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Anotace 

 První část bakalářské práce se zabývá charakteristikou externích zařízení, 

komunikační sběrnicí, typem datových úložišť a jejich spolehlivostí. Další kapitola 

pojednává o obecné bezpečnosti IT a způsobů možné ochrany dat před potencionálními 

hrozbami přicházející z vnějšího okolí. V další části jsou popsána softwarová a hardwarová 

řešení zabezpečující data paměťových zařízení, prostřednictvím kryptografických 

algoritmů a jiných bezpečnostních mechanismů. Praktická část prezentuje navrhované 

řešení, formou volně šiřitelného šifrovacího programu VeraCrypt a obdobných dostupných 

variant. 

Klíčová slova: externí zařízení, ochrana dat, symetrická kryptografie, šifrovací program 

 

 

 

 

Summary 

 The first part of bachelor thesis I characteristics external devices, communication 

bus, type of data storage and reliability. The next chapter deals the general IT security and 

data protection methods before potential threats coming from outside. The next part 

describes the possible software and hardware security solutions for memory devices, using 

cryptographic algorithms and other security mechanisms. The practical part presents the 

proposed solutions, in the form of open-source encryption program VeraCrypt and similar 

variants. 

Keywords: external devices, security of data, symmetric cryptography, encryption 

software 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

ČSN – Česká technická norma  

ČSNI – Český normalizační institut 

NBÚ – Národní bezpečnostní úřad 

Cizojazyčné zkratky 

AES – Standard pokročilého šifrování (Advanced Encryption Standard) 

AGP – Slot grafického adaptéru (Accelerated Graphics Port) 

BD – Optický disk třetí generace (Blu-ray Disc) 

CBC – Mód blokového šifrování (Cipher Block Chaining) 

CD – Kompaktní optický disk (Compact Disc) 

DES – Kryptografický standard (Data Encryption Standard) 

DVD – Optický disk druhé generace (Digital Versatile Disc) 

EEPROM – Elektricky mazatelná paměť (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory) 

EPROM – Mazatelná paměť (Erasable Programmable Read-Only Memory) 

eSATA –  Externí sériová sběrnice (External Serial Advanced Technology Attachment) 

FAT – Organizace dat na disku (File Allocation Table) 

FIPS – Bezpečnostní americká norma (Federal Information Processing Standards) 

HDD – Mechanický pevný disk (Hard Disk Drive) 

HD DVD – Optický disk s vysokou hustotou zápisu dat (High Density/Definition Digital 

Versatile Disc) 

HW – Technické vybavení počítače (Hardware) 

IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) 

IEEE – Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (Institute of Electrical and 

Electronic Engineers) 



IS – Informační systém (Infomation System) 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for 

Standardization) 

IT – Informační technologie (Information Technology) 

ITU – Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunications Union) 

JTC – Společný technický výbor (Joint Technical Committee) 

LAN – Lokální počítačová síť (Local Area Network) 

LRW – Mód blokového šifrování (Liskov, Rivest and Wagner) 

MLC – Víceúrovňová buňka (Multi-Level Cell) 

NAS – Síťové datové úložiště (Network Attached Storage)  

NIST – Národní institut standardů a technologie (National Institute of Standards and 

Technology) 

NTFS – Souborový systém (New Technology File System) 

OS – Operační systém (Operation System) 

OTFE – Šifrovací software automatického režimu (On-The-Fly Encryption) 

PBKDF2 – Funkce pro odvození šifrovacího klíče (Password-Based Key Derivation 

Function 2) 

PC – Osobní počítač (Personal Computer) 

PCI – Počítačová sběrnice (Peripheral Component Interconnect) 

PIN – Osobní identifikační číslo (Personal Identifikation Number) 

PKCS – Sada standardů asymetrické kryptografie (Public Key Cryptography Standards) 

PnP – Technologie umožňující rozpoznávání a konfiguraci hardware (Plug and Play) 

PROM – Programovatelná elektrická paměť (Programmable Read-Only Memory) 

RAM – Paměť s přímým přístupem (Random-Access Memory) 

ROM – Paměť určená ke četní dat (Read-Only Memory) 

RSA – Asymetrický algoritmus (Rivest, Shamir and Adleman) 



SD – Typ paměťové karty (Secure Digital) 

SLC – Jednoúrovňová buňka (Single-Level Cell) 

S.M.A.R.T – Monitorovací systém pevných disků (Self-Monitoring, Analysis and 

Reporting Technology) 

SSD – Pevný disk bez mechanických částí (Solid-State Drive) 

SSL – Bezpečnostní protokol (Secure Sockets Layer) 

SHA – Hashovací funkce (Secure Hash Algorithm) 

SQL - Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language) 

SW – Programové vybavení počítače (Software) 

TLS – Kryptografický protokol (Transport Layer Security) 

USB – Univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

XTS – Šifrovací mód (XOR-Encryption-XOR with Tweak and Ciphertext Stealing) 

 



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  1 
 

1 Úvod 

 V dnešním technicky vyspělém světě se klade důraz na důležitost, citlivost a 

aktuálnost informací. Rychlý vývoj techniky vpřed, ať informační, průmyslový či 

technologický má za následek se souvislostí přibývajících nových informací zajistit jejich 

bezpečnost s patřičným užitím a vynakládáním s nimi. Vzniká potřeba zajištění 

problematiky přenosu, zaopatření proti neoprávněnému přístupu, zneužití, selhání 

technických prostředků, úmyslnému či neúmyslnému poškození a ztrátě dat. V rámci 

bezpečnostního řešení se nabízí řada standardů, např. česká norma ČSN 36 9790 evidující 

pod tímto označením skupinu mezinárodních bezpečnostních standardů ISO/IEC. 

Obsahem jsou soubory postupů pro analýzu možných rizik a zabezpečení citlivých 

informací. 

 Cílem bakalářské práce je zaměřit se na dostupné možnosti bezpečnostní ochrany 

dat na externích zařízeních, která slouží jako datová úložiště a navrhnout vhodné, funkční 

zabezpečení osobních dat na výše zmiňovaných nosičích. Pro dosažení výše zmiňovaného 

cíle, navrhnu příklad možného řešení zabezpečení externího zařízení takovým způsobem, 

abych minimalizoval dopad útoku vedoucí ke zneužití osobních dat či neoprávněnému 

přístupu.  

 V bakalářské práci se v počátku zabývám rozdělením externích zařízení počítače, 

se zaměřením na datové nosiče. Popisuji obecné vlastnosti, členění a komunikační 

rozhraní. V dalším bodě píši o zabezpečení, ochraně dat a možnostech zaopatření proti 

ztrátě, poškození dat a neoprávněnému přístupu. Mou snahou je poukázat na možné 

nebezpečné hrozby a způsob obrany před jejími negativními vlivy. Dále se práce zaměřuje 

na realizovatelné možnosti bezpečnostních prvků. Zabývám se popisem kryptografických 

metod a jejími způsoby implementace. Charakterizuji vhodný šifrovací algoritmus či 

biometrickou funkci na paměťových zařízeních. V konečné fázi práce prezentuji české 

společnosti zabývající se analýzou rizik, zabezpečení systémů a ochranou informací 

zaměřené na datové nosiče. Vybírám vhodné programové řešení a sestavuji žebříček 

dostupného softwaru a hardwaru, dle své uvědomělé úvahy na základě získaných 

informací. 
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2 Externí zařízení pro ukládání dat 

 V IT technologií se přídavným zařízením počítače mimo jiné rozumí periférie, 

pomocí nichž lze rozšířit a obohatit PC novými funkcemi. Z hlediska základního dělení se 

zařízení počítače rozčleňují na dva základní typy, externí a interní. Interní zařízení jsou 

implementována ve skříni počítače, napájí se pomocí zdroje a připojují přes vnitřní 

sběrnicové rozhraní na základové desce. Externí zařízení mají vlastní fyzickou ochranou 

kostru, využívají napájení zdroje nebo mívají vlastní a komunikují s počítačem přípojným 

kabelem nebo disponují bezdrátovým přístupem. Externím zařízením, sloužící výhradně 

pro uchovávání dat může být např. mechanický disk, USB flash paměť nebo optická 

mechanika a její datové médium. Jmenovaná hardwarová zařízení, zpracovávají vstupně-

výstupní toky dat počítačové jednotky. Vstupním zařízením je např. klávesnice, myš, 

skener, webová kamera a výstupním např. monitor, tiskárna, reproduktor. Kombinací obou 

složek vznikají zařízení, která jsou předmětem zájmu této bakalářské práce. 

Vstupně/výstupní rozhraní jsou součástí obvodů všech základových desek a jejich vývody 

se nachází na přístupově vhodném místě. 

2.1 Sběrnice  

 Podle slov pana Lačezara Ličeva, lze prvním způsobem sběrnici definovat: 

„Sběrnice je soustava vodičů, která zajišťuje přenos informace mezi více než dvěma 

účastníky [7].“ Druhý způsob definice popisuje sběrnici jako standard, soubor pravidel 

zabývající se konstrukčními a elektrickými parametry, nezbytných pro bezchybnou 

komunikaci jednotlivých obvodů. Sběrnicí se data rozvádějí současně všem účastněným 

blokům, ale o vysílači a přijímači dat se rozhoduje na základě adresového principu. 

Adresování a případné řízení zajišťuje procesor. Obecně se sběrnice dělí do tří dílčích 

kategorií, dle druhu přenášených signálů [7]:  

 datová, 

 adresová, 

 řídící. 
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Další možné rozdělení sběrnice na [5]: 

 systémová, je řízená mikroprocesorem a zajišťuje propojení obvodů na základové 

desce (North Bridge), 

 periferní, tzv. rozšiřující sběrnice obsahuje normované konektory (sloty), sloužící 

k zapojování periferních zařízení (South Bridge). 

Následující tabulka 2, uvádí základní parametry charakterizující přenosovou sběrnici. 

Tabulka 1 Parametry sběrnice  

[Zdroj: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/BUS.HTML] 

Parametr Význam Jednotka 

Šířka přenosu 
Počet bitů, které lze zároveň po 

sběrnici přenést. 
bit 

Frekvence 
Maximální frekvence, se kterou 

může sběrnice pracovat. 
Hz 

Rychlost (propustnost) 
Počet bitů přenesených za 

jednotku času. 
b/s 

2.2 Sběrnice externích zařízení 

 Základním spojovacím kanálem mikroprocesoru s okolím je chipset, nacházející 

se na základové desce. Čip se rozděluje na dvě části, severní a jižní můstek. Severní 

spojuje a zajišťuje přenos dat mezi důležitými prvky počítače (např. sběrnicí AGP, PCI 

Express nebo paměť RAM). Jižní se zabývá propojením periférií k základové desce. Chci-

li rozšířit počítač novým zařízením, využiji funkci výše zmiňovaného jižního mostu a 

právě tento můstek je klíčovou součástí propojení počítače a externího zařízení umístěného 

mimo skříň PC. [5] 

  Komunikaci externích zařízení zprostředkovává standardizované rozhraní, 

popisující konstrukci konektorů a způsob přenosu dat. Rozhraní jsou dvě [5]: 

 sériové, přenáší jednotlivé bity následovně za sebou, 

 paralelní, přenášené bity zpracovává současně ve stejný okamžik. 

 Jmenovaná rozhraní mají svá specifická využití, ovšem od paralelního se v IT 

odstupuje a nahrazuje se vysokorychlostním sériovým přenosem. 
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2.2.1 Komunikační technologie 

 Níže jsou představeny komunikační kanály externích paměťových zařízení, 

seřazených v tabulce 2 s uvedenými atributy. Uvedená přenosová rychlost je teoretická, 

reálně nedosažitelná. 

Tabulka 2 Komunikační rozhraní externích zařízení [zdroj:vlastní] 

Rozhraní Popis 
Max. přenosová rychlost 

[bit/s] 

USB 

(Universal serial bus) 

Low speed 

Full speed 

High speed 

Super speed 

Super speed plus 

1,5 Mb/s 

12 Mb/s 

480 Mb/s 

5 Gb/s 

10 Gb/s 

Firewire 

(IEEE 1394) 

S100 

S200 

S400 

S800 

S1600 

S3200 

98,304 Mb/s 

196,608 Mb/s 

393,216 Mb/s 

786,432 Mb/s 

1,573 Gb/s 

3,145 Gb/s 

eSATA 

(external Serial ATA) 

SATA 150 

SATA 300 

SATA 600 

1,5 Gb/s 

3 Gb/s 

6 Gb/s 

LAN 

(Local Area 

Network) 

Ethernet 

(IEEE 802.3) 

a 

Wi-Fi 

(IEEE 802.11) 

Ethernet 

Fast ethernet 

Gigabit ethernet 

10-Gigabit ethernet 

100-Gigabit ethernet 

802.11g 

10 Mb/s 

100 Mb/s 

1 Gb/s 

10 Gb/s 

100 Gb/s 

54 Mb/s 

Thunderbolt 
verze 1 

verze 2 

10 Gb/s 

20 Gb/s 

2.2.2 Specifikace rozhraní 

 USB je sériovou sběrnicí, poskytující přenos dat bit po bitu, přičemž 

komunikačními kanály proudí bity oběma směry neodděleně na stejných linkách. Sběrnice 

současně poskytuje napájení připojeným zařízením. Port dodává zařízením napětí o 

velikosti 5V a zároveň poskytuje možný odběr elektrického proudu až 100 mA. 

Universální sběrnice nabízí zařízením odpojovat se a připojovat za provozu. Systém 

rozpozná nové zařízení a automaticky zavede, případně vyhledá potřebný ovladač. 

Všeobecně známé pod pojem Plug and Play. Rozhraní je principiálně dostupné až 127 
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perifériím, takového větvení na jeden port, lze kapacitně docílit například pomocí 

rozbočovačů (HUB). Pro připojení zařízení smí být použita kabeláž o maximální délce 5 

metrů u stíněných kabelů. Rozhraní universální sběrnice používá standardně dva typy 

konektorů, typ A a B. Konektor A je součástí každé základové desky a konektor B se 

nachází na perifériích. [5] 

 S USB rozhraním v dnešní době komunikuje nejvíce vyrobených periférií na trhu 

(klávesnice, myši, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, skenery, tiskárny, síťové 

adaptéry, pevné disky atd.).  

 Sériová sběrnice Firewire, slouží pro přenášení většího množství dat (např. 

digitální fotoaparáty, kamery, disky apod.). Známá také pod označením komunikačního 

protokolu IEEE 1394. Standard definuje konektor o šesti nebo čtyřech pinů a kroucený 

dvojlinkový kabel o max. délce 4,5 metrů. Rozhraní plně podporuje PnP a připojení, až 63 

zařízeních na jeden port s využitím rozbočovačů. Poskytuje různé možnosti zřetězení bez 

složitého nastavení prvků nebo nutnosti zakončení. Nabízí možnost propojit kompatibilní 

zařízení se standardem IEEE 1394 bez využití počítače. [5] 

 Rozhraní eSATA, vychází z interní integrované sériové sběrnice SATA. 

Vyznačuje se vysokou datovou propustností a rychlostí tak přebíjí Firewire i USB 2.0 

(High speed). Nabízí vysoký výkon a nízké vytížení procesorové jednotky. Konektory mají 

robustní konstrukci s pevným pružinovým mechanismem, schopné vydržet dlouhodobou 

manipulaci. Délka stíněného kabelu nesmí přesáhnout dva metry. Trh nenabízí velkou 

četnost výrobků podporující zmiňované rozhraní, díky absenci napájecích vodičů. Nutnost 

samostatného napájení z jiného zdroje. S problémem vnější dodávky energie, již dnes 

existuje možné řešení ve formě nadstavby eSATAp (power over eSATA) realizující 

integrované napájení. [14] 

 Lokální počítačová síť je skupina počítačů popřípadě i periférií, které jsou 

navzájem propojeny za účelem vzájemné komunikace. Přenosovým kanálem je běžně 

používaná kroucená dvojlinka pro technologii Ethernet nebo bezdrátový spoj Wi-Fi. 

Bezdrátový přenos dat zajišťuje např. větší mobilitu externích disků, ale je náchylnější vůči 

odposlechům (vyšší míra bezpečnostního rizika). Běžnými spojovacími prvky sítí jsou 

rozbočovače, přepínače (switch) nebo směrovače (router). Síť má využití pro sdílení dat, 

aplikací, zařízení a zajišťuje komunikaci mezi uživateli. Do zkonstruované lokální sítě je 
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možné zapojit moderní externí datová úložiště (NAS). Velká disková pole o kapacitách 

řádů terabytů, sloužící především k úschově souborových dat s mnoho uživatelským 

přístupem. [11]  

 Thunderbolt je vysokorychlostní sériové rozhraní, vyvíjené společností Intel 

Corporation, umožňuje připojit výkonná datová zařízení s podporou vysokého rozlišení 

bez markantního snížení přenosových kapacit. Nabízí zřetězení až sedmi různých zařízení 

na jediný port se zajištěním maximální propustnosti. Rozhraní spojuje sběrnici PCI-express 

a DispleyPort dohromady a tvoří jeden přenosový kanál. Technologie používá elektrickou 

a optickou kabeláž. Délka měděných vodičů v maximálním rozsahu 3 m a optické řešení 

nabízí několik desítek metrů. V případě vodičů, dodává zařízením napájení až s příkonem 

10 Wattů. Společnost Apple Inc. implementuje technologii Thunderbolt standardně do 

svých produktů. Jedná se o moderní a doposud nejrychlejší datovou sběrnici z výše 

uvedených. [15] 

2.3 Datová úložiště 

 Datová zařízení se především liší způsobem ukládání informací. Jedná se 

zpravidla o vnější paměti, které jsou energeticky nezávislé a určené k trvalé úschově dat. 

Paměťová zařízení lze specifikovat datovou kapacitou, přenosovou rychlostí, rozhraním, 

druhem pamětí a konstrukcí.  

2.3.1 Magnetický záznam dat 

 Představitelem magnetického zařízení je pevný disk (HDD) a historická disketa. 

Disk obsahuje pohyblivé části a informace zapisuje využitím magnetické indukce. Externí 

paměťový disk slouží za účelem ukládání a především přenosem dat mezi počítačovými 

systémy. Strukturou se pevný disk člení na část [5]: 

 fyzickou, zahrnuje geometrickou část (plotny, stopy, cylindry, hlavy, sektory, 

clustery, rozhraní), 

 logickou, charakterizuje datovou a systémovou oblast disku (kořenový adresář, 

tabulka obsazení disku, hlavní a lokální zavaděč, tabulka oblastí). 
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 Důležitými částmi disku jsou plotny (magnetický povrch pro záznam dat), hlavy 

pro čtení/zápis dat, řídící deska s elektronickými prvky a konektory. Plotny jsou vyráběny 

ze sklo-keramického materiálu a cylindrovitým tvarem uspořádány nad sebou, zaujímají 

tak největší část diskové jednotky. Běžné velikosti ploten pevných disků jsou 3,5 palce a 

2,5 palce pro notebooky. Externí disky se vyrábí v obou velikostních variantách. [4], [5] 

 Uživatelem zaujatý atribut je datová kapacita disku, která se pohybuje 

v rozmezích stovek gigabytů, až pár jednotek terabytů. Dále konstrukce, celková odolnost 

přenášeného disku nebo přenosová rychlost, kterou ovlivňuje volba komunikačního 

sběrnicového rozhraní. Dalším parametrem je rychlost otáčení kotoučů (ploten) za 

jednotku času. Časté rychlosti moderních pevných disků se pohybují od 5 400, 5 900 a 

7 200 otáčkách za minutu. Vlivem navyšování výkonu a zvyšování nároků na tok dat je 

převážné množství disků osazeno vyrovnávací pamětí (cache) o velikostech 8, 16, 32 a 64 

megabajtů. [4] 

2.3.2 Optický záznam dat 

 Optické mechaniky jsou zařízení fungující na principu světelného spektra, pomocí 

optické hlavy a laserového paprsku provádí zápis a čtení dat. Ukládání informací probíhá 

na přenositelné médium, optický disk. Základní části mechaniky tvoří záznamová a čtecí 

soustava, pohon optického média a řídicí deska s konektory. Odlišné optické média si 

žádají pro práci rozdílné mechaniky, disky nejsou vždy kompatibilní s různými 

záznamovými zařízeními. Obecně platí pravidlo, jestliže mechanika dokáže přečíst 

médium určitého typu, pak podporuje i všechny jeho předchůdce. Dostupné optické média 

na trhu jsou CD, DVD, HD DVD a BD. Liší se datovou kapacitou a odlišnou záznamovou 

technologií (vlnová délka laseru mechaniky). [4]  

 Existují dva druhy mechanik, z hlediska vysunování podavače pro vkládání disků. 

Rozšířené jsou optické mechaniky s úplným výsunem přepážky, kdy pomocí čelního 

tlačítka nebo příkazu prostřednictvím OS provedou vysouvací pohyb. Externí mechaniky a 

přenosné počítače (notebooky) vysunou přihrádku pouze o pár centimetrů. Absence 

výsuvného mechanismu řeší úsporné zmenšení prostoru u laptopů a velikost samotného 

zařízení. Mechanika značnou mírou určuje přístupovou dobu a přenosovou rychlost daného 

optického disku. Rychlost toku dat závisí na fyzickém umístění dat na disku. Datové 
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sektory ve spirálovitém uspořádání na médiu mají stejnou velikost, ale na vnitřní 

záznamové straně disku se jich vtěsná podstatně méně, než na straně vnější. [4]  

2.3.3 Elektrické paměťové obvody 

 Paměťové obvody neobsahují žádné pohyblivé součástky, u kterých nedochází na 

rozdíl od magnetických a optických zařízení k nežádoucímu poškození mechanických části 

a vysokému přehřívání rotujících kotoučů. Paměti vykazují nízkou energetickou náročnost, 

rychlou přístupovou dobu a výrobcem udávanou vysokou spolehlivost. Hlavní nevýhoda 

spočívá ve způsobu technické realizace paměťových obvodů, která dovoluje v rámci 

jednoho paměťového místa provést poměrně „málo“ cyklů smazaní a opětovného zápisu. 

Číslo, vyjadřující počet možných přepisovacích operací se pohybuje v mezích 1 000 - 

300 000. Pomocí paměťových buněk, čip uchovává jednotlivé bity. Dnešní buňky zvládají 

uložit více než jeden bit a nesou označení MLC (víceúrovňové buňky). [4] 

 Existují různé druhy elektrických paměťových obvodů. Prvotní s názvem ROM 

(paměť pouze pro čtení) a dále následovala PROM, paměť umožňující jednorázový a 

nevratný zápis dat. Pokročilejší s možností vymazání zapsaných informací pomocí 

ultrafialového záření, nazývaná EPROM a elektricky mazatelná EEPROM. Z elektricky 

mazatelné paměti vycházejí všechna paměťová média s označením typu Flash a zařízení 

SSD. Standardní druhy přenosných karet typu Flash, jsou paměti Compact Flash Card, 

Smart Media Card, xD Picture Card, Multimedia Card, Memory Stick, PC card a SD 

Memory Card. Nabízí malé rozměry a využití v mobilní sféře (telefony, digitální 

fotoaparáty, hudební přehrávače apod.). Čtečky paměťových karet jsou dnes standardně 

implementovány do přenosných počítačů a příležitostně i stolních PC. Nabízí se také 

možnost využití přenosného adaptéru, připojeného převážně komunikačním rozhraním 

USB. [4] 

 Oblíbeným datovým nosičem dnešní doby je rozhodně USB flash disk. Na 

plošném spoji takového zařízení se převážně nachází více paměťových čipů. Běžné 

kapacity USB klíčů dosahují desítek gigabytů a dražší varianty nabízejí stovky GB 

úložného prostoru. Dalším rozšiřujícím se zařízením používající paměť typu flash je SSD 

disk. Vyznačuje se vysokou přenosovou rychlostí a nízkou přístupovou dobou (asi 0,5 

milisekund). SSD výrazně tak převyšuje vlastnosti magnetického pevného disku. [4]   
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2.4 Spolehlivost 

 Spolehlivost je parametr, snažící se podchytit poruchovost technických zařízení. 

Hodnota vyjádřená střední dobou mezi dvěma poruchami a je udávaná v jednotce času 

(hodiny, roky) [4], [5]. Průměrná doba trvanlivosti dat na přenosných zařízeních a médiích 

činní pět až deset let [8].  

2.4.1 Pevný disk 

 Životnost pevného disku závisí na dvou bodech, provozní době a vytížení disku.  

Podle statistického měření od společnosti Google, při intenzivním zatížení HDD, může 

dojít k chybě během tří měsíců provozu. [13]     

 Externí mechanické disky jsou náchylné na nárazy a otřesy během činnosti 

diskové jednotky a také dále trpí častým přehříváním. Přenosné disky často postrádají 

aktivní chlazení. Disk se doporučuje pokládat na chladnější místa a stavět na výšku, aby se 

teplo uvolňovalo z bočních ploch ochranného pouzdra. Spolehlivý provoz disku ovlivňují 

důležité podmínky pro skladování. Vysoká vlhkost zapříčiní korozi mechanických částí, 

nebo silné magnetické záření v blízkosti disku může poškodit uložená data. Například 

umístění pevného disku poblíž reproduktorů, může způsobit změnu polarity uložených 

informací. [8]          

 Detekci chyb a monitoring pevného disku zajišťuje technologie S.M.A.R.T., která 

posuzuje aktuální stav HDD a je součástí (Firmware) dnešních disků. Pomocí funkce, lze 

odhadnout pravděpodobný časový úsek selhání disku. Řada výrobců na své modely 

mnohdy dává záruční lhůtu pěti let. [13], [ 5] Časté závady pevných disků jsou:  

 poškozená elektrotechnika, 

 poškozený povrch ploten, 

 nefunkční čtecí hlavy, 

 elektromagnetické poškození záznamu, 

 přepsání řídící oblasti využívané firmwarem disku. 

2.4.2 Paměťová zařízení flash 

 Selhání pamětí flash, doprovází četnost přepisů uložených informací. Aby se 

zabránilo frekventovanému zápisu dat stejných oblastí, byly vyvinuty algoritmy (wear 
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leveling), které zajistí menší opotřebení paměťových buněk, způsobem rovnoměrného 

počtu zápisu dat mezi jednotlivé buňky. Princip nejspolehlivěji funguje, když paměť není 

zaplněna ze 75 % své datové kapacity. Výrobci paměťových médií si většinou vyvíjejí 

vlastní optimalizační algoritmy. Častou příčinou selhání tohoto typu pamětí je pak řídící 

čip, který uchovává právě zmiňovaný algoritmus. [10], [13] Mimo jiné výhodou 

nemechanických datových zařízení je jejich dlouhá životnost. Konstrukčně jsou odolná 

vůči silnějším nárazům a jiným fyzickým namáháním, nedojde-li ke zlomení samotného 

paměťového čipu. Paměti SLC na rozdíl od MLC, ukládají v buňce pouze jeden bit a právě 

způsob jednoúrovňové buňky se nabízí vhodným řešením pro archivaci dat. SLC paměti 

zvládnou více než 100 000 přepisovacích cyklů. Navíc s využitím důmyslného řadiče na 

paměti flash, který dokáže vyřadit nefunkční sektory (paměťové buňky, uspořádány v 

maticích), přičemž celkové zapisovací operace mohou dosáhnout až milióntého cyklu. SSD 

a USB flash disky s využitím optimalizačních algoritmů se projevují jako spolehlivá 

zařízení přenášených dat. Společně s pevným diskem sdílejí i možné ohrožení, poškození 

záznamu způsobené elektromagnetickým impulsem. [4], [8] 

2.4.3 Optická média 

 „Optická datová média jsou považována za jedny z nejcitlivějších datových nosičů 

[8].“ Institut NIST, sídlící v USA provedl nezávislou studii a zjistil, že životnost médií 

typu DVD-R je maximálně 30 let, ale pouze za splnění ideálních skladovacích podmínek. 

Ideální podmínky v tomhle případě představují, žádné teplotní výkyvy (stabilních 25 

stupňů Celsia), konstantní vlhkost 50 % a nevystavování slunečním a jiným světelným 

zářením. V normálních životních podmínkách nesplnitelný faktor a někdy optická média 

nelze přečíst již za několik let. Nejčastější případ poškození CD a DVD disků je jejich 

poškrábání a v případě poškození horní strany média může dojít k narušení reflexní vrstvy, 

která odráží laserový paprsek. Běžně také dochází k oxidaci (korozi) stříbrné nebo 

hliníkové reflexní odrazové vrstvy přenosného disku. Dále se používá i slitina zlata, která 

je na rozdíl od dvou předchozích stabilnější, ale cenově dražší. Pro dlouhodobou archivaci 

dat se doporučuje přepisovatelné médium DVD-RAM, které dokáže identifikovat chybné 

sektory a následně je vyřadit. [8] 
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3. Ochrana a bezpečnost dat 

 Využívání výpočetní techniky je dnes běžnou součástí „moderních“ lidí, kteří 

pomocí počítačů komunikují, uzavírají dohody, ovládají řídící jednotky a využitím 

úložných kapacit uchovávají svá data. Člověk tak prakticky vykonává činnosti výrazně 

mnohem efektivněji. Technologie zpracovávající informace (IT) se musí vypořádat s 

vyhodnocováním, přenosem, uchováváním, prezentací a neopomíjeným bezpečnostním 

zaopatřením dat. Obecně informace, které mají určitou důležitost, citlivost a jsou 

nezanedbatelná v rámci jednotlivce nebo společnosti, se chrání zejména [3]: 

 aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby, 

 zpracovávaly se nefalšované informace, 

 zjištění kdo je vytvořil, upravil nebo vymazal, 

 zabránění jejich vyzrazení, 

 a byly dostupné v případě potřeby. 

3.1 Bezpečnost informací 

 Informace je údaj, který lze předávat formou zprávy nebo sdělení ostatním lidem 

a bezpečnosti se rozumí, vlastnost nějakého objektu nebo subjektu, který určuje stupeň 

ochrany proti případným hrozbám. Zabezpečením informací se rozumí zajištění 

důvěrnosti, integrity a dostupnosti informace. Tedy prevencí proti neoprávněnému 

použití, neautorizované modifikaci (neoprávněné editaci dat) a znepřístupnění 

oprávněného užití informací. K výše uvedeným hlediskům bezpečnosti se dodatečně 

připisuje, spolehlivost, prokazatelnost a nepopíratelnost odpovědnosti. [4], [11] 

 Bezpečnost IT souvisí, zahrnuje ochranu IS (Information system) a aktiv (data, 

SW a HW), které jsou v systémech uchovávány. Informační systém je soubor prvků, 

prostředků a lidí zabezpečující sběr, přenos, zpracování, ukládání a zpřístupňování 

informací. [3] 
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3.1.1 Bezpečnostní hrozby 

 Hrozba je událost, jejímž vystavením může zapříčinit poškození, odcizení nebo 

ztrátu důvěry citlivých dat. Jedná se o možnost využití zranitelného místa, slabiny 

bezpečnostního systému k útoku. Vznik zranitelných míst je důsledek selhání, zanedbání, 

výskytu chyb v návrzích, složitosti aplikací nebo existenci skrytých přenosových kanálů 

apod. Hrozby lze rozdělit na [11]:  

 objektivní  

- fyzické, přírodní (blesk, požár, povodeň, výpadek napětí) některým těmto 

přírodním hrozbám nelze předejít, ale lze minimalizovat jejich dopad škod, 

- technické a logické (softwarová porucha, krádež, špatné propojení komponent, 

zničení paměťového média), 

- fyzikální (elektromagnetické záření). 

 subjektivní 

- úmyslné, vnitřní a vnější jednání vedené útočníky (hackeři, špioni), 

- neúmyslné, poškození plynoucí z neodborného zásahu (neškolený uživatel, 

chyba správce). 

 Na obrázku 1 je obecně zobrazen vztah mezi potencionálními hrozbami působící z 

vnějšího okolí na chráněný systém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Schéma zajištění bezpečnosti IT [11] 
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 Odhad vyplývající z měřených statistik tvrdí, že zhruba 80% útoku na citlivá data 

jsou vedena zevnitř zneužitých společenství. Míru hrozby určuje vnitřní a vnější zdroj, 

motivování útočníka za účelem finanční odměny, vydírání, získání konkurenční převahy 

atd. Bezpečnostní incident neboli útok, útočník zpravidla provádí čtyřmi možnými způsoby 

[3], [11]:  

 přerušení, aktivní útok na dostupnost, trvalé či dočasné ukončení, znepřístupnění, 

smazání dat, porucha SW a HW, 

 odposlech, pasivní útok na důvěrnost (neoprávněné získání přístupu), tajné 

kopírovaní dat a aplikací, detekce tohoto typu je velice obtížná, 

 změna, aktivní útok zaměřený na integritu, celistvost dat, útočník přidává funkce 

do programu, provádí změnu přenášených a uložených dat, 

 přidání hodnoty, aktivní útok na integritu a autenticitu, neautorizované vyrobení 

(falešná data) nebo podvržení dat (plateb, transakcí). 

3.1.2 Bezpečnostní opatření 

 Existuje velké množství hrozeb, kterým pomocí bezpečnostních opatření lze 

zabránit v průniku a navýšit tak celkovou bezpečnost informací. Aplikováním funkcí se 

dosahuje požadovaným bezpečnostním cílům (zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti). 

Funkce zprostředkovávající bezpečnost se rozdělují z hlediska uplatnění, na preventivní 

(odstraňování slabých bezpečnostních míst), heuristické (snižovaní míry ohrožení, rizika), 

detekční a opravné (minimalizace účinnosti útoků ve třech fázích, nalezení, opravení a 

obnovení). Dále rozdělení funkcí podle způsobu implementace, na [3]: 

 softwarové (logické), použití kryptografie, digitální podpis, antivirové programy, 

testování, uživatelské účty, údržba aplikací, autentizační přístup, hesla apod. 

 administrativní a správní, školení důvěryhodných osob, přijímací postupy, 

posudky, právní a etické normy, zákony, předpisy, vyhlášky, licenční politika, 

analýza statistik, sběr informací, 

 hardwarové (technické), autentizace osob s využitím identifikačních karet, 

firewally, šifrovače, archivace datových médií, 

 fyzické, kamerový systém, strážný, zámek, trezor, záložní zdroje energie, 

jmenovky, protipožární opatření. 
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3.1.3 Bezpečnostní mechanismy 

 Implementaci bezpečnostních opatření, funkcí, zajišťují mechanismy (nástroje, 

algoritmy) prosazující bezpečnost. Mechanismy se rozeznávají podle [3]:  

 slabého charakteru, ochrana před amatérskými a ojedinělými útoky (autentizační 

hesla), 

 střední síly, ochrana před hackery, úmyslnými útoky (kryptografické nástroje), 

 silného charakteru, opatření proti kvalifikovaným, profesionálním útočníkům 

s vysokými znalostmi v oboru (biometrické systémy a kryptografie). 

 Například integritu, důvěrnost a autentizaci zajišťují šifrovací mechanismy a 

typickým identifikačním bezpečnostním mechanismem je často používaná magnetická 

karta (bankomaty, přístup do zabezpečených prostor atd.) Pro ověření vlastníka takové 

karty se zpravidla používá osobní identifikační číslo (PIN).  

3.2 Ochrana dat 

 Nedůsledná ochrana důležitých dat může zapříčinit nemalé škody od zneužití 

bankovních účtů, přístupových hesel, účetních dat či dojde zcela obecnému porušení 

Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 sb.). Bezpečnostním incidentům, lze ve 

většině případu předejít a mnohé z nich doprovází jisté faktory, které mohou předvídat 

příchozí problém. Data je potřeba chránit vůči třem obecným druhům ohrožení [2]: 

 kompromitací, ochrana dat proti prozrazení (zajištění důvěrnosti), 

 modifikací, ochrana před neoprávněnou změnou informací (integrita), 

 zničení, zabráněním úmyslnému nebo neúmyslnému poškození dat. 

 Ochrana dat (viz. obrázek 2) zahrnuje zabezpečení fyzického přístupu (datové 

nosiče a jiná datová zřízení), logického přístupu k datům a dále je nutné chránit samotná 

uložená data či přenos dat prostřednictvím komunikačních kanálů. Pro efektivní 

zabezpečení je vhodným způsobem uvedené bezpečnostní přístupy navzájem kombinovat. 
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Obrázek 2 Oblasti ochrany dat [2] 

3.2.1 Fyzický přístup 

 Bezpečnost uložených dat na přenosných zařízeních je vhodné zajistit tak, aby 

neoprávněná osoba se špatnými úmysly ve výsledku neuspěla. Okamžikem odebrání 

datového nosiče z aktuálního prostředí do prostředí zcela odlišného, fungujícího za jiných 

přístupových podmínek je nosič vystaven zničení nebo prolomení jeho bezpečnostní 

ochrany. Obecný druh fyzického zabezpečení spočívá v omezeném přístupu. [2] 

 Samotná prvotní kontrola začíná u přístupových, vchodových dveří objektu. 

Typické jsou kamerové systémy, vrátný, bezpečnostní dveře na principu čipových karet a 

jiných autentizačních a monitorujících systémech. Další stupeň ochrany se nabízí možnost 

implementace disků a jiných úložných zařízení do speciálních bezpečnostních 

počítačových skříní (robustní PC skříně). Poslední nejvyšší stupeň je samotná úschova 

citlivých dat na discích a médiích v zabezpečeném trezoru. 

 Přírodní živly a katastrofy obdobného charakteru mají rovněž nemalý podíl na 

zničení dat. Navržení preventivních opatření je potřeba pak zejména proti požáru 

(nehořlavé podložky, ochranná pouzdra, samočinné požární hlásiče),  povodním (umístěni 

IT ve vyvýšených oblastech patrových budov, izolace PC systémů a úplná izolace od 
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vodních ploch), klimatické změny (klimatizační a filtrační systémy), zemětřesení (odolné 

pouzdra, skříně) a dále také ochrana proti přepětí, výpadkům napájení (záložní zdroje, 

generátory). [2] 

3.2.2 Logický přístup 

 Cílem bezpečnostního systému nebo aplikací je svými prostředky chránit přístup 

k uloženým datům. Prostřednictvím uživatelských práv identifikují oprávněnou osobu a 

potvrzením umožní následný přístup k informacím (autentizace). Důležitým faktorem se 

jeví, aby identifikovaný člověk byl skutečně důvěryhodnou osobou. Před samotnou 

autentizací probíhá identifikace (kdo jsem?) a druhým krokem osoba stvrdí pravost tvrzení 

(autentizační informace). Nabízí se tři metody logického zabezpečení [2]: 

 důkaz znalostí  

- zadání soukromého hesla, osobního identifikačního čísla 

 důkaz vlastnictví  

- ověření na základě zvoleného bezpečnostního předmětu (čipové, optické, 

magnetické karty, USB token atd.), 

 důkaz vlastností  

- biometrický systém (sken otisku prstů, oční sítnice). 

  Po ověření systém hlídá aktivitu, popřípadě povolí nebo zamítne přístup 

k určitým datům, kterým autentizovaná osoba má nebo nemá přístup (autorizace). 

3.2.3 Ochrana uložených dat 

 V případě selhání dvou předešlých zabezpečení je důležité samotná data chránit a 

to nejlépe aplikováním kryptografických algoritmů. Nabízí se možnosti [2], [18]:  

 off-line šifrování 

- do systému je nainstalován příslušný software podporující příslušné algoritmy a 

rozhodujícím faktorem šifrovaných a dešifrovaných dat je uživatel, činnost 

probíhá zcela manuálně, 
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 on-line šifrování 

- zde je program instalován nebo dokonce i integrován do systému a podle  

nastavených kritérií, program splní zadané požadavky a automaticky například 

šifruje pravidelnou aktivitu, elektronickou poštu, vybrané soubory, oblasti, 

svazky atd. V okamžiku čtení, zápisu, program šifrované soubory samočinně 

rozšifruje do paměti a naopak. Na rozdíl od off-line metody, kdy uživatel 

popisované úkony provádí ručně.  

3.2.4 Ochrana přenášených dat 

 Přenášená data s aktivní ochranou jsou adekvátně zabezpečena, ale opouští-li 

citlivé informace své dosavadní prostředí, vystavují se vždy určité míře ohrožení. Způsob 

přenášení dat se nabízí pomocí elektronických médií a papírových médií (faktury, faxové 

zprávy, účetní listy). Ochranou obdobných soukromých listin je evidence, pravidelné 

kontroly nebo skartace. Důležitým bezpečnostním problémem přenášených informací je 

nezabezpečená počítačová síť (zde je potřeba chránit data před modifikací a 

kompromitací). [2] 

 Efektivní ochranou před neoprávněnou změnou, editací či přidání hodnot datům je 

hashová funkce (digitální otisk). Jedná se o jednosměrný matematický algoritmus, kdy 

výstupní data nelze zpětně dešifrovat. Otisk zprávy odesílatel vypočte z původních dat, 

ještě před odesláním. Přijatá data příjemce podrobí stejnému výpočtu jako odesílatel, 

posléze stačí pouze porovnat oba otisky. Jakákoliv byť i sebemenší změna v datech, 

vygeneruje znatelně úplně odlišný otisk. Lze tedy případně zjistit, zda bylo s přenesenými 

daty počítačovou sítí manipulováno. Používané hashové algoritmy jsou MD5, SHA, 

RIPEMD a Whirpool. Proti odposlechu počítačové komunikace a zajištění bezpečného 

přenosu pomáhá řada šifrovacích síťových protokolů (např. TLS, SSL). Kompletní 

bezpečnostní služby počítačovými sítěmi definuje mezinárodní standard ISO 7498-2 

(Security architecture). [1], [2] 

3.3 Legislativa a normalizace 

 Skutečnost ochrany citlivých informací vyplývá z aktuálních zákonů, vyhlášek, 

pravidel a nabývá povinností jejich plnění. Český právní úřad apeluje na dodržování 
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důležitých norem, avšak téměř většina standardů jsou pouze ve stavu doporučených, pokud 

není zákonem stanoveno jinak. Ve světě existuje mnoho národních, evropských a 

mezinárodních organizací zabývající se normalizací. Za publikování a šíření norem v ČR, 

prakticky ze všech odvětvích je zodpovědný Český normalizační institut (ČSNI). Často se 

normy překládají do mateřského jazyka nebo zůstávají v původní jazykové podobě. 

Významnou normalizační mezinárodní organizací je ISO, IEC a ITU. Zmiňované instituce 

vydávají normy, které mají celosvětovou působnost a například v oblasti IT vzájemnou 

kooperací stanovily Společný technický výbor (JTC). Oborové společnosti zabývající se 

otázkou bezpečnosti jsou americké instituce IEE a NIST. Vybrané bezpečnostní normy 

publikované institucemi [3], [2]: 

 ISO/IEC 9979: Registr šifrovacích algoritmů, 

 ISO/IEC 10116: Režimy činnosti šifrovačů, 

 ISO/IEC 10118: Hašovací funkce, 

 ISO/IEC 11770: Norma správy klíčů, 

 IEEE 1619-2007: Kryptografická ochrana dat na úložných zařízení. 

 Právní ochrana citlivých informací českými zákony má určitou míru pozornosti. 

Obecný zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnosti 

způsobilosti, vymezuje skutečnosti, které jsou nutné v zájmu ČR utajit. Zákon popisuje 

fyzickou, průmyslovou, administrativní, personální bezpečnost a kryptografickou ochranu. 

Podrobnosti a způsoby ochrany popisují jednotlivé vyhlášky vydané Národním 

bezpečnostním úřadem (NBÚ). Další důležitá legislativa z hlediska ochrany dat a 

bezpečnosti je ve znění zákona [11]:  

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  

 zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 

 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
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4 Možnosti zabezpečení externích zařízení 

 Informace na datových médiích fyzicky chrání vlastník „svou silou, tělem“, ale 

v případě ztráty nebo odcizení, je potřeba informace bezpečně zajistit způsobem, aby se 

potenciálnímu útočníkovi získaná data nepodařilo vůbec otevřít. Ochrana přenášených dat 

na externích datových nosičích se nabízí ve dvou řešeních. Pomocí využití softwarového 

(šifrovací program) nebo hardwarového zabezpečení (biometrický systém, HW šifrování). 

Obě varianty jsou dostatečná z hlediska bezpečnosti, ovšem závisí na vhodně zvoleném 

bezpečnostním prvku. Velice účinnou možnosti se nabízí vzájemná kombinace obou 

předchozích variant a naopak nejslabším článkem je lidský faktor (nedbalost, volba hesla 

atd.) 

4.1 Softwarové řešení 

 Vysoký stupeň bezpečnosti nabízí kryptografické systémy. Kryptosystém pomocí 

algoritmů převádí informace viditelné a srozumitelné, do podoby utajené a bez 

požadovaného klíče náročně dosažitelné. Doporučované zásady při šifrování zohledněním 

na vyšší míru bezpečnosti jsou [11]: 

 nespoléhat na utajení použitého algoritmu a softwaru, ale na utajení klíče, 

 častěji měnit šifrovací klíč, 

 zvolit silný klíč, který nelze snadno odhadnout a je neprolomitelný metodou pokusu 

a omylu, 

 použít takový kryptografický program, aby samotný klíč bez programu neměl 

využití, 

 zajistit, aby neoprávněná osoba nezískala současně klíč a program, 

 nahrazovat mezery ojedinělými znaky, měnit číslovky a nepoužívat opakovaná 

slova, 

 nepoužívat obecné metody generování náhodných čísel. 

 Šifrovací systém, lze obecně podle postupu zpracování zpráv rozdělit na 

substituční a transpoziční. Substituční metoda nahrazuje původní znak zprávy za jiný, 

zcela odlišný. Druhá varianta vytváří šifrovaný text způsobem přesouvání neboli 

přeskupení vstupních znaků. Samostatně se zmiňované způsoby zpracování dnes 
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nepoužívají, dešifrování je reálné i bez použití počítačového systému. Základní dělení 

kryptosystémů se rozlišuje použitím šifrovacího klíče na [11], [1]:  

 symetrickou šifru, k šifrování a dešifrování se využívá stejný, totožný klíč. 

Zástupci algoritmu jsou DES, AES, Twofish, Serpent atd., 

 asymetrickou šifru, šifrování a dešifrování dat se provádí odlišnými klíči (veřejný 

a soukromý). Jedná se o jednosměrné matematické logické funkce, které jsou 

použity v asymetrických metodikách. Pro zašifrování se používá veřejný klíč a 

posléze k jejich dešifrování je nutné mít soukromý klíč. Známý asymetrický 

algoritmus je RSA.   

 Asymetrická kryptografie se vyznačuje vyššími nároky na výpočetní systém, jsou 

téměř tisíckrát pomalejší než metody symetrické, ale zároveň se jedná o bezpečnější šifru. 

V rámci přenášení informací pomocí sítí a především nezabezpečené celosvětové sítě 

internet se asymetrický způsob utajovaných zpráv praktikuje. Odpadá nutnost posílat nebo 

sdělovat soukromý klíč, pro zašifrování zprávy odesílateli postačí šířený veřejný klíč. [11]  

 V případě této bakalářské práce, která se zabývá bezpečností dat na externích 

paměťových zařízení, odstupuje metoda asymetrická a nasazuje se symetrická. Data se 

neodesílají, ale chrání proti nežádoucímu přístupu. Vlastníkovi šifrovaného disku poslouží 

dostatečně jeden klíč a zbývá jen vhodně zvolit příslušný software. 

4.1.1 Symetrické šifrování 

 Šifrování a dešifrování informací probíhá s využitím jednoho klíče, který je znám 

oprávněným osobám. Teoreticky za předpokladu získání vstupních a výstupních dat, je 

velice obtížné i přes získaná data vygenerovat použitý klíč. Úroveň odhalení klíče závisí na 

jeho vlastní délce (např. při velikosti klíče 8 bitů, 2
8
, existuje 256 možných variant), a 

proto se dnes používají klíče od 128 a více bitech. Z matematického hlediska volba 

dlouhého klíče nabízí vyšší bezpečnost. [11] 

 Šifry jsou z hlediska zpracování otevřených dat členěny na proudové a blokové. 

Proudová šifra zpracovává vstupní jednotlivé bity a zároveň je kombinuje s jednotlivými 

bity klíče. Při blokovém zpracování vstupního toku dat se prvně provede rozdělení 

posloupnosti bitů do bloků a následně se šifrují (bloky mají mít minimálně, alespoň délku 
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64 bitů). Blokové šifry jsou obecně a pro častější přenos zpráv vůči možným odposlechům 

bezpečnější, než metody proudové. [1], [6] Průběh šifrování v jednotlivých krocích je 

zobrazen na obrázku 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Schéma symetrického šifrování [11] 

 Bezpečné, některé i úřadem standardizované a americkou Národní bezpečnostní 

agenturou podporované algoritmy symetrické kryptografie, následovně představuji 

v abecedním pořadí. 

 AES je standardizovaná šifra přijatá úřadem NIST v roce 2001 (původní název 

Rijndael). Šifra s pevnou 128 bitovou délkou bloků a klíčem ve třech variacích o 

velikostech 128, 192 a 256 bitů. Výhodou algoritmu je rychlost a jednoduchá SW a HW 

implementace. Samotný proces šifrování kombinuje substituční a transpoziční kroky s 10, 

12 a 14 rundami v závislosti na zvolené délce klíče. V rundách dochází k opakování 

algoritmických operací. [1], [6] 

 Předchůdcem algoritmu byl roku 1976 standardizovaný DES, vycházející z 

kryptosystému Lucifer (firma IBM). O dvacet jedna let později byla šifra s 56 bitovým 

klíčem prolomena. Algoritmus exspiroval, ale stále existuje jeho vylepšená forma Triple 

DES (3DES). Aplikuje třikrát metodický postup, a tak navyšuje klíč o trojnásobek původní 

hodnoty. [11], [1] 

 Blowfish je nepatentovaná volně šiřitelná šifra, zpracovávající blok dlouhý 64 

bitů o velikost klíče nabývajícího 32 až 448 bitů. Algoritmus se skládá z části náročného na 

výpočet, kdy ze šifrovacího klíče vypočítává řadu podklíčů a druhá část nabízí poměrně 
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rychlé šifrování. Převod probíhá v šestnácti opakujících cyklech (rundách), provádějící 

substituční kroky závislé na posloupnosti vstupních bitů. [6] 

 Algoritmus CAST, používá délky klíčů 40 až 128 bitů a pracuje se 64 bitovými 

bloky. Šifra má dvanáct a šestnáct rund pro zvolené velikosti klíče. Rovněž kombinuje 

substituční a transpoziční princip. Obsahuje čtyři substituční matice (S-boxy) převádějící 8 

bitů na 32 bitů. [6] 

 MARS je silný algoritmus vyvíjen firmou IBM, který byl jedním z hlavních 

finalistů mezinárodní soutěže, hledající nový bezpečný standard (AES). Šifra podporující 

délky klíče 128 až 448 bitů a velikost vstupních bloků činní 128 bitů. Vše probíhá ve třiceti 

dvou opakujících sekvencích. Pro hardwarovou implementaci z hlediska vyšších nároku na 

prostor je nevhodný. [1], [6] 

 Kryptosystém Serpent, nabízí obdobné zpracování vstupních dat a délku klíčů 

jako standard AES. Podporuje 32 rund, je přibližně stejně rychlý jako DES, ale současně 

bezpečnější než 3DES. Při softwarovém použití se řadí mezi pomalejší. [1], [6] 

 Twofish je další nepatentovanou šifrou vhodnou pro volné použití, která byla 

odvozena z algoritmu Blowfish. Nabízí stejný počet rund, ukotvené délky klíčů a nově 

nabízí navýšení velikosti bloků na 128 bitů. Vlastnostmi navyšuje bezpečnost svého 

předchůdce. [1], [6] 

 Důležitým bezpečnostním prvkem blokových algoritmů jsou jejich módy neboli 

metody šifrování. Režimy šifrovačů poskytují zpětnovazební operace, které zajišťují po 

sobě jdoucím blokům vzájemné propletení obsahů. Nelze s bloky manipulovat (např. 

přesouvání pořadí). Prováděné operace jsou jednoduchého rázu, aby nesnižovaly 

bezpečnost samotné šifry. Standardní mód CBC se dnes již nepoužívá, z důvodu možné 

cílené manipulace s bloky. Posléze také ustupuje režim LRW, který šifruje každý blok 

jiným subklíčem (kombinace šifrovacího klíče a indexací bloku). Dnes se výhradně pracuje 

v XTS módu, doporučeném pro diskové šifrování, zde probíhá šifrování a adresace bloků 

pomocí dvou klíčů. [3], [9] 
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4.2 Hardwarové řešení 

 Pomocí technického vybavení zařízení, lze zajistit bezpečnost uložených dat. 

Obdobě se nabízí možnost šifrování, které na rozdíl od softwarového řešení nevyžaduje 

instalaci kryptografického programu a nemá příliš velký vliv na výkon procesorové 

jednotky v PC. Šifrovací operace zajišťuje implementovaný kryptoprocersor na 

paměťovém médiu. Datové nosiče s hardwarovým šifrováním využívají standardně 

symetrický algoritmus AES o síle klíče až 256 bitů. Za účelem autentizace zařízení 

používají obslužný software (firmware), který poskytuje přístup, zapnutí a vypnutí 

ochranných funkcí. U samošifrovacích disků se jedná zásadně o pre-boot oddíl, který pro 

připojení zařízení prvně nastartuje a vyzve uživatele autentizací. Úspěšné ověření 

zpřístupní šifrovaný primární oddíl jednotky a schová pre-boot část. Šifrovací klíč 

vypočítává samotný firmware nosiče, nelze klíč žádným způsobem získat a zálohovat 

(např. softwarem generovaný klíč je dostupný v paměti RAM). [16] 

 Zařízení se obvykle označují certifikovanou nálepkou FIPS 140 (mezinárodní 

uznávaná bezpečnostní norma v oblasti kryptografie). Přenositelné jednotky s kombinací 

šifrování a vícero bezpečnostních funkcí (otisk prstů, PIN, heslo) nabízí důslednou ochranu 

přenášených informací.  

4.2.1 Biometrický systém  

 „Systém, zabývající se autentizací měřením fyziologických nebo behaviorálních 

charakteristik osob [11].“ Měřitelné vlastnosti osob zaznamenává systém především 

takové, které jsou neměnné, jedinečné a obtížně reprodukovatelné. Fyziologickými 

biometriky jsou otisk prstu, geometrie ruky, rozpoznání obličeje nebo oční sítnice a 

duhovka. Mezi behaviorální vlastnosti patří ověřování hlasu, dynamika podpisu a stisku 

kláves. [1] 

 Výhodou autentizace uživatele touhle formou je, že nelze vlastnosti zapomenout 

nebo ztratit a poskytují poměrně vysokou úroveň zabezpečení. Hlavní nevýhoda spočívá 

v přesnosti měření charakteristik. Nikdy nenastane stoprocentní shoda se stávajícím 

permanentním vzorem (šablonou) a aktuálně získaným vzorkem stejného subjektu. Pro 

proces porovnávání je stanovena prahová hodnota. Nízká konfigurace hodnoty navyšuje 

riziko chybného přijetí a příliš vysoká hodnota může zabránit oprávněné osobě v přístupu. 



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  24 
 

 Častým biometrickým systémem je čtecí zařízení na snímání otisku prstů. 

V případě zabezpečení externích úložišť se implementuje právě daná biometrika. Lidský 

otisk se člení do základních vzorů oblouku, víru a smyčky (formace drobných vyvýšenin, 

proláklin a rýh na prstu). Uspořádání nese termín papilární linie. Rozpoznávání otisku se 

rozlišuje na dva způsoby zkoumání, podle [1]: 

 globálního vzoru, který hledá částečné nebo ucelené základní vzory v oblasti 

zkoumaného otisku, 

 podrobností, způsob zpracovává detailnější náhled na snímaný otisk (rýhy, 

můstky, seskupení apod.) 

 Typem snímačů jsou optické, kapacitní a ultrazvukové čtečky. U datových nosičů, 

notebooků je zastáncem čtečky otisku prstů kapacitní snímač. Snímací plocha je složena 

křemíkovou vrstvou a na místě dotyku měří kapacitní odpor. Ve srovnání s ostatními typy 

je konstrukčně menší a cenově levnější. [1]  

4.3 Ostatní bezpečnostní prvky 

 Z důvodu četného šíření škodlivých kódů prostřednictvím datových nosičů s cílem 

poškodit převážně velké společnosti, je moudré volit vhodná opatření k zachování 

firemního tajemství. Statistický odhad tvrdí, že za převážnou většinou případů narušení 

bezpečnosti poškozených společností jsou zodpovědní, ať úmyslně/neúmyslně vnitřní 

zaměstnanci. Riziko přináší portable aplikace (běžný software, spustitelný bez instalace do 

OS), které obchází nutný zápisu do registru systému a veškerý průběh, konfigurace, 

knihovny přesměrovává do svého adresáře umístěného v přenosném zařízení. 

Zmiňovaných výhod útočné programy mohou využít a zajistit např. udělení 

administrátorských práv. Zajištění datových zařízení proti takovým hrozbám nabízí [12]:  

 řízení sběrnicových portů, kontrola a nastavení přístupových oprávnění ke 

komunikačnímu rozhraní na koncových PC (např. přístup na základě 

identifikačního čísla produktu) 

 správa programů, úplná kontrola nad spustitelnými aplikacemi ze zařízení 

(případná povolení, omezení a zamítnutí). 
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5 Příklad návrhu zabezpečení externích zařízení 

 V této části představím společnosti poskytující bezpečností řešení firmám, z 

hlediska zájmu bakalářské práce především pak takové, které se specializují na 

zabezpečení dat přenášených prostřednictvím externích zařízení. Samotné navrhované 

řešení je zaměřeno na implementaci vhodného volně šiřitelného softwarového ochranného 

mechanismu na vybraný paměťový nosič. Představené řešení má posléze využití jako 

funkční předloha pro ochranu citlivých informací na externích zařízeních. 

5.1 Outsourcing 

 Vlastnící větších i menších firem se často potýkají s bezpečnostním problémem 

úniku dat. Jistá varianta úniku informací se naskytuje i prostřednictvím sběrnicových 

kanálů (nelegitimované externí datové zařízení), útok veden skrz interního zaměstnance. 

Implementací bezpečnostních prvků a kontrolou aktivit zaměstnanců vedoucí k navýšení 

bezpečnosti a efektivity se zabývá poměrně velký počet českých společností. Podle mého 

průzkumu je na českém trhu dostatečné množství organizací zabývající se ochranou dat, 

poskytující své odborné znalosti a řešení problémů. Stabilní společnosti uvádím v 

následující tabulce 3.  

Tabulka č. 3 Tuzemské organizace realizující bezpečnostní řešení [zdroj:vlastní] 

Společnost Produkt Reference 

SODATSW s.r.o 

Desktop security system 

Areaguard, 

Desktop management 

system OptimAccess 

Ministerstvo vnitra a 

Ministerstvo obrany ČR, 

Magistrát města Ostravy, 

Iveco ČR 

Safetica Technologies 

s.r.o 

Safetica software 

(Endpoint client, 

Management service a 

console) 

Kofola a.s. 

Telekom Malaysia Berhad, 

Amir Kabir Petrochemical 

Company 

 Výše zmiňované produkty jsou výhradně zaměřeny na operační systémy firmy 

Microsoft. Obě společnosti mají na území České republiky dlouholeté zkušenosti a získali 
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řadu ocenění v oboru bezpečnosti IT. Nabízí firmám prevenci a bezpečnostní řešení 

v oblastech šifrování, blokovaní aktivit, správa zařízení, měření produktivity, personální 

audit atd. V rámci oblasti správy zařízení nabízejí monitoring a úplnou kontrolu nad 

přenositelnými médii a šifrování citlivých dat (rozpoznání připojených zařízení a přiřazení 

příslušných oprávnění). Správnou funkci zajišťuje příslušný dodávaný software, který je 

implementován v rámci celé firmy do jednotlivých koncových stanic. Probíhající aktivita 

je zaznamenávána a odesílána na důvěrný server centrální správy, které jsou přístupné 

administrátorovi. Záznamy jsou sítí přeneseny a ve většině případu uchovávány ve SQL 

databázích. Cílem těchto společností je zamezit zneužití informací svých klientů, 

analyzovat, vyhodnocovat a vytvářet reporty právě probíhajících aktivit (např. snímání 

aktivních obrazovek počítačových stanic nebo dokonce i stisknutých kláves).  

 Jedná se o bezpečnostní řešení, které je vhodné uvážit, pakliže jsem vlastník větší 

firmy o kapacitě několika zaměstnanců a obdobné ucelené řešení je vítané. Z hlediska 

bezpečnosti dat na přenášených externích zařízení v rámci jednotlivce ovšem nevhodné. 

Informace získané z oficiálních stránek společnosti www.sodatsw.cz  a www.safetica.cz. 

5.2 Šifrovací nástroj 

 Funkční a spolehlivé řešení ochrany dat na paměťovém zařízení se nabízí formou 

šifrování. Volba přenosového média je rovněž důležitá a to především hlediskem jeho 

fyzického, konstrukčního návrhu. Mít chráněná data je hlavním cílem, ale dojde-li 

k selhání hardwarových komponent zařízení, kryptografické postupy ztracená data 

neobnoví. Obecně prioritní operací je pravidelná záloha důležitých dat, ať se přenosové 

médium využívá k samotné archivaci nebo pouze k přenosu, je nezbytné mít duplikovanou 

datovou kopii bezpečně uschovanou.  

 Softwarových nástrojů zajišťující šifrování a podporující řadu silných algoritmů je 

dostatek. Řada programů je placená, ale kvalitní volně šiřitelné aplikace se vyskytují 

taktéž. Jedním na lidech odzkoušený a bezpečnostním auditem ověřený byl s otevřeným 

zdrojovým kódem program TrueCrypt. V květnu 2014 projekt za nejasných okolností 

skončil. Oznámení přináší jeho přesměrovaná oficiální stránka, která také informuje o 

nalezeném bezpečnostním problému spojené s používáním programu. Stránka vyzývá 

uživatele migrováním ke konkurenčnímu softwaru BitLocker od společnosti Microsoft.  
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Zmiňovaný SW je distribuovaný pouze na operační systém Microsoftu a navíc pouze na 

pokročilejší platformy Windows systému Enterprise a Ultimate. Multiplatformní 

TrueCrypt je dostupný v poslední vydané verzi 7.2, která umožňuje dešifrování, šifrovací 

funkce neobsahuje. Audit neodhalil žádná zadní vrátka (backdoor) ani škodlivý kód, 

vyjmou pár odhalených chyb menšího významu. Kompletní vydaná závěrečná auditní 

zpráva iniciativou Open Crypto Audit Project, která se zabývá ověřováním šifrovacích 

open-source produktů je dostupná na stránce https://opencryptoaudit.org/reports. 

 Možné riziko spojené s používáním programu TrueCrypt, je na uvážení 

jednotlivce. Zda neaktualizovaný software nadále používat nebo nalézt vhodnou 

alternativu. Na základě výše popisovaných událostí jsem zvolil náhradu, která vychází ze 

svého předchůdce. VeraCrypt je jednou z variant „nástupců“  TrueCrypt, má stejný základ 

otevřeného zdrojového kódu, grafickým rozhraním je obdobný a rovněž podporuje více 

platforem OS. Autorem je Mounir Idrassi, vlastník společnosti (IDRIX) zabývající se 

kryptografií a IT bezpečnosti. Program nabízí vylepšení z hlediska bezpečnosti, které 

vytýkal audit TrueCryptu.   

 Šifrovací programy využívají autentizačních metod pro generování klíče 

(publikované v PKCS #5). Šifrovací klíč bývá odvozen pomocí derivovací funkce 

PBKDF2. Jedná se o kryptografickou funkci, která generuje klíč požadované délky ze 

zvoleného uživatelského hesla, přírůstkových bitů (salt) spolu s opakujícími cykly 

pseudonáhodných operací, jejímž výstupem je hash [17]. VeraCrypt vyvolává stovky tisíc 

hashovacích cyklů, které bezpečnostně dostačují před slovníkovým útokem (zkoušení 

potencionálních hesel se časově protáhne). TrueCrypt nabízel „pouze“ dva tisíce 

cyklických volání. 

5.2.1 VeraCrypt 

 Aktuální a stabilní verze programu je 1.0f-2, balíček aktualizovaný začátkem 

dubna letošního roku. Pro své praktické použití jsem nainstaloval zmiňované vydání. 

Program kooperuje se šifrovacími algoritmy AES, Serpent, Twofish, Cascades 

(kombinování šifer) a operativním módu XTS. Podporuje hash algoritmy RIPEMD, SHA, 

Whirpool. Software umožňuje šifrovat systémové a diskové oddíly, externí jednotky nebo 

tvorbu souborových virtuálních oddílů. 
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 SW pracuje v režimu implementované aplikace v systému nebo následně jako 

přenosná aplikace na přenositelných jednotkách (portable version). Program je 

lokalizovaný do českého jazyka. Jednotku pro zašifrování jsem zvolil USB flash disk firmy 

Verbatim, obyčejné plastové provedení, výsuvný sběrnicový port (USB 2.0) a cenově 

dostupný. Rozkliknutím hlavní nabídky označené vytvoření svazku, průvodce nabízí 

variantu zašifrování souborového svazku (virtuální disk), nesystémového oddílu a 

systémového disku. V zájmu práce jsem zvolil šifrování nesystémového oddílu s odkazem 

na externí jednotku a vytvoření standardního svazku (druhou možností je skrytý svazek). 

VeraCrypt umožňuje otestovat na základě zatížení vlastníkovi procesorové jednotky 

rychlost příslušných algoritmů, při šifrování a dešifrování dat (viz. obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Rychlost šifrovacích algoritmů [Zdroj: vlastní] 

 V případě šifrování velkého objemu dat na diskových jednotkách je vhodné brát 

ohled na průměrnou datovou propustnost sběrnic a samotného disku. V mém případě není 

nutné si primárně zvolit nejrychlejší algoritmus AES (obrázek 4), jelikož maximální 

datový tok zvoleného USB flash zařízení je 20 MB/s. Přesto jsem zvolil standardizovanou 

ověřenou podporu AES a dostačující hashovou funkci SHA-256 (výstupní délka 256 bitů). 

NBÚ vydal prohlášení, ve kterém nedoporučuje používat hash s výstupem menší než 160 
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bitů. Vliv pokročilejších kryptoanalytických útoků, mohou otisk zlomit. Nová verze 

programu podporuje RIPMEND-160, ale už jej při tvorbě klíčů z důvodu možných rizik 

nenabízí. Generování klíče smí uživatel částečně ovlivnit pohybem myši v zobrazovacím 

okně, program na základě náhodného pohybu využívá data s ním spojená pro tvorbu soli 

(salt), přírůstkových bitů. Čím déle se pohybuje kurzorem, tím lépe. 

 Aplikace nabízí volbu uživatelského hesla a vložení souborového klíče (např. 

vhodné pro USB tokeny), nabízí generovat souborový klíč, ale smí se použit i libovolný 

soubor (jpeg, mp3, zip). Autentizační přístup heslem je běžně využívaná metoda. Obecně 

platí, že heslo nemá mít charakter běžného slova, nemá být nějak spojeno s osobou 

uživatele a má obsahovat malá či velká písmena, číslice nebo speciální znaky (@, ?, +, =). 

VeraCrypt doporučuje minimální délku dvaceti znaků. Příkladná ukázka bezpečného 

dvacetimístného hesla je zobrazena na obrázku 5. 

 

 Obrázek 5 Autentizace uživatele [Zdroj: vlastní] 

 V případě připojení šifrovaného oddílu, vytvořeném programem TrueCrypt, 

uživatel zaškrtne políčko „TrueCrypt Mode“ (viz. předchozí obrázek 5) a vybere 

příslušnou derivační funkci. Dále se nabízí možnost uložit dočasně šifrovací klíč do mezi-

paměti, kdy při pozdějším odpojení a připojení jednotky, uživatel nebude čelit znovu výzvě 

zadávání hesla. Volby připojení nabízejí, udělení práv uživatele např. povolení pouze čtení 

dat nebo připojení svazku jako „vyměnitelné médium“. 

 Vybráním příslušného externího svazku, algoritmu, klíče, naformátování (FAT, 

NTFS) a kompletním zašifrováním jednotky je průběh u konce (v mém případě 4GB flash 

disku trvání cca. 5 minut). V úvodním grafickém rozhraní vyměnitelné diskové pole se 

připojí a následně přiřadí nový oddíl s vybranou zkratkou. Zadáním příslušného hesla se 
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posléze ve správci diskových zařízení OS vyskytne standardní nový diskový oddíl, který 

charakterizuje šifrované přenositelné médium. V případě pouhého zapojení zařízení „PnP“ 

do PC se jednotka tváří zcela obyčejně, po rozkliknutí ovšem informuje a vyzývá 

naformátováním. Zjištění obsahu USB klíčenky je zapotřebí program VeraCrypt a 

šifrovací klíč. Níže na obrázku 6, lze vidět detailnější popis šifrované jednotky, od datové 

kapacity, použitého šifrovacího algoritmu, až velikosti klíče apod. 

 

Obrázek 6 Vlastnosti vytvořeného šifrovaného USB flash disku [zdroj: vlastní] 

5.2.2 Alternativní řešení 

 Obdobnou OFTE variantou VeraCryptu je DiskCryptor, který nabízí podobné 

vlastnosti a také zpětně podporuje vytvořené svazky TrueCrypt. Vhodnou variantou výběru 

doporučuji volit z hlediska propracování, podpoře, funkcí a spolehlivostí, mezi SW 

VeraCrypt a DiskCryptor. Dalšími vybranými varianty, které jsou vhodné pro šifrování 

externích jednotek a jsou dostupné zdarma, popisuji v tabulce 4. V případě posledních 

dvou položek jsou aplikace dostupné zdarma, ale s omezením zašifrovaní dat maximálně 2 

GB.  
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Tabulka 4 Šifrovací software [zdroj: vlastní] 

Software Licence Algoritmus OS 

DiskCryptor Open source 
AES, Serpent, 

Twofish, Cascades 

Microsoft 

Windows 

 

AxCrypt Open source AES 

Rohos Mini Drive Freeware (2 GB) AES 

USB safeguard Freeware (2 GB) AES 

 Druhou možností je nabídka placených produktů, možná nevýhoda se skrývá 

v uzavřenosti systému a finančním obnosu. Některé šifrovací programy jsou i součástí, 

subsystémem OS (př. Dm-crypt, BitLocker). Další variantou je hardwarová podpora 

šifrování, řada výrobců externích zařízení se problematikou bezpečnosti a kryptografií 

zabývají. Vhodné řešení na úrovni hardware jsem vybral z dostupných modelů na trhu, 

která jsem popsal v navazující tabulce 5. 

Tabulka 5 Bezpečnostní externí zařízení [zdroj: vlastní] 

Produkt 
Bezpečnostní 

mechanismus 
Zařízení OS 

Kingston 

DataTreveler 

Locker + G2 

AES USB klíčenka 
Microsoft Windows, 

Mac OS 

iStorage Encrypted 

USB 

AES, PIN kód 

(alfanumerická 

klávesnice) 

USB klíčenka 

/HDD/SSD 

Microsoft Windows, 

Mac OS, Linux 

Imation Encrypted 

USB 

AES, Biometrický 

systém (otisk prstu) 
USB klíčenka /HDD 

Microsoft Windows, 

Mac OS 
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6 Závěr 

 Cílem bakalářské práce je seznámení v oboru bezpečnosti zaměřeném na ochranu 

přenášených dat na externích paměťových zařízeních. V počátku práce charakterizuji 

samotná zařízení, sběrnice, záznamovou strukturu a spolehlivost. Volba vhodného 

datového nosiče spojená s ochranou je důležitá z hlediska odolností vůči fyzickému 

namáhání. Vhodnou variantou se jeví volba SSD a USB flash disků. Výrobcem jsou 

specializované pro přenos informací a paměťový čip, na rozdíl od magnetického záznamu 

externích HDD nabízí konstrukční odolnost.  

 V dalších částech práce prezentuji počítačovou bezpečnost obecně, hrozby, 

ochrana informací, možná opatření a z toho vyplývající funkční bezpečnostní mechanismy. 

Způsob zabezpečení zařízení popisuji SW a HW možností, využívající kryptografických 

metod. Definováním šifrovacích algoritmů smím říci, že standard AES nabízí bezpečné a 

rychlé šifrování s flexibilním praktickým využitím v SW a HW podobě. 

 V poslední fázi navrhuji vhodné řešení zabezpečení dat, volbou společností 

specializující se ochranou informací a především výběrem volně dostupné aplikace, která 

zajišťuje dostačující ochranu dat na přenosných zařízeních. Pomocí mnou zvoleného 

softwaru zaměřeného na šifrování, lze docílit dostatečného zabezpečení citlivých 

informací.  

 Program VeraCrypt poskytuje rozšířené možnosti a nabízí stejné funkce, které 

nabízel uznávaný TrueCrypt. Spolu s pravidelnými aktualizacemi, otevřeností softwaru a 

multiplatformní systémovou podporou, je plně dostačující pro ochranu datových nosičů. 

Možné nebezpečí může nastat v případě spouštění VeraCrypt v infikovaném počítači. Útok 

nežádoucím malwarem (např. Keylogger), který snímá stisknuté klávesy uživatelem, může 

tak zjistit heslo šifrovaného svazku. Prostým řešením je implementace virtuální klávesnice, 

kterou VeraCrypt nenabízí. Zkušenější uživatel si je vědom možné hrozby a poradí si např. 

manuálním spuštěním klávesnice na obrazovce z nabídky OS, pakliže připojuji šifrovaný 

disk v cizím PC. Nedojde-li obdobnému plánovanému útoku, útočníkovi je odcizené 

externí úložiště bezcenné.    

Analýzou hodnocení uživatelů jsem vybral i odlišný alternativní neplacený 

kryptografický software, který dostačuje pro ochranu dat na datovém zařízení.  



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  33 
 

Seznam literatury 

1 BITTO, Ondřej. Šifrování a biometrika, aneb, Tajemné bity a dotyky. Vyd. 1. Kralice   

 na Hané: Computer Media, 2005, 168 s. ISBN 80-86686-48-5.  

2 DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Vyd. 1. Brno:  Computer 

 Press, 2004, ix, 190 s. ISBN 80-251-0106-1. 

3 HANÁČEK, Petr a Jan STAUDEK. Bezpečnost informačních systémů: metodická 

 příručka zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních 

 technologií. 1. vyd. Praha: Úřad pro státní informační systém, 2000, 127 s. ISBN 

 80-238-5400-3. 

4 HÁNA, Jan. Vnější paměti a principy jejich činnosti. Brno, 2014 [cit. 2015-04-

 15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/325076/fi_m/Vnejsi_pameti_a_pricipy 

 _jejich _cinnosti.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 

5 HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP 

 Books, 2005, 344 s. ISBN 80-251-0647-0.  

6 KOUTNÝ, Martin a Jiří HOŠEK. Návrh kryptografického zabezpečení systémů 

 hromadného sběru dat. Elektro Revue [online]. 2007, č. 52 [cit. 2015-04-15]. 

 Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/navrh-kryptografickeho-

 zabezpeceni-systemu-hromadneho-sberu-dat-1/ 

7 LIČEV, Lačezar. Architektura počítačů I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - 

 Technická univerzita Ostrava, 1999, 213 s. ISBN 80-7078-631-0.  

8 LITTSCHWAGER, Thomas. Data na věčné časy. Chip [online]. 2007, č. 08 [cit. 

 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.chip.cz/soubory/dokumenty/ 

 29f37dd0a6c727a9e6ab723a4bcb2444.pdf   

9 MACEK, Radek. Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat 

 zajištěná šifrováním disků [online]. Brno, 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

 http://is.muni.cz/th/256032/fi_b/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. 

 Masarykova univerzita. 



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  34 
 

10 MIKEŠ, Štěpán. Bezpečnost paměťových médií se často přeceňuje. Datahelp 

 [online]. 2010 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.ictsecurity.cz/odborne-

 lanky/datahelp-bezpenost-pamovych-medii.html 

11 POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

 Čeněk, 2005, 309 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-86898-38-5.  

12 ŘEHÁČEK, David. Nebezpečné USB disky. IT system [online]. 2010, 1-2 [cit. 

 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/it-security/nebezpecne-

 usb-disky.htm 

13 SCHMIT, Christoph. Jak prodloužit život vašemu hardwaru. Chip [online]. 2011 

 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.chip.cz/casopis-chip/earchiv/vydani/r-

 2011/chip-09-11/jak-prodlouzit/ 

14 External Serial ATA: White Paper. In: Silicon Image [online]. 2004 [cit. 2015-04-

 15]. Dostupné z: http://www.serialata.org/sites/default/files/documents/External 

 _SATA_WP_11-09.pdf 

15 How Thunderbolt Technology Works. Thunderbolt Technology Community 

 [online]. 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: https://thunderbolttechnology.net 

 /tech/how-it-works 

16 Moderní metody zabezpečení uživatelských počítačů (1. díl): Šifrování pevných 

 disků. IT system [online]. 2011, č. 6 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www. 

 systemonline.cz/it-security/moderni-metody-zabezpeceni-uzivatelskych-pocitacu 

 -1- dil.htm 

17 PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0. RSA 

 Laboratories [online]. 2000 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://tools.ietf.org/ 

 html/rfc2898 

18 Proč a jak šifrovat?. IT systems [online]. 2001, č. 10 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

 http://www.systemonline.cz/clanky/proc-a-jak-sifrovat.htm 

 

 



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  35 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Schéma zajištění bezpečnosti IT ........................................................................ 12 

Obrázek 2 Oblasti ochrany dat ............................................................................................. 15 

Obrázek 3 Schéma symetrického šifrování ......................................................................... 21 

Obrázek 4 Rychlost šifrovacích algoritmů .......................................................................... 28 

Obrázek 5 Autentizace uživatele ......................................................................................... 29 

Obrázek 6 Vlastnosti vytvořeného šifrovaného USB flash disku ........................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakub Slíva: Zabezpečení dat na externích zařízeních 

2015  36 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Parametry sběrnice ................................................................................................ 3 

Tabulka 2 Komunikační rozhraní externích zařízení ............................................................. 4 

Tabulka 3 Tuzemské organizace realizující bezpečnostní řešení ........................................ 25 

Tabulka 4 Šifrovací software ............................................................................................... 31 

Tabulka 5 Bezpečnostní externí zařízení ............................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


