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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových 

operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované 

kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a realizace aplikace pro 

spolehlivé uložení dat prostřednictvím selektivního šifrování databáze.  
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ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on comparing data security options on various desktop 

operating systems, user authetication and provided cryptography API for developers. 

The thesis includes a design and realization of an application for secure data storage by 

using the selective database encryption. 
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ÚVOD 

V dnešní době je bezpečí ukládaných dat velice aktuálním tématem, jelikož si stále 

mnoho lidí neuvědomuje rizika spojená s používáním cloudových služeb a internetu 

obecně. Sledování vládními organizacemi a úniky citlivých dat a informací dnes nejsou 

ničím výjimečným. 

Tato práce se zabývá zabezpečením dat na různých operačních systémech, od 

bezpečné autentizace uživatele po spolehlivé ukládání dat. Dále porovnává jednotlivé 

operační systémy z hlediska poskytnutých kryptografických metod. Cílem je nalézt 

operační systém, který uživateli poskytne co nejlepší zabezpečení dat a dostupné metody 

ověřit vlastní aplikací.  

Úvod práce je zaměřen na analýzu poskytovaných API u nejpoužívanějších 

desktopových systémů a na nabízené možnosti šifrování dat. Následuje popis použitých 

kryptografických primitiv pro doplnění řešené problematiky. Podrobněji jsou 

zhodnoceny 3 vybrané operační systémy i s konkrétními příklady použití.  

Druhá část obsahuje návrh a tvorbu aplikace pro bezpečné uložení dat s využitím 

selektivního šifrování databáze, čehož je dosaženo s použitím knihoven operačního 

systému a jejich rozšířením o další kryptografické metody, včetně experimentální 

implementace homomorfního šifrování. 
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1 ANALÝZA BEZPEČNOSTI OS 

Z HLEDISKA POSKYTNUTÝCH 

KRYPTOGRAFICKÝCH METOD 

V první kapitole zkoumáme, jakým způsobem nakládají jednotlivé operační systémy 

s přihlašovacími údaji uživatele, a jaké nabízí možnosti pro vývojáře aplikací, který chce 

šifrovat zpracovávaná data (kryptografické API). Dále ověříme nabízené možnosti 

šifrování souborů, složek, diskových oddílů, popř. celých pevných disků. Postupně se 

budeme zabývat těmito systémy: 

Windows 7 

Windows 8 

Ubuntu 

Debian 

Mac OS X 

1.1 Zabezpečení Windows 7 

Dle dostupných statistik [1] jsou Windows 7 nainstalovány na více než 50% všech 

osobních počítačů (viz Obr. 1). Z tohoto důvodu je potřeba velice dobře zabezpečit svá 

data, jelikož nejvíce útočníku se soustředí právě na nejpoužívanější systémy. 

 

Obr. 1: Procentuální zastoupení desktopových operačních systémů. 

Windows 7; 52,71%
Windows XP; 

23,87%

Windows 8.1; 
6,67%

Windows 8; 5,59%

Mac OS X 10.9; 
4,05%

Windows Vista; 
3,07%

Linux; 1,64% Ostatní; 2,41%
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1.1.1 Přihlášení do systému 

Autentizace uživatele při zavádění operačního systému je v současné době prováděna 

nejčastěji pomocí uživatelského jména a hesla nebo biometricky s využitím čtečky otisků 

prstů. 

V této verzi Windows ještě není implementován žádný software pro správu otisků 

prstů, a tudíž většina výrobců počítačů přichází s vlastním řešením. Můžeme zmínit např. 

ThinkVantage Fingerprint Software. Analýza zpracování a uložení otisků v daných 

programech není cílem této práce. Většina výrobců ani nezveřejňuje, jakými metodami 

jsou otisky chráněny před kopírováním nebo nežádoucím přepsáním. 

Biometrické ověření uživatele se běžně vyskytuje zejména u notebooků. U stolních 

počítačů se nejčastěji používá autentizace pomocí jména a hesla. Hesla se ukládají 

v podobě NTLM hashe do databázového souboru SAM (Security Accounts Manager) [2], 

který se nachází v %WinDir%\system32\config\sam. V předešlých verzích Windows se 

používaly jednodušeji prolomitelné LM hashe. SAM soubor je po naběhnutí systému 

uzamčen a přihlášený uživatel k němu nemá přístup. Při použití autentizace přes Active 

Directory vůči serveru se lokálně hashe hesel do počítače neukládají. 

Hashe lze ze SAM souboru poměrně jednoduše získat zavedením jiného operačního 

systému z DVD/flash disku. Pro zvýšení bezpečnosti je možné použít systémový nástroj 

Syskey, který hashe zašifruje 128 bitovou proudovou RC4 šifrou [3]. S šifrovacím klíčem 

(System Key) poté můžeme naložit třemi způsoby, podle požadované úrovně 

zabezpečení. Nejnižší úroveň poskytuje možnost klíč nechat náhodně vygenerovat 

systémem a zároveň ho uložit přímo v systému (výchozí metoda). Vyšší zabezpečení 

poskytuje možnost šifrovat klíč pomocí vlastního hesla, které uživatel zadává při spuštění 

systému, použité heslo se ukládá ve formě MD5 hashe. Nejvyšší zabezpečení je dosaženo 

při uložení klíče na bezpečné externí médium. 

1.1.2 Zabezpečení dat z pohledu vývojáře 

Cryptography API: Next Generation (CNG) je plný název kryptografického API 

používaného systémem Windows od dob Windows Vista. CNG nahrazuje původní do té 

doby používané CryptoAPI. Podporuje všechny algoritmy tzv. Suite B [4], což je sada 

bezpečnostních algoritmů navržená v roce 2005 americkou národní bezpečnostní službou 

(NSA), včetně kryptografie nad eliptickými křivkami. CNG je možné používat jak na 

úrovni kernelu (Ksecdd.sys), tak pro aplikace třetích stran (knihovna Bcrypt.dll). Vše co 

se děje na CNG vrstvě je dále kontrolováno pomocí Key storage providera [5]. 

Kryptografická primitiva CNG [6]: 

 Generátor náhodných čísel – nově přibyla možnost nahradit výchozí 

generátor jiným, potencionálně důvěryhodnějším 

 Hashovací funkce – algoritmy pro počítání jednosměrných hashů – SHA1, 

SHA2, MD5 

 Symetrické šifry – algoritmy pro proudové a blokové šifry – DES, 3DES, 

AES, RC4 

 Asymetrické šifry – hlavní zástupce algoritmus RSA 
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 Digitální podpisy – algoritmy DSA, ECDSA, lze použít i RSA 

 Vytvoření šifrovaného spojení – Diffieho-Hellmanova výměna klíčů (DH), 

včetně využití eliptických křivek (ECDH) 

U symetrických blokových šifer podporuje CNG 5 šifrovacích módů: 

 ECB (Electronic Codebook) 

 CBC (Cipher Block Chaining) 

 CFB (Cipher Feedback) 

 CCM (Counter with CBC) 

 GCM (Galois/Counter Mode) 

Microsoft pro ulehčení práce programátorů ve Windows 2000 představil vrstvu Data 

Protection API (DPAPI), která je postavená nad CNG. Za tu dobu se DPAPI stihlo velice 

rychle rozšířit a dnes se používá např. pro ukládání hesel k wifi sítím nebo zabezpečení 

citlivých dat v aplikacích jako Internet Explorer, Skype, Google Chrome a další. 

DPAPI je velice jednoduché a skládá se v podstatě ze dvou hlavních funkcí, které 

mají za úkol šifrovat a dešifrovat data. Jedná se o CryptProtectData 

a CryptUnprotectData. Čím jednodušeji to na první pohled vypadá, tím složitější operace 

se ději na pozadí. Jelikož Microsoft k DPAPI neuvolnil žádnou dokumentaci, která by 

blíže popisovala, jak daná vrstva pracuje, trvalo několik let, než se odborníkům podařilo 

šifrovací procesy analyzovat a případně dešifrovat šifrovaná data. Do té doby nebylo 

možné šifrovaná data číst na jiném účtu, počítači nebo jiném operačním systému. 

Při volání funkce CryptProtectData se uživatelská data zašifrují do balíku 

nazývaného DPAPI blob. Šifrovaná data jsou závislá na uživatelském hesle a dodatečné 

informaci, označované jako entropie. Bez znalosti této entropie nedokáže jedna aplikace 

číst zašifrovaná data aplikací jinou. 
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Obr. 2: DPAPI ve vztahu ke zbytku zabezpečení Windows 7 

DPAPI používá spolehlivé kryptografické algoritmy, ve Windows 7 je výchozí 

AES256 v CBC módu, pro hashovací funkci SHA512 a PBKDF 2 (minimum 5600 

iterací) na vytváření šifrovacích klíčů. 

Šifrování uživatelských dat probíhá ve třech krocích (viz Obr. 2): 

1. Aplikace volá funkci CryptDataProtect a specifikuje zdrojová data 

a dodatečnou entropii. Pokud není zadána entropie, pak může data dešifrovat 

jakákoliv jiná aplikace spuštěná aktuálních uživatelem. 

2. CryptProtectData patří do rodiny funkcí CryptoAPI, které se nachází 

v knihovně Crypt32.dll. Odsud je požadavek poslán zabezpečeným RPC 

(Remote Procedure Call) kanálem službě LSA (Local Security Authority). 

3. Skutečné šifrování dat probíhá právě v LSA, která po zašifrování pošle data 

RPC kanálem zpět knihovně Crypt32.dll a odsud zpět do aplikace. 

 

Proces šifrování dat 

Na začátku se vezme aktuální uživatelské heslo, aplikuje se na něj PBKDF2 

algoritmus (SHA512), čímž získáme klíč k dešifrování Master Key a pokusíme se ho 

dešifrovat. Jestliže dešifrování selže (Master Key má platnost přibližně 90 dní a tudíž 

může být zašifrován jiným uživatelským heslem) systém použije hash následujícího 

uživatelského hesla ze souboru CREDHIST (Credentials history), a opět zkouší 

dešifrovat Master Key. Proces se opakuje, dokud nejsou vyčerpány hashe ze souboru 

CREDHIST nebo není nalezen správný klíč k dešifrování Master Key. 
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 Ve chvíli, kdy se podaří úspěšně dešifrovat Master Key, vezme se jeho 512 bitů, 

smíchají se s náhodnými daty, případnou entropií a výsledek se použije jako symetrický 

klíč pro zašifrování cílových dat 256 bitovou AES šifrou [7] [8].  

1.1.3 Zabezpečení dat z pohledu koncového uživatele 

Pokud je potřeba zabezpečit pouze jednotlivé soubory nebo složky, je ve Windows 7 (od 

verze Professional) dostupná služba EFS (Encrypted File System). Služba je dostupná ve 

vlastnostech souboru/složky v části atributy – šifrovat obsah a zabezpečit tak data. 

Data jsou šifrována symetrickou 256 bitovou šifrou AES (EFS také využívá DPAPI) 

pomocí klíče zvaného FEK (File Encryption Key), který je dále zašifrován asymetrickou 

RSA šifrou s využitím veřejného klíče uživatele. Veřejný klíč je uložen v certifikátu, který 

je součástí uživatelského profilu [9]. Pokud při prvním použití EFS není dostupný žádný 

certifikát, EFS si vytvoří vlastní. Zašifrovaný FEK klíč je poté uložen spolu 

se zašifrovanými daty (viz Obr. 3 a 4).  

Pro případ ztráty uživatelského klíče je k datům vložen i FEK zašifrovaný pomocí 

veřejného klíče recovery agenta (obvykle administrátor). Když dojde ke ztrátě 

uživatelského certifikátu se soukromým klíčem, je možné data dešifrovat pomocí 

soukromého klíče recovery agenta [10]. 

 

Obr. 3: Šifrování EFS 
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Obr. 4: Dešifrování EFS 

  

EFS je služba uvedená v souborovém systému NTFS od verze 3.0, tudíž zašifrovaná 

data zkopírovaná na flash disk nebo jiné externí médium s jiným souborovým systémem 

jsou automaticky dešifrována. To platí i pro data posílaná po síti přes Windows sdílení 

SMB (Server Message Block). 

Windows 7 dále nabízí jednoduchého průvodce zálohováním uživatelského 

certifikátu na externí disk pro případ ztráty. 

Ne vždy stačí šifrovat pouze soubory, k šifrování celých diskových oddílů nebo 

disků je ve Windows 7 (Enterprise a Ultimate) dostupný nástroj BitLocker. Tento nástroj 

umožní šifrovat disk opět 128 nebo 256 bitovou AES šifrou s využitím Diffuser algoritmu 

[11]. Zvýšit bezpečnost lze i uložením hesla v TPM modulu (Trusted Platform Module), 

který při spuštění systému kontroluje, jestli s počítačem a jeho daty nebylo manipulováno. 

Kdo nemá k dispozici TPM modul, může klíč uložit i na externí disk. 

1.2 Zabezpečení Windows 8/8.1 

Windows 8 prodělal velmi výraznou změnu uživatelského prostředí směrem ke 

sjednocení systému pro stolní počítače i dotykové tablety. Z hlediska bezpečnosti dat se 

změnilo mnohé. Spouštění systému je nyní bezpečnější díky podpoře SecureBoot 

a ELAM (Early Launch Anti-malware). Hned po instalaci je k dispozici antivirový 

software Windows Defender a přihlášení je možné pomocí Microsoft online účtu. 

1.2.1 Přihlášení do systému 

Nyní je možné se do systému přihlásit pomocí Microsoft účtu (místo uživatelského jména 

se zadává e-mailová adresa), ovšem šifrování a ukládání přihlašovacích údajů se 

nezměnilo a rovněž údaje k online účtu jsou uloženy lokálně. 
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Přibyla možnost přihlásit se také pomocí 4 místného PINu nebo gest nakreslených 

do obrázku. Ani jedna z těchto metod ovšem nezvyšuje bezpečnost systému, naopak ji 

snižuje. PIN i gesta jdou totiž poměrně lehce obnovit skrz účet s administrátorskými 

právy. Tyto metody přihlášení jsou tedy rychlejší, ale na úkor bezpečí. 

Počínaje Windows 8.1 je součástí systému i aplikace na přihlášení pomocí otisků 

prstů a již není potřeba instalovat software třetích stran. O přihlášení se stará Windows 

Biometrics Framework (WBF). 

1.2.2 Zabezpečení dat z pohledu vývojáře 

Samotné CryptoAPI nové generace (CNG) nedoznalo žádných změn, ovšem nadřazená 

vrstva DPAPI byla inovovaná pro potřeby sdílení šifrovaných dat a dostala jméno DPAPI 

New Generation (DPAPI-NG). Původní DPAPI totiž nepočítalo ve své implementaci 

s tím, že by se šifrovaná data dala dešifrovat na jiném počítači, což nová verze řeší.  

Uživatelská data jsou šifrovaná pomocí klíče CEK (Content Encryption Key) a ten 

je zašifrován klíčem KEK (Key Encryption Key). Po zašifrování vznikne „data blob“, 

nově ve formátu ANS.1 [12]. Bližší detaily o použitých kryptografických primitivech 

Microsoft neudává a zatím není dostupná ani podrobnější analýza od jiných vývojářů. 

Nelze ovšem očekávat velké rozdíly oproti starším Windows 7, které použivaly šifrování 

AES256 [13]. 

1.2.3 Zabezpečení dat z pohledu koncového uživatele 

EFS ve Windows 8 nedoznalo žádných změn, zato BitLocker dostal několik nových 

funkcí. Ovšem použité metody šifrování dat, popř. šifrovacích klíčů zůstaly stejné. Nové 

funkce [14]: 

 Pre-provisioning – nyní lze povolit šifrování disku pomocí BitLockeru ještě 

před instalací systému. V průběhu instalace se vygeneruje náhodný klíč, který 

se ukládá nešifrovaně a využije se k šifrování dat. Po instalaci stačí potvrdit 

použití BitLockeru a klíč se uloží už v šifrované podobě. 

 Šifrování pouze využitého místa na disku – dříve BitLocker šifroval celý 

disk, včetně „prázdného místa“, nyní může šifrovat pouze části, které 

obsahují uživatelská data, čímž se proces značně urychlí. 

 Změna PINu nebo hesla – pokud administrátor použije BitLocker k šifrování 

disku, může poté i uživatel bez administrátorských práv změnit PIN (popř. 

heslo). Samozřejmě musí znát PIN aktuální. 

 Odemčení po síti – pokud je počítač ve stejné doméně, je možné ho 

odemknout při startu po síti bez jakékoliv intervence uživatele. 

 Šifrování sdílených CSV oddílů a disků v síti SAN 

1.3 Serverové verze Windows 

Windows 7 je desktopová verze systému Windows NT 6.1 a Windows Server 2008 

R2 je serverová verze téhož systému, proto se jádro a další poskytované kryptografické 
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služby shodují. Stejná shoda platí pro Windows 8 a Windows Sever 2012, které jsou 

založeny na Windows NT 6.2. Další verze systému přinesla pouze minimální změny, 

i přes to ji Microsoft označuje jako Windows NT 6.3 (Windows 8.1, Server 2012 R2).   

1.4 Zabezpečení Ubuntu 

Jedná se o pravděpodobně nejrozšířenější linuxovou distribuci na desktopových stanicích. 

Za svou popularitu vděčí především velké uživatelské přívětivosti, poměrně široké 

podpoře hardwaru i mnoha předinstalovaným nástrojům pro nejrůznější činnosti. 

Zkoumané verze jsou 13.10 a 14.04. 

1.4.1 Přihlášení do systému 

Ubuntu v základu nabízí pouze klasické přihlášení prostřednictvím uživatelského jména 

a hesla. Údaje o uživateli se ukládají do souboru /etc/passwd, kde jsou kromě 

uživatelského jména i další informace: 

 Údaje o uložení hesla v systému 

 Uživatelské ID 

 Skupinové ID 

 Dodatečně informace k ID (např. celé jméno, telefon,…) 

 Absolutní cesta k domácí složce 

 Absolutní cesta k shellu 

Samotné heslo je uloženo jako hash v souboru /etc/shadow, někdy též nazývaném 

jako stínový soubor. Je možné vybrat si hned z několika hashovacích algoritmů: MD5, 

Blowfish, NT, SHA256 a nakonec nejbezpečnější SHA512 [15]. 

Struktura souboru má tuto podobu: 

$ ID (typ hashe) $ salt (data navíc sloužící ke zvýšení bezpečnosti) $ samotný hash 

hesla 

1.4.2 Zabezpečení dat z pohledu vývojáře 

Základním kamenem pro šifrování na linuxových operačních systémech je Crypto API 

[16], které je přítomné v linuxovém jádře (kernelu). Stejně jako u Windows k němu 

aplikace nepřistupují přímo, ale prostřednictvím několika mezivrstev. Crypto API totiž 

obsahuje pouze implementace asymetrických a symetrických šifer (DES, 3DES, 

Blowfish, AES,…), šifrovacích módů (ECB, CBC, CFB, CTR,…), autentizaci (HMAC) 

a v neposlední řadě i implementaci hashovacích algoritmů (MD5, SHA1,…) [17]. 

Vyšší systém, který se v linuxových systémech stará o šifrování a obecně bezpečnost 

dat se nazývá dm-crypt, ten je součástí vrstvy pracující s blokovými zařízeními device 

mapper (viz Obr. 5). Dm-crypt je pořád relativně nízkoúrovňový systém, tudíž 

neumožňuje použití více hesel, neukládá do hlavičky šifrovaných dat záznamy o použité 

šifře, hashi s heslem, ani sám o sobě nekontroluje správnost zadaného hesla. 
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Obr. 5: Diskové šifrování v linuxu 

Utilita pro ovládání dm-cryptu se nazývá cryptsetup. Dnes již používaný v upravené 

podobě jako LUKS (Linux Unified Key Setup). Pokud disk, případně oddíl, zašifrujeme 

pomocí tohoto nástroje, doplní se do hlavičky dat údaje o použité šifře, šifrovacím módu, 

použitém hashi a kontrolní součet hlavního klíče. Hlavní klíč je pseudo-náhodně 

generovaný pomocí linuxového jádra, konkrétně /dev/urandom. Poté je hlavní klíč 

zašifrován uživatelským heslem, na které se aplikuje metoda PBKDF2. Heslo se ukládá 

jako hash SHA1, což dnes již nemusí být dostatečně bezpečná metoda. Díky 

dvouúrovňovému šifrování je tedy možné změnit heslo bez nutnosti šifrovat celý oddíl 

znovu [18][19]. 

1.4.3 Zabezpečení dat z pohledu koncového uživatele 

V Ubuntu lze už při instalaci zvolit šifrování /home složky, kde se nachází všechna 

uživatelská data. Použita je 256 bitová šifra AES. Pro šifrování se využívá systém 

eCryptfs, což je tzv. „stackable“ filesystem, vrstva nad běžně používaným souborovým 

systémem, jako je ext3 nebo ext4. ECryptfs nepracuje s bloky dat nebo diskovými oddíly, 

ale šifruje přímo jednotlivé soubory. Metadata o šifrování se ukládají přímo k šifrovaným 

souborům, to sice soubory trochu zvětší, ale má to i spoustu výhod: 

 Různí uživatelé mohou používat různé šifrovací klíče k souborům 

 Můžete jednoduše kopírovat nebo přesouvat data a k dešifrování stačí pouze 

správný klíč 

 Dešifrovat soubor mohou i jiní uživatelé, pokud jim dáte správný klíč 
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 Lze použít typickou inkrementální zálohu, protože lze bez problémů sledovat 

změny jednotlivých souborů 

Samozřejmě takovéto šifrování má i svoje nevýhody, jako hlavní je vyšší zátěž CPU. 

Pokud v Ubuntu použijete šifrování domovského adresáře, změní se i umístění 

vašich dat, nyní budou v /home/.ecryptfs/UŽIVATEL/.Private. a samotná 

konfigurace eCryptfs je v /home/.ecryptfs/UŽIVATEL/.ecryptfs [20]. 

1.5 Zabezpečení Debianu 

Debian je opět systém postavený na linuxovém jádře. Je oblíbený především mezi 

zkušenějšími uživateli, neobsahuje totiž tolik předinstalovaného softwaru a uživatel má 

větší možnosti si vše nakonfigurovat a doinstalovat dle vlastních potřeb. Dříve zmíněné 

Ubuntu je ve skutečnosti založené na Debianu.  

Jádro systému, tzv. kernel, je prakticky stejný pro všechny linuxové distribuce, liší 

se většinou jen balíčkovací systémy, grafické prostředí a předinstalovaný software. 

Základní kameny linuxového šifrování, Crypto API a device mapper s dm-cryptem jsou 

tudíž obsaženy i v Debianu. V této práci se zabýváme vydáním 7.0 wheezy. 

1.5.1 Přihlášení do systému 

Při instalaci systému je potřeba zvolit heslo pro kořenového uživatele root, i pro běžného 

uživatele, který bude s počítačem pracovat. Není vhodné pracovat s linuxovým systémem 

jako root uživatel, protože potencionální útočník má poté mnohem vyšší práva v systému 

a může napáchat větší škody. Uživatelská hesla se opět ukládají do stínového souboru 

\etc\shadow jako SHA512 hash.  

Velice silný nástroj pro autentizaci uživatele v linuxu je i PAM (Pluggable 

Authentication Modules). PAM umožňuje nastavit pro různé aplikace rozdílnou 

autentizaci uživatele, je ovšem potřeba, aby daná aplikace byla uzpůsobena pro použití 

PAM. Většina aplikací v Debianu ovšem tyto moduly podporuje a není problém je použít. 

Možnosti jsou široké, uživatel může být autentizován pomocí biometrických údajů (otisk 

prstu, hlas, obličej), pomocí certifikátu, čipové karty nebo i klasického hesla. Heslo není 

nutné ověřovat jen vůči souboru /etc/passwd (popř. /etc/shadow), ale lze ověřit i vůči 

serverovým databázím. PAM umožňuje nastavit jednotlivým uživatelům práva jen 

k některým aplikacím, případně jim časově omezit přístup k účtu a mnoho dalšího. 

Přístupová hesla jsou ukládána jako SHA512 hashe, dnes jeden z nejbezpečnějších 

hashovacích algoritmů [21]. 

1.5.2 Zabezpečení dat z pohledu koncového uživatele 

Jelikož jádro Debianu se shoduje s jádrem použitým v Ubuntu, vývojáři zde mají stejné 

možnosti a tudíž se budeme zabývat pouze možnostmi zabezpečení pro uživatele. 

Šifrování diskových oddílů 

Už při instalaci umožňuje Debian (ostatně stejně jako Ubuntu) vytvoření šifrovaných 

LVM (Local Volume Management) oddílů. Což je bezpečnější řešení, než pouze 

šifrování /home složky v Ubuntu, protože se šifrují i různé konfigurační soubory a další 
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data aplikací. Pro šifrování se používá právě dm-crypt [22]. 

Šifrování souborů a složek 

Bohužel v Debianu není žádná aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která by 

dokázala šifrovat data nebo složky. Lze sice využít dm-crypt, ale bylo by to velice 

komplikované řešení, častěji se pomocí dm-cryptu pouze vytvoří šifrovaný kontejner, ten 

se namountuje při startu systému a do něho se zapisují šifrovaná data.  

Ovšem problém šifrování jednotlivých souborů není neřešitelný a velmi často se 

využívá nástroj dostupný ve většině repozitářů distribucí, EncFS (Encrypted Filesystem). 

Po instalaci stačí vytvořit dvě složky, jednu pro zašifrovaná data a druhou pro 

nezašifrovaná. Poté obě namountujete. Ve složce s šifrovanými daty se vytvoří soubor 

s šifrovacím klíčem, který je zašifrován vámi zvoleným heslem. Pak stačí jenom 

kopírovat soubory do složky s nešifrovanými daty, každý soubor se zašifruje a změní se 

i jeho název a přípona, tudíž útočník nemůže nijak identifikovat, o jaký typ souboru se 

jedná. Samozřejmě se dají nastavit rozličné parametry, jako je použitá šifra, mód šifry, 

způsob přejmenovaní a další. 

1.6 Zabezpečení OS X 

OS X je operační systém společnosti Apple a je určen výhradně pro jejich vlastní 

hardware. Stolní počítače iMac, notebooky MacBook, případně v upravené podobě pro 

Apple TV. Vychází z UNIXového jádra spolu s knihovnami z BSD a GNU systémů. OS 

X se snaží především o uživatelskou přívětivost a ucelený design. Z nejpoužívanějších 

operačních systémů je dnes jediný, který zvládl zachytit i příchod obrazovek s velkým 

rozlišením a přizpůsobit tomu uživatelské prostředí. Díky velice omezenému rozsahu 

hardwaru, který tento OS podporuje, se jedná o stabilní a relativně bezúdržbový systém 

pro běžné uživatele. Předmětem práce jsou verze 10.8 a 10.9. 

1.6.1 Přihlášení do systému 

V základu je možná autentizace uživatele pouze pomocí uživatelského hesla. Od 

verze systému 10.7 Lion jsou hesla ukládána do souboru 
/var/db/dslocal/nodes/Default/users/username.plist.  

Heslo se zabezpečí pomocí PBKDF2, přidají se náhodná data (kryptografická sůl) 

a provede se hashovací algoritmus SHA512. Můžeme říci, že se jedná v dnešní době 

o velice bezpečnou metodu ukládání hesel v porovnání s ostatními systémy. Problém 

ovšem nastane, když uživatel povolí volbu automatického přihlášení. Poté se heslo uloží 

do složky /etc/kcpassword a je zašifrováno pouze pomocí metody XOR. Použije se 11 

bitový náhodně generovaný klíč, který se v případě delšího hesla opakuje stále dokola. 

Pro delší hesla, u kterých je potřeba opakovat klíč, není šifra bezpečná a případné 

prolomení by netrvalo déle, než pár minut [23]. 

1.6.2 Zabezpečení dat z pohledu vývojáře 

O ukládání citlivých údajů se v OS X stará služba Keychain (klíčenka). Umožňuje ukládat 

hesla, šifrovací klíče, certifikáty a poznámky pro jednoho nebo více uživatelů. Pro 

uživatele jsou tato data dostupná po přihlášení do systému, ale lze pro ně nastavit 
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i nezávislé heslo. K uloženým údajům mohou přistupovat aplikace s využitím Keychain 

Services API. Uživatelská aplikace pro přístup k heslům se nazývá Keychain Access.  

Tento jednotný systém ukládání hesel má výhodu v tom, že ulehčí práci 

programátorům, zjednoduší zálohu údajů a zároveň uživatel nemusí mít strach, že 

aplikace třetích stran nezachází s jeho hesly bezpečně. Keychain Services používá 

k šifrování dat symetrickou šifru Triple DES. A vše je uloženo v souboru: 

~/Library/Keychains/login.keychain [24]. 

Kromě Keychain Services nabízí OS X dvě další API využitelné pro zabezpečení 

uživatelských dat. První z nich je Cryptographic Message Syntax Services (CMS). Slouží 

k zašifrování a podepsání S/MIME zpráv, což jsou zprávy elektronické pošty. Umožňuje 

i pouze elektronický podpis nebo pouze šifrování zpráv a teoreticky lze použít pro 

jakékoli zprávy odesílané v OS X.  

Druhé API má poněkud delší název Certificate, Key, and Trust Services API. Stará 

se o autentizaci, správu certifikátů, veřejných a soukromých klíčů i symetrických klíčů 

v OS X. Možnosti použití jsou následující: 

 Vytváření certifikátů a asymetrických klíčů 

 Přidávání nebo odstraňování certifikátů a klíčů z klíčenek (keychains), 

používání klíčů k šifrování a dešifrování dat 

 Získání informací o certifikátu, jako je asociovaný soukromý klíč, vlastník 

certifikátu atd. 

 Přidávání kořenových certifikátů 

 Vytváření a manipulace s přístupovými právy a jejich svázání s konkrétním 

certifikátem 

 Konverze certifikátu do/z přenosné reprezentace 

K těmto API jsou dostupné další 3 doplňkové pro šifrování dat [25]: 

 Security Transforms API – poskytuje podporu pro elektronické podpisy 

a jejich ověření, symetrickou kryptografii a Base64 

 Common Crypto – nízkoúrovňové C API, není tak přímočaré jako předchozí 

Security Transforms, ale nabízí více možností pro symetrickou kryptografii, 

různé šifrovací módy, hashovací funkce a další 

 CDSA/CSSM – poslední API se věnuje ostatním, dříve nezmíněným, 

úlohám, jako např. asymetrické kryptografii 

1.6.3 Zabezpečení dat z pohledu koncového uživatele 

Na tzv. full disk encryption, neboli šifrování celého pevného disku popř. diskového 

oddílu, se používá v OS X software nazývaný File Vault 2. Šifrovat celý pevný disk, 

včetně operačního systému, je možné až po instalaci samotného OS.  Pro šifrování se 

používá 128 bitová AES-XTS šifra a se systémem lze pracovat i během samotného 

šifrování dat. Po zašifrování dat je uživatel vybídnut k zapsání 24 místného recovery key, 

klíče pro obnovení dat v případě zapomenutí hesla.  

Při šifrování celého disku je potřeba vložit novou vrstvu mezi stávající souborový 
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systém (HFS Plus) a šifrovaná data. Apple tuto vrstvu nazývá CoreStorage a může být 

použita pro více věcí, než jen šifrování, např. snapshoty a online migrace systému 

(v linuxových systémech je obdoba device mapper).  

Během šifrování disku se vedle klasického Macintosh HD oddílu vytvoří nový 

Recovery HD oddíl, který obsahuje zašifrovaný hlavní šifrovací klíč (master key). Dále 

nový oddíl obsahuje nový UEFI boot kód, který se před zavedením systému postará 

o dešifrování dat. Kdybychom totiž měli celý disk, včetně systémových souborů, 

zašifrovaný, nešlo by systém vůbec spustit. Tvůrci OS se s tímto problémem vyrovnávají 

různými způsoby, např. vytvořením malého nešifrovaného oddílu. Apple zvolil 

modifikaci UEFI (nástupce BIOSu, slouží pro kontrolu hardwaru a zavedení operačního 

systému). 

Asi nejdůležitější soubor v novém Recovery oddílu je EncryptedRoot.plist.wipekey, 

který obsahuje všechny potřebné informace k získání hlavního šifrovacího klíče 

z uživatelského hesla nebo recovery kódu a je také zašifrován pomocí AES-XTS 

s nulovým tweak kódem. Dešifrovaný EncryptedRoot.plist má XML strukturu a obsahuje 

tyto důležité informace: 

 PassphraseWrappedKEKStruct(1) 

 PassphraseWrappedKEKStruct(2) 

 KEKWrappedVolumeKeyStruct(1) 

 KEKWrappedVolumeKeyStruct(2) 

Hlavní šifrovací klíč je odvozen z uživatelského hesla nebo z recovery kódu. Jelikož 

hlavní klíč je v obou případech stejný, ale vstup pro dešifrování se může měnit, je potřeba 

použít ještě „meziklíč“. Tento meziklíč se nazývá KEK (Key encryption key). 

Za prvé je potřeba popsat, jak lze KEK odvodit z uživatelského hesla. Na heslo se 

nejprve použije PBKDF2 algoritmus a výsledek se použije jako AES klíč pro dešifrování 

KEK. PBKDF2 používá v tomhle případě jako pseudo-náhodnou funkci HMAC-SHA256 

a také přidanou kryptografickou sůl. Počet iterací je ve výchozím stavu 41000, přičemž 

se může zvýšit, když je k dispozici dostatečný výpočetní výkon. 

Pomocí dešifrovaného KEK klíče můžeme opět pomocí AES dešifrovat hlavní klíč 

(viz Obr. 6). Oba zašifrované klíče (KEK a hlavní klíč) mají délku 24 bajtů. Ovšem 

v dešifrované podobě pouze 16 bajtů, jelikož prvních 8 bajtů je výchozí hodnota 0xA6, 

jiná hodnota by znamenala špatný dešifrovací klíč. 

Při použití recovery kódu proběhne stejný proces jako s uživatelským heslem. Jestli 

je použit místo hesla privátní klíč z certifikátu, je potřeba získat KEK ze struktury 

KeyWrappedKEK, místo z PassphraseWrappedKEK. 
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Obr. 6: Dešifrování v programu File Vault 2 

AES-XTS je bloková šifra, která používá dva klíče (klíč 2 je známý jako tweak key) 

a tweak hodnotu i. Její výhoda spočívá hlavně v tom, že oproti AES EBC po zašifrování 

dvou stejných bloků vzniknou různé výsledky, což významně zvyšuje bezpečnost. Při 

použití AES-XTS pro zašifrování diskového oddílu se jako klíč1 použije hlavní šifrovací 

klíč a jako klíč2 je použita hodnota Logical Volume Family UUID, která se nachází 

v zašifrovaných metadatech [26]. 

2 POUŽITÁ KRYPTOGRAFICKÁ 

PRIMITIVA 

Tato kapitola se zabývá v textu použitými kryptografickými primitivy, která jsou 

implementována v diskutovaných operačních systémech. Jedná se o symetrické 

a asymetrické šifry, hashovací funkce a metody pro ustanovení klíčů. 

2.1 Šifry 

Šifry lze v základní podobě dělit na symetrické a asymetrické. Symetrické šifry používají 

pro šifrování a dešifrování dat stejný tajný klíč. Jejich výhody jsou malá výpočetní 

náročnost a kratší délka klíče, díky tomu se používají hlavně pro šifrování velkého 

množství dat. Hlavní nevýhodou je, že pro více osob musíme použít více klíčů a s tím 

spojené problémy s přenosem a aktualizací klíčů. Asymetrické šifry proti tomu používají 
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klíče 2, veřejný pro šifrování dat a soukromý pro jejich dešifrování. Veřejný klíč může 

osoba dát volně k dispozici a kdokoli dané osobě dokáže zašifrovat zprávu. Nevýhodou 

asymetrických šifer je vyšší výpočetní náročnost a větší délka klíče, proto se používá 

hlavně u menšího množství dat. 

2.1.1 Symetrické šifry 

Symetrické šifry lze dále dělit na proudové a blokové. Proudové šifrují data v pořadí, 

v jakém přichází bit po bitu, zatímco blokové šifry pracují s bloky dat o dané velikosti 

a používají různě bezpečné šifrovací módy. 

Proudové šifry 

S proudovými šiframi se u operačních systémů setkáme pouze výjimečně. Využívá 

se pouze šifrování pomocí exkluzivní disjunkce (XOR). Bit po bitu se provádí s klíčem 

a zprávou funkce XOR. Klíč často není stejně dlouhý jako zpráva a po vyčerpání jeho 

délky se znovu opakuje, což významně snižuje bezpečnost šifry. 

Blokové šifry 

Většina operačních systémů podporuje starší blokové šifry, jako jsou RC4, DES, 

3DES nebo Blowfish. Dnes se ovšem většina z nich nepoužívá díky objeveným 

zranitelnostem a za dostatečně bezpečnou je považována šifra AES. Tato šifra vznikla 

původně s názvem Rijndael a vyhrála soutěž o nahrazení již zastaralé DES šifry. Pracuje 

s bloky velkými 128 nebo 256 bitů a s délkou klíče od 128 do 512 bitů. Zatímco velikost 

datových bloků je omezená na 256 bitů, délka klíče omezená není. Provádí 10 iterací 

se 128bitovými klíči, 12 iterací se 192bitovými klíči a 14 iterací se 256bitovými klíči. 

Samotné šifrování probíhá ve čtyřech krocích SubBytes, ShiftRows, MixColumns 

a AddRoundKey. 

Šifrovací módy 

Základní šifrovací mód je ECB (Electronic CodeBook), kdy jsou všechny bloky 

šifrované stejným způsobem a tudíž dva stejné bloky dat budou mít stejnou zašifrovanou 

podobu. Z bezpečnostního hlediska je tato metoda lehce prolomitelná. U většiny 

operačních systémů se můžeme setkat s implementací módu CBC (Cipher-Block 

Chaining). Zde je každý blok původní zprávy XORován s šifrovým textem bloku 

předchozího. Další pokročilejší módy jsou např. PCBC (Propagating Cipher-Block 

Chaining), CFB (Cipher Feedback), OFB (Output Feedback) a CTR (Counter). Ani jeden 

z nich ovšem není vhodný pro diskové šifrování, kde se setkáváme s charakteristickými 

bloky dat (samé nuly), které mohou útočníkům zjednodušit prolomení šifry nebo 

manipulaci se zašifrovanými daty. Pro šifrování diskových oddílů byly speciálně 

vyvinuty módy LRW, XEX a XTS, přičemž nejpoužívanější a v dnešní době 

nejbezpečnější je XTS. XTS mód používá 2 klíče, šifrovací a tzv. tweakovací, často se 

tyto klíče odvozují pouhým rozpůlením původního šifrovacího AES klíče. 

2.1.2 Asymetrické šifry 

Díky svým vlastnostem se používají při zabezpečení dat hlavně pro šifrování 

symetrických šifrovacích klíčů. Zde se hojně využívá šifra RSA. Šifra je založena na 

velmi obtížné faktorizaci velkých čísel. Při tvorbě klíčů náhodně zvolíme prvočísla p a q, 

spočítáme jejich součin a s jeho pomocí a použitím matematických operací získáme 
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soukromý a veřejný klíč. Implementace RSA se řídí sadou standardů a doporučení 

PKCS #1. Dnes se považuje za bezpečnou délka klíče 2048, jelikož není znám algoritmus 

pro faktorizaci takto velkých čísel. Největší úspěšně faktorizované číslo mělo délku 768 

bitů. Jsou známy algoritmy, které by při použití kvantových počítačů faktorizaci 

umožnily v použitelném čase. Zatím ale výkon kvantových počítačů není dostatečný. 

Další využití spočívá v digitálních podpisech, kde se používá hlavně šifra DSA. Ta je 

založená na problému výpočtu diskrétního logaritmu, podobně jako třeba šifra ElGamal. 

Existuje i bezpečnější varianta ECDSA založená na eliptických křivkách, které díky svojí 

složitosti dovolují i použití kratšího klíče. 

2.1.3 Hashovací funkce 

Hashovací funkce umožňuje převod libovolně velkých vstupních dat na relativně krátký 

řetězec dat výstupních. Výstup je vždy stejně velký a malá změna na vstupu způsobí 

velkou změnu na výstupu. Existuje pouze velmi malá pravděpodobnost, že hashe různých 

dat budou stejné. Rekonstruovat původní data z hashe je prakticky nemožné, proto se 

v našem případě používá především pro ukládání uživatelských hesel, kdy při ověření 

hesla se hash znovu spočítá a porovná s již uloženým.  

Microsoft používá pro ukládání hesla NTLM hash, který vychází ze staršího LM 

hashe. Spoléhá se na DES šifrování a nevyužívá žádnou kryptografickou sůl. 

Implementovány jsou i starší hashovací funkce jako MD5 (na jejím prolomení 

s využitím kolizí úspěšně pracoval i český kryptolog Vlastimil Klíma) a SHA1. 

V současné době se používají hlavně SHA256 a SHA512, hromadně označované jako 

SHA2. Zde se využívá tří jednoduchých matematických operací, modulární sčítání, pravá 

rotace a XOR, pro výpočet výsledného hashe. I když SHA1 ani SHA2 nebyly zatím 

prolomeny, kvůli teoretickým slabinám byl vypsán konkurz na SHA3, který vyhrála 

funkce zvaná Keccak. 

2.1.4 RNG, ustanovení a generace klíčů 

Se zabezpečením dat souvisí i další algoritmy, než jenom samotné šifrování a hashovací 

funkce. U většiny úloh vykonávaných operačním systémem a souvisejících s kryptografií 

plní klíčovou roli generátor náhodných čísel (RNG). Rozlišujeme pravé generátory 

náhodných čísel, které se obvykle spoléhají na náhodné změny fyzikálních veličin 

(akustické, teplotní šumy,…) a pseudonáhodné generátory, které spoléhají na 

matematické algoritmy a snaží se co nejvíce přiblížit generování opravdu náhodných 

čísel. Pseudonáhodné generátory využívají např. princip lineárního kongruentního 

generátoru nebo Blum-Blum-Shub generátoru. 

Pro ustanovení klíčů na nezabezpečeném kanále se používá Diffie-Hellmanův 

algoritmus. Jeden z účastníků komunikace zvolí náhodné číslo p, grupu G a generátor 

grupy g. Oba účastníci si zvolí náhodné číslo a resp. b a spočítají si soukromý a veřejný 

klíč, který si poté vzájemně pošlou. Případný útočník nemůže komunikaci dešifrovat, 

jelikož by musel odhadovat čísla a a b. 

Pro generaci klíče z uživatelského hesla se velice často používá PBKDF2 algoritmus, 

který k uživatelskému heslu přidá kryptografickou sůl a provede daný počet iterací 

pomocí pseudonáhodné funkce. Většinou se používá HMAC-SHA1 nebo novější 
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HMAC-SHA512. Počet iterací závisí na požadované bezpečnosti a výkonu dostupného 

hardwaru, výpočet je totiž poměrně složitý. Obvykle se jedná řádově o tisíce iterací [27]. 

3 BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ DAT 

V RŮZNÝCH OS 

Nyní se zaměříme na 3 konkrétní operační systémy (Windows 8.1, Ubuntu, OS X) 

a prozkoumáme podrobněji možnosti a použití jejich kryptografických API pro 

zabezpečení dat. 

3.1 Windows 8.1 

V tomto systému je pro zabezpečení dat určeno především DPAPI, které významně 

vývojářům zjednodušuje práci. Stačí znát pouze dvě funkce, pro šifrování a dešifrování 

dat. Novinkou ve Windows 8 je i DPAPI-NG, které se stará o zpřístupnění zašifrovaných 

dat v Active Directory nebo na webu. 

3.1.1 DPAPI 

DPAPI používá dvě datové struktury, CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT, využívanou 

k zadávání hesla k datům, a samotný data BLOB. 

Pro použití DPAPI stačí v aplikaci nalinkovat knihovnu Crypt32.lib nebo dynamicky 

načítanou Crypt32.dll. Poté můžeme používat funkce CryptProtectData() pro zašifrování 

dat do BLOBu a CryptUnprotectData() pro jejich dešifrování. 

Popis parametrů funkce CryptProtectData(): 

BOOL WINAPI CryptProtectData( 

  _In_      DATA_BLOB *pDataIn, 

  _In_      LPCWSTR szDataDescr, 

  _In_      DATA_BLOB *pOptionalEntropy, 

  _In_      PVOID pvReserved, 

  _In_opt_  CRYPTPROTECT_PROMPTSTRUCT *pPromptStruct, 

  _In_      DWORD dwFlags, 

  _Out_     DATA_BLOB *pDataOut 

); 

 

 pDataIn [in] – ukazatel na strukturu DATA_BLOB, která obsahuje 

nezašifrovaná data 

 sZDataDescr [in] – volitelný parameter, který obsahuje string s popisem 

šifrovaných dat 

 pOptionalEntropy [in] – volitelný parameter obsahující heslo nebo jinou 

přídavnou entropii pro šifrování 

 pvReserved [in] – rezervováno pro pozdější použití, musí se nastavit na 

NULL 
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 pPromptStruct [in] – další z volitelných parametrů, ukazatel na strukturu, 

poskytuje informace, jak a kdy se mají zobrazit výzvy k zadání hesla 

 dwFlags [in] – může nabývat hodnot: 

o CRYPTPROTECT_LOCAL_MACHINE – pokud je nastaveno, 

může data dešifrovat jakýkoli uživatel PC 

o CRYPTPROTECT_UI_FORBIDDEN – pokud je nastaven tento 

příznak a je potřeba uživatelské rozhraní pro šifrování nebo 

dešifrování dat, vrací GetLastError 

o CRYPTPROTECT_AUDIT – generuje audit při šifrování 

i dešifrování dat 

 pDataOut [out] – ukazatel na DATA_BLOB, který přijímá šifrovaná data 

Funkce CryptUprotectData() má velice podobné parametry, liší se pouze ve dvou: 

 ppszDataDescr [out] – ukazatel na string, který popisuje zašifrovaná data 

 dwFlags [in]  

o CRYPTPROTECT_VERIFY_PROTECTION – ověřuje správné 

zabezpečení DATA_BLOBu, v případě problémů vrací 

CRYPT_I_NEW_PROTECTION_REQUIRED 

K šifrování dat dostupných v cloudu se využívá DPAPI-NG, které obsahuje více 

funkcí. Pro prosté šifrování dat se používá NCryptProtectSecret a NCryptUnprotectSecret 

[28]. 

3.1.2 .NET Framework 

V .NET frameworku využívá DPAPI třída ProtectedData z knihovny System.Security.dll 

a její dvě metody Protect a Unprotect. Jako vstupní parametr je vždy použito pole hodnot. 

Příklad [29]: 

public class DataProtectionSample 

{ 

// Vytvoření pole s dodatečnou entropií pro šifrování  

static byte [] s_aditionalEntropy = { 9, 8, 7, 6, 5 }; 

 

public static void Main() 

{ 

//Jednoduché pole zdrojových dat  

   

byte [] secret = { 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 }; 

 

//Šifrování 

byte [] encryptedSecret = ProtectedData.Protect(secret, s_aditionalEntropy, 
DataProtectionScope.CurrentUser); 
 

Console.WriteLine("The encrypted byte array is:"); 

PrintValues(encryptedSecret); 

   

// Dešifrování  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh706802%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh706802%28v=vs.85%29.aspx
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byte [] originalData = ProtectedData.Unprotect(encryptedSecret, 
s_aditionalEntropy, DataProtectionScope.CurrentUser); 
 

Console.WriteLine("{0}The original data is:", Environment.NewLine); 

PrintValues(originalData); 

 

 } 

 

} 

 

3.2 Ubuntu 

Základem linuxového šifrování je Crypto API dostupné přes knihovnu linux/crypto.h. 

Jedná se o kernel modul, na kterém jsou založeny vyšší systémy pro zabezpečení dat 

v linuxu, jako je např. IPsec nebo dm-crypt. Je určený pro vývojáře kernelu a ne pro běžné 

uživatelské aplikace. Z těchto důvodů pro crypto.h neexistují ani žádné manuálové 

stránky.  

Přesto existuje možnost, jak Crypto API ve svých aplikacích využít, jedná se 

o framework CryptoDev, ten byl původně uveden pro OpenBSD a později portován pro 

linuxové systémy. Ve výchozí instalaci Ubuntu bohužel framework není dostupný.  

Jelikož se s použitím crypto.h v běžné aplikaci v praxi nesetkáme, nemá smysl se 

s ním blíže zabývat. Naopak se můžeme zaměřit na využití kernel modulu dm-crypt pro 

šifrování dat.  

Celý proces předvedeme na vytvoření 512MB šifrovaného oddílu, kam lze umístit 

důležitá data. 

Prvním krokem je instalace utility cryptsetup starající se o konfiguraci dm-cryptu. 

apt-get install cryptsetup 

 

Následuje vytvoření 512MB souboru „test“ s náhodnými daty pomocí příkazu „dd“, 

který v linuxu slouží pro práci se soubory. 

dd if=/dev/random of=/root/test bs=1M count=512 

 

Ještě před formátováním souboru je potřeba vytvořit LUKS (standard pro šifrování 

oddílů) oddíl. 

cryptsetup -y luksFormat /root/test 

 

Budeme požádáni o zadání hesla k našemu oddílu. Nyní máme vytvořený šifrovaný 

oddíl a po zadání hesla k němu můžeme přistupovat. Už stačí jenom vytvořit souborový 

systém a připojit oddíl k nějaké naší složce. 

mkfs.ext4 -j /dev/mapper/sifrovanyoddil 

mount /dev/mapper/sifrovanyoddil /mnt/tajnesoubory 
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3.3 OS X 

V systému od Applu mohou vývojáři využít buď komplikovanější, ale zároveň s více 

možnostmi Common Crypto API nebo pro implementaci jednodušší Security Transforms 

API. 

3.3.1 Použití Security Transforms k šifrování dat 

1. Vytvoření objektů  

SecTransformRef encrypt = NULL, decrypt = NULL; 

 

encrypt = SecEncryptTransformCreate(cryptokey, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

decrypt = SecDecryptTransformCreate(cryptokey, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

2. Nastavení vlastností objektů jako délku doplnění klíče (padding), inicializační 

vektor aj. V příkladu je použit PKCS #7 padding. 

SecTransformSetAttribute(encrypt,kSecPaddingKey,kSecPaddingPKCS7Key, 

&error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

SecTransformSetAttribute(decrypt,kSecPaddingKey,kSecPaddingPKCS7Key, 

&error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

3. Nastavení vstupních atributů a spuštění transformací [30] 

CFDataRef sourceData = ... 

 

CFDataRef encryptedData = NULL; 

CFDataRef decryptedData = NULL; 

CFErrorRef error = NULL; 

 

/* Použití sourceData jako vstup pro šifrování. */ 

SecTransformSetAttribute(encrypt,kSecTransformInputAttributeName, 

sourceData, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

/* Šifrování. */ 

encryptedData = SecTransformExecute(encrypt, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

/* Použití šifrovaných dat jako vstup pro dešifrování. */ 

SecTransformSetAttribute(decrypt, kSecTransformInputAttributeName, 

encryptedData, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 

 

/* Dešifrování. */ 

decryptedData = SecTransformExecute(decrypt, &error); 

if (error) { CFShow(error); exit(-1); } 
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3.4 Zhodnocení 

3.4.1 Přihlášení do systému 

Zde nabízí nejslabší ochranu Windows 8, používající už několik let pouze NTLM hashe 

uživatelských hesel. Hashe jsou založeny na dnes již slabé DES šifře a lze na ně snadno 

útočit pomocí Rainbow tables. Bezpečnost lze vylepšit nástrojem Syskey, který používá 

proudovou RC4 šifru, není ovšem defaultně spuštěn. Oproti tomu Ubuntu a OS X 

používají SHA512 hash (viz Tab. 1), který je považován za velmi bezpečný. Jediné riziko 

pro odhalení hesla nastává, když uživatel zvolí automatické přihlášení, heslo je poté 

pouze XORováno krátkým 11 bitovým klíčem, což platí pro oba systémy.  

3.4.2 Zabezpečení z pohledu vývojáře 

V této oblasti je těžké určit nejlepší systém. Windows 8 nabízí nízkoúrovňové CNG API 

s širokou paletou kryptografických metod a zároveň DPAPI-NG, které je maximálně 

zjednodušené a dokáže šifrovat/dešifrovat data pomocí dvou jednoduchých funkcí. 

Naopak OS X nabízí poměrně širokou paletu API pro ochranu dat. Na šifrování se nejvíce 

hodí nízkoúrovňové Common Crypto nebo opět jednodušší Security Transforms, které 

nabízí nejen symetrické šifrování dat, ale i podepisování a ověřování podpisů. Ubuntu 

bohužel neobsahuje v základu žádné využitelné API pro šifrování, vyjma CryptoAPI 

určené pro vývojáře kernelu, a spoléhá pouze na API vyšších programovacích jazyků. 

3.4.3 Zabezpečení z pohledu koncového uživatele 

Jak Windows 8 dopadl nejhůře v ukládání uživatelských hesel, tak zde naopak nabízí 

nejširší možnosti šifrování dat. Uživatel může šifrovat jednotlivé složky a soubory díky 

systému EFS pomocí 256 bitové AES šifry. Šifrování celého diskového oddílu je možné 

pomocí nástroje BitLocker (také 256AES). Ubuntu umožňuje buď šifrování /home složky 

nástrojem eCryptfs (256AES) nebo šifrování celého oddílu, jednotlivé soubory šifrovat 

nelze. Stejně je tomu i u OS X, kde má uživatel možnost zašifrovat pouze celý disk 

programem File Vault 2, který používá 128 bitovou AES šifru s XTS módem. 
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Tab. 1:  Poskytované kryptografické funkce jednotlivých operačních systémů 

  
Autentizace 

uživatele 
Dostupná API pro 

vývojáře 

Možnosti 
šifrování 
souborů 

Možnosti šifrování 
diskových oddílů 

Windows 
7 

NTLM hash 
Syskey (128RC4) 

CNG API, DPAPI 
EFS 256AES – 

klíč RSA 
Bitlocker -128, 256 AES 

s Diffuserem 

Windows 
8/8.1 

NTLM hash 
Syskey (128RC4) 

CNG API, DPAPI-
NG 

EFS 256AES – 
klíč RSA 

Bitlocker -128, 256 AES 
s Diffuserem 

Ubuntu 
SHA512 hash 

(MD5, Blowfish, 
SHA256) 

CryptoAPI, dm-
crypt 

eCryptfs 
(/home) – 256 

AES 

Šifrovaný LVM oddíl 
AES 

Debian 
SHA512 hash 

(MD5, Blowfish, 
SHA256) 

CryptoAPI, dm-
crypt 

Neumožňuje 
Šifrovaný LVM oddíl 

AES 

Mac OS 
X 

PBKDF2, SHA512 
hash 

 Common 
Crypto, Security 

Transforms 

Neumožňuje 
File Vault 2 – 128  

AES-XTS 

 

4 NÁVRH ZABEZPEČENÉHO ULOŽENÍ 

A PRÁCE S DATY NA WINDOWS 8 

Nejdříve se seznámíme s obecným návrhem bezpečného uložení dat v operačním systému 

a poté zhodnotíme možnosti kryptografických API poskytovaných Windows 8 na 

konkrétní aplikaci. 

4.1 Bezpečné ukládání dat 

K bezpečnému uložení dat je v první řadě nutné správně autentizovat uživatele. Jako 

ochrana před použitím slabého hesla slouží algoritmus PBKDF2 s počtem iterací v řádu 

desítek tisíc. Následně se přidá kryptografická sůl a je použit silný hashovací algoritmus. 

V praxi se používá stále bezpečný SHA512, ale doporučuje se nahrazení novějším SHA3. 

Po autentizaci může uživatel libovolně nakládat se svými daty. Bezpečné uložení 

spočívá v jejich zašifrování. Nejvhodnější je použít symetrickou blokovou šifru, hlavně 

díky její rychlosti. Nejpoužívanější je šifra AES s délkou klíče 128 nebo lépe 256 bitů. 

Aby shodné bloky dat po zašifrování neměly stejnou podobu, musí se zvolit i vhodný 

šifrovací mód. Pro diskové šifrování je považován za velmi bezpečný mód XTS. Používá 

dva různé klíče a nelze ovlivňovat jednotlivé bloky zašifrovaných dat. Naopak u šifrování 

souborů existují vhodnější módy, které dokáží zajistit i autentičnost dat, např. AEAD.  
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Díky délce klíče až 256 bitů jím nemůže být přímo uživatelské heslo a proto je klíč 

náhodně generován a dále šifrován symetrickou či asymetrickou šifrou (často s využitím 

PBKDF2 a dalších meziklíčů). Bezpečnější je klíč uložit mimo dosah případného 

útočníka. K tomu lze využít TPM modul nebo externí disk, flash disk. 

4.2 Ukázková aplikace v C# 

Možnosti bezpečného uložení dat ve Windows 8 lze předvést na aplikaci v jazyce C# (viz 

Obr. 7). Pro šifrování dat je využito DPAPI.  

Aby bylo možné používat DPAPI v námi vytvořeném projektu, je potřeba přidat 

jmenný prostor System.Security.Cryptography a přidat referenci na System.Security. 

O šifrování se stará třída ProtectedData s metodami Protect a Unprotect. Obě metody mají 

3 vstupní parametry – vstupní data (povinný), entropie (volitelný) a oprávnění (volitelný). 

 

Obr. 7: Aplikace využívající DPAPI 

Vstup s prostým textem a entropií musí být typu byte array, nejdříve tedy musíme 

převést string na byte array a poté načíst: 

byte[] entropie = 

System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(entropie.Text); 

byte[] puvodniData = 

System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(vstup.Text); 

 

Následně můžeme data zašifrovat, kvůli zobrazení překonvertovat na string 

a zobrazit: 

byte[] sifrovanaData = ProtectedData.Protect(puvodniData, entropie, 

opravneni); 

encdata.Text = BitConverter.ToString(sifrovanaData); 
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Při dešifrování vezmeme zašifrovaná data z textového pole, převedeme zpět na byte 

array, s použitím entropie dešifrujeme a zobrazíme: 

String[] arr = encdata.Text.Split('-'); 

byte[] array = new byte[arr.Length]; 

for (int i = 0; i < arr.Length; i++)  

array[i] = Convert.ToByte(arr[i], 16); 

 

byte[] originalData = Unprotect(array, s_aditionalEntropy); 

vystup.Text = System.Text.Encoding.Unicode.GetString(originalData); 

 

4.3 Skutečný průběh šifrování 

Vezmeme uživatelské heslo a aplikujeme na ně PBKDF2 algoritmus (konkrétně funkce 

SHA512). O uložení hesla se stará Local Security Authority (viz Obr. 8) a je uloženo jen 

po dobu trvání relace uživatele. Výsledný SHA512 hash slouží jako klíč k dešifrování 

Master Key, pokud dešifrování selže, dešifruje se pomocí aktuálního uživatelského hesla 

hash předchozího uživatelského hesla ze souboru CREDHIST a opět se systém pokusí 

dešifrovat Master Key. Pomocí Master Key, kryptografické soli (uložená v DPAPI blobu) 

a entropie poté dešifrujeme DPAPI blob. 

 

Obr. 8: Princip DPAPI 

Návrh DPAPI je z hlediska použitých kryptografických funkcí dostatečně bezpečný 

(256AES). Útočník by pro dešifrování dat musel znát aktuální uživatelské heslo 

i případnou entropii použitou při šifrování. 
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5 NÁVRH A REALIZACE OVĚŘOVACÍ 

APLIKACE PRO BEZPEČNÉ UKLÁDÁNÍ 

DAT 

Cílem aplikace je vyzkoušet dostupné kryptografické knihovny systému a zároveň rozšířit 

možnosti systému o pokročilejší kryptografické metody. Jako platformu pro tvorbu 

aplikace určené k zabezpečení dat jsem zvolil Windows 8, jelikož se jedná spolu se 

staršími Windows 7 o nejrozšířenější systém na klientských stanicích. Výsledná aplikace 

bude sloužit k šifrování dat v databázích SQL a to ne celé databáze, ale pouze vybraných 

sloupců. Tento způsob šifrování bude rychlejší a méně výpočetně náročný než šifrování 

celé databáze. Zároveň je pochopitelné, že často vůbec není potřeba šifrovat kompletní 

databázi, ale pouze citlivé údaje, např. počet přístupů, číslo platební karty, rodné číslo, 

atd. Aplikace je napsána v jazyce C# s využitím .NET framework a implementuje několik 

metod šifrování dat. Dvě metody využívající symetrického šifrování AES s autentizací 

dat a metoda využívající homomorfního šifrování. 

 Pro symetrické šifrování jsem použil jako první AES spolu s ověřením autentizace 

HMAC, tato metoda využívá pouze vestavěných knihoven z jmenného prostoru 

System.Security.Cryptography. Naopak další použitý mód AES-GCM, který je přímo 

určený k šifrování dat s kontrolou autentizace, využívá kromě knihoven Microsoftu i API 

Bouncy Castle určené pro šifrování dat. Jako poslední jsem implementoval metodu 

využívající homomorfního šifrování, což umožňuje provádět operace nad zašifrovanými 

daty, zpravidla jejich sčítání nebo násobení. Využil jsem k tomu Paillierův kryptosystém, 

který je označován jako částečně homomorfní. Umožňuje nad šifrovanými daty provádět 

pouze operaci sčítání, případně k zašifrovaným datům přičíst konstantu nebo je 

konstantou násobit [31]. 

5.1 Autentizace uživatele a generace klíče 

Aplikace umožňuje dvoufázovou autentizaci uživatele, při které se zároveň generuje 

šifrovací klíč. Z toho plyne výhoda, že klíč není potřeba ukládat v zařízení. Ukládání klíče 

přináší často jedno z největších nebezpečí pro šifrovaná data. Klíč uložený na disku 

počítače je potřeba dále chránit silným šifrováním. Další možnost může představovat 

TPM čip, ale ten není zdaleka běžnou součástí všech stanic. Nakonec můžeme klíč uložit 

na přenosný disk. 

Všechny zmíněné problémy lze eliminovat právě dvoufázovým ověřením uživatele 

a zároveň generací klíče. První fáze spočívá v zadání uživatelského hesla, tzv. ověření 

pomocí znalosti a druhá fáze ověřuje přítomnost certifikátu na přenosném disku, tzv. 

ověření předmětem. Následně použijeme uživatelské heslo spolu s veřejným klíčem 

z certifikátu a vytvoříme z nich šifrovací klíč (viz Obr. 9).  
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Obr. 9: Generace klíče 

Zadané heslo se ověřuje vůči hashi v textovém souboru vytvořenému pomocí 

derivace klíče PBKDF2 (HMACSHA512). K heslu se přidá kryptografická sůl a použije 

se hashovací funkce HMACSHA512 v zadaném počtu iterací, v našem případě 10000. 

Kryptografická sůl zabraňuje použití předem vygenerovaných „duhových tabulek“ 

s hashi často používaných hesel a velký počet iterací zvyšuje výpočetní náročnost 

provedení útoku hrubou silou.  

Pro účely práce použijeme certifikát vygenerovaný pomocí programu Visual Studio 

a ověřuji ho vůči SHA512 hashi uloženému opět v textovém souboru. Díky délce 

(2048bit) klíče a jeho náhodné podobě nemá význam přidávat kryptografickou sůl ani 

provádět velké množství iterací hashování. 

V následujícím kroku jsou sečteny heslo a klíč z certifikátu (spojení stringů) a jsou 

předány aplikaci jako hlavní šifrovací klíč. Pokud uživatel zadá špatné heslo nebo 

neposkytne správný certifikát, nespustí se hlavní okno aplikace, a tudíž ji nelze používat. 

5.2 AES s autentizací HMAC 

Na začátku se vezme hlavní šifrovací klíč vygenerovaný při přihlašování do aplikace 
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a z něho derivací klíče získáme konečný klíč pro šifrování dat a klíč pro autentizační otisk 

HMAC. Poté zašifrujeme data módem CBC při použití paddingu dle PKCS7. Na konec 

dat přípojíme otisk HMAC s hashovací funkcí SHA256. To vše při použití pouze 

dostupných kryptografických tříd Microsoftu – AesManaged, HMACSHA256 

a Rfc2898DeriveByte.  

5.3 AES-GCM 

AES-GCM mód kombinuje šifrování dat zároveň s jejich autentizací. Mód je založen na 

AES-CTR, který šifruje náhodné číslo nonce spolu s hodnotou počítadla a až výsledek 

šifrování je XORován s prostým textem určeným k šifrování [32]. V tomto případě se 

o šifrování dat starají třídy z Bouncy Castle API – GcmBlockCipher, AesFastEngine 

a AeadParameters. 

5.4 Paillierův kryptosystém 

Zde nelze jednoduše použít klíče generovaného při přihlašování do aplikace, proto pro 

demonstraci homomorfního šifrování generujeme parametry zvlášť. V prvním kroku je 

potřeba vygenerovat dvě velká prvočísla p a q, v našem případě 512 bitová, kvůli rychlosti 

generování. Dále určíme veřejné parametry n a g následovně: 

 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞, (1)  

 𝑔 = 𝑛 + 1. (2)  

 

Privátní parametry λ a µ spočteme takto: 

 𝜆 = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1), (3)  

 µ = 𝜆−1mod𝑛. (4)  

 

Rovnice jsou zjednodušené pro stejně velká p a q. Před šifrováním dat si zvolíme náhodné 

číslo r z multiplikativní grupy Zn a kryptogram c spočteme jako 

 𝑐 = 𝑔𝑚𝑟𝑛mod𝑛2, (5)  

 

kde c je kryptogram, m zpráva, r náhodně zvolené číslo a g s n jsou veřejné parametry. 

Dešifrování provedeme pomocí vztahu 

 
𝑚 =

𝑐𝜆mod𝑛2 − 1

𝑛
µmod𝑛, 

(6)  

kde m je dešifrovaná zpráva, c je kryptogram, µ, λ jsou privátní parametry a n je parametr 

veřejný [33]. 

Bezpečnost Paillierova systému je dosažena tím, že v dnešní době nedokážeme 

faktorizovat (rozložit na prvočísla) velká čísla. Kdybychom číslo n dokázali rozložit zpět 

na p a q, pak systém nebude bezpečný. Dnes je považováno za bezpečné používat velikost 
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p a q 1024 bitů, ale s ohledem na budoucí vývoj výpočetní techniky se doporučuje délka 

parametrů 2048 bitů [34]. 

 

5.4.1 Homomorfní vlastnosti systému 

Paillierův kryptosystém umožňuje sečíst 2 kryptogramy, příčíst konstantu ke 

kryptogramu nebo kryptogram konstantou vynásobit. Přehledně to vyjadřují následující 

rovnice: 

 D(E(𝑚1, 𝑟1) ∗ E(𝑚2𝑟2)mod𝑛2) =  𝑚1 + 𝑚2mod𝑛,  

 D(E(𝑚1, 𝑟1) ∗ 𝑔𝑘mod𝑛2) =  𝑘 + 𝑚1mod𝑛,  

 D(E(𝑚1, 𝑟1)𝑘mod𝑛2) =  𝑘𝑚1mod𝑛,  

 

kde D značí dešifrování, E šifrování, m1,2 jsou zprávy, r1,2 náhodná čísla generovaná pro 

zašifrování zpráv m1,2, k je konstanta, kterou přičítáme nebo násobíme kryptogramem, g 

a n jsou parametry systému [33]. 

6 NÁVOD K OVĚŘOVACÍ APLIKACI 

Aplikace byla naprogramována k vyzkoušení šifrovacích a autentizačních metod, 

umožňujících bezpečné uložení dat a selektivní šifrování databáze, probíraných 

v předchozích kapitolách této práce. 

Jakmile spustíte aplikaci, objeví se přihlašovací okno (viz Obr. 10). Nyní je potřeba 

vložit USB disk s certifikátem (soubor cert.cer – přiložený k programu), poté zadat 

správné heslo („šifrováníSQL“) a kliknout na tlačítko „Přihlásit“. Aby si mohl aplikaci 

kdokoli vyzkoušet bez kopírování certifikátu na USB disk a bez znalosti hesla, je zde 

možnost přeskočit úvodní obrazovku. Při přeskočení dojde k použití výchozího hesla, aby 

bylo možné šifrovat data v aplikaci. 

 

Obr. 10: Přihlášení do aplikace 

Po přihlášení se otevře okno se samotnou aplikací (viz Obr. 11). 
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Obr. 11: Ověřovací aplikace pro šifrování dat 

Aplikace je rozdělena do několika rámců. V rámci „Editace databáze“ je možné 

přidávat záznamy do databáze nebo je upravovat. U nového záznamu je jedinou povinnou 

položkou ID, a to musí být jedinečné. Při editaci záznamu je opět povinné ID. 

Rámec „Šifrování AES“ slouží k šifrování dat pomocí módů AES-GCM a AES-CBC 

s autentizací HMAC. Je možné vybrat sloupec určený k šifrování (kromě sloupce ID) 

a mód šifry AES. 

Následuje část „Paillierův kryptosystém“, kde si nejprve musíme vygenerovat 

parametry systému a poté můžeme šifrovat data. Šifruje se pouze sloupec mzda, na kterém 

lze demonstrovat homomorfní vlastnosti. K zašifrovaným datům nyní lze přičíst 

konstantu nebo je konstantou vynásobit. Stačí do spodního rámce zadat ID záznamu 

a námi zvolenou konstantu. 

7 SROVNÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH 

METOD 

Použité metody můžeme snadno srovnat z hlediska rychlosti šifrování dat, což je 

u šifrování rozsáhlých databází důležitý parametr. Následně můžeme porovnat i změny 

rychlosti při použití různě dlouhých klíčů, různé složitosti dat, popř. šifrování různého 

množství dat (počet řádků v databázi). 

Testovací sestava: 

 Intel Core i5-2450M (2 × 2,5GHz) 
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 6GB RAM 

 Windows 7 Home Premium 

7.1 Závislost rychlosti šifrování na délce klíče 

Symetrické metody šifrování AES jsem testoval s délkami klíče 128, 192 a 256 bitů. Počet 

šifrovaných řádků byl 20000 a hodnoty v buňkách typu integer o délce 14-16 bitů. 

Tab. 2: Závislost rychlosti šifrování na délce klíče – AES 

 

AESHMAC 
128b 

AESHMAC 
192b 

AESHMAC 
256b 

AES-GCM 
128b 

AES-GCM 
192b 

AES-GCM 
256b 

Šifrování 
[s]  6,53  6,84  6,94  8,37  8,81  8,67 

Dešifrování 
[s]  5,42  5,54  6,12  7,01  7,81  7,21 

 

Výsledky ukazují, že rychlost šifrování AES je jenom minimálně závislá na délce 

použitého klíče. Změnou délky klíče se téměř nemění složitost prováděných operací 

s maticemi v průběhu šifrování (viz Tab. 2). 

U Paillierova kryptosystému jsem závislost testoval pouze na 20 řádcích tabulky, 

hodnoty v buňkách byly opět typu integer s délkou 14-16 bitů. Použité délky klíčů: 512, 

1024 a 2048 bitů. 

Tab. 3: Závislost rychlosti šifrování na délce klíče – Paillier 

 Paillier 512b Paillier 1024b Paillier 2048b 

Šifrování [s]  2,45 19,63 154,69 

Dešifrování [s]  2,50 19,36 153,61 

 

Zde si naopak můžeme všimnout velkého zpomalení šifrování s rostoucí délkou klíče 

(viz Tab. 3). Je to způsobeno tím, že parametr n, který vystupuje při šifrování jako 

exponent u modulárního mocnění, je přímo závislý na délce klíče. Rychlost šifrování, 

s bezpečnými 2048 bitovými klíči je i přes použití výrazně méně řádků o mnoho 

pomalejší. Je to známá vlastnost asymetrických kryptosystémů, vzhledem k  výpočetní 

náročnosti modulárního mocnění velkých čísel.   

Doba dešifrování se u všech případů liší pouze minimálně a nemá vliv na pozorované 

závislosti, proto budu dále uvažovat pouze časy šifrování dat. 

7.2 Závislost rychlosti šifrování na velikosti dat 

Množství dat jsem měnil změnou počtu řádků v tabulce. U šifry AES jsem zvolil 256b 

klíče, u Paillierova systému pouze 128b kvůli jeho výpočetní náročnosti. Hodnoty buněk 

byly typu integer, velikost 14-16 bitů. 
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Tab. 4: Závislost rychlosti šifrování na velikosti dat 

 AESHMAC AES-GCM Paillier 

1000 řádků 0,39s 0,47s 2,67s 

5000 řádků 1,91s 2,48s 13,82s 

10000 řádků 3,63s 4,55s 26,61s 

 

Ve všech zmíněných případech roste doba šifrování lineárně s rostoucím počtem 

šifrovaných dat (viz Tab. 4). 

7.3 Závislost rychlosti šifrování na složitosti dat 

Závislost rychlosti šifrování na složitosti dat byla testována na 5000 řádcích tabulky 

s klíči délky 256b u AES a 128b u Paillierova systému.  

Tab. 5: Závislost rychlosti šifrování na složitosti dat 

 
AESHMAC AES-GCM Paillier 

14-16b 1,91s 2,48s 13,82s 

28-30b 1,84s 2,32s 14,11s 

58-60b 1,75s 2,31s 13,17s 

640b 1,79s 2,31s - 

 

Složitost dat nemá v žádném ze zkoumaných případů vliv na rychlost šifrování. 

Jelikož AES šifruje po 128 bitových blocích dat, vyzkoušel jsem i data o velikosti 

několika bloků. Ani rychlost šifrování Paillierova systému se výrazně neměnila (viz Tab. 

5). Zpráva m sice při šifrování vystupuje jako exponent modulárního mocnění, ale pořád 

je menší než parametr n, který také vystupuje v exponentu (viz vztah 5). Nelze 

předpokládat využití homomorfních vlastností systému u čísel delších než 60b, proto delší 

hodnoty nemá smysl měřit.  

Ve srovnání AES módů je u všech případů mírně rychlejší kombinace AES-CBC 

s následným použitím HMAC. Rozdíl přisuzuji především implementaci, kdy 

AESHMAC využívá výhradně knihoven Microsoftu, zatímco AES-GCM je založen na 

Bouncy Castle API.  
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8 ZÁVĚR 

Všechny zkoumané operační systémy používají silné AES šifry a SHA2 hashe. Hlavním 

nebezpečným místem tedy může být spíše špatná implementace šifrovacích algoritmů. 

Výjimkou jsou Windows a jejich ukládání hesla ve formě NTLM hashe, což není 

považováno v dnešní době za bezpečné a pravděpodobně díky zpětné kompatibilitě není 

Microsoft ochotný uložení hesla měnit. Vybrané linuxové distribuce poskytují v základu 

méně možností zabezpečení dat pro vývojáře i pro běžné uživatele. Spoléhá se spíše na 

aplikace třetích stran a při vývoji aplikací na kryptografické knihovny vyšších 

programovacích jazyků. 

U návrhu aplikace s využitím DPAPI je jeho největší výhodou jeho jednoduchost. 

Použít jej může kdokoli, aniž by se musel orientovat v kryptografických metodách 

a algoritmech. Bezpečnost je pro většinu případů dostačující, nevýhodou je hlavně nulová 

možnost konfigurace vlastních kryptografických primitiv použitých při šifrování. 

Aplikace pro bezpečné uložení dat prokázala rychlost šifrování s využitím 

symetrické šifry AES i s kontrolou autentizace šifrovaných dat. Naopak Paillierův systém 

se ukázal jako pomalý a považuji to za jeden z hlavních důvodů prozatímního malého 

rozšíření homomorfních šifer. 

Měření ukázalo, že kombinace AES-CBC a autentizace HMAC je v použité 

implementaci o 21% rychlejší, než mód s paralelní autentizací dat AES-GCM. Paillierův 

kryptosystém využívající asymetrického šifrování je při použití klíčů o bezpečné délce 

(AES 256b a Paillier 2048b) přibližně 104 krát pomalejší. Jeho homomorfní vlastnosti 

ovšem nabízejí zpracování šifrovaných dat bez jejich odtajnění, což je nesporná výhoda 

systému. 
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A EXPERIMENTÁLNÍ IMPLEMENTACE 

OVĚŘOVACÍ APLIKACE 

Příloha je přiložena na CD. Obsah CD: 

Aplikace, 

Zdrojový kód, 

readme.txt. 

 

 


