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For your eyes
only...
Titulek vypůjčený z názvu jedné bondovky (a v angličtině vyjadřující důvěrnost informací)
asi nejlépe vystihuje, oč v tomto příspěvku půjde: jak zajistit, aby data ve vašem PDA byla
určena „jen pro vaše oči“, a nikoli někomu nepovolanému – ať už se k přístroji dostal
vaším nedopatřením, nebo dokonce krádeží.

Jednou z možných cest je šifrování. Používá
se vlastně už od dob, kdy si lidé začali zaznamenávat a vyměňovat informace, prošlo zajímavým historickým vývojem a k vrcholné
účinnosti mu samozřejmě dopomohla éra
počítačů.

PROČ ŠIFROVAT
Šifrování umožňuje převést otevřená (tj.
čitelná) data do nesrozumitelné podoby,
takže pro nepovolanou osobu, která nezná
potřebný přístupový prostředek, heslo či tzv.
šifrovací klíč, jsou tato data nepoužitelná.
Naopak oprávněný uživatel může na svém
počítači spustit příslušný šifrovací program
a na vyžádání zadat správný šifrovací klíč
nebo přístupové heslo. Šifrovací program
pak pomocí kryptografických algoritmů tato
data odšifruje a uživateli zpřístupní.
Tento obecný princip se pochopitelně
začal používat nejprve u „opravdových“ počítačů a při elektronických komunikacích
vůbec, brzy se však ukázala potřeba šifrování
i u kapesních přístrojů.

Všechny tyto údaje jsou dány všanc,
pokud nad kapesním počítačem ztratíme
vládu. To může nastat v případě jeho ztráty nebo odcizení. Pokud data v něm uložená nejsou chráněna, musíme mít také
obavu třeba jen na hodinu někomu náš
PDA půjčit či ho nějakou dobu nechat
„bez dozoru“.

SPECIFIKA KAPESNÍCH POČÍTAČŮ
Kapesní počítače slouží převážně k ukládání
citlivých firemních nebo soukromých dat.
U manažerů obsahují kompletní časové
a věcné údaje ke schůzkám, jménům a produktům, poznámky o plánech, stavu produktů, podrobnosti o jednáních, osobách
apod., z nichž si lze rychle a snadno udělat
velmi podrobný obraz o firmě. Nemluvě
o tom, jak cenné mohou být pouhopouhé
seznamy kontaktů ředitelů velkých firem
nebo politiků, služební i soukromé (často
i velmi „citlivé“).
Data v PDA navíc postrádají nadbytečný
balast, protože se zde ukládají právě pouze
důležité a podstatné údaje. Proto jsou cenným zdrojem informací nejen pro uživatele,
ale i pro zloděje. Pokud se týká osobních
údajů, zde kapesní počítače sdružují mnohé
privátní informace, jako seznam kontaktů,
adresy, telefony, čísla PIN, hesla pro různé
počítačové sítě (pracovní, domácí apod.),
čísla a hesla pro on-line bankovní operace
a třeba i zajímavé fotografie.
P

O

Č

Í

T A

Č

Obr. 1. PDA Defense Pro: Nezadáte-li správný
PIN ani potřetí, data se smažou...
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Obr. 2. Část obsahu souboru, jak jej vidíme na displeji.

Obr. 3. Část obsahu nezašifrovaného souboru v paměti PDA

S ŠIFROU V BEZPEČÍ

SYMETRICKÉ ŠIFRY

Pro zabránění neoprávněnému použití PDA
se často používá ochrana spuštění počítače
heslem. Po zapnutí PDA je uživatel požádán
o vložení přístupového hesla, a dokud ho
nezadá, nemůže s přístrojem začít pracovat.
Některé aplikace dokonce zničí data v počítači po několika neúspěšných pokusech (obr.
1). Tato pojistka však neobstojí před profesionály, kteří dokáží data z kapesního počítače
přečíst na fyzické úrovni, aniž by počítač
spouštěli klasickým způsobem. Tím obejdou
softwarovou ochrannou bariéru a citlivá data
mají k dispozici.
Abychom se toho nemuseli bát, je tu
právě šifrování. Pak popsané obejití ochrany
nepomůže, neboť data jsou v počítači fyzicky
uložena v zašifrovaném tvaru. Na připojených obrázcích jsou data nejprve tak, jak je
vidíme na displeji v aplikaci (obr. 2), poté
příslušná data v paměti PDA, pokud nejsou
šifrovaná (obr. 3), a nakonec tatáž data
v zašifrované podobě (obr. 4).

U symetrických algoritmů se používá tajný
klíč pro zašifrování a tentýž tajný klíč slouží
k dešifrování. Typickým příkladem je právě
šifrování souborů v PDA, kdy příslušný šifrovací program si od uživatele vyžádá vložení hesla, což je vlastně onen tajný šifrovací
klíč. Tentýž klíč se pak vyžaduje při dešifrování.

NEJEN DŮVĚRNOST…
Šifrování se postará o zajištění důvěrnosti
dat. V kapesních počítačích, ostatně stejně
jako v klasických, potřebujeme zajistit i další
služby, jako integritu dat (neporušenost dat
u databází, bankovních transakcí, softwaru),
digitální podpis (u instalovaného nebo stahovaného softwaru), autentizaci (prokázání
totožnosti, např. u bankovního spojení)
apod. K těmto účelům slouží různé kryptografické algoritmy, které jsme zde jen stručně shrnuli v tabulce 1. Zájemci o podrobnosti v ní najdou i odkazy na články, které
k danému tématu vyšly v Chipu.

TROCHA TEORIE
V zásadě rozlišujeme dva základní typy kryptografických algoritmů (šifer), tzv. symetrické
a asymetrické.

RSA

Asymetrické šifry používají k zašifrování
a odšifrování různé klíče. Pro šifrování je
používán klíč veřejný a pro dešifrování klíč
soukromý (privátní). Oba jsou svázány
matematickými vztahy, podstatné však je,
že z veřejného klíče nelze odvodit jeho privátní protějšek. Příkladem asymetrické
šifry je algoritmus RSA, u něhož se vždy
udává také délka jeho modulu (nejpoužívanější je 1024 bitů); přitom čím je modul
delší, tím je RSA bezpečnější – ale také
pomalejší (moduly delší než 2048 bitů PDA
prakticky znehybní).
Protože asymetrické výpočty jsou časově
náročné, používají se jen pro přenos krátkých informací, jakými jsou klíče pro symetrické šifry. Následující spojení je pak šifrováno šifrou symetrickou. Tak pracuje
i protokol SSL, využívaný pro bezpečné
spojení na internetu, typicky pro internetové bankovnictví.
Asymetrické systémy
pro digitální podpis
Používají se opět dva klíče: privátní se používá pro vytvoření podpisu, jeho veřejný protějšek je k dispozici všem pro ověření podpisu. Tyto systémy často používají výrobci
softwaru k jeho digitálnímu podpisu. Systém
nás tak může informovat, že daný software
byl nebo nebyl podepsán (vytvořen) důvěryhodným výrobcem.

Stručný popis

Článek v Chipu číslo

proudová šifra, k zajištění důvěrnosti dat
blokové šifry, k zajištění důvěrnosti dat
hašovací funkce, pro integritu a dig. otisk
zajišťuje integritu dat na bázi tajného klíče
a blokové šifry, resp. hašovací funkce
použitelný k šifrování i podepisování

9/99
5 – 7/93, 5/02
3 – 4/99
4/99

Kryptografický algoritmus

RC4
RC2, RC5, DES, 3DES, AES
SHA-1, MD5, MD2
MAC, resp. HMAC

ASYMETRICKÉ ŠIFRY

Tabulka 1. Nejpoužívanější kryptografické algoritmy
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Obr. 4. Část souboru z obr. 3 po zašifrování

PROUDOVÉ A BLOKOVÉ ŠIFRY
Rozeznáváme ještě šifry proudové, kdy se
šifruje po znacích, a blokové, kdy se šifruje
po celých blocích (například 64 bitů). Nejdůležitějším údajem je délka klíče, udávaná
v bitech. Za bezpečné se považují klíče
v délce minimálně 80, nejlépe však 128 bitů
a více.

HAŠOVACÍ FUNKCE
Používají se k vytváření tzv. otisků dat pro
digitální podpis a pro zpracování vstupního
hesla (heslové nebo klíčové fráze) na šifrovací klíč pevné délky.

ŠIFROVACÍ APLIKACE
V KAPESNÍCH POČÍTAČÍCH
ROZDĚLENÍ
Způsoby práce aplikací používaných k šifrování dat v PDA lze zhruba rozdělit do tří
následujících kategorií.
Šifrování off-line
Sem patří aplikace pro šifrování/dešifrování
souborů/dat tzv. na vyžádání (off-line).
V tomto případě můžeme vytvořit nějaký
soubor dat, poté spustit šifrovací program
a soubor jím nechat zašifrovat. Podobně lze
dát zašifrovat i adresář. Při čtení postupujeme opačně: spustíme šifrovací program,
označíme zašifrovaný soubor nebo adresář
a program ho odšifruje (vyžádá si pochopitelně klíč). Před prací se zašifrovanými daty
je tedy uživatel musí nejprve odšifrovat a po
skončení práce opět zašifrovat.
Šifrování on-line
Tak pracují programy, jimž uživatel hned na
počátku označí celé šifrované oblasti (adresáře nebo „disky“ – máme tím na mysli
paměť PDA typu FLASH, tvářící se jako disk
nebo paměťové karty). Kromě úvodního
zadání hesla nebo klíče už tyto programy
uživatele nijak nezatěžují a jakékoliv aplikaci
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umožňují, aby v dané oblasti pracovala se
šifrovanými daty. Program data dešifruje,
poskytne je aplikaci a zpracovaná je od ní
v otevřeném tvaru zase převezme, zašifruje
a uloží do šifrované oblasti. To vše se děje
transparentně na pozadí, a i když s chráněnými daty pracuje řada aplikací a v dané oblasti
se otevírají, modifikují nebo vznikají různé
soubory, uživatel o tom už vlastně ani neví.
Tento typ šifrování je pro uživatele mnohem příjemnější a ze systémového hlediska
i bezpečnější (na „disku“ se nikdy neobjevují otevřená data). Z programátorského hlediska je to však složitější úkol; tyto programy proto najdeme především na platformě
Pocket PC a Palm OS, neboť v OS Symbian/EPOC nebylo zveřejněno vhodné programátorské rozhraní.
Speciální šifrování
Tento způsob používají programy pro bezpečné ukládání citlivých dat, jako jsou PIN,
hesla, čísla karet, poznámky atd. Tyto prograProgram

my vytvářejí svůj vlastní speciální datový soubor (databázi), který šifrují. Po uživateli
vyžadují vložení klíče, jímž tento soubor rozšifrují a umožní přístup k jeho datům nebo
položkám.

KONKRÉTNÍ ŠIFROVACÍ PROGRAMY
Pro každý operační systém existuje řada
freewarových produktů i jejich komerčních
nebo sharewarových protějšků. Produkty se
od sebe liší ovládáním a použitým algoritmem pro šifrování dat. V tabulce 2 uvádíme
několik zástupců takových aplikací pro jednotlivé operační systémy. Další programy
pro šifrování a bezpečné ukládání dat můžete najít na mnoha místech, například na
webových stránkách http://pda.tucows.com,
www.palmserver.cz i na dalších serverech
pro kapesní počítače.

Obr. 5. Netradiční zadávání klíče prostřednictvím
bodů na displeji

Na začátku máme soubor, který chceme
zašifrovat – je to náš zápis z jednání (viz
výše), tedy soubor z aplikace Word se jménem „Zapis jednani“ (obr. 6). Spustíme program Crypto a v dialogu vybereme soubor,
který chceme zašifrovat. Nastavíme způsob
šifrování a určíme, co se má stát s původním
souborem (obr. 7). Program nás požádá
o zadání hesla, které bude použito pro zašifrování souboru (obr. 8).
Po zašifrování náš původní soubor změní
ikonu, takže vypadá jako soubor patřící aplikaci Crypto (obr. 9), a je tedy možné ho
přímo v této aplikaci otevřít (obr. 10). Při
otevření nás program požádá o zadání hesla,
kterým byl soubor zašifrován. Můžeme si
vybrat, zda chceme soubor pouze dešifrovat
a dešifrovaný ho uložit, nebo dešifrovaný
soubor přímo spustit. Pokud vybereme volbu
„spustit“, soubor bude dešifrován a spuštěn
v aplikaci, ve které byl vytvořen (v tomto případě Word). Při ukončení aplikace budou
změny uloženy do souboru a soubor bude
opět zašifrován původním heslem.

UKÁZKA ŠIFROVÁNÍ
Ukažme si nyní prakticky šifrovací postup
s programem Crypto (OS Symbian/EPOC).

Zdroj

Typ

Šifrovací programy pro operační systém Symbian/EPOC Release 5
http://salvis.com/
Crypto

freeware

Aplikace umožňující šifrování/dešifrování jednotlivých souborů. Existuje i česká lokalizace.
K šifrování v režimu „Secure encryption“ je použit algoritmus RC4 (klíč 256 b).
http://website.leidenuniv.nl/~linthorsthjm/exabetal/index.html
CodeSafe

freeware

Slouží k bezpečnému ukládání informací typu PIN, heslo atd., které jsou organizovány v záznamech a databázích.
Používá interní algoritmus.
www.pocketiq.com
shareware
Encrypt-It
Šifruje/dešifruje soubory, podporuje i dávkové šifrování více souborů nebo celých adresářů. K šifrování můžete využít
algoritmus RC4 (256 b).
Šifrovací programy pro operační systém Palm OS
http://gnukeyring.sourceforge.net
freeware
GNU Keyring
Program pro bezpečné ukládání čísel kreditních karet, hesel nebo podobných dat. Používá šifru 3DES se 112bitovým klíčem. Webové stránky programu obsahují zajímavé informace o použitém šifrování a možnostech útoku na něj.
http://www.xxare.com/
komerční
Disk Manager
Program pro on-line šifrování. Vytváří virtuální „paměťovou kartu“, která může mít alokovaný prostor v paměti PDA nebo
na nějakém paměťovém médiu (SD, Memory Stick...). Transparentně šifruje a dešifruje data a umožňuje zároveň jejich
kompresi. Používá algoritmus AES (128 b, 256 b) a funguje pouze na PDA s Palm OS verze 5.
http://www.cryptomathic.com/secure-memorizer/index.html
freeware
Cryptomathic Secure Memorizer
Slouží k bezpečnému uložení hesel, PIN apod. Objem chráněných dat je omezen na 2048 znaků. Zajímavostí je zadávání
klíče sloužícího pro šifrování dat algoritmem AES. Je jím sekvence čtyř až šestnácti bodů na obrazci zobrazeném při spuštění programu (obr. 5).
Šifrovací programy pro operační systém Windows CE/Pocket PC
http://www.unwired.gr/projects/frontier/hideitce.html
freeware
HideIt! Professional

ŠIFROVÁNÍ PRO PROGRAMÁTORY
Podívejme se ještě trochu pod pokličku programátorům šifrovacích aplikací. V operačních systémech Palm OS a Windows
CE/Pocket PC mají možnost využít kryptografické funkce, které jsou zabudovány
přímo do operačního systému a které se jim
nabízejí prostřednictvím tzv. kryptografického aplikačního rozhraní (API). U systémů
Symbian/EPOC není toto API bohužel veřejně dostupné.
V prostředí Palm OS existují takzvaní
poskytovatelé algoritmů (AP, algorithm
provider), nabízející vždy nějakou sadu
algoritmů. Standardně je dostupná sada

Šifruje a dešifruje soubory, využívá algoritmy RSA a DES. Existuje i verze pro PC s OS Windows NT, 2000 a XP,
takže je možné si s nimi vyměňovat data například pomocí e-mailu.
http://www.cresotech.com/pocketsafe
komerční
Cresotech PocketSafe
Aplikace, která slouží k ukládání dat (PIN, hesla apod.). Heslo může být jak pro přístup do celé databáze, tak k jednotlivým záznamům, šifrovaným algoritmem DES. 30denní zkušební verze je zdarma. Verze pro PC je v modifikaci Lite dostupná zdarma.
http://www.securstar.com/products_pocketcrypt.php
komerční
PocketCrypt
Program pro on-line šifrování. Vytváří virtuální „paměťovou kartu“ – všechna data, která jsou na ní zapisována, jsou šifrována a naopak všechna data z ní čtená jsou dešifrována v reálném čase. To umožňuje ukládání šifrovaných dat i aplikacím,
které nejsou šifrováním vybaveny. Pro šifrování/dešifrování je použit algoritmus AES s 256bitovým klíčem.
Tabulka 2. Některé šifrovací programy pro PDA
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Obr. 6. Původní nezašifrovaný soubor

Obr. 7. Spuštěná aplikace Crypto s vybraným souborem pro šifrování
a s nastaveným způsobem šifrování

Obr. 9. Takto vypadá ikona souboru zašifrovaného programem Crypto.

Obr. 8. Zadání hesla, které bude použito pro zašifrování vybraného souboru.

Algoritmus

MD2, MD5, SHA-1
MAC, HMAC
RSA pro podpis
RSA pro šifrování
RC2
RC4
RC5
DES
3DES
Obr. 10. Dialog, který se objeví po pokusu o spuštění souboru zašifrovaného
programem Crypto.

RSA s RC4 a SHA-1. Aplikace pak volají jednotlivé funkce z konkrétního AP prostřednictvím knihovny CPM (Cryptographic Provider Management), která aplikacím slouží
jako standardní interface pro volání kryptografických operací.
U Windows CE/Pocket PC je to velmi
podobné, jen názvy se liší. Sady algoritmů
jsou součástí poskytovatelů kryptografických
služeb CSP (Cryptographic Service Provider), kteří je poskytují aplikacím přes interface Microsoft cryptographic system ( jehož
součástí jsou CryptoAPI a CryptoSPI). Nejznámějšími CSP jsou Microsoft RSA Base
Provider a Microsoft Enhanced Cryptographic Provider. První z nich obsahuje pouze
šifry s krátkým klíčem (umožňujícím luštění)
a je standardní součástí mobilních zařízení.
Druhý už obsahuje šifry i klíče dostatečně
bezpečné. Pro starší zařízení je zdarma k dis-

Base Provider

Enhanced Provider

ano
ano
ano (384 – 16 384 b)
ano (384 – 512 b)
ano, klíč 40 b
ano, klíč 40 b
ne
ne (ANO od WinCE 3.0)
ne

ano
ano
ano (384 – 16 384 b)
ano (384 – 16 384 b)
ano, klíč 128 b
ano, klíč 128 b
ano, klíč 128 b
ano, klíč 56 b
ano, klíč 112 b/168 b

Tabulka 3. Šifrovací algoritmy pro PDA a jejich poskytovatelé

pozici upgrade z prvního CSP na druhý;
jejich sady a rozdíly ukazuje tabulka 3.

TŘEŠNIČKA NA DORTU
Na závěr povídání o šifrování si ještě řekneme o jedné „lahůdce“, která je skvělou ukázkou toho, co všechno dnešní kapesní počítače dokážou. Máme na mysli program
J-Desktop (obr. 11), který umožňuje, abyste
z kapesního počítače (s OS Windows Mobile
2003) viděli obrazovku svého stolního počítače (s Windows 2000/XP a IE 5.0), jako by
to byla webová stránka. Internetové spojení
PDA a desktopu je zajištěno protokolem SSL,
jehož náročné kryptografické operace
(asymetrické šifry, symetrické šifry, hašovací
funkce a HMAC) kapesní počítače už zvládají.
Zkušební verze programu je k dispozici zdarma. Další informace naleznete na domovské
stránce www.handango.com.

Obr. 11. Program J-Desktop „dohlédne“ až na
monitor vašeho pécéčka – nejprve se však musíte
přihlásit...
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