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Prenosné počítače sa stali v posledných rokoch neoddeliteľnou súčasťou pracovného 
procesu mnohých ľudí. Na jednej strane zvyšujú produktivitu, dostupnosť a komfort 
zamestnancov, na druhej strane však so sebou prinášajú nové riziká.

[ PREČO ZAVÁDZAŤ ŠIFROVANIE PRENOSNÝCH POČÍTAČOV ]
Straty a krádeže prenosných počítačov sa rok čo rok zvyšujú a s nimi rastú aj straty 
korporátnych údajov.  Podľa štúdie spoločností Mediaresearch a Intel vykonanej  
v Českej republike sa priemerná cena straty pracovného notebooku pohybuje okolo 
štvrť milióna korún.  Z toho len asi pätina predstavuje cenu zariadenia, zvyšná 
hodnota vyjadruje nacenenie straty firemných údajov. Množstvo citlivých údajov  
na počítačoch je často podceňované, lebo ľudia si často neuvedomujú, aké všetky 
údaje na ich zariadení sú. Ide nielen o dokumenty, e-maily, kontakty, schôdze či úlohy, 
ale taktiež napríklad o heslá používané na prístup k počítaču a často k autentizácii voči 
pracovnej doméne, privátne kľúče od certifikátov, nastavenie sietí Wi-Fi a  pripojení 
VPN. Všetky tieto informácie sú aj pre priemerne schopného zlodeja ľahko dostupné.

Vhodne zavedené šifrovanie umožňuje znížiť cenu straty prenosného počítača  
na cenu hardvéru plus stratu produktivity.  Je však nutné zaistiť, že všetky citlivé údaje 
na prenosnom počítači sú zašifrované. Zaistiť šifrovanie všetkých citlivých údajov  
v prípade súborového šifrovania je veľmi náročné.

Dôvody sú nasledujúce:

VLASTNOSTI A VÝHODY
 ` Bitlocker umožňuje využívat TPM čip 

pro uložení části klíče a zvyšuje tak 
bezpečnost řešení

 ` Správu počítačů šifrovaných 
Bitlockerem je možné provádět 
běžnými prostředkysystému Microsoft 
Windows

 ` Bitlocker je obzvláště vhodný pro 
zabezpečení přenosných počítačů 
s operačními systémy Microsoft 
Windows, neboť je jejich standardní 
součástí  v edicích  běžně pořizovaných 
ve firemním prostředí

OKREM ZVÝŠENEJ MOBILITY SO SEBOU PRENOSNÉ POČÍTAČE PRINÁŠAJÚ 
I VÝRAZNE ZVÝŠENÉ RIZIKÁ KOMPROMITÁCIE FIREMNÝCH ÚDAJOV. 
ZÁKLADNOU OBRANOU PROTI TOMUTO STÁLE RASTÚCEMU RIZIKU JE 
CELODISKOVÉ ŠIFROVANIE.

P R O D u k T O V Ý  L I S T

 ` Nutnosť správne určiť citlivé informácie

 ` Potreba zaistiť kvalitné zmazanie citlivých informácií, ktoré vznikli nezašifrované

 ` Potreba ochrany dočasných súborov, ktoré si vytvárajú rôzne aplikácie, v ktorých sa údaje spracovávajú

 ` Potreba ochrániť hibernačné a stránkovacie súbory, ktoré môžu obsahovať citlivé údaje

Z vyššie uvedených dôvodov je na ochranu údajov na prenosných počítačoch vhodnejšie zaviesť šifrovanie celých pevných diskov namiesto 
súborového šifrovania. Také šifrovanie je potom pre používateľa úplne transparentné a jediná zmena súvisí so spôsobom spúšťania 
počítača, keď je nutné zadať šifrovací kľúč vo forme hesla a/alebo USB kľúčenky. Následne sa už počítač správa rovnako ako predtým, než 
bol zašifrovaný.

[ PROJEkT ŠIFROVANIA PEVNÝCH DISkOV ]
Pre úspešné zabezpečenie prenosných počítačov pomocou šifrovania pevných diskov je vhodné vykonať niektoré všeobecnejšie zmeny  
v spôsobe ich správy, aby bol zaistený maximálny úžitok z vykonanej investície.

Z tohto dôvodu je vhodné pred vlastným začatím šifrovania spracovať projekt, ktorý zaistí plné využitie už nasadených technológií  
a prostriedkov na podporu šifrovania pevných diskov a zároveň zvýši bezpečnosť prenosných počítačov aj ďalšími prídavnými opatreniami, 
ako sú napríklad vhodne nastavené skupinové politiky. Tento projekt sa obvykle skladá z nasledujúcich etáp:

ZABEZPEČENIE
PRENOSNÝCH POČÍTAČOV
NÁVRH, NASADENIE A SPRÁVA ŠIFROVANIA 
PRENOSNÝCH POČÍTAČOV

 ` Analýza

 ` Návrh architektúry

 ` Systémový projekt

 ` Implementácia

 ` Zverená správa alebo prevádzková podpora
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[  Z a b e z p e č e n i e  p r e n o s n ý c h  p o č í t a č o v  ]

P R O D u k T O V Ý  L I S T

[ PONÚkANÉ TECHNOLÓGIE ]
Od verzie Vista obsahuje operačný systém Microsoft Windows 
celodiskový šifrovací prostriedok Bitlocker umožňujúci šifrovať 
disky obsahujúce operačný systém, ktorý zaisťuje v Microsoft 
Windows Vista a Windows 7 tak ochranu zvyškových informácií, 
ako aj čiastočnú integritnú ochranu operačného systému.  
Vo Windows 8 je možné docieliť podobný výsledok pri použití 
Bitlockera v kombinácii s funkciou Secure Boot.

Veľkou výhodou Bitlockera je jeho integrácia s operačným 
systémom, ktorá výrazne zjednodušuje riešenie problémových 
situácií, ktoré môžu nastať napríklad pri narušení súborového 
systému, ťažkostiach s ovládačmi či iných podobných situáciách

[ MBAM ]
Správa desiatok alebo stoviek počítačov, ktoré majú šifrované 
disky, sa môže administrátorom IT ľahko stať nočnou morou.  
Súčasťou návrhu a implementácie šifrovania diskov Bitlockerom je 
teda aj návrh a implementácia správy šifrovacích kľúčov Microsoft 
Bitlocker Administration and Management (MBAM). MBAM 
umožňuje nielen správu kľúčov, ale taktiež sledovanie stavu 
zašifrovania staníc a vzdialené nasadenie.

Správa kľúčov

Správa kľúčov, ktorá je súčasťou produktu MBAM, umožňuje zaistiť 
pomoc používateľom, ktorí zabudli heslo, prípadne stratili USB 
predmet používaný na dešifrovanie disku pri spustení počítača. 
MBAM obsahuje tak portál svojpomoci, ako administrátorský 
portál, ktorý umožňuje vybraným administrátorom prístup  
k dešifrovacím kľúčom.

Monitorovanie stavu

MBAM ďalej umožňuje monitorovať stav šifrovania diskov  
na počítačoch a vykonávať nápravné opatrenia, ak sa nájde 
nezhoda.

Podpora auditu

Keďže MBAM umožňuje prístup ku kľúčom na dešifrovanie diskov, 
vykonáva logovanie informácií o prístupoch k nim a umožňuje 
tieto prístupy následne auditovať.

[ VYuŽITIE TPM MODuLu ]
Jasná väčšina prenosných počítačov, ktoré boli v predaji  
za posledné 3 roky, obsahuje špeciálny hardvérový modul 
umožňujúci ukladať šifrovacie kľúče a kryptografickú kontrolu 
stavu počítača. Bitlocker je schopný tento modul využiť a tým ďalej 
zvyšuje kvalitu zabezpečenia.

[ FuNkČNÁ ŠPECIFIkÁCIA ]

Šifrovacie algoritmy

Bitlocker využíva dve schémy:

 ` AES v  režime CBC

 ` AES v  režime CBC s  difuzérom Elephant

AES v  režime CBC je preverený spôsob šifrovania a veľmi 
kvalitne zaisťuje dôvernosť údajov ním zašifrovaných. Pridaná 
hodnota difuzéra Elephant potom spočíva vo zvýšení bezpečnosti 
CBC režimu proti niektorým známym útokom voči integrite 
zašifrovaných údajov.

Spôsoby autentizácie

Bitlocker umožňuje niekoľko rôznych spôsobov odomykania 
zašifrovaných diskov. V prípade použitia celodiskového šifrovania 
disku s operačným systémom sú možnosti nasledujúce:

 ` Heslo

 ` TPM

 ` TPM + PIN (heslo)

 ` TPM + USB kľúč

 ` TPM + USB kľúč +PIN

Ktorá z možností má byť použitá, záleží na špecifikách daného 
projektu, a musí sa o tom rozhodnúť už vo fáze analýzy.

[ kOMPLEXNÉ RIEŠENIE ]
Pre kvalitné zabezpečenie prenosných počítačov v korporátnom 
prostredí je vhodné zaviesť ich komplexnú správu.   Bitlocker  
a prípadne celodiskové šifrovanie z tohto ohľadu nie je všeliek, 
ale ide o nutnú, hoci nie postačujúcu podmienku kvalitného 
zabezpečenia.

OBCHODNÝ kONTAkT

ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10
 140 00  Praha 4
TEL.:  +420 222 271 111
FAX:  +420 222 271 112
E-MAIL:  marketing@iczgroup.com


