
 

 117 

 

KRYPTOGRAFIA - VÝZNAMNÝ NÁSTROJ INFORMAČNEJ 
BEZPEČNOSTI VO FINANČNEJ SFÉRE 

 

Antonín KORAUŠ 
 

CRYPTOGRAPHY - IMPORTANT TOOL FOR INFORMATION 
SECURITY IN FINANCIAL SECTOR 

 
 
 

 
 
ABSTRAKT 
Kryptografia je silný matematický nástroj na boj proti mnohým typom bezpečnostných hrozieb. Mnoho 
bezpečnostných aplikácii v skutočnosti využíva kryptografiu a jej možnosti na šifrovanie a dešifrovanie dát. 
Šifrovanie je vedná disciplína o zmene dát takým spôsobom, že pre neautorizovanú osobu sú tieto dáta 
nezrozumiteľné a bezcenné. Dešifrovanie je konvertovanie dát späť do ich originálnej formy. Kryptografia 
umožňuje ukladať citlivé informácie alebo ich prenášať nezabezpečenými sieťami (ako Internet) tak, že nemôžu 
byť čítané niekým okrem určeného adresáta. Kryptografia sa v súčasnosti stala priemyselným štandardom na 
poskytovanie informačnej bezpečnosti, dôvery, riadenie prístupu k prostriedkom a elektronickým transakciám. 
Táto technológia je využívaná v každodenných aktivitách ako sú volania pomocou mobilného telefónu, platení 
pomocou kreditnej alebo debetnej karty, vyberaní peňazí z bankomatu alebo počas prihlasovania sa na počítač 
pomocou hesla. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kryptografia, bezpečnostné hrozby, bezpečnostné aplikácie, šifrovanie a dešifrovanie dát, 
informačná bezpečnosť 
 
ABSTRACT 
Cryptography is a powerful mathematical tool to combat many types of security threats. Many security 
applications, in fact, uses cryptography and the possibility to encrypt and decrypt data. Encryption is a scientific 
discipline on climate data in such a way that for unauthorized persons to these data are incomprehensible and 
useless. Decrypt data is converted back to its original form. Cryptography allows you to store sensitive 
information or transmit an insecure network (like the Internet) so that they can not be read by someone in 
addition to the intended destination. Cryptography has now become the industry standard for providing 
information security, confidence, control access to resources and electronic transactions. This technology is 
used in everyday activities such as calls using a mobile phone, paying by credit or debit card, withdrawing 
money from an ATM or at login to the computer with a password. 
 
KEY WORDS: cryptography, security threats, security applications, encrypt and decrypt data, information 
security 
 
 
Úvod  
 
Koncom 60. rokov sa objavil problém ochrany obchodných informácií v bankovníctve, ale tiež 
v medzinárodnom obchode alebo pri výmene informácií medzi počítačovými centrami obchodných firiem.  
Platobné systémy a banky zaistili fyzickú ochranu kariet proti ich falšovaniu alebo pozmeňovaniu, ale bolo treba 
zaistiť bezpečné overovanie totožnosti klienta pri elektronických transakciách, kde nie je možné použiť podpis 
a chrániť tak komunikačné kanály. Samostatným problémom bolo zaistenie ochrany prenosu dát medzi bankami, 
bankomatmi a autorizačnými a zúčtovacími centrálami. O riešenie tohto problému sa zaslúžili v USA.  
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Kryptografický algoritmus alebo šifra je matematická funkcia použitá v procese šifrovania a dešifrovania. 
Kryptografický algoritmus využíva jeden alebo niekoľko kľúčov – nejaké slovo, číslo, alebo frázu – na 
zašifrovanie otvoreného textu (plaintext). Ten istý otvorený text šifruje na odlišné zašifrované texty 
(ciphertexts), ak sú použité odlišné kľúče. Bezpečnosť zašifrovaných dát úplne závisí na dvoch okolnostiach: sile 
kryptografického algoritmu a utajení kľúča. 
 
Silný kryptografický algoritmus musí splňovať nasledujúce kritéria: 

 Nesmie existovať iný spôsob na získanie otvoreného textu ak nie je známy kľúč ako je útok metódou 
totálnych skúšok (brute force attack), t.j. testovanie všetkých možných kľúčov až pokiaľ nie je 
nájdený správny kľúč. 

 Počet možných kľúčov musí byť taký veľký, že je výpočtovo nerealizovateľné aplikovať metódu 
totálnych skúšok v čase, ktorý je na útok k dispozícii. 

 Čokoľvek sa zašifruje, musí byť vrátené do pôvodnej formy počas dešifrovania s kľúčom určeným na 
dešifrovanie. 

 
Kryptografický algoritmus alebo šifra je matematická funkcia použitá v procese šifrovania a dešifrovania. 
Kryptografický algoritmus využíva jeden alebo niekoľko kľúčov – nejaké slovo, číslo, alebo frázu – na 
zašifrovanie otvoreného textu (plaintext). Ten istý otvorený text šifruje na odlišné zašifrované texty 
(ciphertexts), ak sú použité odlišné kľúče. Bezpečnosť zašifrovaných dát úplne závisí na dvoch okolnostiach: sile 
kryptografického algoritmu a utajení kľúča. 
 
Kryptografické algoritmy je možné rozdeliť na: 

 Algoritmy so symetrickým alebo tajným kľúčom. Tieto algoritmy využívajú pre šifrovanie aj 
dešifrovanie ten istý kľúč. Algoritmus AES (Advanced Encryption Standard) je príkladom 
symetrického kryptosystému, ktorý sa široko využíva. Najčastejšie využívané symetrické šifry sú: 
o DES (Data Encryption Standard) 
o AES (Advanced Encryption Standard) 

 Kryptografia s verejným kľúčom alebo asymetrická kryptografia je systém, ktorý využíva na 
šifrovanie vhodný pár kľúčov: verejný kľúč, pomocou ktorého sa dáta šifrujú a zodpovedajúci 
súkromný kľúč na dešifrovanie. Aj keď táto dvojica kľúčov konkrétneho páru je matematicky 
zviazaná, je výpočtovo nemožné odvodiť súkromný kľúč z verejného kľúča. Používateľ alebo entita 
zverejňuje verejný kľúč pre všetkých, utajuje však súkromný kľúč. Ktokoľvek, kto vlastní verejný 
kľúč, môže informácie šifrovať, ale nie dešifrovať. Iba osoba, ktorá má zodpovedajúci súkromný kľúč 
môže informáciu dešifrovať. Základnou výhodou asymetrickej kryptografie je umožnenie 
komunikovať bezpečne aj bez predchádzajúcej výmeny kľúčov zabezpečeným kanálom. Odosielateľ a 
príjemca nemusia prostredníctvom bezpečného kanálu zdieľať 

 žiadne tajné kľúče; celá dostupná komunikácia využíva len verejné kľúče a žiadny   súkromný kľúč 
nie je vysielaný alebo zdieľaný. 

 
 
Data Encryption Standard  
 
Už v roku 1965 vydal americký úrad USA pre normy – National Institute for Standard and Technology – NIST 
podmienky pre vývoj šifry na bezpečné používanie počítačov v úradoch federálnej vlády. V roku 1972 boli 
stanovené prísnejšie podmienky pre šifrovací algoritmus, ktorý mal byť: 

 veľmi bezpečný, 
 dostupný všetkým užívateľom, 
 prispôsobiteľný potrebám rôznych sektorov a užívateľov, 
 lacný, 
 jednoducho overiteľný. 

 
Najvhodnejšie riešenie predložila v roku 1974 firma IBM s názvom Lucifer. NSA1 vyhodnotila bezpečnosť tohto 
systému a následne ho bolo možné použiť v komerčnej sfére, NSA skrátila dĺžku šifrovacieho kľúča zo 128 na 
56 bitov.  

                                                 
1  National Security Agency – Národná agentúra pre bezpečnosť. 
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V roku 1976 prijal National Bureau of Standards algoritmus Lucifer ako federálny štandard a autorizoval ho pre 
šifrovanie informácií. V nasledujúcom roku bol zmenený jeho názov na DES a bezo zmien bol potvrdený ako 
federálny štandard v rokoch 1983, 1988 a v roku 1999 bola zavedený jeho variant 3DES. 
Spočiatku sa šifrovanie robilo pomocou programu, neskôr bola zavedená i hardwerová ochrana – tzv. Black Box. 
Ten slúži na ochranu programov a šifrovacích kľúčov pred nepovolanými osobami. V prípade pokusu o ich 
získanie alebo v neštandardných situáciách  dôjde k zmazaniu všetkých bezpečnostne citlivých údajov. 
Štandardný DES má 255 kombinácií. Štandard DES pri platobných kartách zaviedla ako prvá VISA v roku 1980 
a veľmi rýchlo ho prebrala aj MasterCard a ďalšie. DES im totiž umožňoval zaistiť to, čo banky potrebovali: 

 vytvorenie PIN bez zásahu človeka, 
 bez archivácie PIN, 
 overenie PIN pomocou algoritmu DES. 

 
Vďaka DES bolo možné s pomocou jednoduchej technológie klientom ponúknuť zmenu PIN v prípade jeho 
prezradenia cudzím osobám. K tomuto slúžili vybrané bankomaty, ktoré podľa klientom vybraného PIN 
vypočítali a na magnetický prúžok zaznamenali štvormiestne číslo zvané „offset“. Toto číslo sa pri overovaní 
PIN vždy pripočítalo k tzv. „nature PIN“, vytvoreného bankou, a potvrdilo správnosť nového PIN, vybraného 
klientom. Algoritmus DES sa preto využíva na šifrovanie informácií prenášaných medzi bankomatmi 
a platobnými terminálmi a bankovými centrami.  
 
 

 
 

Obrázok  Šifrovací systém DES 2 
 
 
Tak, ako rástol výkon počítačov, bola aj predlžovaná dĺžka šifrovacieho kľúča DES, aby sa udržala vysoká 
bezpečnosť. V súčasnosti sa DES používa s dĺžkou kľúča 56 znakov, čo poskytuje okolo 70 000 triliónov 
kombinácií. DES aj Triple-DES patria medzi symetrické šifrovacie metódy. Ich základom je používanie 
rovnakého kľúča pre šifrovanie aj dešifrovanie.  
V čase, keď bol DES zavedený, t.j. 70. roky, boli počítače schopné vykonať okolo 1000 výpočtov za sekundu. 
Koncom 90. rokov už boli počítače schopné vykonať 100 miliárd výpočtov za sekundu a prelomiť tak šifru DES 
za dva dni. Najefektívnejšou cestou, ako udržať potrebnú úroveň šifrovania, bolo zaviesť metódu Triple-DES, 
nazývanú tiež 3DES.  
 
3DES 
 
Metóda 3DES (Triple-DES) šifruje utajovanú informáciu trikrát po sebe pomocou metodiky DES troma rôznymi 
kľúčmi. Podobne prebieha aj dešifrovanie. Dĺžka kľúča je 3x64 znakov, čo predstavuje päť biliónov kombinácií. 
Výpočet 3DES je trikrát pomalší ako výpočet DES, ale biliónkrát bezpečnejší.  

                                                 
2  Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet. Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 

2003. s. 234. 
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Zariadenia, ktoré majú príslušné kľúče (bankomaty, platobné terminály, čipové karty), sú schopné overiť 
platnosť PIN za 4–8 nanosekúnd pri DES a 100 nanosekúnd pri 3DES. Výpočet asymetrického kľúča RSA 
s dĺžkou 1024 bitov trvá 200 až 800 nanosekúnd.  
Banky „nezaspali na vavrínoch“ a snažia sa zdokonaľovať šifrovacie systémy kvôli bezpečnosti klientov. V roku 
1998 Electronic Frontier Foundation vyvinula špeciálny počítač, nazvaný „DES Cracker“, ktorý odhalil 
testovaný kľúč DES za tri dni. Súčasne vyplynulo, že s nákladmi 1 milión USD je možné zostrojiť počítač, ktorý 
je schopný odhaliť DES kľúč za 3,5 hodiny. Aj napriek tomu je metóda DES pre väčšinu aplikácií bezpečná.  
 
Asymetrická kryptografia RSA 
 
V 90. rokoch si rast výkonu počítačov vyžiadal zavedenie asymetrických šifrovacích metód - RSA3. Tieto 
metódy boli vyvinuté už v 70. rokoch, ale neboli komerčne používané. Tieto metódy používajú jeden tajný kľúč 
k zašifrovaniu a iný tajný kľúč k odšifrovaniu. Kúzlo tejto metódy spočíva v nevratnom matematickom vzorci, 
ktorý umožňuje druhým kľúčom informáciu rozlúštiť, ale neexistuje spôsob, ako s jeho použitím zistiť pôvodný 
šifrovací kľúč. Kľúčovú úlohu tu hrajú prvočísla, z ich súčinu nemožno totiž zistiť, akými prvočíslami je tvorený 
a potenciálny podvodník by musel počítať jedno prvočíslo za druhým. Asymetrické šifrovanie je známe aj pod 
názvom Public Key Cryptography (PKI). 
 

 
 

Obrázok 1  Šifrovací systém 3DES4 
 
 
Výhody asymetrického šifrovania: 

 Autentifikácia – overenie pravosti informácie alebo totožnosti človeka. Identita zainteresovaných 
strán je vzájomne overená pomocou digitálneho podpisu.  

 Integrita informácií – všetky informácie sú chránené proti zmenám pomocou kryptografie. 
 Nespochybniteľnosť – digitálny podpis pripojený k dokumentu alebo transakcii bráni spochybneniu 

jeho pravosti.  
 Autorizácia – umožňuje zaistiť prístup k definovaným informáciám v systéme. 
 Delegovanie – poverená tretia strana riadi a certifikuje všetkých užívateľov systému PKI.  

 
 
Záver 
 
Informačná bezpečnosť nie je len o detekcii vírusov, zabránení prístupu hackerom a nezvyšovaní rozosielania 
nevyžiadaných hromadných mailov (spamov). Informačná bezpečnosť zahrňuje tiež prácu so zamestnancami 

                                                 
3  Algoritmus používaný na asymetrické kryptovanie dát. Skratka RSA je tvorená začiatočnými písmenami priezvisk jej vynálezcov: Ron 

Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman. 
4  Juřík, P.: Encyklopedie platebních karet. Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2003, s. 235. 
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a manažmentom firiem s cieľom zabezpečiť, aby boli oboznámení s aktuálnymi hrozbami a metódami ako 
chrániť využívané informácie a systémy. Pojmy informačná bezpečnosť, počítačová bezpečnosť a sieťová 
bezpečnosť sú často využívané ako ekvivalentné. Tieto oblasti často súvisia a sledujú spoločný cieľ – 
zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácie; avšak existujú jemné odlišnosti, ktorými sa líšia. 
Informačná bezpečnosť znamená ochranu informácii a informačných systémov pred neoprávneným prístupom, 
využívaním, odhalením, narušením, modifikáciou, analýzou, kontrolou, zaznamenávaním alebo deštrukciou. 
Počítačová bezpečnosť je všeobecný pojem pre množinu nástrojov navrhnutých na ochranu spracovávaných a 
ukladaných dát ako aj na zmarenie útokov hackerov. 
Integrita informačného systému zahrňuje iba udržiavanie informácie o jeho stave – dobrý alebo zlý, bez ohľadu 
na tom, čo bolo zo systému vyslané alebo do neho nahrané. Na zmarenie zámernej manipulácie s dátami 
nejakým motivovaným útočníkom, ktorého cieľom je modifikácia dát s cieľom ich zneužitia, je potrebné využiť 
kryptografické techniky. Preto musia byť pri spolupráci medzi entitou ktorá poskytuje integritu dát a entitou, 
ktorá ju využíva, použité vhodné algoritmy a kľúče. 
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