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Abstrakt

Práce podává přehled současného stavu kryptografie v prostředí Internetu. Zaměřuje se hlavně 

na kryptologickou ochranu dat. Obsahuje popis možných hrozeb internetové komunikace a 

možností, jak jim zabránit. Jádro práce tvoří přehled kryptografických algoritmů a jejich 

konkrétních implementací. Zvýšená pozornost je věnována elektronickému podpisu a 

certifikačním autoritám.
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Předmluva

Tématem této bakalářské práce je  použití kryptografie v prostředí Internetu. Toto téma 

jsem si vybral pro jeho aktuálnost. S rostoucím počtem uživatelů sítě Internet totiž vzrůstá 

počet případů kdy dojde ke kompromitaci jejich citlivých dat. Přes to, že existuje celá řada 

způsobů, jak tomu zabránit, stále jen poměrně malá skupina uživatelů těchto možností 

využívá. Jednou z možných příčin je malá informovanost o dané problematice. Domnívám 

se, že právě informační pracovníci, s ohledem na knihovnickou tradici vzdělávacího působení 

na obyvatelstvo, mají schopnost přinést uživatelům potřebné informace a tím se zasadit o 

rozšiřování povědomí o možnostech a způsobech ochrany dat.

Práce si klade za cíl přinést přehled v současnosti používaných kryptografických 

algoritmů a jejich konkrétních implementací v síti Internet. Uživatel díky ní získá informace 

o možných rizicích internetové komunikace a způsobech jejich prevence.

Vzhledem k aktuálnosti tématu je snadné nalézt relevantní literaturu. Bylo čerpáno ze 

zdrojů v češtině a angličtině. V procesu informační přípravy byla využita databáze INSPEC, 

katalogy Státní technické knihovny a Městské knihovny Praha. Také byly použity internetové 

vyhledávače Google a Google Scholar.

Práce je členěna do pěti kapitol. V úvodní se čtenář stručně seznámí s tématem a 

obsahem bakalářské práce. Druhá kapitola přináší přehled rizik využívání počítačové sítě 

Internet. Třetí kapitola se již týká samotné kryptografie. Podává výklad základní 

terminologie, jsou v ní popsány kryptografické algoritmy a možnosti jejich ohrožení 

útočníky. Kapitola čtvrtá se zaměřuje na konkrétní implementace kryptografických algoritmů 

v praxi. Je v ní pojednáno o zabezpečených verzích komunikačních protokolů, elektronickém 

podpisu, certifikačních autoritách. Na závěr kapitoly jsou uvedeny praktické ukázky práce 

s certifikáty, šifrováním a elektronickým podpisem v programech MS Outlook a PGP 

Desktop. Závěrečná kapitola přináší shrnutí celé práce.

Celkový rozsah bakalářské práce je 49 stran. Citace jsou uvedeny v souladu s normami 

ISO 690 a ISO 690-2.
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Na závěr předmluvy bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce, panu ing. 

Martinu Součkovi, za konzultace a rady, jakož i za poskytnuté informační prameny.
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1 Úvod

Internet se již před nějakou dobou stal zcela běžnou součástí našeho života. Jako 

prostředek komunikace ho používáme mnohdy častěji, než jiné „tradiční“ způsoby 

dorozumívání. Děje se tak ve všech sférách lidské činnosti. Ať již se jedná o komerční či 

soukromou oblast. Internet je využíván k získávání informací, organizování obchodní 

činnosti, uzavírání smluv, ale též k osobnímu dopisování, sledování sdělovacích prostředků, 

telefonování a dalším činnostem. S rostoucím počtem uživatelů roste i počet celkového 

objemu přenesených dat, z nichž mnohá jsou důvěrného charakteru.

Internet byl původně navržen bez jakýchkoli forem zabezpečení. U sítě, která měla 

sloužit výhradně vědecké komunikaci, se ani s nějakým ohrožením nepočítalo. Jak se však 

Internet stal veřejným komunikačním prostředkem, objevily se i první hrozby. Dnes už si lidé 

zvykli na možnost napadení jejich počítače virem, na existenci trójských koňů nebo spyware. 

Povědomí o těchto škůdcích je mezi uživateli značné a téměř každý chrání svůj systém 

nějakým antivirovým programem. Časté je  i používání firewallů a dalších způsobů ochrany.

Zatímco jsou tedy výše zmíněné způsoby prevence vzniku škod známy a využívány, je 

s podivem, že stále malé množství uživatelů využívá též ochrany kryptologické. To je zvláště 

nebezpečné u citlivých informací, kam patří přihlašovací údaje do systémů, čísla kreditních 

karet atd. Přitom různé formy zabezpečení dat před jejich odposlechnutím nebo modifikací 

nepovolanou osobou existují. Ať už se jedná o zabezpečené verze internetových protokolů či 

aplikace dodávající externí možnost šifrování komunikace.

Možnou příčinou nepoužívání kryptologické ochrany, i přes rok od roku se zvyšující 

počet útoků na důvěrná data, může být malá informovanost uživatelů. Ti nevědí, co si mají 

pod pojmem kryptologická ochrana vlastně představit. Tato práce si proto klade za cíl přinést 

informace o

- možných hrozbách důvěrným datům

- principech fungování kryptologické ochrany

- možnostech útoků na kryptologické algoritmy

- konkrétních implementacích kryptologické ochrany (v zabezpečených 

internetových protokolech i softwarových aplikacích)
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- praktickém využití šifrování a elektronického podepisování elektronických 

dokumentů.

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola obsahuje úvod do problematiky a 

vymezuje zaměření celé práce.

Ve druhé kapitole jsou stručně popsána rizika, která hrozí každému uživateli sítě 

Internet. Je v ní pojednáno o úročnících i typech útoků. Hrozby nesouvisející s kryptologií 

jsou jen letmo zmíněny, neboť není možné v rozsahu této práce zabývat se jimi detailněji.

Třetí kapitola už nabízí pohled na samotnou kryptologickou ochranu. V jejím úvodu je 

podána základní terminologie. Práce se v této části zabývá rozdílem mezi kryptografií a 

kryptoanalýzou, proudovými a blokovými šiframi atd. Dále je uvedena typologie útoků na 

kryptografické algoritmy a na závěr této části je umístěn popis těchto algoritmů.

Čtvrtá kapitola se věnuje implementacím kryptologické ochrany. Pojednává o 

zabezpečených verzích internetových protokolů, způsobech ochrany elektronické pošty, 

digitálním podpisu a také o programu PGP. V závěru kapitoly se nachází popis průběhu 

registrace u certifikační autority CA Czechia a následné využití získaného certifikátu při 

šifrování a elektronickém podepisování elektronické pošty.

Poslední, pátá, kapitola přináší shrnutí a závěr celé práce.

2 Rizika Internetu

2.1 Programové ohrožení

Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole, bylo prostředí sítě Internet původně navrženo 

jako nezabezpečené. To umožnilo rozvoj různým druhům ohrožení bezpečnosti dat 

v počítačových systémech.
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K nej známějším patří [6]:

1) Viry

2) Červi

3) Trójské koně

4) Logické bomby

5) Bakterie

6) Spyware

„Viry jsou programy, které modifikují jiné programy tím, že do nich vkládají své 

kopie1“. Mohou se projevovat neškodnými hláškami či obrázky vypisovanými na monitor, 

ale v horším případě také mazáním dat na disku atd.

Červi jsou krátké programy, které se samovolně šíří Internetem. Například 

v elektronické poště

Trójské koně pracují skrytě na pozadí jiných aplikací. Slouží k vytvoření tzv. zadních 

vrátek do systému, které může případný útočník využít k jeho napadení.

Logické bomby bývají neškodně uloženy v počítači až do chvíle, kdy nastane situace, 

na kterou mají reagovat. Tou může být třeba přihlášení určitého uživatele, vykonání jisté 

akce atd. poté bomba spustí a provede akci, ke které je naprogramována. Mže třeba smazat 

všechna data na uživatelově disku.

Bakterie jsou zvláštním druhem škodlivých programů. Podobně jako jejich vzor 

v organickém světě se dokáží samovolně reprodukovat, čímž způsobí zahlcení systému, ve 

kterém se nacházejí.

Spyware se snaží být nenápadný. Pracuje skrytě a na pozadí běhu jiných aplikací 

odesílá citlivá data o uživatelově systému, jeho návycích při prohlížení Internetu apod. Bývá 

používán například pro cílené zasílání nevyžádané reklamy, tzv. spamu.

1 [6] s. 328
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Povědomí o těchto hrozbách Internetu je v současnosti již docela vysoké a existuje 

proti nim spolehlivá ochrana ve formě antivirových programů, firewallů a dodržování 

bezpečnostních zásad pohybu po Internetu. Není v rozsahu této práce se jejich problematikou 

hlouběji zaobírat. Práce se dále zaměří na ochranu dat před jejich kompromitací nežádoucí 

osobou.

2.2 Útočníci

V literatuře [5] bývají obvykle osoby, které napadají systémy uživatelů za účelem 

manipulace s jejich důvěrnými daty, děleny na dvě základní skupiny:

Hacker

Slovo hacker původně označovalo člověka, který se sám pokoušel upravit programy 

tak, aby splňovaly jeho představy o funkčnosti [5]. Pokud program něco neuměl, hacker si 

chybějící funkci prostě naprogramoval. Později se termín posunul. Dnes literatura nej častěji 

uvádí hackera jako člověka s výbornými znalostmi systémů a programování, který se 

nabourává do systémů. Nečiní tak ale ze ziskuchtivosti či touhy škodit, ale většinou jde o 

touhu dokázat si svoje schopnosti, odhalit slabiny nějakého systému nebo se předvést před 

ostatními hackery.

Cracker

Oproti hackerovi se jedná o člověka s kriminálními sklony [19]. Snaží se nelegálně 

obohatit nebo škodit společnostem například mazáním dat, zásahy do dokumentů atd.

Jiný výklad tohoto termínu podává crackera jako člověka, který se snaží obcházet 

ochrany počítačových programů tak, aby mohly být dále pirátsky šířeny. Cracker z toho 

nutně nemusí mít prospěch a může tak činit opět pouze z touhy něčemu se přiučit nebo se 

ukázat ve své komunitě jako úspěšný [19].
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Jiné dělení útočníků uvádí [6]:

• Zaměstnanci (Propuštění, poškození, uražení, kteří znají slabiny systému a chtějí se 

pomstít.)

• Zloději (Jejich cílem je zisk nebo snaha maskovat jiné aktivity.)

• Špióni (Průmyslová nebo politická špionáž, sabotáže. Snaha o získání tajných 

informací, vyřazení konkurence.)

• Vyděrači (Hledají bezpečnostní díry v systémech, aby ji pak za úplatu oznámili 

správci. Nejsou-li jejich podmínky splněny, zveřejní tuto chybu na internetu, čímž 

vystaví systém riziku útoků a firmu nebezpečí ztráty cenných dat a prestiže.)

• Experimentátoři (Do systému pronikají ze zvědavosti.)

• Lovci publicity (Jde jim o ukojení vlastního ega, slávu nebo zisk.)

• Političtí aktivisté (Prezentace názorů, v horším případě rozklad systému vládní či 

velké komerční organizace. Čím větší je napadený systém, tím větší má akce politický 

dopad.)

Pro tuto práci však není důležité, za jakým účelem se nepovolaná osoba pokouší 

uživatelova data získat. Ať již jde o motiv čistě ze zvědavosti nebo naopak dopředu 

naplánovaný kriminální čin, vždy je třeba ochránit data uživatelů před padnutím do 

nepovolaných rukou. Nikomu není lhostejné, pokud někdo cizí může jeho data číst nebo 

dokonce modifikovat, i když by mělo jít jen o „neškodnou“ zábavu. Z tohoto důvodu nebude 

v této práci rozlišováno zda se v případě napadení systému jedná o hackera či crackera, ale 

vždy se bude jednat pouze o „útočníka“.

2.3 Formy útoků

Existuje několik hlavních způsobů, kterými se útočník může pokusit získat citlivá data, 

jako jsou např. přihlašovací jména a hesla uživatelů. Patří sem [4]:

Denial of Service / Distributed Denial of Service (DoS / DDoS)

Tzv. útok odepřením služby. Útočník odešle na cílový server velký objem dat, který 

příjemce zahltí a server tím dočasně vyřadí z provozu. Protože je prakticky nemožné provést
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takovýto úspěšný útok z jednoho jediného počítače, používá se většinou jeho vylepšená 

varianta DDoS -  distribuovaný útok odepřením služby. Při něm útok probíhá z velkého 

množství počítačů naráz. Obvykle je  do nich napřed pomocí nějakého červa potají nahrána 

logická bomba, která pak v určitý den spustí a všechny napadené počítače podniknou útok 

DoS na cílový server. Často se tak útočí na servery známých mezinárodních organizací, 

sdělovacích prostředků, velkých softwarových firem jako je např. Microsoft.

Útok opakováním

Útočník odposlechne část komunikace mezi dvěma stranami a získané informace 

použije při útoku na systém.

Útok ze středu (zrcadlový útok)

Útočník „sedí“ mezi dvěma komunikujícími stranami a kontroluje komunikační kanál. 

Pro stranu A přitom vystupuje, jako by byl stranou B a opačně.

obr. 1 -  Schéma útoku ze středu (Zdroj: [4])

Útok na hesla

Snaha o průnik do systému pomocí tzv. útoku hrubou silou. Útočník použije program, 

který do systému zkouší zadávat stovky hesel, dokud nenalezne to správné. Lepší variantou 

je tzv. slovníkový útok, kdy program obsahuje seznam slov, která se nej častěji jako hesla 

používají.
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Útok na integritu zprávy

Při tomto útoku je zpráva zachycena během přesunu po síti a změněna ve prospěch 

útočníka (např. falešný příkaz k úhradě peněz) nebo tak, aby ji příjemce nemohl přečíst.

Odposlech

Útočník pouze zachycuje a analyzuje data během jejich přesunu mezi dvěma 

komunikujícími stranami. Snaží se zachytit citlivé informace, které by mohl zneužít ve svůj 

prospěch.
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3 Kryptologická ochrana

Již od starověku lidé utajovali důvěrné zprávy pomocí šifer. Kryptografie byla poprvé 

použita před 4000 lety Egypťany [21]. Zatímco dříve šifrování používali hlavně vlády, 

armáda a diplomaté, dnes, s nástupem počítačů, je dostupné i soukromým osobám. Například 

v podobě programu PGP pro zabezpečení elektronické pošty. V úvodu této kapitoly se práce 

zaměří na úvod do problematiky kryptologie, vysvětlení základních pojmů a rozdílů mezi 

proudovými a blokovými šiframi, symetrickou a asymetrickou kryptografií. Dále budou 

popsány jednotlivé v současnosti používané kryptografické algoritmy a formy útoků na ně.

3.1 Terminologie

Pokud se chceme detailněji seznámit s fungováním kryptografických algoritmů, 

musíme nejprve uvést definice základních pojmů, které se v této oblasti používají.

Kryptologie

„Kryptologie je vědní obor zabývající se tvorbou, používáním a luštěním čili 

prolamováním šifer. Zahrnuje dvě odvětví -  kryptografii a kryptoanalýzu.“2

Jiná definice uvádí, že:

„Kryptologie je matematický vědní obor, který se zabývá šifrovacími a kódovacími 

algoritmy. Rozpadá se na dvě velké skupiny -  kryptografii, která se zabývá návrhem 

šifrovacích algoritmů, a kryptoanalýzu, která se naopak snaží šifrovací algoritmy prolomit.“3

Kryptografie

„Kryptografie je věda o tvorbě šifer, kdy informace mají abecedně číslicový charakter. 

Kryptografie studuje šifrovací algoritmy, kryptografické nástroje, hardwarové implementace 

šifrovacích algoritmů, kryptografické protokoly apod.“4

2 [19] s. 191
3 [4] s. 23
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K cílům kryptografie patří zajištění důvěrnosti dat, datové integrity, autentizace a 

nepopiratelnosti (neodmítnutelnosti) [21].

• Důvěrnost je ochrana dat před neautorizovanými osobami. Jde o ochranu skrze utajení 

použitím kryptografických algoritmů.

• Integrita dat je znemožnění jakýchkoli zásahů do struktury dat nepovolanou osobou. 

Jedná se o zákaz data odstraňovat, vkládat nebo jakkoli zaměňovat.

• Autentizace se týká jak účastníků komunikace, tak samotné zprávy mezi nimi 

přenášené. Jak komunikující strany, tak zpráva by měli být jednoznačně 

identifikovatelné, aby se za ně nemohl vydávat někdo jiný.

• Nepopiratelnost zabraňuje komunikujícím, aby popřeli své dřívější akce. Jedna strana 

např. může autorizovat obchod s druhou stranou a později tuto operaci popřít. 

Nepopiratelnost je tedy ochranou proti podvodům s identifikací [21].

Kryptoanalýza

„Kryptoanalýza je věda o luštění šifer. Jiná definice kryptoanalýzy uvádí, že je to 

umění, věda či útok na zašifrovaný text a jeho převedení do původního textu bez znalosti 

klíčů.“5

v

Šifrovací algoritmus

„Šifrovací algoritmus je takový algoritmus, který se snaží utajit data jejich 

zašifrováním tak, že je pak nelze přečíst a jsou nesrozumitelná.“6

„Šifrovací algoritmus je algoritmus, který se snaží utajit data jejich zašifrováním.

K této činnosti používá nějaké tajemství, většinou ho nazýváme šifrovacím klíčem. Více lidí 

tak může používat jeden šifrovací algoritmus, každý ovšem musí mít k šifrování a dešifrování 

dat stejný klíč.“7

4 [19] s. 191
5 [19] s. 192
6 [19] s. 191
7 [4] s. 23
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Kódovací algoritmus

Kódovací algoritmus se také snaží utajit data tím, že je učiní nesrozumitelnými. 

Nepoužívá ovšem žádný šifrovací klíč, jako je tomu u šifrovacího algoritmu. Zakódovaná 

data mohou číst jen lidé vlastnící stejný algoritmus. Typickým příkladem je překlad textu do 

jiného jazyka nebo vytvoření vlastních kódových slovníků [4].

Šifrování

„Šifrování je proces, při němž konkrétní kryptografická metoda přemění, transformuje 

otevřený text pomocí kryptografického algoritmu a šifrovacího klíče do šifrovaného textu, 

který brání a znemožňuje každému, kdo nemá k dispozici jistý utajovaný údaj, tyto informace 

získat.“8

Prolomení algoritmu

„Algoritmus je prolomen, pokud je možné číst chráněná data bez znalosti šifrovacího 

klíče nebo kódovacího algoritmu.“9

Otevřený text (OT)

Text v nezašifrované podobě. Vyskytuje se tak před zašifrováním nebo po opětovném 

dešifrování [4],

Šifrovaný text (ŠT)

Zašifrovaný nebo zakódovaný text, který nelze přečíst bez znalosti klíče nebo 

šifrovacího algoritmu [4].

8 [19] s. 192
9 [4] s. 24
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Symetrická kryptografie

Odesílatel i příjemce musejí vlastnit stejný šifrovací klíč. Odesílatel nejprve zašifruje 

zprávu za pomocí klíče a posléze ji odešle. Příjemce zprávu dešifruje stejným klíčem, tím 

získá opět původní text. Problémem je bezpečné doručení klíče druhé straně tak, aby se 

nedostal do rukou nepovolané osoby.

obr. 2 -  Schéma symetrické kryptografie

Největší nevýhodou je však správa klíčů. Pro dvě komunikující strany postačí jeden 

klíč. Se vzrůstajícím počtem osob však roste neúměrně i počet klíčů.

„Pro N klíčů je třeba: N = n*(n-l)/2, kde n je  počet osob.“10
X------

Oproti tomu je výhodou vysoká rychlost asymetrické kryptografie a nepříliš velká 

náročnost na výpočetní výkon. [19]

Asymetrická kryptografie

Tzv. kryptografie veřejného klíče. Při tomto způsobu ochrany dat se používá tzv. 

klíčový pár, tvořený privátním (soukromým) klíčem (PK) a klíčem veřejným (VK).

Odesílatel nejprve zašifruje text pomocí veřejného klíče příjemce. Ten obdrženou zprávu 

dešifruje pomocí svého soukromého klíče, čímž získá původní otevřený text. Veřejný klíč má 

k dispozici každý, kdo chce s příjemcem komunikovat, ovšem dešifrovat text může jen

10 [19] s. 202
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vlastník příslušného privátního klíče, tedy oprávněný příjemce. Tím je vyřešen problém 

Správy klíčů, který je nevýhodou symetrické kryptografie. Nejen, že je pro komunikaci 

libovolného počtu osob třeba menší počet klíčů (každá osoba má jen jeden pár klíčů), ale 

odpadá i problém bezpečného doručení klíče druhé straně. [19]

obr. 3 -  Princip asymetrické kryptografie

Nevýhodou je až lOOOx nižší rychlost algoritmu oproti symetrické kryptografii. Další 

nevýhodou je nutnost ověření pravosti klíče, tj. stoprocentní identifikace majitele VK. O to se 

starají tzv. certifikační autority, které vlastní databáze ověřených osob a jejich VK.11

Proudové šifry

Otevřený text je šifrován po jednotlivých znacích. Celá šifra sestává z generátoru 

náhodných čísel, který generuje výstup na základě hodnot symetrického klíče. Výstup je pak 

funkcí XOR kombinován s otevřeným textem. Dešifrování probíhá obdobně.12

Blokové šifry

Text je šifrován ve větších celcích, tzv. blocích. Velikost bloku vstupujícího do procesu 

šifrování je stejná jako velikost výstupního bloku a musí být volena tak, aby se z pouhé 

analýzy vstupu a jemu odpovídajícího výstupu nedala šifra rozluštit.

"[19] s. 204
12 [19] s. 200
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Dochází k překrývání obou pojmů, neboť znakem nemusí být nutně jeden bit, ale 

častěji celé skupiny bitů (např. 64b aj.). Délka bloku naopak může dosáhnout pouze jediného 

znaku (bitu) [4],

Módy blokových šifer

Literatura [3, 4] uvádí čtyři způsoby zapojení blokových šifer:

Electronic Code Book (ECB)

Funguje tak, že vstupnímu bloku OT je jednoduše přiřazen stejně dlouhý blok ŠT. 

Stejnému vstupuje pokaždé přiřazen stejný výstup. Z toho plyne velké nebezpečí prolomení 

algoritmu.

Cipher Block Chaining (CBC)

Spočívá v zavedení zpětné vazby do systému. První vstupní blok je po zašifrování 

přiveden zpět na vstup, kde je logickou funkcí XOR zkombinován s druhým vstupním 

blokem. Teprve takto XORovaný blok vstupuje do šifrovacího algoritmu. Nevýhodou je 

šifrování prvního bloku v režimu ECB, čímž může dojít k ohrožení bezpečnosti, protože 

začátky zpráv bývají zpravidla stejné, čehož může útočník využít. Proto se i první blok 

XORuje. K tomu se využívá tzv. inicializační vektor (např. časové razítko). Vektor se často 

připojuje ke zprávě, neboť jej musí znát i příjemce.

Cipher Feedback Mode (CFB)

Využívá generátoru náhodných čísel, který se řídí šifrovaným textem z výstupu. 

Náhodná čísla jsou v šifrovacím zařízení aplikována na OT.

Output Feedback Mode (OFB)

Zde je zpětná vazba zapojena z výstupu generátoru náhodných čísel a znovu přivedena 

do generátoru.
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Encryption-Decryption-Encryption (EDE)

Tento algoritmus je specifický zapojením třech šifrovacích bloků v sérii. První blok 

zašifruje OT klíčem č. 1, druhý blok jej dešifruje druhým klíčem a třetí blok opět zašifruje 

klíčem č. 1. EDE se používá k prodloužení klíče.

3.2 Útoky na kryptografieké algoritmy

Pojmem útok rozumíme pokus o vyluštění šifry. Cílem je získání OT nebo šifrovacího 

klíče. Protože všechny v současnosti používané algoritmy jsou veřejně známé, je jasné, že 

útočníci mají všechny potřebné informace o algoritmu, který se pokoušejí rozbít, plně 

k dispozici [4]. Nyní si tedy ukážeme metody možných útoků.

Útok hrubou silou (Brute Force Attack)

Pokus o vyluštění šifrovaného textu vyzkoušením všech možných hesel. K takovémuto 

útoku je třeba velice výkonný výpočetní systém, který postupně projde celý prostor klíčů, až 

najde ten správný. Ověření probíhá formou kontrolního součtu nebo srovnáním vyluštěného 

slova se slovníkem nejčastějších slov, která se vyskytují ve zprávách. Jistou variantou tohoto 

způsobu luštění je tzv. slovníkový útok. Při něm útočník využívá rozsáhlý slovník slov 

v různých jazycích, která se nej častěji používají jako hesla. Tento typ útoku se často 

zaměřuje na uživatelské a hlavně správcovské účty v systémech firem, bank, státních 

organizací atd.

Luštění se znalostí šifrovaného textu (Ciphertext-only Attack)

V případě, že útočník odposlechne větší množství ŠT, šifrovaných stejným klíčem, 

může jejich analýzou najít klíč, kterým pak dešifruje zprávy a získá původní otevřený text.
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Luštění se znalostí vybraných otevřených textů (Chosen-plaintext Attack)

V tomto případě má útočník možnost zvolit si otevřené texty, které zašifruje. Tím má 

velkou možnost snadno analyzovat vstupní a k nim odpovídající výstupní texty a získat tak 

klíč.

Luštění se znalostí vybraných šifrových textů (Chosen-ciphertext Attack)

Kryptoanalytik volí, které texty chce dešifrovat. Tím získá OT. Zkoumáním vztahů 

mezi ST a OT může zjistit klíč. Používá se např. v případě, že se podaří zajistit dešifrovací 

stroj, ale není k němu k dispozici stroj šifrovací.

Pendreková metoda (Rubberhose Cryptoanalysis, též korupční)

Tato metoda je cílená přímo na konkrétní osoby. Aby útočník získal klíč, snaží se 

přesvědčit některého z uživatelů. Může přitom použít úplatku i hrubého násilí, vydírání apod.

Problém útoků vedených v počítačových sítích je velice obsáhlý a není možné jej 

v omezeném rozsahu této práce rozebírat do hloubky. Předcházející část tedy přinesla pouze 

stručný přehled toho nej důležitějšího75.

3.3. Kryptografické algoritmy

Následující podkapitola přináší přehled v praxi nej používanějších algoritmů 

symetrických i asymetrických.

3.3.1 Symetrické algoritmy

Hodnotné informace o symetrických algoritmech přináší [20]:

13 Popis útoků vytvořen podle [4]
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DES

Zkratka tohoto algoritmu znamená Data Encryption Standard. Americký normalizační 

institut ANSI pro něj používá též označení DEA (Data Encryption Algorithm). DES je 

celosvětově uznávanou normou v kryptografii.

Jedná se o symetrickou blokovou šifru tvořenou 64 bitovými bloky. Využívá 56 bitový 

klíč, který poskytuje veškerou bezpečnost algoritmu.

Základem DESu jsou dvě po sobě jdoucí operace -  substituce a permutace. Ty jsou 

společně s klíčem použity k zašifrování otevřeného textu. Jeden takový průběh algoritmu se 

nazývá runda. Během šifrování vykoná DES plných 16 rund.

„V každé rundě se bity klíče posunou a pak z 56 bitů klíče se vybere 48 bitů. Pravá 

polovina dat se rozšíří expanzní permutací na 48 bitů, zkombinuje s 48 bity posunutého a 

permutovaného 48 bitového klíče ve sčítačce mod-2, zpracuje 8 S-boxy na 32 nových bitů a 

znovu permutuje. Tyto čtyři operace představují funkci f  Výstup funkce/ se potom v další 

sčítačce mod-2 zkombinuje s levou polovinou. Výsledek těchto operací se stává novou 

pravou polovinou; stará pravá polovina se stává novou levou polovinou. Tyto operace se 

opakují 16krát a vytvářejí 16 rund DESu.

Bude-li Bi výsledkem i-té iterace, Li a Ri levou a pravou polovinou B„ K, 48-bitovým 

klíčem pro i-tou rundu a funkcí provádějící veškeré substituce, permutace a operace mod-2 

s účastí klíče, pak runda bude vyjádřena takto:

Li = Ri-i

Ri -  Li., © f(R t.h KJ “14

Na vstupu máme 64 bitové bloky otevřeného textu. Algoritmus zahájí jejich počáteční 

permutací. Po ní jsou bloky rozděleny na pravou a levou polovinu. S těmi se provede 16 rund 

substituce a permutace za použití klíče. Tím dosáhneme promíchání dat s klíčem. Po 

dokončení poslední rundy se levé a pravé poloviny opět spojí. Na závěr dojede na konečnou 

permutaci. Tím je šifrování u konce.

14 [20] str. 124
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K dešifrování se používá naprosto stejná funkce. Jediným rozdílem je, že šifrovací 

klíče je nutné aplikovat v opačném pořadí, abychom získali zpět otevřený text.

DES existuje i v mnohem bezpečnější rozšířené variantě. Tzv. trojnásobném DESu 

(Triple DES, 3DES). Algoritmus je na šifrovaný text použit celkem třikrát za použití až 

trojnásobně dlouhého klíče. Při prvním a třetím běhu se text zašifruje prvním klíčem, 

prostředním krokem se dešifruje použitím druhého klíče [20].

64 bit plain text

64 bit cipher text

obr. 4 -  schéma algoritmu DES (zdroj: [24])

IDEA

IDEA, celým názvem International Data Encryption Algorithm, je symetrická šifra, 

vyvinutá Dr. Xueija Lai a prof. Jamesem Masseyem ze Švýcarského federálního institutu pro 

technologii ve spolupráci s firmou Ascom. Používá se od roku 1992. Nejznámějším se stal po 

implementaci do šifrovacího programu PGP Phila Zimmermanna.

Idea je bezpečnější a přibližně dvakrát rychlejší než DES. Je mnohem odolnější 

oproti útoku hrubou silou, než zmíněný algoritmus.

Využívá klíč o délce 128 bitů, ze kterého se pro výpočet generuje celkem 52 

podklíčů. Během šifrování otevřeného textu vykoná algoritmus osm kol stejných
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matematických operací. V každém kole použije šest podklíčů. Poslední čtyři klíče se 

používají k výstupní transformaci [20].

Dešifrování probíhá podle stejného algoritmu jako šifrování.

Jedno kolo šifrování vypadá následovně15:

• bitová nonekvivalence (na obrázku znázorněno modrým křížkem v kolečku),

• sčítání modulo 216 (znázorněno zeleným čtvercem s křížkem),

• násobení modulo 216 + 1, kde nulová slova (0x0000) jsou interpretována jako 216 

(znázorněno červeným kolečkem s tečkou).

obr. 5 -  Schéma průběhu jednoho kola šifrování algoritmem IDEA (zdroj: [9])

3.3.2 Asymetrické algoritmy 

Diffie-Hellmanův algoritmus pro výměnu klíče16

Poprvé byl představen Whitfieldem Diffíe a Martinem Hellmanem roku 1976 v jejich 

slavné práci New Directions in Cryptography (Nové směry v kryptografii). Algoritmus závisí 

na problému řešení diskrétních logaritmů. Počítá s výpočetně neproveditelným výpočtem 

sdíleného tajného klíče, daného dvěma veřejnými hodnotami, při dostatečně zvolené velikosti

15 Popis a obrázek přejat z [9]
16 Popis algoritmu vytvořen podle [25]
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základu pro odvození klíče. Umožňuje výměnu tajného klíče mezi dvěma uživateli přes 

nezabezpečený kanál.

Na počátku obsahuje systém dva veřejné parametryp  a g. Parametr/? je tzv. základ, g  

se obvykle nazývá generátor a musí být menší než p. Pro každé číslo n mezi 1 a p-1 (včetně) 

musí platit, ž e :* «  <A-,'c k  , X j  V 5 Q ^  W ~ A ' ^  j^

n = i m o d v

Pokud se obě strany chtějí pomocí Diffie-Hellmanova algoritmu dohodnout na tajném 

klíči, postup je následující:

• První strana nejprve vygeneruje náhodné privátní celé číslo a, strana druhá obdobně 

vygeneruje náhodné celé číslo b.

• Použitím parametrůp a g  společně se svými tajnými hodnotami vygenerují své 

veřejné hodnoty.

> Veřejný klíč první strany: g a m o d p

>  Veřejný klíč druhé strany: g b m o d p

>  Dojde k vzájemné výměně veřejných hodnot.

>  První strana vypočítá: gab =  (gb) a m o d p

>  Druhá strana vypočítá: g  a =  (ga) b m o d p

> Platí, že gab = g ba = k

> Z toho plyne, že obě strany od teď sdílejí stejný tajný klíč k. Mohou tedy 

komunikovat zabezpečeně.

Nespornou výhodou algoritmu je utajená výměna tajného klíče v nezabezpečeném 

komunikačním kanále. Původní návrh ovšem nepočítal se vzájemnou autentizací 

komunikujících stran. Je tedy napadnutelný útokem ze středu. Tento problém řeší další 

modifikace vycházející z tohoto algoritmu. Patří mezi ně například protokol STS (Station-To- 

Station), který vyvinuli Diffie, van Oorschot a Wiener roku 1992.

- ' '  f
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obr. 6 -  Princip algoritmu Diffie-Hellman (Zdroj: [22])

RSA 17

RSA byl vyvinut roku 1978 [11] trojicí matematiků -  Rivestem, Shamirem a 

Adlemanem. Jedná se o nejjednodušeji realizovatelný asymetrický algoritmus. Bezpečnost 

RSA se opírá o obtížnou faktorizaci velmi vysokých prvočísel. Nevýhodou je pomalost 

oproti nesymetrickým šifrám typu DES. Při srovnání softwarových realizací vychází RSA

asi stokrát pomalejší. A/
V

Celý algoritmus vypadá následovně:

Na počátku je nutné zvolit dvě velmi vysoká prvočísla (řádově stovky míst). Tato čísla 

se označují jako p  a q. Z nich se vypočítá číslo n:

n = p q

V dalším kroku se opět náhodně zvolí šifrovací klíč e. Musí platit, že e a (p-l)(q-l) 

nemají žádného společného dělitele (jsou nesoudělná). Vypočítáme dešifrovací klíč:

d = e 1 mod((p-l)(q-l))

Čísla d a n  musejí být také nesoudělná. 

Veřejný klíč je pak tvořen čísly e a n.

17 Podle [20]
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Prvočíslap  a q jsme potřebovali jen pro odvození klíčů, můžeme se jich tedy bezpečně 

zbavit. Nesmějí se nikdy dostat do nepovolaných rukou. Prolomit šifru by pak bylo velice 

jednoduché.

Šifrování zprávy označené jako m, se děje takto:

/* <
Otevřený text je rozdělen na bloky, které mají délku kratší, než je číslo n. Přibližně 

stejně dlouhé budou bloky zašifrovaného textu c, označené jako c,. K šifrování slouží tato 

rovnice:

Privátním klíčem je číslo d.

C, = m, mod n 

K opětovnému dešifrování pak slouží vztah:

Mí = c f  mod n

Šifrování je také možné provést pomocí čísla d  a dešifrovat klíčem e.
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4 Implementace kryptologické ochrany

V minulosti probíhala veškerá internetová komunikace nezabezpečeně. To znamená, 

že veškerá přenášená data, včetně přihlašovacích údajů a hesel, byla přenášena jako otevřený 

text. Postupný nárůst počtu internetových útoků však vedl k vývoji různých forem 

zabezpečení. K doposud užívaným internetovým protokolům tak přibily jejich zabezpečené 

verze. Dále byly vyvinuty programy pro šifrování souborů na disku i é-mailové komunikace 

a v neposlední řadě také systém elektronického podpisu. Všechny tyto formy zabezpečení 

využívají kryptografii. Budou popsány níže v této práci.

„Kryptografický protokol je sdílený algoritmus definovaný posloupností kroků, 

které precizují aktivity vyžadované na dvou či více entitách s cílem dosáhnout určitého
1 o

bezpečnostního cíle“ .

Účelem (cílem) kryptografických protokolů bývá autentizace účastníků protokolu, 

utvoření dohody o dále použitém kryptografickém klíči, výměna těchto klíčů, bezpečné 

předávání zašifrovaných dat, ověřování integrity dat atd.19

4.1 Zabezpečené protokoly

4.1.1 SSH (Secure Shell)20

SSH je protokol, který umožňuje zabezpečenou komunikaci mezi klientem a 

serverem. Zajišťuje autentizaci uživatelů, šifrování přenášených souborů i kontrolu jejich 

integrity. Protokol SSH nachází uplatnění jako náhrada nezabezpečených protokolů Telnet a 

FTP. Využití SSH umožňuje [1,4]:

• Zabezpečené vzdálené přihlašování. Tím nahrazuje protokol Telnet. SSH odesílá 

uživatelovo přihlašovací jméno i heslo v zašifrované podobě. Veškerá další 

komunikace po přihlášení je také šifrovaná.

18 [18] s. 6
19 [26] s 134
20 Zpracováno podle [1]
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• Zabezpečený přenos souborů. V tomto případě jde o náhradu protokolu FTP, který

veškerá data, včetně přihlašovacích údajů, posílá po síti bez jakéhokoli zabezpečení.

• Zabezpečené spouštění vzdálených příkazů.

• Řízení přístupu k datům na disku i systémovým nástrojům.

• Směrování portů. Při něm je TCP/IP připojení vedeno přes vrstvu SSH, která 

veškerou komunikaci šifruje.

• Správu přihlašovacích klíčů do zabezpečených systémů.

Autorem tohoto protokolu i jeho softwarové implementace je Tatu Ylonen z Helsinské 

technologické univerzity. SSH existuje ve dvou verzích, které nejsou navzájem kompatibilní. 

Program SSH 1 (využívající v současnosti protokol SSH 1,5) je volně šiřitelný, zatímco 

SSH2 (využívající protokol SSH 2) je komerční produkt. Společné vlastnosti i rozdíly mezi 

oběma řešeními budou popsány níže.

Principy SSH

Nasazení Secure Shell poskytuje uživateli možnost využít šifrování, kontroly integrity, 

autentizace, autorizace a směrování.

Šifrování

SSH šifruje přenášená data použitím množství šifrovacích algoritmů. Z nejznámějších 

sem patří DES, 3DES a IDEA.
/

Integrita

Integrita je v SSH2 zaručena použitím hashovacích algoritmů MD5 a SHA-1. V SSH1 

pak slabší metodou - cyklickou redundantní kontrolou (CRC-32). Hashovací algoritmy 

slouží k získání digitálního otisku (výtahu, hashe) elektronického dokumentu.
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Autentizace

Autentizace probíhá ve dvou směrech. Nejenže server ověřuje klienta, ale i klient 

provádí autentizaci serveru, aby se ujistil, že komunikace nebyla podvržena. Tím se dá 

zabránit útoku ze středu. SSH využívá jak autentizaci heslem, tak veřejné klíče uživatelů i 

další metody (karty SecurID atd.). Na způsobu autentizace se na začátku komunikace 

dohodnou server a klient.

Autorizace

Autorizace je nastavení práv pro jednotlivé uživatele. Tento proces nastává 

bezprostředně po autentizaci.

Směrování

Směrování umožňuje uživateli využívat výhod zabezpečené komunikace i při využívání 

jiných služeb na úrovni TCP/IP. V praxi to vypadá tak, že se jiný protokol (např. Telnet) 

zapouzdří do SSH, čímž můžeme využívat šifrovaného přenosu dat.

Principy SSH 1

Následuje popis internetové komunikace s využitím SSH 1.

Před zahájením šifrovaného přenosu dat je třeba nejprve zajistit zabezpečené spojení 

mezi klientem a serverem. V první řadě klient odešle serveru požadavek na síťovou 

komunikaci. Následuje výměna informací o podporovaných verzích protokolu SSH na straně 

klienta i serveru. Pokud jsou verze vzájemně kompatibilní, komunikace může pokračovat a 

klient i server se přepnou na paketový protokol.

Nyní je třeba, aby se server autentizoval klientovi. Tato část komunikace probíhá 

nešifrovaně. Server pošle klientovi své dva klíče -  klíč hostitele a serveru, dále kontrolní 

bajty, které musí klient použít ve své odpovědi, aby byla přijata serverem, a nakonec také 

informaci o podporovaných metodách autentizace, šifrování a komprese. Nyní komunikující
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strany vypočítají algoritmem MD5 tzv. identifikátor relace SSH. K výpočtu se použijí klíč 

hostitele, klíč serveru a kontrolní bajty.

Klient vygeneruje klíč relace a zašifrovaný ho předá serveru. Šifrování provede nejprve 

klíčem hostitele a poté ještě klíčem serveru. Od této chvíle už veškerá komunikace probíhá 

šifrovaně. O šifrování i dešifrování se stará právě klíč relace.

Pokud klient v této chvíli obdrží od serveru klíčem relace zašifrovanou potvrzovací 

zprávu, znamená to, že vše proběhlo v pořádku. Server se tímto způsobem autentizuje. Nyní 

je řada na klientovi, aby se autentizoval.

Nejbezpečnější metodou je autentizace veřejným klíčem.21 Probíhá následovně:

• Klient pošle serveru požadavek na autentizaci veřejným klíčem spolu s identifikací 

konkrétního klíče. Jako identifikátor požadavek obsahuje modul klíče. Klíčem je 

implicitně zvolen algoritmus RSA.

• Server přečte autorizační soubor cílového účtu a zkusí vyhledat záznam

s odpovídajícím klíčem. Pokud žádný takový záznam v souboru není, požadavek na 

autentizaci je zamítnut.

• Jestliže je v autorizačním souboru odpovídající záznam, server záznam načte a zjistí 

z něj veškerá omezení, která se daného klíče týkají.

• Server vygeneruje náhodný, 256 bitový řetězec, který slouží jako výzva. Zašifruje jej 

veřejným klíčem klienta a odešle jej klientovi.

• Klient obdrží výzvu a rozšifruje ji pomocí odpovídajícího soukromého klíče. Pak 

výzvu zkombinuje s identifikátorem relace, výsledek předá hashovací funkci MD5 a 

hashovací hodnotu pošle serveru jako svoji odpověď na jeho výzvu.

• Server vypočítá z výzvy a identifikátoru relace tutéž hashovací hodnotu MD5; pokud 

se odpověď klienta shoduje, autentizace uspěje.

21 [1] s. 59
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Principy SSH2

Jak již bylo uvedeno výše, není SSH 2 kompatibilní s SSH 1. V této kapitole budou 

popsány změny v SSH 2 oproti předchozí verzi.

• Klient a server si při vzájemné komunikaci mohou dohodnout nejen jaký šifrovací 

algoritmus použijí, ale také další algoritmy (hashovací, pro výměnu klíče relace...).

• Možnost použití více metod výměny klíčů. Všechny implementace musejí podporovat 

Diffie-Hellmanovu metodu spojenou s hashovací funkcí SHA-1.

• Možnost přiřazení certifikátů k veřejným klíčům.

• Flexibilnější autentizace.

• Lepší kontrola integrity použitím algoritmů MAC (Message Authentication Code).

• Možnost změny klíče relace v jejím průběhu.

Algoritmy použité v SSH1

veřejný klíč: RSA

hashování: MD5, CRC-32

symetrická šifra: 3DES, IDEA, ARCFOUR, DES

Algoritmy použité v SSH2

veřejný klíč: DSA, DH 

hashování: SHA-1, MD5

symetrická šifra: 3DES, Blowfish, Twofish, CAST-128, IDEA, ARCFOUR

4.1.2 SSL (Secure Socket Layer)

SSL je protokol firmy Netscape. Zajišťuje bezpečnost dat mezi vrstvou transportní a 

aplikační. Používá se k zabezpečení protokolů http, smtp, pop3, ftp a dalších. Na Internetu se 

jako oficiální standard používá odvozený protokol TLS (Transport Layer Security).
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SSL dokáže šifrovat data, zajistit jejich integritu, autentizovat server i klienta. 

Odesílatele ověřuje pomocí digitálních podpisů. Všechny protokoly, které SSL pro 

zabezpečení využívají, mají v názvu koncovku -s  (HTTPS, FTPS atd.).

Aplikační

SSL
TCP

IP

obr. 7 -  Vrstva SSL a okolní vrstvy síťové komunikace (Zdroj: [4]) 

Komunikace přes SSL probíhá následovně:

V celé relaci je použito šifrování metodou RSA.

• Server zašle svůj veřejný klíč klientovi.

• Klient obdrží klíč, vygeneruje náhodné číslo (tzv. premaster secret), zašifruje ho 

získaným klíčem serveru a odešle zpět.

• Nyní se vytvoří tzv. master secret. K tomu se použijí předchozí náhodná čísla a 

premaster secret.

• Klient a server opět vygenerují náhodná čísla. Navzájem si je pošlou.

• Komunikující strany použijí master secret a náhodné číslo k vytvoření základu pro 

tvorbu klíče relace.

• V poslední fázi se vytvoří klíč relace z bitů, vybraných z výsledku předcházejícího 

kroku.

SSL se mimo jiné používá k ochraně e-mailové komunikace. Naneštěstí nezaručí 

bezpečnost po celé cestě mezi dvěma koncovými uživateli. Může totiž zabezpečit jen cestu 

mezi klientem a serverem nebo dvěma servery. V počítači klienta či serveru jsou data vždy
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opět dešifrována. Hrozí tedy nebezpečí odposlechu, pokud data míří přes nedůvěryhodné
22servery .

4.1.3 S-HTTP

S-HTTP neboli Secure Hypertext Transport Protocol byl vyvinut roku 1994 jako 

zabezpečená verze protokolu HTTP. Za jeho zrodem stojí společnost Enterprise Integration 

Technologies. Protokol využívá šifrování zpráv, přičemž údaje o použitém algoritmu, jakož i

o způsobu jeho dešifrování, jsou uloženy v hlavičce zprávy. Hlavička je sama o sobě 

nezašifrovaná a slouží pouze k předání těchto informací příjemci.

S-HTTP používá symetrické i asymetrické šifrovací algoritmy, autentizaci, digitální 

podpisy i certifikáty.

Komunikace v S-HTTP:

• Obě strany se nejprve dohodnou, jaký kryptografický algoritmus použijí.

• Poté si mezi sebou vymění svoje veřejné klíče. Tím končí nezabezpečená část

komunikace.

• Klient a server si předají zašifrovaný klíč relace.

• Klíč relace je od teď používán k šifrování těla zprávy symetrickou šifrou. Navenek se

protokol chová stejně jako HTTP. Uživatel tedy na první pohled rozdíl nepozná. 

Ovšem žádná jeho data již nebudou přenášena v otevřené podobě23.

4.1.4 IPSec

Vývoj IPSec započal roku 1992. První implementace se protokol dočkal o 3 roky 

později v roce 1995.

Protokol IPSec pracuje, jak již jeho název napovídá, na úrovni TCP/IP vrstvy. Výhodou 

tohoto principu je nezávislost na použitých aplikacích. IPSec prostě před přenosem po síti

22 Popis proveden dle [4]
23 Popis protokolu podle [26]
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šifruje veškerá data, která mu předají vyšší vrstvy. Protokol pracuje ve dvou možných 

režimech.

Prvním je režim transportní. Při jeho použití se každému paketu přidá bezpečnostní 

hlavička, která určuje, jak se mají chránit data paketu.

Tunelový režim oproti tomu dokáže ochránit celý datagram. Používá se hlavně k 

vzájemnému propojení dvou nezávislých sítí.

IPSec využívá pro svou činnost dalších třech protokolů. Prvním je AH (Authentication 

Header). Má na starost autentizaci odesílatele a zároveň zajištění integrity přenášených dat.

K tomu využívá hashovacích algoritmů SHA-1 a MD5.

Druhým protokolem je ESP (Encapsulated Security Payload), který zajišťuje šifrování 

algoritmem DES i jinými [23],

V průběhu práce s IPSec se uživatel může rozhodnout, kterých protokolů využije a tedy 

zda data bude jak šifrovat, tak autentizovat, nebo se rozhodne jen pro jednu z těchto funkcí24.

Posledním z protokolů je IKE (Internet Key Exchange). Využívá se k dohodnutí 

šifrovacích klíčů mezi oběma stranami komunikace. K tomu slouží Diffíe-Hellmanova 

metoda. Podobně jako v předchozích případech si klient a server následně domluví způsoby 

šifrování a autentizace, poté se navzájem autentizují, po čemž mohou započít se vzájemnou 

výměnou šifrovaných dat.

4.1.5 S/MIME

S/MIME je zabezpečenou verzí protokolu rozšíření elektronické pošty MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extension) vyvinutou společností RSA. Umožňuje digitální 

podepisování i šifrování zpráv veřejným klíčem. K zabezpečení zprávy používá protokol

24 [4] s. 114
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CMS. Poté zprávu převede do sedmibitové podoby. Data jsou digitálně podepsána, 

zašifrována a mohou být bezpečně odeslána příjemci25.

4.1.6 PGP

Pretty Good Privacy je šifrovací program vyvinutý Philem Zimmermannem.

Umožňuje zašifrovat soubory na disku algoritmem IDEA, vytvářet, spravovat a certifikovat 

tajné i veřejné klíče, šifrovat e-mailovou komunikaci nebo používat digitální podpis.

v

Šifrování zpráv

PGP řeší problém výpočetní náročnosti asymetrického šifrování tak, že nejprve 

vygeneruje náhodný klíč relace, kterým zašifruje požadovanou zprávu a tento klíč posléze 

zašifruje silnou asymetrickou šifrou. Zašifrovaný klíč přiloží ke zprávě a odešle. Příjemce 

nejprve dešifruje klíč a pomocí něj pak samotnou zprávu. Protože klíč relace je krátký, je 

jeho asymetrické šifrování mnohem rychlejší, než kdybychom tímto způsobem zabezpečovali 

celou zprávu.26

K šifrování klíče relace používá PGP algoritmus RSA. Samotná zpráva je pak šifrována 

algoritmem IDEA.

Digitální podpis

PGP umožňuje digitální podepisování zpráv. Uživatel tak může ověřit, jestli zpráva 

nebyla po cestě změněna útočníkem. Podpis také slouží k ověření identity odesílatele.

K tvorbě digitálního podpisu používá PGP hashovací funkci MD5 a šifrovací algoritmus 

RSA.

25 [4] s. 112
26 [4] s. 111
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obr. 8 -  Schéma funkce programu PGP (zdroj: [4])

4.2 Elektronický podpis

K zajištění nepopiratelnosti a integrity zpráv slouží elektronický (digitální) podpis. 

Využívá asymetrické kryptografie k zajištění bezpečné komunikace mezi oběma stranami.

Odesílatel vytvoří zprávu, z níž provede výtah (otisk, hash) za použití hashovacího 

algoritmu. Výtah zašifruje svým privátním klíčem, přiloží na konec zprávy a odešle. 

Zašifrovanému otisku zprávy se říká elektronický podpis.

obr. 9 -  Tvorba elektronického podpisu (zdroj: [4])

Příjemce nejprve z obdržené zprávy znovu vypočítá hash. Pak dešifruje odesílatelovým 

veřejným klíčem jeho podpis a získanou hodnotu porovná s vypočítaným výtahem. Pokud se 

obě shodují, znamená to, že zpráva nebyla po cestě změněna a elektronický podpis nebyl 

podvržen.
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obr. 10 -  Ověření elektronického podpisu (zdroj: [4])

Může nastat situace, kdy útočník napadne databázi klíčů a přidá do ní podvržený 

klíčový pár. Abychom poznali, že obdrženému veřejnému klíči můžeme věřit, potřebujeme 

pomoc certifikační autority.

4.2.1 Certifikační autorita (CA)

Jedná se o společnost, která se stará o ověřování pravosti veřejných klíčů. Kdokoli chce 

ověřit pravost svého klíče, musí se v autoritě zaregistrovat (zadat své osobní údaje). CA pak 

svým elektronickým podpisem stvrdí pravost jeho klíče.

Příjemce klíče tedy musí nejprve ověřit pravost podpisu autority, osobní údaje 

registrované osoby a teprve pak může přistoupit k samotnému ověření podpisu zprávy.

Pokud dojde ke kompromitaci soukromého klíče, musí to jeho majitel nahlásit autoritě, 

která sestavuje tzv. Certificate Revocation List -  seznam odvolaných certifikátů. Příjemce 

zprávy tedy musí vždy ještě zkontrolovat, zda se certifikát nenachází v tomto seznamu.

Samostatnou kapitolou je ověřování certifikátů certifikačních autorit. Nad autoritou 

totiž bývá další autorita, která dodává důvěryhodnost všem CA pod sebou. Tomuto způsobu 

ověřování se říká strom certifikačních autorit. Celá problematika certifikátů, autorit a 

veřejných klíčů se nazývá PKI -  Public Key Infrastructure [4],
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obr. 11 -  Strom certifikačních autorit 

4.2.2 Stav Certifikačních autorit v ČR

V České republice v současnosti působí tři akreditované certifikační autority.[13]

• 1. Certifikační autorita, a.s.

• Česká pošta, s.p.

• eldentity, a.s.

Akreditované CA mají povolení vydávat certifikáty, které jsou nutné pro komunikaci se 

státní správou.

I přes existenci těchto CA však není elektronický podpis v ČR příliš využíván. Na vině 

je zřejmě stále ještě malá informovanost občanů, stejně jako nízký počet registračních míst a 

v neposlední řadě také malá možnost využití podpisu. Lze jen doufat, že se situaci podaří 

postupem času změnit k lepšímu. Ať již růstem počtu registračních míst [15], možností 

vyzkoušet si podepisování nanečisto a tím se zbavit strachu z neznámého [17] nebo 

zvyšováním množství elektronických agend, kde se dá podepisování využít. Jde přeci jen o 

značnou úsporu času a energie oproti zastaralému „ručnímu“ způsobu ověřování dokumentů 

u notáře.



4.3 Praktické využití šifrování a podepisování

V této části bude nejprve popsán postup registrace certifikátu u společnosti CA Czechia 

a jeho následné využití při šifrování a podepisování e-mailové komunikace. Poté bude 

popsáno zabezpečení elektronické pošty za využití programu PGP Desktop.

4.3.1 Postup žádosti o certifikát u CA Czechia27

Certifikační agentura Czechia nabízí 4 kategorie certifikátů k elektronickému podpisu:

• Testovací

• Osobní

• Firemní

• Serverový

Práce se nyní zaměří na popis registrace osobního certifikátu.

Žádost o certifikát sestává z osmi kroků, které se provádějí přes Průvodce žádostí o 

certifikát (obr. 13).[11]

1. Úvodní informace. Zde jsou popsány podporované internetové 

prohlížeče a funkce, které v nich musejí být zpřístupněny a zapnuty, aby mohl proces 

registrace v pořádku proběhnout.

2. Instalace certifikátů CA Czechia (obr. 12). Nutný krok. Jedině

s nainstalovanými certifikáty CA Czechia může uživatel používat k podepisování 

dokumentů svůj certifikát.

27 Zpracováno podle http://www.caczechia.cz/article.asp?id=8
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Vydal
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obr. 12 -  Certifikát CA Czechia

3. Registrace. Pokud už má uživatel vytvořený účet u CA Czechia, stačí 

mu zadat své přihlašovací údaje. V opačném případě musí přikročit k bodu 4.

4. Zadání osobních údajů. Uživatel musí zadat platné osobní údaje. Ty 

budou později ověřeny v kanceláři certifikační autority. Pokud by jakýkoli údaj 

vyplněný na webu nesouhlasil se skutečností, nebude certifikát vydán. Uživatel také 

musí zadat heslo, kterým se bude autentizovat do systému CA.

5. Dokončení registrace. Systém uživateli přidělí jeho identifikační číslo 

a vypíše jej na obrazovku společně se zvoleným heslem k přístupu do systému. Oba 

údaje je nutné si zapamatovat.

6. Údaje k certifikátu. Zde se vytvoří samotná žádost o vystavení 

certifikátu k elektronickému podpisu. Uživatel musí nastavit e-mailovou adresu, ke 

které bude certifikát používat. Ke každé adrese totiž potřebuje samostatný certifikát. 

Dále je třeba nastavit vlastnosti certifikátu -  zda půjde exportovat na jiný počítač a 

zda bude pro jeho zabezpečení použita silná ochrana. Ta upozorní uživatele na každou 

událost, při které je manipulováno s klíčem. Uživatel dále musí vyplnit číslo 

identifikačního průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu), své rodné číslo (oba 

údaje slouží k jeho identifikaci kanceláří CA) a nakonec heslo pro manipulaci

s certifikátem (používá se např. při podání žádosti o zneplatnění certifikátu). Po 

zadání těchto údajů a jejich odeslání na server dojde k vytvoření žádosti o certifikát, 

během níž je v počítači uživatele vytvořen klíčový pár pro elektronický podpis.
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obr. 13 -  Průvodce žádostí o certifikát CA Czechia

7. Tisk smlouvy. Uživatel vyhotoví dvě kopie smlouvy. Jednu kopii 

opatří úředně ověřeným podpisem a obě odešle do sídla CA Czechia.

8. Zadání fakturačních údajů. Uživatel musí vyplnit všechny povinné 

údaje (označené hvězdičkou). Po jejich odeslání mu systém elektronickou poštou 

pošle fakturu, kterou je  nutné zaplatit. Po jejím zaplacení obdrží uživatel potvrzenou 

kopii smlouvy k certifikátu.

9. Dokončení žádosti. V tomto závěrečném kroku systém odešle na 

uživatelovu e-mailovou adresu zprávu o úspěšném dokončení žádosti společně s 

jejím identifikačním číslem.

4.3.2 Instalace certifikátu

Pokud byly všechny náležitosti registrace provedeny správně, bude uživateli vystaven 

certifikát k elektronickému podpisu (obr. 14). Může se k němu přihlásit přes webovou 

stránku CA Czechia odkazem „Správa certifikátu.“ Nyní si může certifikát nainstalovat do 

svého systému. Po instalaci se certifikát stane součástí internetového prohlížeče (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox) a poštovního klienta (MS Outlook, Mozilla Thunderbird).

38



» » r o b f í íc ř  c e tu i«k*tů r " Io m & i Af J o m A ío e k '*  C e r t i f ik a c n í  « u t e H ia  C / e t - h ia  »>•'

ObamA mřorm *» 0**t*y

l« n lo  «« rtlfikM  W  o v M m  p ro  n A il« d u |k l pi

i 531 c n ttftM  serveru 

C w ríW t autora « m a é j 

Cartftkét adr«*áta «~<na>u

Obacn* jméno (CN) Torní* Tonvtnek
Organisaco {©} cNort souřdsti cart»*átu>
Jodhatka (OU) -cNeoí «auttttf
SértovéťWo * t ;**0:3J: A£:0Q:0**:00:00: 12:10
V ydal
Obočné Jnnéno (CN) CA Cíechto TEST
Organu**« (O) e.mrtjfíUKr* nuttrtc» Cmvh»a
JadrwHta organizace (OU) <Ner¥ «njčástí carMftkátu >

Vydáno dr>e 
Platný do 
O tisky
O ttlkSHM
OttíkMDS

obr. 14 -  zkušební certifikát autora této práce

4.3.3 Použití certifikátu v e-mailové komunikaci

Společnost CA Czechia umožňuje vyzkoušení využití certifikátů zasláním několika 

různých zkušebních e-mailů na adresu uživatele. Mimo podpisu platného jsou zde i ukázky 

neplatných podpisů. Několik příkladů bude uvedeno níže.

Po obdržení digitálně podepsaného dokumentu si uživatel může prohlédnout tabulku 

s informacemi o ověření digitálního podpisu (obr. 15).

isse; ií. •. jujsi|
8 j  Zpráva: Utetffeovy ema* s eteWtronickyni podpisem

í

Tato zpráva |e du&tétně pode psána;
C N —C A  C jre c h « ; l - 8 m o ;  C —C Z ; £~¡nfeT®»c a c z e c h io .c z

f?  &dy  varovat před chybami v zabezpečené elektronické poítě

Zobraztt asvědčeni. ■ ■ j Upt avft stav düvéry... | |" OK.... J

obr. 15 -  Tabulka platného podpisu

Pokud je podpis neplatný, poštovní klient uživatele na tuto skutečnost upozorní 

hlášením (obr 16.).
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obr. 16 -  Upozornění na neplatnost el. podpisu

Výskyt chyby při ověřování se v tabulce projeví žlutou výstražnou značkou (obr. 17).

| Zpráva: Ufcaikovy envaái s»eptatrtryn« podpisem - q jr a v a  t«yia po

Tato srprava *o <*g«air>« podepséna:
jCIS>~CA  Czec»TÍ«j L

/ t\  PodpK: nwplatný

/ t\  O t w l )  íp ré v y  by) po fer>é»t podepsAni ¿otěitét*.
O tvJM f*< ré n*t\y tf>  sw ijS ano .

✓  PiatrK>*t o svéd ťen l dosud nevypcSeí«, 
O sv6d?ani )e  dúvéryHodn*.

}«>' y?ídy va rova t p řed  chybami v  zafcerpečoné atektronrriaSt p o itS

Zobrazit gjSvSdgenI , .. | |

obr. 17 -  Tabulka neplatného podpisu: zpráva byla po podepsání změněna

Může se také stát, že některé zprávy nepůjdou vůbec otevřít. Tato situace nastane 

v případě, že klient nenajde v e-mailu elektronický podpis přes to, že by zpráva podle 

informací ve své hlavičce měla být podepsána. Bývá to způsobeno některými antivirovými 

programy a firewally, která na konec zprávy automaticky doplňují určité texty (obr. 18). [2]

*1
Tuto poloíku netoe o taví»*  Zabezpečovací systém niííí úrovní nanataH nta&v vaiobo dkjftAIrtho ID.

obr. 18 -  Ukázka chybového hlášení při nemožnosti nalézt digitální podpis

Poté, co zde byly uvedeny příklady situací, které mohou nastat při příjmu digitálně 

podepsaných zpráv, zbývá uvést ještě postup tvorby a odeslání podepsaného e-mailu.

V podstatě je postup stejný jako u běžné e-mailové komunikace. Jen je třeba před samotným 

odesláním zprávy volbou ikony „Možnosti“ zobrazit tabulku, ve které pak uživatel musí 

zatrhnout políčko „Přidat digitální podpis do odesílané zprávy.“
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Ve stejné tabulce se dá také nastavit šifrování zprávy zatrhnutím políčka „Zašifrovat 

obsah zprávy a přílohy.“ Pokud uživatel hodlá zabezpečovat všechny odesílané zprávy a 

nechce vše u každé z nich nastavovat „ručně“, stačí, když v hlavním menu „Nástroje“ vybere 

„Možnosti“ a následně na kartě „Zabezpečení“ zatrhne pod položkou „Zabezpečená 

elektronická pošta“ políčka podle toho, zda chce zprávu jen podepsat, jen zašifrovat nebo 

obojí najednou.

Zašifrovat zprávu může uživatel jen pro příjemce, od kterých předem získal jejich 

certifikát a má ho ověřený. Ověřit jej může u certifikační autority, která certifikát vydala. Je 

zde také možnost zvolit, aby systém certifikátu důvěřoval i bez ověření jeho platnosti. To se 

ale příliš nedoporučuje.

4.3.4 Zneplatnění certifikátu

Může se stát, že je certifikát kompromitován. Například dojde k ukradení počítače, na 

kterém je nainstalován a hrozí, že se nepovolaná osoba bude v elektronické komunikaci 

vydávat za majitele certifikátu. V takovém případě je třeba certifikát zneplatnit (obr. 19) [2].
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obr. 19 -  Formulář CA Czechia pro odvolání certifikátu

Společnost CA Czechia nabízí na svém webu formulář pro zneplatnění certifikátu. Sem 

je třeba zadat sériové číslo certifikátu a heslo. Autentizace heslem je nutná, aby nikdo 

neoprávněný nemohl zrušit uživatelův certifikát.
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Platnost certifikátu je zrušena nejdéle do 24 hodin. Do této doby musí být umístěn na 

seznam zneplatněných certifikátů (Certificate Revocation List, CRL). Zde se nachází každý 

certifikát dané autority, jehož účinnost byla zrušena (obr. 20).

CRL je třeba mít nainstalován v systému, aby se z něj čerpaly informace potřebné 

k ověření platnosti certifikátů osob, s nimiž uživatel komunikuje. Nikdo nesmí mít možnost 

použít k digitálnímu podepsání nebo šifrování elektronické zprávy neplatný certifikát.

........................ ....  | jiM

obr. 20 -  Seznam odvolaných certifikátů (CRL)

4.4 Šifrování a podepisování v programu PGP Desktop

Program PGP Desktop je dalším nástrojem pro zabezpečení dat. Umožňuje tvorbu a 

správu klíčů. Šifrování jednotlivých souborů, celého disku, e-mailové komunikace i instant 

messagingu.

Tvorba nového klíče se děje přes „Průvodce tvorbou klíče PGP“, který se spouští 

v menu „File.“ V průvodci je třeba, aby uživatel vyplnil své celé jméno a e-mailovou adresu 

(adresy), pro které chce vystavit šifrovací klíč. Poté zadá svou vstupní frázi (passphrase), 

která se používá při manipulaci s klíči. Program nyní vygeneruje klíčový pár (obr. 21) a 

umístí jej do Globálního adresáře PGP (PGP Global Directory), který se nachází na Internetu 

a slouží k zjišťování a ověřování veřejných klíčů uživatelů PGP. Proceduru je třeba dokončit 

na odkaze, který přijde na e-mailovou adresu, zadanou uživatelem při registraci. Po kontrole
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zadaných údajů a jejich potvrzení je registrace kompletní. Uživatel si ještě musí nainstalovat 

ověřovací klíč PGP Directory, aby mohl důvěřovat klíčům ověřeným tímto adresářem.

obr. 21 -  Generování klíče v PGP Desktop

Pokud chce uživatel použít PGP Desktop k šifrování a elektronickému podepisování e- 

mailové komunikace, stačí, když vytvoří standardním způsobem zprávu. Po zadání příkazu 

na její odeslání se objeví dialogové okno PGP, kde se ho program dotáže, zda si přeje tento 

účet zabezpečit (obr. 22). Po potvrzení volby a následném zadání vstupní fráze a výběru 

klíče, který se má pro zabezpečení použít, je už veškerá další komunikace z tohoto 

uživatelského účtu automaticky šifrována a podepisována (obr. 24).
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obr. 22 -  Nastavení zabezpečení e-mailového účtu v PGP Desktop

Může se stát, že uživatel chce z nějakého důvodu svůj klíč zneplatnit. Například proto, 

že je zde reálná hrozba kompromitace klíče. Pro tento případ má PGP Desktop funkci
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„Revoke.“ Po zadání vstupní fráze je klíč zneplatněn a vyřazen z internetové databáze klíčů. 

Pokud uživatel zapomene svou vstupní frázi, je možné platnost klíče zrušit přes PGP Global 

Directory (obr. 23). Zde je třeba zadat e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána žádost o 

potvrzení volby, podobně jako tomu bylo při registraci. Při přechodu na zaslaný odkaz stačí 

již jen definitivně potvrdit volbu a klíč je zneplatněn.

Jnim

Í ’« > .ív ' o « * »  --Cl

Ápprova Ksy fíemovai

‘■¿252S) Í*£S£Ú

obr. 23 -  Žádost o potvrzení zrušení klíče v PGP Global Directory

Používání programu PGP Desktop je díky přehlednému uživatelskému rozhraní 

příjemné a nevyžaduje po běžném uživateli přehnané technické znalosti.
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obr. 24 -  Zpráva zašifrovaná v PGP (Poznámkový blok)
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5 Závěr

Práce přinesla přehled problematiky ochrany dat v informačním prostředí počítačové 

sítě Internet. Ta, jako každá počítačová síť, nenabízí jen výhody spojené s rychlou a levnou 

komunikací, ale bohužel obsahuje i rizika.

Kromě programového ohrožení ve formě virů, červů, trojských koňů aj. jde hlavně o 

nebezpeční kompromitace citlivých dat nepovolanou osobou. Nezáleží na tom, zda tato osoba 

podniká své nezákonné kroky z pouhé zvědavosti, ze zájmu nebo s kriminálním úmyslem. 

Vždy se jedná o útočníka, jehož průnikům se ostatní uživatelé snaží zabránit.

Liší se formy útoků, kterými může být systém uživatele napaden. Ať již se jedná o 

zahlcení nadměrným množstvím požadavků při útoku typu Denial of Service, otevření 

zadních vrátek v systému prostřednictvím trojského koně nebo útoky na hesla a data 

přenášená mezi dvěma komunikujícími stranami.

Data uložená na discích, stejně jako ta přenášená sítí Internet, nej spolehlivěji ochrání 

kryptologie, věda o šifrování. Ta se skládá ze dvou oborů. Prvním z nich je kryptografie, 

která se zabývá tvorbou šifer a obecně utajováním informací. Oproti ní se kryptoanalýza 

pokouší šifry luštit.

Důležitými pojmy jsou symetrická a asymetrická kryptografie. V případě nasazení 

symetrické kryptografie používají všechny komunikující strany stejný klíč pro šifrování i 

dešifrování zpráv. Výhodou je velká rychlost algoritmů. Nevýhodou je však problém 

bezpečného doručení klíče příjemci zprávy. Další nevýhodou je nadměrně rostoucí počet 

klíčů se vzrůstajícím počtem účastníků komunikace.

Oproti tomu asymetrická kryptografie používá klíče dva, které tvoří tzv. klíčový pár. 

Každý účastník má tedy svůj soukromí'a veřejný klíč. Veřejný klíč může dát k dispozici
V

každému, kdo s ním chce šifrovaně komunikovat. Zprávy však bude moci číst jen vlastník 

příslušného soukromého klíče z tohoto páru. Výhodami jsou menší počet klíčů než u 

asymetrické kryptografie a vyloučení problému bezpečného doručení klíče příjemci. 

Nevýhodou je pak značná pomalost těchto algoritmů.
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Nej rozšířenějšími symetrickými algoritmy jsou DES a IDEA. Celosvětově uznávanou 

kryptografíckou normou je Data Encryption Algorithm (DES). Využívá 64 bitové bloky, se 

kterými provádí šestnáct kol substitucí a permutací. Její bezpečnější variantou je  Triple DES 

(3DES).

Švýcarským federálním institutem pro technologii byla vyvinuta IDEA. Používá se od 

roku 1992 a rozsáhlého uplatnění našla díky implementaci do programu PGP. Využívá 128 

bitový klíč a z něj generované podklíče. Šifruje i dešifruje stejným algoritmem.

Diffie-Hellmanova výměna klíče patří k asymetrickým bezpečnostním technikám. Je 

založena na problému řešení diskrétních logaritmů. Zajišťuje bezpečnou výměnu klíče mezi 

dvěma uživateli po nezabezpečeném kanále. Metoda má široké uplatnění. Je použita 

například v SSH nebo protokole IPSec.

Dalším významným asymetrickým algoritmem je RSA, vyvinuté známou trojicí 

Rivestem, Shamirem a Adlemanem v roce 1978. Jeho bezpečnost je založena na obtížnosti 

faktorizace velmi vysokých prvočísel.

K čemu by však byly sebelepší kryptograficko algoritmy bez konkrétních 

implementací. Jejich postupné zavedení do, do té doby nezabezpečeného, prostředí Internetu, 

dalo vzniknout kryptografickým protokolům -  bezpečným modifikacím stávajících 

protokolů.

K zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem a náhradě protokolů jako jsou ftp 

a telnet, slouží SSH. Existuje ve dvou verzích. SSH 1 je volně dostupné. SSH 2 je komerční.

Obě verze jsou vzájemně nekompatibilní. Každá má své klady a zápory a záleží na uživateli, 

pro kterou verzi se rozhodne. V SSH jsou implementovány nejznámější kryptografické
Ar

algoritmy DES, 3DES, IDEA a RSA.

Komunikaci přes http, smtp, pop3, ftp a další protokoly lze chránit prostřednictvím 

SSL. To zajišťuje ochranu přenášených dat mezi transportní a aplikační vrstvou.

Dalšími protokoly s aplikovanou kryptografií jsou S-HTTP, IPSec, který působí přímo 

na úrovni TCP/IP vrstvy, a S/MIME, jenž zajišťuje bezpečnost přenosu elektronické pošty.
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Poštu lze zabezpečit také programem PGP. Ten kromě toho umožňuje i generování a 

správu klíčů, šifrování dat na disku počítače a v neposlední řadě elektronický podpis. Pro 

vyhledávání a kontrolu veřejných klíčů všech uživatelů používá svou vlastní databázi klíčů 

PGP Global Directory. Výhodou PGP je, kromě výše uvedených schopností, možnost 

využívat jej zcela zdarma i vcelku jednoduché a intuitivní ovládání verze Desktop PGP.

Samostatnou kapitolou je elektronický podpis. Slouží k zajištění nepopiratelnosti a 

integrity u zpráv, odeslaných po Internetu. Je velkou výhodou oproti „ručnímu“ 

podepisování, kde při jednání s úřady jsou lidé nuceni trávit velké množství času 

administrativní úkony pro ověření identity. Elektronický podpis má schopnost každou 

proceduru znatelně urychlit a zjednodušit. Jeho princip je založen na vytvoření digitálního 

výtahu zprávy, který je zašifrován privátním klíčem odesílatele a přidán na konec zprávy. 

Příjemce znovu vypočítá výtah zprávy, dešifruje ten původní veřejným klíčem odesílatele a 

oba porovná. Pokud hodnoty souhlasí, nebyla zpráva po cestě nikým neoprávněně změněna a 

navíc je jednoznačně určena identita odesílatele, neboť jeho soukromí klíč nesmí mít nikdo 

jiný. Pokud hrozí kompromitace klíče, je nutné odvolat jeho platnost.

Důvěru mezi uživateli zajišťují certifikační autority. Jako nadřazené organizace svým 

klíčem podepisují uživatelské klíče. Autority také vydávají seznamy odvolaných certifikátů. 

Důvěru mezi autoritami zajišťují další, nadřazené, autority. Tato struktura se nazývá PKI 

(Private Key Infrastructure -  Infrastruktura veřejného klíče).

V České republice v současnosti fungují tři státem uznané akreditované certifikační 

autority. Certifikáty jimi vydané může občan použít ke komunikaci s veřejnou správou. 

Například takto lze podávat daňová přiznání po Internetu. Tato perspektivní oblast však 

bohužel stále není plnohodnotně využívána. Patrně je to zaviněno špatnou informovaností 

občanů, ale hlavně malou možností využití tohoto způsobu elektronické komunikace.

Obecně si myslím, že využití kryptologické ochrany je velkým přínosem k celkové 

bezpečnosti informačních systémů. Je škoda, že zatím stále mnoho uživatelů nevyužívá jejích 

výhod. Tato práce však splnila svůj účel přinést souhrn informací o tomto perspektivním 

způsobu ochrany dat. Doufám, že se stane zdrojem informací pro nové zájemce o 

problematiku kryptologie a jejích konkrétních aplikací v praxi.
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