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kryptologie v praxi

USB trezory aneb
jak Pašák chránil data (2)
Pa‰áky naz˘váme v na‰em seriálu „odborníky, co v‰echno ví, a hned jdou na vûc“.
V minulém ãísle Sdûlovací techniky bylo
ukázáno, jak se jim podafiilo zniãit pÛvodnû velice uÏiteãn˘ a bezpeãn˘ flash disk.

kud také ne‰ifrujeme data na notebooku.
Není divu, vÏdyÈ jsou to naprosto shodné
vûci a situace – v notebooku je také disk
s daty. Tento interní harddisk by mûl b˘t
tedy chránûn stejnû jako externí disk. A pomalu se dostáváme k závûru, Ïe
taková ochrana má uÏ smysl a je
úãinná pro velmi mnoho praktick˘ch situací. Nechceme ani nemÛÏeme posoudit v‰echny pfiípady
a nuance pouÏití dat u cestujících
zamûstnancÛ nebo soukrom˘ch
osob, ale vidíme, Ïe fie‰it ochranu
flash diskÛ ve vzduchoprázdnu je
nesmysl a Ïe se dále musíme ptát
minimálnû na:

Obr. 1 Zde je šifrovaný celý pevný disk se systémem
a šifrovaný flash disk je připojen jako logický disk P

Také jsme nakousli téma, jak v˘hodn˘ je
hardwarovû ‰ifrovan˘ flash disk a zjistili
jsme, Ïe ‰ifrování samo o sobû nestaãí pokr˘t v‰echny hrozby. Pfii komerãní reklamû na hardwarovû ‰ifrované flash disky
mÛÏeme získat dojem, Ïe v na‰í organizaci
vyfie‰í v‰echny problémy s „cestujícími“ daty a cestujícími zamûstnanci.
Pochopitelnû to vyfie‰í jen málo hrozeb, ov‰em i to má cenu. Pokud zji‰Èujeme, jakou Ïe cenu to má, od ãistû technické otázky se nakonec dostáváme
k anal˘ze hrozeb a rizik a v˘poãtu investice, která se vyplatí na pokrytí tûchto hrozeb.

Co vyřeší hardwarově
šifrovaný flash disk?
Hardwarovû ‰ifrovan˘ flash disk chrání pfiedev‰ím data na flash disku v pfiípadû jeho ztráty nebo krádeÏe. Pfiípadn˘ zlodûj nebo nálezce nemá mnoho ‰ancí
na získání dat z flash disku, fieknûme, Ïe
témûfi Ïádnou. JenÏe teorie ‰edivá je a zelen˘ je strom Ïivota, a tak není vÛbec nepravdûpodobné, Ïe se flash disk ztratí spoleãnû
s notebookem nebo naopak notebook s flash
diskem. V tomto pfiípadû na notebooku jistû nalezneme data velmi podobné hodnoty
(nebo dokonce shodná) s tûmi, co jsou na
flash disku, neboÈ uÏivatel flash disk nosí
proto, Ïe chce s tûmito daty pracovat. TakÏe se dostáváme k podivnému závûru, Ïe
‰ifrovan˘ flash disk je nám skoro na nic, po-
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Obr. 2 Druhá nejčastější obrazovka
Truecryptu

– bezpeãnost pfii vkládání hesel,
– bezpeãnost samotn˘ch hesel a moÏnost
jejich zkou‰ení útoãníkem,
– bezpeãnost systému, ke kterému je flash
disk pfiipojen v dobû, kdy je z nûj moÏné ãíst data,

ní. Hojnû pouÏívané je ‰ifrování dat na poãítaãích, noteboocích i flash discích pomocí programu Truecrypt. V˘hodou je, Ïe
lze nastavit ‰ifrování v‰ech dat na notebooku i na flash disku i na stolním poãítaãi
s OS Windows nebo Linux a Ïe v bezpeãnostních parametrech témûfi nahrazuje ãistû hardwarové ‰ifrování. Dále je toto fie‰ení
zcela zdarma a samo o sobû je v souãasné
dobû neprolomitelné. Kvalitu hesla, které
se vkládá pfii bootování systému nebo pfii
pfiipojení flash disku si uÏivatel ohlídá sám.
Zb˘vá uÏ jen opravdu velmi malá skulinka,
kterou mnozí z nás pominou v rámci její
(ne)pravdûpodobnosti. Jsou to sofistikované útoky na hardware v dobû, kdy se dostane mimo dohled uÏivatele. Bezpeãnostní specialisté (pro mnohé paranoici) si jistû dovedou pfiedstavit, Ïe
kdyÏ lze nalepit fale‰nou klávesnici na
bankomat, pÛjde udûlat i nûco s hardwarem notebooku tak, aby se získalo
uÏivatelovo heslo. Tento bezpeãnostní aspekt lze také fie‰it, ale nikoli snadno. Napfiíklad tím, Ïe klíã k notebooku bude právû na flash disku... Pak ov‰em
zase nesmíme dát z ruky flash disk... Tento
témûfi nekoneãn˘ proces úvah a protiopatfiení v praxi záhy pfietnou peníze – náklady nutné na útok, pfiedpokládan˘ v˘nos
z útoku nebo naopak náklady na bezpeãnost a pfiedpokládaná úspora oproti
ztrátû dat.

Ideální řešení
Podíváme se na jedno moÏné ideální
fie‰ení, bez ohledu na cenu. Znamená
chránit notebook, flash disk i stolní
poãítaã softwarov˘m nebo hardwarov˘m ‰ifrováním, a to kompletnû cel˘ch
jejich diskÛ. Znamená to nepouÏívat
hesla, ale kvalitní náhodné klíãe, uloÏené na pfiístupov˘ch tokenech, jako
Obr. 3 U velkého USB disku (2TB) zajišťuje HW šifrování
jsou ãipové karty nebo USB flash dispřídavná destička na obrázku
ky. Na uÏivateli nesmíme chtít, aby si
pamatoval dlouhé heslo. Proto bude– ochranu takového systému spoleãnû me muset flash disky, notebooky nebo stolní poãítaãe vybavit snímaãem otisku prstu
s ochranou flash disku.
a flash disky navíc klávesnicí pro vkládání
Použitelné řešení
PIN. Nutnû musíme omezit poãet nesprávPrakticky pouÏiteln˘ch fie‰ení není mno- nû vloÏen˘ch PIN. Hardwarovû ‰ifrovan˘
ho. Zamûstnanci rÛzn˘ch organizací, kde flash disk s klávesnicí, displejem a snímamusí chránit data, vám fieknou, jak jim ty- ãem otisku prstu je ideální. Podobnû ideálto ochrany znepfiíjemÀují Ïivot nebo jak je ní jako snímaã otisku prstu u notebooku
obchází. V tomhle jsou uÏivatelé na celém spoleãnû s PINem. To je kvalitní a systémosvûtû skuteãn˘mi mistry. U soukromníkÛ vé fie‰ení, které uÏivatel tûÏko obejde a útoãje tomu jinak, protoÏe oni sami mají na o- ník jen ztûÏí napadne. Otázka je, jestli takochranû zájem, a v pfiípadû, Ïe uÏivatel spo- vé najdeme. Pokud ne, vyplatí se nám
lupracuje, lze nalézt i pomûrnû levné fie‰e- z nûho realizovat alespoÀ to, co mÛÏeme.

ST 4/2011

klíma_benes_dokonc 9.3.11 8:53 Stránka 2

kryptologie v praxi
VÏdy je dobré udûlat si svoji anal˘zu rizik
u svého systému a realizovat opatfiení na
míru jak sv˘m poÏadavkÛm bezpeãnosti,
tak moÏné v˘‰i nákladÛ. Napfiíklad je otázka, zda opravdu potfiebujeme klávesnici
a displej u flash disku typu klíãenka. Nûkdy to potfieba nebude – napfi. kdyÏ budeme mít zaji‰tûnu bezpeãnost poãítaãÛ a notebookÛ, pak displej a klávesnici klíãenky
mÛÏeme my‰lenkovû pfiesunout na notebook. PIN (otisk prstu) lze pak zadávat na
notebooku a klíãenka mÛÏe b˘t jen holá.
ProtoÏe v‰echny moÏné podmínky a kombinace situací popsat nelze, dali jsme v obou
ãláncích urãit˘ návod, jak ochranu koncipovat a co je dÛleÏité.

Zkušenosti s Truecryptem
Zku‰enosti? Od doby, co jsme ho nasadili,
o nûm témûfi nevíme. ZpoÏdûní neregistrujeme, jeho pfiítomnost také ne. Ov‰em zdrÏuje nás bootování, kdy musíme zadávat
heslo a heslo zadáváme opravdu dlouhé
a kvalitní. Pak nás ale Truecrypt nechá na
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pokoji. Jen kdyÏ zase chceme pfiipojit ‰ifrovan˘ flash disk, opût musíme nûco udûlat. Flash disk se pfiipojí pomocí menu a opût
se zadá heslo. S notebookem je to jakbysmet. Flash disk pouÏíváme velmi mechanicky odoln˘ (náraz, voda, poÏár) v provedení na klíãence. Odolnost je dÛleÏitá, klíãe i flash disk se pfii otáãení v zámku dost
ãasto „mlátí“ o kovovou zárubeÀ a pomûrnû ãasto spadnou na dlaÏdice na podlahu.
Flash disk pouÏíváme zároveÀ k zálohování dÛleÏit˘ch dat, ãili fie‰íme i otázku zálohování a fyzické ochrany. K zálohování
pouÏíváme vynikající freewarov˘ program
SyncBack, kter˘ synchronizuje data mezi
pfienosn˘m flash diskem a mezi notebookem/poãítaãem. Dále máme zálohu na
velk˘ch USB discích, které jsou pochopitelnû také ‰ifrované Truecryptem. Tento flash
disk nepouÏíváme v nebezpeãném prostfiedí, pouze v prostfiedí mezi na‰imi poãítaãi.
Proto nepotfiebujeme klávesnici na klíãence. Pokud pracujeme v nebezpeãném prostfiedí, musíme na to mít vyhrazen˘ jin˘ ne-

‰ifrovan˘ flash disk. Tent˘Ï disk pouÏíváme na pfiená‰ení dat od znám˘ch nebo spolupracujících.

Jak v malé firmě
nebo větší organizaci?
Nezb˘vá smutnû konstatovat, Ïe Ïádné obecné fie‰ení neexistuje ani ho nemáme k dispozici. VÏdy se budou muset udûlat úvahy,
co a jak chránit (ãili ona anal˘za rizik a moÏn˘ch fie‰ení), a potom udûlat nûjak˘ kompromis. Tak to také skuteãnû vÏdy probíhá.
Vlastimil Klíma, kryptolog,
vlastimil.klima@knzsro.cz
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