat, zatímco dnes je více alflash disk, kter˘ se py‰nil certifikátem
FIPS 140-2, a pfiesto obsahoval chyby.
ternativ, a zejména díky tomu, Ïe antiTo nakonec vedlo k obejití ochran
viry jsou bûÏnou souãástí poãítaãÛ.
a de‰ifrování obsahu disku. Vzbudilo
Po antivirech se zaãaly diskety také
to znaãn˘ rozruch, neboÈ toto se zatím
‰ifrovat – jako média nebo soubory na
u certifikovan˘ch produktÛ nestalo.
nich, a to samé se dûje s flash disky.
Spoleãnost okamÏitû vydala opravu
Zákonitû, neboÈ i tato média se ztrácí
Obr. 1 Příklady fyzicky velice odolných flash sticků (voda,
firmware, ov‰em vyrobené disky uÏ
nebo v hor‰ím pfiípadû kradou.
oheň, náraz). Z hlediska autorovy zkušenosti je nejlepší
opravit ne‰lo. Jak k tomu mohlo dojít?
prostřední (32 GB); bohužel nemají ani hadwarové šifrování
Bezpečný USB flash disk
Z procesu odhalení chyby je velmi
ani klávesnici.
pravdûpodobné (i kdyÏ ne v˘slovnû
Co bychom oãekávali od bezpeãného
flash disku? Za prvé, kdyÏ ho nûkdo ná- ‰ifrovan˘. K tomuto úãelu je tedy vhodné uvedené), Ïe chybu obsahoval skuteãnû
hodnû najde nebo zcizí, aby z nûj nezískal pouÏít flash disky, které mají ‰ifrování za- certifikovan˘ firmware. Mohla b˘t také zadata. To je z technického hlediska, jak uvi- budováno pfiímo v sobû, tj. ve svém hard- nesena aÏ ve variantû pro v˘robu. Ani jeddíme dále, to nejjednodu‰‰í, co se má waru. Takov˘ch USB diskÛ je na trhu celá no z toho se v‰ak nesmí stát, verzování je
a mÛÏe zajistit, fieklo by se – témûfi triviál- fiada, a nûkteré dokonce s certifikátem pfiísnû sledované a není moÏné „upravoní záleÏitost. Postaãí data, která se na disk FIPS 140-2 (nebo novû uÏ FIPS 140-3) ame- vat“ certifikovan˘ firmware, i kdyÏ v dobukládají, ‰ifrovat. To lze dvûma zpÛsoby; rického úfiadu NIST. Takové flashky se mo- ré vífie. Dobrá víra se zde projevila v tom,
za prvé ‰ifrovat soubory na poãítaãi a tepr- hou pouÏívat ve státní správû USA. Pokud Ïe informace o aktuálním heslu uÏivatele
ve ‰ifrované soubory ukládat na flash disk. hovofiíme o státní správû, kde se pohybují byla zanesena do ãásti disku pfiístupné
To má svá plus i mínus. V˘hodou je, Ïe disk citlivé informace (ale je‰tû nehovofiíme o uta- zvenãí a slouÏila ke kontrole správnosti
mÛÏeme nosit v‰ude k pfiátelÛm, nemusíme jovan˘ch), i poãítaãe a poãítaãové sítû stát- hesla. Informace pro kontrolu hesla je nutnikde v cizím prostfiedí vkládat ná‰ ‰ifro- ní správy musí mít definováno urãité bez- ná, av‰ak nesmí b˘t v Ïádném pfiípadû pfiívací klíã a na „flashku“ si mÛÏeme ukládat peãnostní prostfiedí (opût certifikované). stupná zvenãí a kontrola nesmí b˘t udûláotevfiená i ‰ifrovaná data podle své potfieby. âili je tu zaji‰tûna bezpeãnostní kultura, na pfiímo tak, jak se na ‰kolách uãí, Ïe se to
Z toho se odvíjí pouÏití zejména pro osobní a to, Ïe na poãítaãích, kde se k flashce za- právû dûlat nesmí. V pfiístupné ãásti disku
potfieby, kdy data vlastní uÏivatel a nikoli dávají hesla (PINy, passwordy, klíãe), ne- byla uloÏena pfiímo hodnota ha‰e hesla!
organizace, která by ráda rozhodovala, jak jsou viry nebo malware, odchytávající tato Z metod odvozování klíãÛ z hesel, jak jsme
mají b˘t její data, potulující se na flash dis- hesla. Vkládání hesel pfies klávesnici poãí- ukazovali v tomto seriálu pfied nedávnem,
cích, chránûna. Postaãí nám tedy nûjak˘ sou- taãe je proto v tomto prostfiedí moÏné po- víme, Ïe na to jsou za prvé normy NISTu,
borov˘ ‰ifrovací program pro ‰ifrování vaÏovat za bezpeãné. Flash disk je uvnitfi or- které byly hrubû opomenuty, a za druhé,
a de‰ifrování souborÛ a obyãejn˘ flash disk. ganizace v bezpeãném prostfiedí a pokud se Ïe v kaÏdém pfiípadû se musí pouÏít tzv. sÛl.
ocitne mimo, jsou data na nûm ‰ifrovaná. âili náhodná hodnota, pfiiãlenûná k heslu,
O stupínek výše
Klíã k datÛm je uloÏen v hardware flash a poté s ním dohromady zha‰ovaná. V˘Organizace pÛjde moÏná jinou cestou, a to disku a je „dostupn˘“ pouze po zadání hes- sledná ha‰ musí b˘t uloÏena uvnitfi chráza prvé nûjak˘m opatfiením proti ‰ífiení virÛ la, které zná zamûstnanec. Zde je také vidût, nûného hardwaru. Náhodná sÛl vyluãuje
pomocí tûchto diskÛ a za druhé opatfiením Ïe zamûstnanec organizace nesmí mít moÏ- pouÏití pfiedem pfiipraveného slovníku heproti vyná‰ení dat mimo poãítaãe organiza- nost pouÏít flash disk mimo bezpeãné pro- sel a jejich ha‰í, kter˘ byl zde skuteãnû pouce. Ale i zde je nutné chránit data pfii ces- stfiedí organizace (tfieba doma), neboÈ pfii Ïit k rozlomení. Navíc, proces ha‰ování
tách zamûstnancÛ, ãili je nutné mít data na vkládání hesla v nezabezpeãeném poãítaãi nesmí mít jednu iteraci (jedno ha‰ování),
flashkách ‰ifrovaná. V tomto pfiípadû v‰ak by mohlo dojít k jeho odchycení útoãní- jako tomu bylo zde, ale milion nebo 10 minení jiné cesty, neÏ ‰ifrovat cel˘ flash disk, kem. Útoãník by po získání flash disku mohl lionÛ iterací, jak je doporuãováno normou.
protoÏe pfii ukládání dat nesmí rozhodovat vystupovat jako oprávnûn˘ uÏivatel a zko- To znaãnû ztíÏí aÏ znemoÏní vytváfiení
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slovníku pro danou konkrétní sÛl i útok na
jeden konkrétní flash disk. V‰echny tyto
principy, o nichÏ jsme psali v pfiedchozích
dílech seriálu aplikované kryptologie, byly poru‰eny. Na druhou stranu, postaãila
drobná oprava firmware, aby se tento flash
disk zmûnil ve velmi bezpeãn˘ datov˘ trezor. Domníváme se, Ïe v˘jimka potvrzuje
pravidlo, takÏe certifikaãní odbor NISTu
má tuto chybiãku, která se vloudí maximálnû jednou za dvacet let za sebou a my
bychom mohli certifikovan˘m produktÛm
zase dÛvûfiovat.

Osobní šifrovaný flash disk
V pfiípadû, Ïe se nejedná o organizaci, ale
o osobní data, která si chceme chránit na
sv˘ch poãítaãích doma nebo na pracovi‰ti
a nemÛÏeme stále hlídat, co na disk zapisujeme, je situace odli‰ná. S flash diskem
se ve vût‰inû pfiípadÛ nebudeme pohybovat v bezpeãném prostfiedí, protoÏe neuhlídáme v‰echny poãítaãe, kde budeme flash
disk chtít pouÏít a naãítat z nich data nebo
je tam ukládat, napfi. na pracovních schÛzkách, u pfiátel, obchodních partnerÛ apod.
Pfiesto chceme, aby zejména pfii ztrátû disku nemohl na‰e privátní nebo obchodní
data nikdo získat (tfieba data vlastní Ïivnosti, firmy nebo prostû jen osobní data). Zde
je nûkolik rizik, které prostû nemÛÏeme
v nebezpeãném prostfiedí odstranit. Zejména se jedná o moÏnost, Ïe pfii pfiipojení
flash disku k poãítaãi a vloÏení hesla bude
disk otevfien jakémukoliv malwaru z daného poãítaãe. Ten si mÛÏe na pozadí nûjaké
úlohy z disku stáhnout na‰e data nebo tam
zanese vir ãi malware. Hor‰í by ale bylo,
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kdyby na hostitelském poãítaãi byl klávesnicov˘ ãmuchal a na‰e heslo odchytil a zaznamenal, aÈ uÏ pro na‰eho kamaráda, nebo pro nûkoho jiného. Zatímco první hrozbû lze zabránit ztûÏí, druhé hrozbû zabránit
lze. Heslo lze totiÏ zadávat zcela mimo pfiipojen˘ osobní poãítaã, a to pfiímo na flash
disku, pokud je vybaven klávesnicí. Zpoãátku se takové ‰ifrované flash disky ani
nevyrábûly, ale dnes jsou stále ãastûj‰í. Navíc je nûkdy na flash disku i skener na otisk
prstu. Prostfiednictvím klávesnice flash
disku mÛÏeme tedy zabránit odchycení
hesla. NemÛÏeme ale zabránit, aby v nebezpeãném prostfiedí byl flash disk „vysát“
nebo po‰kozen nûjak˘m malwarem. ·ifrování on-the-fly malwaru nijak nebrání, neboÈ v dobû otevfiení disku se tento chová
zcela transparentnû vÛãi operaãnímu systému jako ne‰ifrovan˘. Vlastní ‰ifrování
a de‰ifrování provádí aÏ hardware disku
pod vrstvou spojení s poãítaãem. Zaji‰Èuje
pouze to, Ïe data budou uloÏena do flash
disku ‰ifrovaná, nijak v‰ak data nevyhodnocuje. To znamená, Ïe nebezpeãn˘ poãítaã nám klidnû zaviruje i ‰ifrovan˘ flash
disk. Opatfiení s klávesnicí je ale pro nás
velice v˘znamné, neboÈ chrání ná‰ velmi
dÛleÏit˘ klíã k flash disku. Nechrání data
v dobû pfiipojení k poãítaãi, to je logické,
protoÏe data flash disku mají b˘t právû poãítaãi zpfiístupnûna. Pokud budeme chtít
navíc chránit i data v tomto okamÏiku, musíme aplikovat nové opatfiení. Jistû byste na
nûj pfii‰li sami. V tomto okamÏiku máme
zpfiístupnûn flash disk operaãnímu systému. Jak chránit na‰e data, která si chceme
pfied operaãním systémem hostitelského

poãítaãe chránit? Opût ‰ifrováním. Postaãí
je mít zde uloÏena za‰ifrovanû klíãem toho,
komu patfií. Napfiíklad svoje privátní data
mÛÏeme mít uloÏena v ‰ifrovaném archivu
typu winzip, 7zip nebo rar sv˘m klíãem.
Ostatní data zde mohou b˘t uloÏena volnû,
ne‰ifrovanû nebo ‰ifrovanû klíãem toho,
komu mají b˘t pfiedána, nebo otevfienû, pokud na nich tolik nezáleÏí. âili na flash disk
se musíme dívat jinak pfii jeho pfiená‰ení,
jinak pfii jeho pfiipojení k chránûnému poãítaãi a jinak pfii pfiipojení k nechránûnému
poãítaãi. Pokud aplikujeme uvedená opatfiení, je riziko útoku na ná‰ flash disk mizivé. Poãítaã (malware) mÛÏe sice na‰e privátní data nahrát z flash disku, ale nic z nich
mít nebude, budou ‰ifrována. Klíã k flash
disku z nás také nedostane, protoÏe ten zadáváme do hardwaru flash disku na jeho
klávesnici. Útok na ná‰ disk by musel b˘t
sofistikovanûj‰í a dûlan˘ na zakázku. Riziko prolomení na‰ich ochran je v‰ak mizivé,
a tak lze docílit vysokého stupnû ochrany
dat. Otázka je, kolik taková ochrana stojí
a zda nepouÏít softwarové ‰ifrování typu
Truecrypt (pokraãování pfií‰tû).
Vlastimil Klíma, kryptolog,
vlastimil.klima@knzsro.cz
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