bezpečnost

Jak ukrást data
O

kulárem malého dalekohledu Celestron
Michaela Backeho vypadala písmena fontu 18 na displeji notebooku na druhém
konci haly téměř tak čitelná, jako bych měl notebook na klíně. Nevěřícně se dívám znovu. Nejen, že je notebook v hale 10 metrů daleko, ale
navíc je otočený od dalekohledu. Obraz, který je
tak dobře čitelný, je odrazem od skleněné konvice na čaj ležící na stole poblíž. Backes zde na
Saarlandské universitě v Německu při svých pokusech zjistil, že až překvapivé množství předmětů může odrážet tajemství přímo z vašich obrazovek do vyzvědačovy kamery. S brýlemi by to
šlo také, stejně jako s hrnečky na kávu, plastovými láhvemi, kovovými šperky – a dokonce, podle
Backeho poslední práce, s očními bulvami uživatele počítače. Samotný akt prohlížení informace ji může prozradit.

68

S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í 

Odraz obrazu obrazovky je jen jedním z mnoha způsobů, jakými mohou z našeho počítače
uniknout informace přes takzvané postranní kanály, bezpečnostní díry, které obcházejí obvyklé
bariéry v šifrách a v operačních systémech, na
které spoléháme při ochraně citlivých údajů. Výzkumníci nedávno předvedli pět různých způsobů, jak například potají zachytit stisknutí kláves,
aniž by na cílový počítač instalovali jakýkoliv
software. Technicky vzdělaní pozorovatelé dokážou získat soukromá data přečtením záblesků
LED diod na síťových přepínačích nebo podrobným rozborem slabých rádiových vln, které každý monitor vydává. Některé tiskárny dokonce
vydávají dostatek hluku, aby se daly akusticky
odposlouchávat.
S výjimkou několika přísně tajných vojenských programů vědci v oblasti počítačové bezl e d e n 2 010

JEN CHRISTIANSEN (fotoilustrace odrazu);

Zloději informací dnes dokážou prokličkovat šiframi, sítěmi
W. Wayt Gibbs
i operačními systémy. 					

bez připojení k síti
pečnosti postranní kanály převážně ignorovali a
místo toho se zaměřovali na vytvoření ještě mohutnějších šifrovacích schémat a síťových protokolů. Tento přístup však dokáže zabezpečit jen
informace uvnitř počítače nebo sítě. Útoky postranními kanály využívají nechráněné oblasti,
kde se počítač setkává se skutečným světem: klávesnice, monitory nebo tiskárny, ve stádiu, než je
informace zašifrována nebo poté, co je přeložená
do formy čitelné člověkem. Takové útoky také
nezanechávají žádné anomální zápisy v záznamech nebo poškozené soubory, které by signalizovaly, že došlo ke krádeži, žádné stopy, které by
odborníkům na bezpečnost umožnily dát si dohromady, jak často k nim dochází. Experti si jsou
jistí jen jediným: kdykoliv je informace zranitelná a má významnou finanční nebo zpravodajskou hodnotu, je jen otázkou času, kdy se ji někdo pokusí ukrást.

Od bouře k čajové konvici

Myšlenka ukrást informace přes postranní kanály je mnohem starší, než osobní počítače. Za prvw w w. S c i A m . c z

ní světové války byly zpravodajské služby válčících národů schopny odposlouchávat bojové rozkazy druhé strany, protože tehdejší telefony měly
jen jeden drát a k přenášení proudu používali
zemi. Vyzvědači napojili tyče v zemi k zesilovačům a poslouchali hovory. V šedesátých letech
začali američtí vojenští vědci studovat rádiové
vlny vydávané počítačovými monitory a spustili
program s krycím názvem „Bouře“, v jehož rámci vyvíjeli techniky stínění, které se dodnes používají v citlivých vládních a bankovních počítačových systémech. Bez stínění „Bouře“ je možné
obraz nanášený řádku za řádkou na standardní
CRT monitor rekonstruovat z vedlejší místnosti, nebo dokonce i z vedlejší budovy, pokud se
naladíme na rádiové vysílání monitoru.
Mnoho lidí předpokládalo, že kvůli rostoucí
oblibě plochých displejů program Bouře zastará,
protože ploché displeje používají nízká napětí a
nevykreslují obraz řádek po řádku. Ale v roce
2003 předvedl Markus G. Kuhn, počítačový vědec z Počítačové laboratoře Cambridžské university, že ploché displeje, dokonce i ty zabudo-

Hlavní myšlenky
■■

■■

■■

Dokonce i s tím nejlepším
síťovým zabezpečením
nemusí být vaše elektronická data před odhodlaným hackerem v bezpečí.
Výzkumníkům stačí k získání informace pouhý odraz obrazovky počítače
od oční bulvy nebo zvuk
vydávaný tiskárnou.
Proti těmto útokům je těžké se bránit a je nemožné
je vystopovat.
—Redakce
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Anatomie zranitelné kanceláře

TISKÁRNA Jehličková tiskárna vytváří zvuk,
pomocí kterého lze později rekonstruovat
jednotlivá tištěná slova (viz rámeček na protější
straně). Jedna skupina se nyní snaží tento trik
rozšířit i na mnohem běžnější inkoustové
tiskárny.

KLÁVESNICE Každá klávesa vysílá při stisknutí
unikátní rádiovou vlnu. Dva universitní studenti
předvedli, že je možné na základě těchto vln
rekonstruovat psaní člověka na klávesnici pomocí
jednoduché drátové antény umístěné 20 metrů
daleko a oddělené zdí.

vané do notebooků, vyzařují digitální signály ze
svých videokabelů, a že lze toto záření zachytit a
dekódovat na vzdálenost mnoha metrů. Monitor
obnovuje svůj obraz asi 60krát nebo víckrát za
sekundu; zprůměrováním společných částí vzorce zbudou jen měnící se pixely – a čitelná kopie
čehokoliv, co displej zrovna zobrazuje.
„Před třiceti lety měli vybavení potřebné
k elektromagnetické analýze pro tento druh útoku pouze dodavatelé pro armádu,“ říká Kuhn.
„Dnes je můžete najít v jakékoliv lépe vybavené
laboratoři s elektronikou, i když je stále rozměrné. Dříve nebo později ale bude k mání jako zásuvná karta do vašeho notebooku.“
Podobně dokážou běžné rádiové přijímače
zachytit stisky kláves na klávesnici v jiné místnosti, tvrdí Martin Vuagnoux a Sylvain Pasini,
magisterští studenti počítačových věd na Švýcarském federálním institutu technologií v Lausanne. Útok nezávisí na fluktuacích ve zdroji napájení, takže funguje i na bateriemi napájené notebooky, kterých potkáte desítky na terminálu
každého letiště. Vuagnoux a Pasini tuto schopnost předvedli na internetu na videu nahraném
loni v říjnu. Nyní připravují článek na konferen-
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WEBOVÁ KAMERA Kliknete na špatný odkaz v e-mailu nebo
na internetové stránce a vyzvědač může převzít kontrolu nad
webovou kamerou připojenou k vašemu počítači. Kombinací
dat z webové kamery a nového automatizovaného systému
zvaného ClearShot, který podle videa rozluští stisknutí kláves,
může odposlouchávající zaznamenat vše, co píšete.
MONITOR POČÍTAČE Výzkumníci si kdysi mysleli,
že pouze staré CRT-monitory (jako zde na obrázku)
vydávají dostatek elektromagnetického záření,
aby mohl vyzvědač rekonstruovat obraz na obrazovce. Ale nový výzkum ukazuje, že dokonce
i ploché LCD- monitory jsou takto zranitelné.

ci, který popíše čtyři různé způsoby, jak vyluštit
stisknutou klávesu z rádiových signálů zachycených přes zeď až do vzdálenosti 20 metrů. Jedna
z novějších metod je přesná na 95 procent. „Klávesnice zjišťuje, která klávesa byla stisknuta, tak,
že sleduje matici řádek a sloupců,“ vysvětluje
Kuhn, který navrhl (ale nikdy nepředvedl) jednu z těchto metod před deseti lety. „Proces sledování vydává slabé rádiové pulsy a z pozice
těchto pulsů v čase lze zjistit, která klávesa byla
stisknuta.“
Loni v květnu publikovala skupina vedená
Giovannim Vignou z Kalifornské university
v Santa Barbaře podrobnosti o pátém způsobu,
jak zachytit stisky kláves, a to bez nablýskaného
rádiového přijímače; obyčejná webová kamera a
trocha chytrého software postačí. Vignův software, zvaný ClearShot, zpracovává videozáznam
prstů oběti píšící na klávesnici. Program kombinuje algoritmus pro sledování pohybu s důmyslnými lingvistickými modely a odvozuje nejpravděpodobnější slovo, které oběť píše. Vigna uvádí,
že ClearShot rekonstruuje psaný text zhruba
stejně rychle, jako lidští pokusní dobrovolníci,
ale ne tak přesně.
l e d e n 2 010

JEN CHRISTIANSEN (fotoilustrace tiskárny a hrnečku); THOMAS NORTHCUT Digital Vision (scéna kanceláře)

Výzkumníci našli způsoby, jak zneužít vaši vlastní kancelář proti vám. Každý odraz, každý zvuk,
dokonce každý neviditelný kmit elektromagnetického záření má potenciál vyjevit zkušenému oku
tajná data. Uvádíme několik zranitelných míst, která odhalili akademičtí experti. Můžeme sotva
hádat, na co přišli ne-tak-sdílní experti.

ODRAZY VE SKLE Zakřivené sklo je pro
špehování ideální, protože zachycuje odrazy
z velké části místnosti. S pomocí počítačových
technik pro korekci obrazu (viz rámeček na
další straně), může vyzvědač zaznamenat
obraz monitoru vašeho počítače.
TABULE Obrazy lze také vytáhnout
z jakéhokoliv jiného odrazivého
povrchu – nástěnných hodin,
kovové kávové konvice nebo
tabule.

Mohlo by se zdát nemožné, že by někdo dovolil, aby se jeho vlastní webová kamera takto
použila proti němu. Ale není. Získávat video
z webových kamer může být snadné, stačí nalákat uživatele, aby kliknul na nevinně vypadající
odkaz na internetu – proces známý jako „clickjacking“ (z anglického click – kliknout a hijack
– unést). Loni v říjnu zveřejnili Jeremiah Gross-

man ze společnosti WhiteHat Security a Robert
Hansen ze SecTheory detaily o chybách, které
objevili v mnoha internetových prohlížečích a
v software Adobe Flash, které společně umožní,
aby nepřátelská internetová stránka sbírala prostřednictvím mikrofonu a kamery počítače zvukový i obrazový signál. Sledování se spustí jediným zbloudilým kliknutím.

Je to v očích

Backes ale poznamenává, že „téměř všechny tyto
metody sledování jsou dostupné jen expertům se
speciálními znalostmi a vybavením. Útoky na
principu odrazu obrazu se odlišují tím, že je
může provést téměř každý s dalekohledem za
500 dolarů a je téměř nemožné se proti nim zcela ubránit.“
Backes, který pracuje v Institutu Maxe Plancka pro softwarové systémy v Saarbrückenu v Německu a před vstupem do akademické sféry si
udělal jméno v laboratoři IBM v Curychu, tráví
většinu svého času prací nad matematikou, na
které kryptografie spočívá. Každoročně ale pro
zábavu pracuje se svými studenty na novém projektu. Letos napsali počítačový kód, který překládá zvukový záznam maticové jehličkové tiskárny – ten hlučný typ, který stále často používají
aerolinky, banky a nemocnice – do obrázku
stránky, která se právě tiskne. Na základě úspěchu této práce provádí Backeho skupina pokusy,
které mají určit, zda by šlo metodu rozšířit tak,
aby zachytila tištěný text ze zvukového záznamu
inkoustové tiskárny. „Je to samozřejmě mnohem
těžší, protože inkoustové tiskárny jsou dost tiché,“ říká Backes.
Loni dostal Backes nápad na roční zábavný
projekt, když procházel kolem kanceláře, kde
jeho studenti zuřivě ťukali do svých klávesnic.

Úniky informací
postranními
kanály nabízí
nejjednodušší
způsob, jak obejít
propracované
síťové bezpečnostní systémy –
a přitom po sobě
nezanechat
stopy.

[Sledování zvuku]

Jak špehovat tiskárnu

JEN CHRISTIANSEN; ZDROJ: MARKUS DUERMUTH

Uvnitř jehličkové tiskárny bodá řádku po řádce tisková hlavice množství miniaturních jehliček proti inkoustové pásce. Každé písmeno vytváří unikátní zvuk – například vysoká písmena se tisknou více jehličkami a jejich tisk je tedy hlučnější. Korelace ale není dokonalá, a tak vědci nechávají projít
prvotní odhad tištěného textu další lingvistickou analýzou, která určí nejrozumnější pořadí písmen.
oD Zvuku k písmenŮm
Časový záznam hlasitosti tisku tří řádek

Jeden řádek

w w w. S c i A m . c z

Bližší pohled na jednu řádku

Jedno slovo

Jedno slovo
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[Sledování obrazu]

Jak přečíst oční bulvu
I když se monitor odráží ve vaší
oční bulvě, musel by každý potenciální vyzvědač překonat závažné překážky, než by se mu
podařilo zaznamenat použitelný
obraz obsahu obrazovky. Jakýkoliv silný dalekohled mířící na vás
bude mít velkou aperturu, a tudíž
umí zaostřit jen velmi úzký řez
světem – cokoliv jen pár milimetrů před nebo za ohniskem bude
vypadat rozmazané. Navíc, neustálý pohyb vašich očí rozmaže expozici delší než několik setin sekundy. Aby vyzvědač tyto
problémy napravil, mohl by použít adaptivní optiku (schéma).
Systém by od oka odrážel laserový paprsek (infračervený, tudíž
neviditelný), a pak by zaznamenal, jak odražený paprsek vypadá
v jiné kameře, než jaká zachycuje
viditelný obraz.

Dekonvoluce

Nastavení
Vydávané viditelné světlo

Odražené
viditelné a
infračervené
světlo
Teleskop

Infračervené světlo

Viditelné světlo

Vysílané
infračervené
světlo

Fotoaparát
na viditelné
světlo

Zrcadlo pro
viditelné světlo

 Vyzvědač by poté obraz laserového paprsku dekonvuloval. Odraz paprsku se jeví rozmazaný, ale vyzvědač
ví, že paprsek byl původně dokonale kruhový. Počítačový program určí, co s rozmazáním provést, aby se vrátilo
do původního stavu, pak provede ty samé operace na
rozmazané fotografii obsahující kradené informace.
Konečný výsledek: rozmazaná fotografie se zaostří.

„Na čem to tak tvrdě pracují?“ divil se prý Backes. Když si všiml malého modro-bílého čtverečku na konvici na čaj a uvědomil si, že to je odraz počítačové obrazovky, dostal nápad. „Druhý
den jsem šel do obchodu pro kutily a koupil si
obyčejný zahradní dalekohled (za 435 $) a šestimegapixelový digitální fotoaparát.
Schéma fungovalo překvapivě dobře. Středně
velký font byl jasně čitelný, pokud se teleskop zaměřil na odrazy na lžičce, na sklenici vína nebo
na nástěnné hodiny. Fungoval téměř jakýkoliv
lesklý povrch, ale nejlépe se osvědčily zakřivené
VELIKOST VS. VZDÁLENOST: Vyzvědač pokoušející se přečíst odraz je omezen aperturou

(šířkou) svého teleskopu. Dalekohled, který je příliš úzký, bude difraktovat světlo,
které do něj vstupuje, což text zakrývá. Ale větší dalekohled je nejen dražší, ale
také se hůře ukrývá. Diagram dole ukazuje velikost teleskopu, jakou by vyzvědač
potřeboval, pokud by bylo cílem přečíst font velikosti 14 z odrazu na hrnku na kávu
širokém 85 milimetrů. Aby mohl číst z oka, musel by být vyzvědač mnohem blíž –
zmenšete si uvedené vzdálenosti asi čtyřikrát.

2 metry daleko
18mm objektiv kamery
150 dolarů (maloobch. cena)
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9 metrů daleko
80mm objektiv
240 dolarů
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povrchy, protože odhalují velkou část místnosti
a pro nakukujícího hackera odpadá hledání nejlepšího místečka, odkud je odraz obrazovky vidět. Naneštěstí máme my všichni, co používáme
počítačové obrazovky, na svých obličejích pevně
připevněné téměř přesně kulové a vysoce odrazivé objekty. Lze přečíst digitální tajemství z očí
jejich majitelů?
Backes věděl, že bude potřebovat větší teleskop a citlivější kameru, má-li tuto otázku zodpovědět. Protože jsou bulvy málokdy v klidu déle
než asi vteřinu, musí být clona na fotoaparátu co
nejkratší, aby nebyl obraz rozmazaný. „V případě
očí omezuje vzdálenost, jak daleko může špeh
být, jas odraženého obrazu, nikoliv jeho rozlišení,“ říká Backes.
Koupil si teleskop za 1500 dolarů a půjčil si
hvězdářský fotoaparát za 6000 dolarů z Institutu Maxe Plancka pro astronomii v Heidelbergu v Německu. Nyní byl schopen rozlišit font

22 metrů daleko
8-palcový dalekohled
1400 dolarů

l e d e n 2 010

DON FOLEY (sestava); LUCY READING-IKKANDA (teleskop); JEN CHRISTIANSEN (diagram)

Infračervený
fotoaparát

velikosti 72 v očích cíle vzdáleného 10 metrů
daleko.
Uvědomil si, že by mohl docílit ještě většího
úspěchu, kdyby si z astronomie vypůjčil další
věc: proces zvaný dekonvoluce, který odstraňuje
rozmazání na fotografiích vzdálených galaxií.
Myšlenka spočívá v změření, jak se bod světla
v původním obrazu (například hvězda nebo svítící LED dioda stavu monitoru) rozmaže, když
jej zachytí kamera. Matematická funkce pak dokáže invertovat rozmazání zpět do bodu, čímž se
zároveň zaostří celý obraz (viz rámeček na protější
straně). Software na dekonvoluci snížil práh čitelnosti na font 36 na vzdálenost 10 metrů od teleskopu, který lze snadno skrýt uvnitř auta. Teleskop velikosti dodávky by si vedl ještě lépe.
Backes bude prezentovat své výsledky tento
měsíc na Sympóziu IEEE o bezpečnosti a ochraně soukromí, ale v hlavě má již teď nápady na
další vylepšení. „Skutečný útočník by mohl na cíl
namířit neviditelný laser,“ poznamenává. To by
umožnilo automaticky se zaostřit na bulvu a lépe
dekonvulovat rozmazání pohybem. Vyzvědači
by mohli využít software firmy HeliconSoft,
který dokáže sestavit jeden jasný obrázek předmětu z kombinace mnoha částečně rozmazaných
obrazů. Zachovává jen ty oblasti, které jsou zaostřené. Také by mohli použít software pro
HDR (vysoký dynamický rozsah), který pomocí
podobných technologií vytváří vysoce kontrastní fotografii z několika fotografií s různými expozičními dobami.

Slepá obrana

Chránit se před našimi přehnaně komunikativními počítači je v některých ohledech obtížnější,
než se chránit před spamem, phishingem a viry.
Neexistuje pohodlný softwarový balíček, který
by si mohl uživatel nainstalovat a přerušit tak
všechny postranní kanály. Na druhou stranu
není jasné, zda je někdo aktivně využívá. Backes
a Kuhn říkají, že lze bezpečně předpokládat, že
vojenské organizace používají tyto techniky při
získávání informací, ale nemohou uvést žádné
konkrétní příklady.
Žaluzie v Backeho pracovně byly při naší rozpravě o těchto možnostech zatažené a závěsy jsou
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Keyboard Input From Video.
Davide Balzarotti, Marco Cova a Giovanni Vigna, Proceedings of the IEEE
Symposium on Security and Privacy,
strany 170–183, 18–22. května 2008.
Compromising Reflections, or,
How to Read LCD Monitors
Around the Corner.
Michael Backes, Markus Dürmuth a
Dominique Unruh, Proceedings of the
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Compromising Electromagnetic
Emanations of Wired and Wireless
Keyboards.
Martin Vuagnoux a Sylvain Pasini.
Internetová stránka Swiss Federal
Institute of Technology:
http://lasecwww.epfl.ch/
keyboard

evidentním řešením, jak frustrovat zloděje odrazů. Backes však poukazuje na to, že je naivní se
domnívat, že na to budou lidé vždy myslet, nebo
budou mít možnost zakrýt svá okna. I když mnoho uživatelů notebooků používá „filtry soukromí“, které chrání jejich obrazovky před koukáním přes rameno, zvyšují tyto filtry jas odrazu
v očích uživatele, což hackerovi usnadňuje práci.
Ploché obrazovky vydávají polarizované světlo, takže polarizační fólie na okně může v principu blokovat odrazy ze všech obrazovek v místnosti. V praxi ale toto opatření nefunguje. Malé
odchylky v polarizačním úhlu displejů nejsou ničím výjimečným a výsledné malé rozdíly stačí,
aby uniklo dost světla na to, aby v něm dobrý teleskop stále rozlišil obrazovku.
V porovnání s konvenčními formami počítačové špionáže mají útoky postranními kanály několik velkých omezení, poznamenává Kuhn.
„Musíte být blízko k cíli a musíte ho aktivně sledovat v okamžiku, kdy k informaci přistupuje. Je
mnohem snazší místo toho někoho přesvědčit,
aby otevřel přílohu e-mailu a nainstaloval si do
počítače škodlivý software, který otevře zadní
vrátka k celému jeho systému. To můžete provádět s milionem lidí najednou.“
Z toho důvodu se nejspíše nestanou útoky
postranními kanály tak běžné, jako spam, malware a další útoky ze sítě. Místo toho se budou
patrně používat k infiltraci několika vysoce lukrativních cílů, jako jsou počítače finančníků a
vysokých vládních i firemních představitelů.
V těchto případech nabízí útoky postranními
kanály patrně nejlepší způsob, jak obejít propracované síťové bezpečnostní systémy a jak tak
učinit, aniž by zůstala stopa, kterou by mohl po
činu sledovat bezpečnostní tým. Neoficiální důkazy naznačují, že se takové sledování již používá. „Několik lidí v investičních bankách uvedlo
případy, kdy unikly informace, a jsou si jistí, že
nešlo o tradiční útoky jako softwarové hacknutí
nebo zkopírování pevného disku uklízečkou,“
říká Kuhn. „Ale pokud vím, nikoho ještě ne■
chytli při činu.“
W. Wayt Gibbs , přispěvatel Scientific American,
je výkonným editorem v Intellectual Ventures
v Bellevue, Washington.
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