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Abstrakt a klí ová slova 
Abstrakt 

Cílem práce je seznámení se s problematikou bezpe nosti v mobilních za ízeních. P edevším popisuje 
zné druhy procesu autentizace a také jejich výhody a nevýhody. Detailn  se zabývá zp sobem 

autentizace pomocí obrázk . Zam uje se na analýzu, návrh a implementaci algoritmu, který eší tento 
zp sob zabezpe ení mobilních za ízení. 

Klí ová slova 

Mobilní za ízení, autentizace, autorizace, C#, .NET, heslo, LAP, LASS, PDA, Windows Mobile, 
ízení p ístupu, kernel  

Abstract and key words 

Abstract 

The main idea of this thesis is to introduce mobile device security issues. Especially describes varieties 
of authentication process and also it’s pros and cons. Paper concerns with picture password 
authentication in details. Thesis aims on analysis, design and implementation of the algorithm, which 
deals with this kind of mobile device security. 

Key words 

Mobile Device, Authentication, Authorization, C#, .NET, Password, LAP, LASS, PDA, Windows 
Mobile, Access Control, Kernel  



 

Seznam použitých symbol  a zkratek 
PDA – Personal Digital Assistant 

WM – Windows Mobile 

LASS – Local Authentication Sub-System 

LAP – Local Authentication Plugin 

PIN – Personal Identification Number 

GUI – Graphic User Interface 

ROM – Read-Only Memory 

VGA – Video Graphics Array 

WiFi – Wireless Fidelity 

USB – Universal Serial Bus 

MFC – Microsoft Foundation Vlase 

OS – Operation System 

ASCII –  American Standard Code for Information Interchange 

CE – Compact Edition 
AE – Authentication Events 
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1 Úvod 
Pro velkou ást po íta ových systém  jsou to práv  hesla, která zajiš ují bezpe nou autentizaci 
uživatel . Více než u jiných je ovšem zabezpe ení d ležité u mobilních za ízení zejména u mobilních 
telefon , notebook  a PDA. Jejich p enositelnost totiž vede velmi asto ke ztrát  nebo odcizení a 
riziko následného zneužití citlivých dat cizími osobami je vysoké.  

Pro v tšinu uživatel  p edstavuje mobilní za ízení prost edek k zábav  a k p ístupu k internetu 
odkudkoliv. Toto stále ast ji vede k tomu, že si uživatelé cílen  vybírají krátké nebo dokonce v bec 
žádná hesla k jejich autentizaci do za ízení.  

Díky možnosti ukládat na za ízení stále v tší objem dat a v neposlední ad  také díky p ístupu 
na internet je toto po ínání velmi nebezpe né. Proto zde existuje n kolik možností autentizace, které si 
v této práci p edstavíme. A v ím, že pro každého je zde varianta, která ochrání i Vaše mobilní 
za ízení.  

V této práci si popíšeme autentiza ní mechanismy, které se využívají ve v tšin  mobilních 
za ízení. Autentiza ní mechanismus neboli autentiza ní proces je proces ov ení a potvrzení n jaké 
entity (nap . uživatele) jako d ryhodné. ekneme si výhody a nevýhody, které tyto procesy s sebou 
nesou. 

Hlavní myšlenkou je p iblížit uživatel m mobilních za ízení alternativní metody procesu 
autentizace. V následujících kapitolách si také detailn  popíšeme autentizaci pomocí obrázk  tzv. 
Picture Password. Obsahem Této bakalá ské práce je analýza, návrh a implementace v za ízení PDA 
založeném na opera ním systému WM 5.0.  

1.1 Personal Digital Assistant 

Jedná se o mobilní za ízení, které je opat eno opera ním systémem a nabízí uživateli tedy mnohem 
více možností než mobilní telefon. PDA, jak se t mto za ízením zkrácen íká, má sv j vlastní procesor 
a pam .  

Rychlosti procesoru se pohybují od 200MHz až do 600MHz, p emž 200MHz je zcela 
dosta ující pro v tšinu implicitních funkcí jako je diá , kalendá , psaní textu, prohlížení fotografií 
nebo p ístup k internetu. Velikost pam ti typu ROM, na které závisí, kolik program  m žete spustit 
naráz, se pohybuje od 64MB po 512MB. Tento digitální asistent je kompletní pomocník p i organizaci 
asu a na ase závislých aplikací jako je diá , kalendá , upomínky atp. Je výborným prost edkem 

k prohlížení internetu, díky v tšímu (oproti mobilním telefon m) displeji a také díky stylusu, se 
kterým je velmi snadná manipulace. Navzdory velikosti tato za ízení mají málokdy zabudovanou 
hardwarovou klávesnici, což op t vcelku dob e nahrazuje softwarová v kombinaci se stylusem. Jeho 
výhodou je také dotykový displej a tím i jeho rozlišení, které dosahuje rozlišení až 800x480 VGA. 
Tato pozitiva jsou ovšem dána za cenu životnosti  baterie,  která se  sice modelem r zní,  ale  obecn  u 
nyn jších model  nep esahuje 5 hodin aktivní práce se za ízením.  

Nedílnou sou ástí PDA je také jeho flexibilita a komunikace s jinými za ízeními. Bluetooth, 
WiFi,  GSM/GPRS,  EDGE  a  USB  technologie  se  o  toto  starají  velmi  dob e.  Navíc  je  možná  
synchronizace se stolním po íta em, takže je uživateli umožn no používat aplikace, na které je zvyklý 
ze svého desktopu. Personal Digital Assistant tak zastává mobilní telefon ve všech sm rech, protože 
volání, psaní sms, po izování fotografií a jiných funkcí je pro n j samoz ejmostí. 
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2 Úvod do problematiky bezpe nosti 
Informace uvedené v této kapitole jsou p evzaty p evážn  ze zdroj  [4] a [5]. 

2.1 Mobilní za ízení a jejich slabá místa 

Ano je zde ada výhod, které mluví pro mobilní za ízení. Ovšem co je to mobilita? Je to 
enositelnost, uživatel za ízení s sebou p enáší z místa na místo a z toho plyne mnoho komplikací. 

Zmín ná manipulace se za ízením zap uje, že se fyzicky opot ebovávají. Toto je první, avšak 
nejmenší potíž, která z p enositelnosti plyne.  
 Nej ast jším problémem, se kterým se uživatelé potýkají je ovšem ztráta nebo odcizení 
za ízení. Takto se naše citlivá data dostávají do nepovolaných rukou, a práv  proto je na míst  pat ná 
ochrana v podob  autentizace. Pokud chceme ochránit naše data zp sobem adekvátním k jejich 

ležitosti, m li bychom zvolit správný zp sob autentizace.  
  Slabá autentizace je pro úto níky na prolomení autentiza ní ochrany pramalý o íšek. Pokud si 
své heslo zvolíme p íliš krátké nebo si jej n kde zapíšeme na papírek (nalepený n kde poblíž) je tento 
zp sob ochrany velmi neefektivní. Obecn  se 4-místné PINy nepovažují za bezpe nou ochranu p ed 
úto níky. U v tšiny za ízení je také astým trendem mít autentiza ní proces implicitn  vypnutý a 
iniciativa je p enechána na uživateli. Lidé jsou ovšem od p írody pohodlní a proto jsou tyto ochrany 
ponechány vypnuté a op t je zde možnost pro narušitele. 

2.2 Autentiza ní proces 

Výraz autentizace pochází z eckého slova „authentes“ v p ekladu autor, za kterého se uživatel vydává 
a musí splnit n jakou podmínku (podpis, heslo atp.), na základ  jejíž ov ení se systému jevíme jako 
schválenými uživateli daného systému nebo za ízení. 

Tento proces je obecn  bezpe nostním mechanismem, který ov í a následn  povolí anebo 
zakáže dané entit  vstup do za ízení. Ov í jeho identitu a ukáže systému, zda je uživatel tím, za koho 
se vydává.  

ízení p ístupu je nej ast jší užití autentizace ve spojení s autorizací v informa ních 
technologiích. Takovýto proces je první úplné ešení zabezpe ení mobilních za ízení. Záleží také na 
síle a komplexit  daného autentiza ního procesu, zda bude zabezpe ení ú inné proti možným 
úto ník m.  

 
Nej ast jší využití autentiza ních algoritm  je hned n kolik: 

 ov ení p ístupu do budovy skrze ipovou kartu, 
 ihlášení do systému v PC, laptopu nebo PDA, 
 zp ístupn ní plných funkcí programu díky USB tokenu, 
 používání internetového bankovnictví, 
 výb r hotovosti z bankomatu za použití kreditní karty. 
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Pokud se bavíme o autentizaci v mobilních za ízeních, tak musíme mít na mysli, že v dnešních 
dobách se p evážn  používá velmi neefektivní metoda PIN . U mobilních telefon  je to nej ast jší 
implicitn  nastavená metoda autentizace. Je však velmi lehce prolomitelná díky omezené znakové 
sad  (klávesy 0 – 9) a délce o ty ech znacích. Proto se na trhu objevují mnohdy velmi sofistikované 
autentiza ní metody, které nahrazují své nedokonalé p edch dce.  

2.3 Druhy autentiza ních faktor  

Možností je n kolik, ale rozd lme si autentiza ní mechanismy podle faktor : 

 Vlastnické faktory – uživatel n co vlastní (ID kartu, bezpe nostní token, mobilní 
telefon), 

 Znalostní faktory – uživatel n co zná (heslo, PIN, osobní informaci, frázi), 
 di né faktory – uživatel n kým je nebo n co umí tzv. biometrická autentizace (podpis, 

scan sítnice, otisk prstu, hlas), 
 Vícefaktorové – je spojení více faktor  nap . p i použití bankovní karty (vlastnický 

faktor) a jejího PINu (znalostní faktor). 

Toto rozd lení má své opodstatn ní, nejen že nám pomáhá dob e rozlišit a ur it, který faktor je nám 
nejbližší. Pomáhá nám také zjistit podle specifikací jednotlivých faktor , jejich výhod a nevýhod, zda 
je tento typ autentizace vhodný pro daný systém. 

2.3.1 Vlastnické faktory 

Na základ  vlastnictví n jakého p edm tu-tokenu, který nás pov uje jako platné uživatele daného 
systému, se provádí vlastnická autentizace. Nej ast ji je to práv  token, který nám povolí vstup. Token 
je obecn  n jaký p edm t, který nese informaci o uživatelov  oprávn ném p ístupu k za ízení nebo 
systému. Mohou to být karty r zného druhu, ipové, magnetické anebo jsou to malá za ízení 
generující kód (pracuje na synchronizaci se vzdáleným serverem, který periodicky m ní daný 
passcode) pro vstup.  

Výhody 
Jsou práv  v tom, že uživatel s sebou nosí tyto tokeny a nemusí si pamatovat žádná složitá hesla. Sta í 
jen použít (p iložit kartu nebo opsat vygenerovaný kód) token p i autentizaci a systém zpracuje 
vloženou informaci.  

Nevýhody 
Na jednu stranu si nemusíme nic pamatovat, na stranu druhou bohužel s sebou musíme nosit další v c, 
která s sebou nese stejná rizika a neduhy jako mobilní za ízení samotné. M že se stát že p edm t, 
který nám umož uje autentizaci, ztratíme. M že se poškodit natolik, že jej už není možné použít 
anebo se asem opot ebuje. Tokeny mají svou životnost a karty se mohou zlomit.  

Za ízení, která automaticky generují íselné kódy, mají životnost odvíjející se od životnosti 
baterie, kterou nelze vym nit. Asi nejznám jší RSA tokeny mají životnost asi 5 let. Životnost se ale se 
vzr stající kvalitou technologií zvyšuje. 
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2.3.2 Znalostní faktory 

Password versus PIN 
ekn me si nejd íve n co o PINech. Tento autentiza ní prvek je nerozší en jším prvkem obzvlášt  

pokud jde o mobilní telefony. Je však nutno íci, že je to také nejslabší autentiza ní klí , který m žeme 
použít. Skládá se pouze ze ty  znak  a jako abecedu používá pouze íslice od 0 do 9. Nenabízí ani 
žádnou možnost nápov dy, pokud PIN zapomeneme a v bec nenaskýtá žádné uživatelské nastavení. 
Takto slabý klí  je možno prolomit i t mi nejjednoduššími algoritmy. Pro p íklad 4-místný PIN lze 
prolomit metodou Brute Force („vyzkoušej postupn  všechny možnosti“), p i dnešní výpo etní 
rychlosti procesoru, za dobu 1 ms.  

Hesla neboli passwordy nám nabízejí o mnoho lepší možnosti. V prvé ad  je abeceda, ze 
které se password m že skládat, rozší ena ne v podstat  neomezený po et znak  a tvo íme jej 
z kombinací písmen ecké abecedy (a-z, A-Z), ísel (0-9) nebo r zných speciálních symbol  (&, %, #, 
atd.). V n kterých p ípadech je zde také možnost vytvo it si nápov du, která nám napoví n jakou frázi 
nebo otázku v p ípad  zapomenutí hesla. Takovéto heslo je p i napadení n jakým algoritmem velmi 
obtížné prolomit. M žeme se také setkat s obrázkovým zadáním hesla což znamená že uživatel vybere 
sekvenci obrázk  a ty pak zastupují n jaké znaky. Takováto metoda se nazývá Picture Password a je 
uživatelsky velmi p íjemnou metodou. Z hlediska délky hesla zde není pot eba pamatovat si tak 
dlouhou posloupnost obrázk  v porovnání s délkou znakového hesla p i zachování stejné síly 
passwordu.  

Výhody 
Faktor autentizace založený na zapamatování si daného p ístupového hesla je tou nejzákladn jší 
cestou jak zabezpe it za ízení. Práv  to, že zajistíme, že budeme jedinými, kdo zná p ístupové heslo 
k našemu systému, je nejv tší výhodou.  

Nevýhody 
ch je bohužel daleko více než by se mohlo zdát. Jak jist  víme, lov k je tvor zapomn tlivý, a proto 

pokud password zapomeneme máme jen malou šanci, že nám jej n kdo obnoví. Náš systém pro nás 
stane uzav ený a naše data nedostupná. Jsou zde také politiky, kterými si r zné spole nosti vynutí 

zm nu passwordu po jisté asové period . Tímto mají uživatelé snahu si p ístupový proces co nejvíce 
uleh it. Psaní password  na nálepky a lepit si je na monitor nebo na klávesnici je jen jedna z možností 
jak si toto mnozí neopatrní uživatelé uleh ují. Setkal jsem se také s pov enou osobou, která 
uchovávala všechna hesla od svých koleg  u sebe v po íta i v textovém (nezašifrovaném) souboru a 
lidé si k n mu chodili pro hesla v p ípad , že je zapomn li. Toto podce ování a lehkomyslnost je 
velmi nebezpe ná a asto vede ke zneužití hesel nepov enou osobou.  
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2.3.3 di né faktory 

Biometrická za ízení 
Jak už jsme si ekli d íve, faktory ur ující biometrickou autentizaci ov ují uživatele p i vstupu na 
základ  toho, zda disponuje práv  jeho jedine nými vlastnostmi jakými je nap íklad hlas, otisk prstu, 
podpis a další. A práv  proto musí existovat za ízení, která tyto dispozice ov í. Obecn  u mobilních 
za ízení se tento typ autentizace využívá jen velmi málo, protože tato za ízení jsou velmi nákladná a 
velká. Mezi tato za ízení se adí te ka otisk  prst , za ízení na snímání vzork  o ní sítnice nebo 
za ízení na rozpoznání hlasu.  

Výhody 
Tento faktor uživateli nejvíce uleh uje práci, nemusí si totiž nic pamatovat ani nic u sebe nosit, sta í 
být sám sebou. Jednoduše poskytne nap íklad vzorek sítnice nebo otisk prstu a za ízení jej ov í na 
základ  algoritmu a pro uživatele tím odpadá veškerá starost.  

Nevýhody 
Ovšem je zde velmi ošemetné íkat, že uživatel poskytne n jakou svou jedine nou informaci o svém 

le. Uživatelé se mnohdy bojí poskytnout takové informace, protože ned ují v bezpe nost 
systému. Nehrozí totiž „pouze“ zneužití dat, ale hrozí také zneužití osobních dat. Mají jednoduše od 

írody strach ze zneužití svých osobních dat, jako je to nap íklad v p ípad  poskytnutí DNA p i 
autentizaci. Dalším nep íznivým initelem jsou povrchová zran ní. Pokud se uživatel po eže na prstu 
za ízení na snímání otisk  prst  nás nemusí vpustit do systému a musíme ekat než se zran ní zahojí.  

2.3.4 Vícefaktorová autentizace 

Taková autentizace spo ívá v tom, že je použito více faktor  p i ov ení vstupu. Nap íklad u 
platebních karet je použita vlastnický faktor (vlastníme kartu) a znalostní faktor (známe PIN, který 
zadáváme p i použití karty). Nebo p i vstupech do zabezpe ených budov, kdy je t eba zadat íselný 
kód (znalostní) a prokázat se hlasovým heslem-v tou i klí ovým slovem (biometrická). Tyto 
autentiza ní metody jsou považovány za nejsiln jší proti pokusu o prolomení. Práv  robustnost neboli 
síla autentiza ního mechanismu je velmi d ležitým prvkem.  
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2.3.5 Robustnost znalostních autentiza ních mechanism  

Délka hesla, velikost abecedy, ze kterých se heslo skládá nebo po et faktor  ur uje sílu autentiza ního 
mechanismu. Tyto vlastnosti hesla ur ují také jeho maximální možnou délku a pochopiteln ím v tší 
délka hesla, tím obtížn jší je jeho prolomení.  

Po et všech možných hesel z dané abecedy se nazývá stavový prostor. V tomto prostoru 
existuje jedna možnost, která je správná a jen ta zajistí uživateli p ístup do za ízení. Je ovšem dobré 

novat pozornost zda náš password je lehce prolomitelný. V následujících tabulkách (viz. Tabulka 1, 
Tabulka 2, Tabulka 3) si ukážeme, jak je velikost stavového prostoru d ležitý na tom, zda se heslo 
poda í prolomit ve zlomku vte iny anebo nap íklad za n kolik let.  

10 znak  
Jen ísla. Jak lze vid t vybírání z takto omezené abecedy není p íliš dobrý nápad.  

 
Tabulka 1: síla íselných hesel [4]
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36 znak  
Celá abeceda, pouze velká nebo malá písmena v kombinaci s ísly.  

 
Tabulka 2: síla hesel složených z ísel a znak  abecedy [4] 

96 znak  
Kombinace velkých a malých písmen abecedy pus ísla a speciální symboly (b žná bezpe nostní 
politika si vynucuje takto složité hesla).  

 
Tabulka 3: síla standardn  složitých hesel [4] 

ídy útoku 
A. 10 000 hesel za sekundu (Pentium 100) 

B. 100 000 hesel za sekundu  

C. 1 000 000 hesel za sekundu 

D. 10 milion  hesel za sekundu (Dual Core procesory)  

E. 100 milion  hesel za sekundu (n kolik procesor  pracujících paraleln ) 

F. 1 miliarda hesel za sekundu (superpo íta e) 

Jen pro p edstavu, pravd podobn  nejrychlejší po íta  na sv , Bovine RC5-64 nedávno dosáhl 
rychlosti 76,1 miliard hesel za sekundu.
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Z tabulek 1, 2 a 3 lze dob e vid t, jak moc velikost stavového prostoru ovliv uje robustnost hesla a tím 
i zabezpe ení mobilního za ízení. Bezpe ná složitost hesla by m la být taková, která obsahuje alespo  
jede znak velké abecedy, alespo  jeden znak malé abecedy, íslo a n jaký speciální symbol a délka 
hesla by m la být alespo  8 znak . Systémové vynucení obm ny hesla jednou za dva m síce zajistí 
praktickou nezjistitelnost a tím pádem i zabezpe enost za ízení. 

2.4 Co následuje po autentizaci? 

Pokud se uživatel prokáže jako d ryhodný a systém jej autentizuje nachází na adu autoriza ní 
proces. 

Autorizace 
Je to proces ur ující danému rozpoznanému a autentizovanému uživateli povolen p ístup 
k informa ním zdroj m specifickým zp sobem. Jinými slovy, jakým zp sobem a k jakým informacím 
má autentizovaný uživatel p ístup.  

Autorizace také rozlišuje povolený p ístup k typ m operací, které mohou být provád ny nad 
daným souborem jako je tení, zápis, mazání nebo spoušt ní, atd. Chce-li si uživatel otev ít soubor 
musí mu kernel p adit takováto práva, aby byl schopen tuto operaci provést. Jádro OS také nastavuje 
práva p ímo konkrétním soubor m (ne jen uživatel m) a s takto definovanými soubory pak uživatelé 
pracují. íkáme, že soubory spadají do ur itého autoriza ního modelu. 

íklad autoriza ního procesu 
Dnes se v praxi m žeme setkat s autoriza ním procesem tém  kdekoliv. Nap íklad u internetového 
bankovnictví, kde si banka vyžádá naše osobní informace jaké jsou jméno, p íjmení, adresa bydlišt , 
naše zvolené uživatelské jméno, heslo a další. Tyto informace jsou zaslány elektronicky (zabezpe en ) 
anebo poštou bance a pak jsou použity k vytvo ení našeho uživatelského profilu v databázovém 
systému banky. Jsme poté schopni p istupovat (autentizace) k našemu osobnímu ú tu p i použití 
uživatelského jména a hesla. Tím se zajistí, že budeme skute  jedinými, kdo má p ístup k našemu 
osobnímu ú tu. Zárove  dostaneme p azena práva (autorizace) k užívání ú tu jako je provád t 
transakce, trvalé p íkazy, zobrazování informací o ú tu atp. Této fázi se íká p id lování uživatelských 
práv a rolí neboli autorizace. Jsme jedinými v databázi, kdo m že s t mito právy disponovat v tomto 

tu. Nikdo jiný takto pov en není, a proto i my nemáme p ístup k jiným ú m ani žádná jiná práva 
v jiných ástech systému. U bankovního ú tu je ovšem tato kontrola autorizace p i každé transakci 
díky neustále m nícím se dat m a velkému množství p ístup  do databáze banky.  
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3 Autentizace pomocí obrázk   
(Picture password) 

Informace uvedené v této kapitole jsou p evzaty p evážn  ze zdroj  [1], [3], [6] a [7]. 

3.1 Vizuální autentiza ní techniky 

Tyto techniky spadají do znalostních faktor  autentizace a jakožto takové kladou d raz na to aby si 
uživatel musel pouze zapamatovat danou sekvenci-password, kterou si zvolil. Tato metoda se snaží 
maximáln  uleh it uživateli p ístup do za ízení kdy redukuje po et znak  v hesle p i nezm né 
komplexit  a síle hesla. Pro n které uživatele je p íjemn jší a leh í si zapamatovat vizuální podobu 
hesla než jeho textovou formu. Obrázky se také dají stylizovat do ur itého tématu blízkého uživateli a 
tím mu uleh it výb r (nap íklad obrázek ko ky, kde si uživatel m že vybrat ást špi ky uší, ob  o i a 
umák).  

Rozd lení takových technik je závislé na p ípad užití v daném systému. P i zadávání se však 
nepoužívá klávesnice jako tomu je u alfanumerických hesel, používá se bu  myši u stolních po íta  
anebo stylusu u mobilních telefon  nebo PDA. Obecn  doteková obrazovka má v tší potenciál využití 
než u stolních po íta  výb r myší.  

3.2 Picture password 

Uve me si nejprve metody, kterých je možno využít u tohoto typu autentizace: 

a) Draw password – heslo se skládá z trasy tahu stylusu po obrazovce, po ítají se sektory 
kterými stylus prošel (toto je však pro uživatele skryto), 

b) Pick area – je na ten pouze jeden obrázek a ten je také rozd len na sektory, vybírají se 
sektory, které jsou pro uživatele n jakým zp sobem významné, 

c) Image selection – na obrazovce je na teno n kolik jednotlivých obrázk , obvykle v podob  
matice (4x4,6x6,atp.) a z t chto se pak vybírá sekvence obrázk  tvo ící výsledný password. 

Metoda picture password je pro uživatele o mnoho p íjemn jší než jeho alfanumerická „sestra“ díky 
apelu na lidskou obrazotvornou p edstavivost.  

3.2.1  Síla obrázkového hesla 

edstavme si matici prvk  (obrázk ) o rozm ru 6x6 což je 36 možných znak . P edpokládejme vztah 
jedna ku jedné, výb r z 36ti znak . Takto máme k dispozici maximální stavový prostor o velikosti 
1,06e+56 znak . Tento celkový prostor se zdá být hezký, ovšem zvolíme-li si heslo o 4 znacích 
(obrázcích), vyjde nám íslo blížící se pouze k 1,7 milion m což je p i uvážení rychlosti prolomení 1 
milion hesel za sekundu pouhých 1,7 sekund. 
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Tak málo sta í k prolomení 4-místného hesla takže vidíme, že takto malý stavový prostor nám 
nesta í. Zlepšení se dá dosáhnout zv tšením spektra výb ru. Použijeme-li za každý obrázek ješt  

kolik (nap . 36 dalších prvk ) alternativních obrázk  (výb r shiftem-p i podržení stylusu), zv tší se 
abeceda na 1332(36+(36*36)) prvk . Vybereme-li více znak  než 4 zv tšuje se s každým dalším 
znakem stavový prostor o 1332-násobek. Takže k prolomení 4-místného hesla budeme asi pot ebovat 
100 000 let, avšak k prolomení 6-ti místného hesla je už pot eba tém  18 miliard let. Toto odpovídá 
asi výb ru 9ti místného alfanumerického hesla z tisknutelné ASCII abecedy 96ti znak  (a-z, A-Z, 0-9, 
spec.symboly). 

Obecn  platí, že v takovém p ípad  picture passwordu je pot eba 2/3 délka stejn  robustního 
hesla jako v alfanumerickém p ípad .  

3.2.2  Uživatelské rozhraní (user interface) autentizace pomocí 
obrázk  

V p ípad  autentizace kdy uživatel ozna uje ur itý úsek na obrazovce-vybírá obrazce, které 
reprezentují jeho heslo, je n kolik možností jak toto rozhraní uživateli zobrazit. P edevším si musíme 
ur it zda budeme chtít heslo tvo it z jednotlivých obrázk , ástí jednoho velkého obrázku (viz. 
Obrázek 1) nebo zda budeme heslo tvo it pomocí kreslení stylusu v obrázku (viz. Obrázek 2 a 3). Ve 
všech p ípadech však musíme rozd lit aktivní plochu na matici sektor , z nichž každý reprezentuje 
zástupný znak v ASCII abeced .  

 

Obrázek 1: Matice obrázk  pro volbu hesla ozna ením sekcí v jednom velkém obrázku [3] 
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Obrázek 2: Heslo nakreslené uživatelem [1] Obrázek 3: Programová reprezentace hesla [1] 

Tvorba hesla pomocí výb ru jednotlivých obrázk  v matici 

Ve své práci jsem si zvolil výb r jednotlivých obrázk  (viz. Obrázek 4), které zastupují každý obrázek 
jeden znak z ASCII abecedy. Takováto matice obsahuje 36 obrázk  a tvo í tak dvojrozm rné pole 6x6 
menších obrázk , které jsou umíst ny na obrazovku, p emž každý z t chto obrázk  reprezentuje také 
alternativní znak z ASCII abecedy p i volby stylusem shift volbou.  

 
Obrázek 4: Matice obrázk  pro výb r hesla pomocí metody Picture Password [3] 
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4 Návrh implementace 
V této kapitole se budeme v novat návrhovému modelu a implementaci aplikace, která využívá 
autentiza ního algoritmu Picture Password. ekneme si jaké jsou specifikace pro implementaci, 
ukážeme si diagramy aktivit a t íd a popíšeme si základní funkce aplikace. 

4.1 Specifikace pro implementaci 

Aplikace by m la umož ovat uživateli nastavení hesla pro p ístup do mobilního za ízení PDA 
s opera ním systémem Windows Mobile 5.0. Nastavení by m lo zahrnovat zadání nového hesla, 
zadání hesla starého a následn  zadání hesla nového p i požadované zm  stávajícího hesla. Ov ení 
uživatele by m lo probíhat p i zamknutí za ízení nebo p i jeho op tovném zapnutí. P i vložení 
nesprávného hesla p i verifikaci je uživateli zamezen p ístup do za ízení.  

4.2 Návrh aplikace 

Aplikace bude navržena tak, aby byla použitelná p edevším na nov jších mobilních za ízeních, která 
mají rozlišení 480x800 pixel . Nicmén  zobrazení uživatelského rozhraní by nem l být problém 
zobrazit i na starších PDA s ší kou (width) minimáln  320 pixel . 

Heslo 
Uživatel nebude p icházet do styku se skute ným heslem v jeho znakové form , místo toho si bude 
pamatovat posloupnost obrázk , které si zvolil, a tyto obrázky jeho heslo reprezentovaly. Za každým 
obrázkem je skrytý jeden resp. dva znaky v p ípad  shift výb ru o kterém si ekneme pozd ji. 

Minimální délka hesla jsou 4 znaky (obrázky) s tím, že ím vyšší po et znak , tím siln jší pak 
heslo bude a tím obtížn jší bude jeho prolomení. Toto heslo je spole  s dalšími konfigura ními 
prvky uloženo v inicializa ním souboru. 

Heslo je tvo eno znaky ASCII tabulky, pro svou aplikaci jsem zvolil pro normální výb r 
znaky: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z (jejich 
decimální hodnoty v ASCII tabulce jsou 48-57 pro 0-9 a 87-122 pro a-z). Pro shift výb r jsem zvolil 
tyto speciální zástupné znaky: !, ", #, $, %, &, *, +, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S, T, U, V, W, X, Y, Z  (s jejich decimálními hodnotami v po adí: 33-38, 42, 43, 63-90). 

Volba hesla 
Výb r hesla je zcela jednoduchou záležitostí, kde sta í pouze ozna it stylusem nebo jinak na 
požadovaný obrázek a ten se pak ukládá do nov  vznikajícího slova. Toto slovo je poté p i správném 
ov ení uživatele, zda je schopen takovouto akci provád t, uloženo jako nové heslo.  
 Ozna ení obrázku m že být provád no dv ma zp soby. Normální ozna ení a shift ozna ení 
obrázku. P i shift ozna ení (dlouze p idržíme stylus na požadovaném obrázku) se do tvo eného slova 
uloží alternativní zástupný znak v podob  jednoho ze speciálních znak  ACSII tabulky. Takovýto 
obrázek je pak na obrazovce zobrazen s malou šipkou v pravém dolním rohu obrázku.
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Matice obrázk  
Uživatelské rozhraní tvo í krom  jiných ovládacích prvk  p edevším matice obrázk , které 
reprezentují zástupné znaky pro tvorbu hesla. Tato matice má 36 obrázk  v rozložení 6x6. Zvolil jsem 
toto rozložení díky snadn jší implementaci, avšak stejn  tak je možné zvolit matici jinou. 

Pozice každého obrázku je zprvu statická. P i každé nové inicializaci aplikace jsou však tyto 
pozice náhodn  promíchány shuffle algoritmem. Tento algoritmus je použit pokaždé, když prob hne 
nová inicializace uživatelského rozhraní. Zástupné znaky jsou však nov  promíchány pouze, pokud již 
existuje n jaké heslo v systému (v inicializa ním souboru) a pak jsou na teny z tohoto souboru a 
propojeny s každým obrázkem tak, aby uživatel mohl p i opakovaném zvolení svého hesla správn  
zvolit tutéž kombinaci. Promíchání je d ležité v p ípadech, kdy úto ník chce na dálku uhodnout, kde 
uživatel zadávající heslo kliknul a tak se pokusil uhodnout heslo. Další výhodou je také snaha p inutit 
uživatele o soust ed nost p i zadávání hesla, kdy se tento proces nestane jen pouhou automatickou 
inností, ale je to cílená innost. Díky soust ed ní uživatele se také sníží po et nesprávných pokus  o 

zadání hesla.  

4.2.1  Funk nost aplikace 

Aplikace má v systému Windows Mobile verze 5.0 a vyšší zastoupení na dvou místech.  

Nastavení hesla 
První je v nastavení zámku systému, kde si uživatel volí heslo, na které bude dotazován pokaždé kdy 
se za ízení uzamkne nebo kdy je mobilní za ízení znovu zapnuto. V této sekci je také možnost si heslo 
zm nit p emž je uživatel dotázán na stávající heslo pro ov ení zda je skute  autorizovaným 
uživatelem za ízení. Poté je možno si heslo zm nit.  

Verifikace (ov ení) 
Druhým výskytem, kdy se s aplikací setkáme, je samotná verifikace (ov ení) uživatele p i vstupu do 
za ízení. V této sekci je uživatel pouze dotázán na zadání správného hesla pro validní p ístup do 
za ízení. 
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Obrázek 5: Diagram aktivit – Nastavení hesla 

 

Obrázek 6: Diagram aktivit – Verifikace/ov ení uživatele 

4.2.2 Uživatelské rozhraní aplikace 

Aplikace je vytvo ena jako projekt typu Win32 a využívá tudíž v tšinu funkcí tohoto modulu jazyka 
C++. GUI tvo í dv  hlavní okna.  

Okno pro nastavení hesla (viz. Obrázek 7) je jedním z nich a obsahuje dv  tla ítka, jedno pro 
potvrzení volby („Ok“) a druhé („Cancel“) pro návrat zp t do nastavení mobilního za ízení. Toto okno 
také obsahuje textové pole (Label) pro zobrazení aktuálních informací a navedení uživatele. Hlavním 
prvkem je ovšem matice obrázk  vygenerovaná podle typu b hu programu. Obrázky jsou pokaždé 
v jiném po adí, jsou ovšem vždy v rozmíst ní 6x6. Toto okno neobsahuje k ížek v pravém horním 
rohu pro uzav ení okna, proto je tla ítko „Cancel jedinou cestou jak se vrátit zp t.  

Obrazovka pro verifikaci (viz. Obrázek 8) je o mnoho jednodušší a má na starosti také o 
mnoho mén  funkcionality. Matice obrázk , které jsou v náhodném po adí je nedílnou sou ástí tohoto 
okna, avšak narozdíl od okna kde se heslo nastavuje jsou tyto obrázky navázány na znaky, které jsou 
na teny z inicializa ního souboru. Okno obsahuje také tla ítko pro potvrzení zadaného hesla („Let me 
in“). 

Ob  okna obsahují informa ní MessageBoxy, které jsou zobrazeny p i každé d ležité akci. 
Tyto akce mohou být negativní (špatn  zadané heslo, interní chyba programu, atd.) ale také pozitivní 
(nov  zvolené heslo, atd.).
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Obrázek 7: Nastavení hesla 

 

Obrázek 8: Verifikace 
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4.2.3 ídní diagram 

Na obrázku níže (Obrázek 9) jsou t ídní diagramy programu. Nejsou zde vazby díky tomu, že do 
finální knihovny dll se vyexportují pouze 4 funkce, se kterými LAP spolupracuje. Tyto funkce na 
digramu jsou pak používány exportovanými funkcemi.  

Konceptuáln  je program rozd len na Enrollment (zadávání hesla), který spolupracuje 
s t ídami PictureMatrix a PassHandle. Pak je tu Verification (ov ení hesla), která taktéž spolupracuje 
s výše zmín nými t ídami a využívá jejich funkcí.  

Aplikace využívá také enumerátor  k rozpoznání stav  jednotlivých akcí. ELAPMode íká 
programu zda je aplikace v módu nastavení hesla poprvé nebo pon kolikáté anebo zda je to mód kdy 
si uživatel chce heslo zm nit. EMarker ur uje zda na daný obrázek bylo kliknuto stylusem nebo zda 
byl použit shift výb r. Verifika ní dialog pak používá t i stavy (verifySuccess, verifyFailed, 
verifyCancelled) p i rozhodování zda ov ení hesla prob hlo správn  nebo bylo zadané heslo 
nesprávné. 

 
Obrázek 9: T ídní diagram
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5 Implementace 
Informace uvedené v této kapitole jsou p evzaty p evážn  ze zdroj  [2], [8], [9], [10], [11] a [12]. 

Pro vývoj aplikace založené na systému LAP je možno v tuto chvíli použít pouze jazyk C++ 
v ne ízeném kódu. Tím je v tšina knihoven a plugin  znep ístupn na. Navíc Windows Compact 
Edition (dále jen Windows CE) neobsahuje nebo nemá implementovány n které funkce (nap . Time, 
MultiByteToWideChar, aj.) nezbytné pro b žný vývoj Win32 aplikací. 

Mobilní za ízení používá pro všechny zp soby ov ení uživatele LASS (Local Authentication 
Sub-System) a každá aplikace napsaná pro tento ú el musí spolupracovat s tímto sub-systémem 
pomocí LAP (Loacal Authentication Plugin).  

LASS 
Na následujícím schématu (viz. Obrázek 10) je možno vid t jak LASS spolupracuje s ostatními prvky. 
Kooperace s registry je nezbytná avšak aplikace využívající LAPluginu je ídící pokud také 
spolupracuje s registry a ídí tím LASS. Celý proces p ístupu je závislý na jednotlivých 
Autentiza ních událostech (Authentication Events-AE), které sd lují sub-systému jaká akce se má 
v jakém okamžiku provést. LASS je však zcela nezávislý na ostatních okolních prvcích, zahrnuje totiž 
celou škálu autentiza ních algoritm  (nap . autentizaci hlasem, otisk prst ). 

 

Obrázek 10: Local Authentication Sub-System [8] 
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LAP 
Tento autentiza ní plugin je p ímo spojen s LASSystémem a pro korektní použití takového pluginu 
musíme aplikaci vytvo it a výstupy exportovat do knihovny (Dll, CAB, atd.), která je pak použita jako 
náš nový LAP. Nutné funkce, které takto vytvo ená knihovna musí exportovat jsou: 

LAPCreateEnrollmentConfigDialog – zajiš uje zobrazení obrazovky, na které dochází k nastavení 
hesla a taková funkce zpravidla obsahuje funkci, která tento proces ídí 

VerifyUser – tato funkce pro zm nu zobrazuje a stará se o funkcionalitu obrazovky která se zobrazí p i 
vstupu do za ízení a ov ení uživatele 

InitLAP – funkce je zavolána pokaždé když je volán LAP 

DeinitLAP – funkce je volána tehdy, když je LAP odvoláván 

AE nastavení registr  
Autentiza ní události ídí celý autentiza ní proces skrze registry. Nastavení t chto prvk  jsou velmi 
užite né a umož ují vývojá i nastavit LAP podle svých p edstav. Jsou to nap .: 

InitialPenalty – nastavuje as (v sekundách), po který není možné se do za ízení p ihlásit 

Threshold – po et neúsp šných pokus , p edtím než se aktivuje bezpe nostní mechanismus 
zabra ující se nadále p ihlašovat 

MinimumPasswordLength – nejmenší možná délka hesla (tato událost však umož uje pouze omezení 
na 4-16 znak ) 

PasswordComplexity – událost ur uje sílu hesla, která je vynucena (0-není vyžadováno, 1-PIN, jiná 
hodnota-jakékoliv jiné heslo 

DisplayText – název aplikace, která volá funkci VerifyUser 

AEFrequencyValue – indikuje jak asto se má LAP zavolat v závislosti na volání funkce VerifyUser 
(0-pokaždé když je VerifyUser volána, atd.) 

5.1 Programovací jazyk C++ 

Tento programovací jazyk jsem si zvolil zcela ú eln , protože aplikace využívající LAP pluginu nelze 
napsat v jiném než ne ízeném kódu jazyka C++.  

Jazyk C++ se zprvu za al vyvíjet jako nástavba jazyka C avšak poté vznikla nutnost za adit 
obsáhlejší prvky, jako nap íklad objektov  orientované programování, knihovny na vývoj médií jako 
je video a zvuk, atp. Tento jazyk je považován obecn  za jazyk st ední úrovn  kdy to není ani zcela 
strojový kód (programovací jazyk nízké úrovn ) ale ani p íliš zapouzd ený kód plný abstrakcí, které 
mají p ibližovat strojový kód lidem (programovací jazyk vysoké úrovn ).  
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6 Instalace aplikace 
Aplikace je navržena pro mobilní za ízení se systémem WM 5.0 a vyšší. Instalace sestává z n kolika 
krok  a proto si je popíšeme podrobn ji v následující kapitole.  

edevším bych cht l poznamenat, že instalace na emulátoru propagovaném Microsoft Visual 
Studiem se ukázalo jako nestabilní, jelikož pam  emulátoru není staticky udržována jako tomu je 
v p ípad  fyzického za ízení. Proto jediným stabilním testovacím za ízením použitým v tomto 
projektu se ukázal být p ístroj HTC Touch Diamond 2. 

6.1 Použitý software 

Pro vývoj aplikace jsem využíval t chto vývojových nástroj  a prost edí: 
 Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition 
 ActiveSync 4.5 
 Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK 
 PFX import 

6.2 Použitý hardware 

Hewlett Packard iPAQ hx2400 
 Procesor: Intel® PXA270 Processor 520 MHz 
 Displej: 3.5" TFT QVGA s 64tisíci barvami 
 Rozlišení: 240 x 320 pixel  
 Opera ní systém: Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC 
 Pam ti: ROM – 64 MB, RAM – 64 MB 

HTC Touch Diamond 2 
 Procesor: Qualcomm® MSM7200A, 528 MHz 
 Displej: 3.2" TFT LCD touch-sensitive WVGA 
 Rozlišení: 480 x 800 pixel  
 Opera ní systém: Microsoft® Windows Mobile™ 6.5 Professional 
 Pam ti: ROM – 512 MB, RAM – 288 MB 

6.3 Instalace 

Dll knihovna 
Po zkompilování kódu vznikne z celé aplika ní struktury jen jedna knihovna tak, aby autentiza ní 
LAP systém byl schopen aplikaci použít jako nový LAP. Tento soubor s názvem T_LAP_A.dll je 
nutné nahrát do za ízení do složky \Windows do mobilního za ízení. 
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Registry 
Poté je nutné náš nový autentiza ní systém za adit do registr  jako aktivní LAP. Toto je možné 
provést pomocí jednoduchého nástroje Remote Registry Editor, který obsahuje samotné Visual Studio. 
Pomocí tohoto nástroje se p ipojíme k našemu požadovanému mobilnímu za ízení a najdeme cestu 
v registrech [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Security\LASSD\LAP]. Na této cest  vytvo íme 
nový klí  s názvem naší aplikace ili „T_LAP_A“ bez uvozovek. V tomto klí i je nutno vytvo it 
novou et zcovou hodnotu s názvem „Dll“ a ta bude obsahovat název naší aplikace „T_LAP_A.dll“. 
Následn  je nutné takto vytvo ený klí  nastavit jako aktivní LAP. To se provede na stejné cest  v klí i 
„LAP“ je hodnota „ActiveLAP“ a tam p epíšeme stávající hodnotu na naši novou hodnotu s názvem 
„T_LAP_A“. Tím LAP ví, že se má podívat do složky \Windows a hledat knihovnu s daným názvem. 

Tímto zp sobem se lze také dostat zp t ke standardn  nastavenému LAPu, který je implicitn  
v za ízení již od prvotní instalace. Cesta v registrech je stejná [HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ 
Security\LASSD\LAP], avšak jako aktivní LAP nastavíme tentokrát knihovnu s názvem „lap_pw.dll“. 
Není t eba ani instalovat žádné nové certifikáty, ty už jsou všechny nainstalovány v za ízení od prvotní 
instalace. Poté sta í jen provést soft-reset za ízení a defaultní LAP je op t znovu nastaven. 

Certifikace 
Dále je nutné zapsat do za ízení certifikáty nezbytné k ov ení aplikace zda není právn  závadná jako 
nelegální kopie. Aplikace založené na LAP pluginu musí být zapsány certifikátem ur eným pro 
vývojá e, jinak cílové za ízení odmítne s takto nekorektn  zapsanou aplikací spolupracovat. Stejn  tak 
i za ízení musí tento certifikát znát. Musí být zapsán jak ko enový (SDKSamplePrivRoot.cer) tak i 
osobní certifikát (SDKSamplePrivDeveloper.cer). Certifikát je možno zapsat pomocí aplikace PFX 
import. Jelikož mobilní za ízení nepodporují p ípony .pfx, díky které se balí ek certifikát  pro 
vývojá e do za ízení zapíše. Toto je velmi kritické, pokud se nesprávn  zapíšou certifikáty do za ízení, 
tak aplikace není v bec na tena-za ízení ji v bec nerozezná. 
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7 Záv r 
Tato práce má p ipomenout jak je bezpe nost v mobilních za ízeních d ležitá a jak je v dnešním sv  
opomíjena. Nasazení a  už jakéhokoli autentiza ního mechanismu nezajiš uje uživatel m naprostou 
bezpe nost. Tu si musí obstarat každý sám a vlastními zodpov dnými kroky.  

Tento autentiza ní algoritmus jsem vyvinul se vší snahou se ídit procesy b žn  užívanými ve 
sv  mobilních technologií. Nau il jsem se vyvíjet aplikace pro mobilní za ízení, jsou mi známy 
úskalí, které tento vývoj obnáší. Nesmírným p ínosem pro m  byl návrh a implementace této aplikace 
jako takové.  

Propojení dnešních mobilních za ízení s po íta i tento postup zjednodušil, avšak Windows CE 
má jisté nevýhody, které staví programátory takových aplikací do nevhodné pozice. V ím, že asem 
bude možno vyvíjet mobilní aplikace s širším spektrem možností, než je tomu dnes.  

mito postupy a ešením problém  jsem si zvýšil úrove  znalosti jazyka C++ a také aplikací 
s podporou Win32. Zlepšil jsem si znalosti v oblasti registr , autentiza ních mechanism  a otázek síly 
hesel obecn .  

Touto prací jsem si zdokonalil v domosti, které mi mohou být p ínosem v profesním i 
osobním život .  
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íloha A – Uživatelská p íru ka 
Aplikace má dva spoušt cí módy, nastavení hesla a ov ení hesla. 

Nastavení hesla naleznete v sekci Settings, p i volb  Další se zobrazí rozší ené nastavení 
mobilního za ízení, kde naleznete položku Zámek. Klikem na tuto položku je možné nastavit si heslo.  

Ov ení vstupu do za ízení je spušt no automaticky, kdykoliv se mobilní za ízení uzamkne 
anebo p i op tovném spušt ní. 

Nastavení hesla 
 V horní ásti obrazovky je p epínací tla ítko, kterým lze zapnout i vypnout ov ování heslem 

(tuto volbu je však nutno potvrdit tla ítkem „Ok“). 

 Pod p epínacím tla ítkem je textové pole které popisuje danou situaci uživateli. 

 Na této obrazovce jsou dva ovládací prvky reprezentované tla ítky „Ok“ a „Cancel“. 

 Uprost ed obrazovky je matice 36ti obrázk  6 x 6. 

 Obrázky lze snadno ozna it stylusem klikem anebo p idržením stylusu pro získání shift 
obrázku. 

Ov ení hesla 
 V horní ásti obrazovky je textové pole které popisuje danou situaci uživateli. 

 Na této obrazovce je ovládací prvek reprezentován tla ítkem „Let me in“ . 

 Uprost ed obrazovky je matice 36ti obrázk  6 x 6. 

 Obrázky lze snadno ozna it stylusem klikem anebo p idržením stylusu pro získání shift 
obrázku. 

Módy programu 
1. Po áte ní nastavení hesla 

V tomto módu jste vyzváni abyste si zvolili své nové heslo, ozna te prosím obrázky v po adí 
tak aby tyto obrázky vytvo ily kone né heslo pro p ístup k mobilnímu za ízení. 

 
2. Zm na hesla 

Tady budete vyzváni abyste zadali heslo stávající a poté po správném ov ení Vaší totožnosti 
budete moci zadat heslo nové, které to stávající nahradí. 

 
3. Zadání hesla pro ov ení 

V tomto dialogu bude pouze požádáni o ov ení hesla tím, že ozna íte obrázky v daném 
po adí tak aby tvo ily stávají heslo pro vstup do mobilního za ízení. 
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íloha B – Obsah CD 
 Text práce – složka \text\ 
 Zdrojový kód aplikace – složka \zdrojovy kod\ 
 Soubory nutné k instalaci – složka \nova instalace\ 
 Dopl kový textové soubory – složka \doplnkove\ 


	Informace uvedené v této kapitole jsou převzaty převážně ze zdrojů [4] a [5].
	Informace uvedené v této kapitole jsou převzaty převážně ze zdrojů [4] a [5].
	10 znaků
	Tabulka 1: síla číselných hesel [4]
	36 znaků
	Celá abeceda, pouze velká nebo malá písmena v kombinaci s čísly.
	Tabulka 2: síla hesel složených z čísel a znaků abecedy [4]
	96 znaků
	Kombinace velkých a malých písmen abecedy pus čísla a speciální symboly (běžná bezpečnostní politika si vynucuje takto složité hesla).
	Tabulka 3: síla standardně složitých hesel [4]
	Třídy útoku
	A. 10 000 hesel za sekundu (Pentium 100)
	B. 100 000 hesel za sekundu
	C. 1 000 000 hesel za sekundu
	D. 10 milionů hesel za sekundu (Dual Core procesory)
	E. 100 milionů hesel za sekundu (několik procesorů pracujících paralelně)
	F. 1 miliarda hesel za sekundu (superpočítače)
	Jen pro představu, pravděpodobně nejrychlejší počítač na světě, Bovine RC5-64 nedávno dosáhl rychlosti 76,1 miliard hesel za sekundu.
	Z tabulek 1, 2 a 3 lze dobře vidět, jak moc velikost stavového prostoru ovlivňuje robustnost hesla a tím i zabezpečení mobilního zařízení. Bezpečná složitost hesla by měla být taková, která obsahuje alespoň jede znak velké abecedy, alespoň jeden znak malé abecedy, číslo a nějaký speciální symbol a délka hesla by měla být alespoň 8 znaků. Systémové vynucení obměny hesla jednou za dva měsíce zajistí praktickou nezjistitelnost a tím pádem i zabezpečenost zařízení.
	Dnes se v praxi můžeme setkat s autorizačním procesem téměř kdekoliv. Například u internetového bankovnictví, kde si banka vyžádá naše osobní informace jaké jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, naše zvolené uživatelské jméno, heslo a další. Tyto informace jsou zaslány elektronicky (zabezpečeně) anebo poštou bance a pak jsou použity k vytvoření našeho uživatelského profilu v databázovém systému banky. Jsme poté schopni přistupovat (autentizace) k našemu osobnímu účtu při použití uživatelského jména a hesla. Tím se zajistí, že budeme skutečně jedinými, kdo má přístup k našemu osobnímu účtu. Zároveň dostaneme přiřazena práva (autorizace) k užívání účtu jako je provádět transakce, trvalé příkazy, zobrazování informací o účtu atp. Této fázi se říká přidělování uživatelských práv a rolí neboli autorizace. Jsme jedinými v databázi, kdo může s těmito právy disponovat v tomto účtu. Nikdo jiný takto pověřen není, a proto i my nemáme přístup k jiným účtům ani žádná jiná práva v jiných částech systému. U bankovního účtu je ovšem tato kontrola autorizace při každé transakci díky neustále měnícím se datům a velkému množství přístupů do databáze banky.
	3 Autentizace pomocí obrázků
	(Picture password)
	Informace uvedené v této kapitole jsou převzaty převážně ze zdrojů [1], [3], [6] a [7].
	3.1 Vizuální autentizační techniky
	Tyto techniky spadají do znalostních faktorů autentizace a jakožto takové kladou důraz na to aby si uživatel musel pouze zapamatovat danou sekvenci-password, kterou si zvolil. Tato metoda se snaží maximálně ulehčit uživateli přístup do zařízení kdy redukuje počet znaků v hesle při nezměněné komplexitě a síle hesla. Pro některé uživatele je příjemnější a lehčí si zapamatovat vizuální podobu hesla než jeho textovou formu. Obrázky se také dají stylizovat do určitého tématu blízkého uživateli a tím mu ulehčit výběr (například obrázek kočky, kde si uživatel může vybrat část špičky uší, obě oči a čumák).
	Rozdělení takových technik je závislé na případ užití v daném systému. Při zadávání se však nepoužívá klávesnice jako tomu je u alfanumerických hesel, používá se buď myši u stolních počítačů anebo stylusu u mobilních telefonů nebo PDA. Obecně doteková obrazovka má větší potenciál využití než u stolních počítačů výběr myší.
	3.2 Picture password
	Uveďme si nejprve metody, kterých je možno využít u tohoto typu autentizace:
	a) Draw password – heslo se skládá z trasy tahu stylusu po obrazovce, počítají se sektory kterými stylus prošel (toto je však pro uživatele skryto),
	b) Pick area – je načten pouze jeden obrázek a ten je také rozdělen na sektory, vybírají se sektory, které jsou pro uživatele nějakým způsobem významné,
	c) Image selection – na obrazovce je načteno několik jednotlivých obrázků, obvykle v podobě matice (4x4,6x6,atp.) a z těchto se pak vybírá sekvence obrázků tvořící výsledný password.
	Metoda picture password je pro uživatele o mnoho příjemnější než jeho alfanumerická „sestra“ díky apelu na lidskou obrazotvornou představivost.
	3.2.1  Síla obrázkového hesla
	Představme si matici prvků (obrázků) o rozměru 6x6 což je 36 možných znaků. Předpokládejme vztah jedna ku jedné, výběr z 36ti znaků. Takto máme k dispozici maximální stavový prostor o velikosti 1,06e+56 znaků. Tento celkový prostor se zdá být hezký, ovšem zvolíme-li si heslo o 4 znacích (obrázcích), vyjde nám číslo blížící se pouze k 1,7 milionům což je při uvážení rychlosti prolomení 1 milion hesel za sekundu pouhých 1,7 sekund.
	Tak málo stačí k prolomení 4-místného hesla takže vidíme, že takto malý stavový prostor nám nestačí. Zlepšení se dá dosáhnout zvětšením spektra výběru. Použijeme-li za každý obrázek ještě několik (např. 36 dalších prvků) alternativních obrázků (výběr shiftem-při podržení stylusu), zvětší se abeceda na 1332(36+(36*36)) prvků. Vybereme-li více znaků než 4 zvětšuje se s každým dalším znakem stavový prostor o 1332-násobek. Takže k prolomení 4-místného hesla budeme asi potřebovat 100 000 let, avšak k prolomení 6-ti místného hesla je už potřeba téměř 18 miliard let. Toto odpovídá asi výběru 9ti místného alfanumerického hesla z tisknutelné ASCII abecedy 96ti znaků (a-z, A-Z, 0-9, spec.symboly).
	Obecně platí, že v takovém případě picture passwordu je potřeba 2/3 délka stejně robustního hesla jako v alfanumerickém případě.
	3.2.2  Uživatelské rozhraní (user interface) autentizace pomocí obrázků
	V případě autentizace kdy uživatel označuje určitý úsek na obrazovce-vybírá obrazce, které reprezentují jeho heslo, je několik možností jak toto rozhraní uživateli zobrazit. Především si musíme určit zda budeme chtít heslo tvořit z jednotlivých obrázků, částí jednoho velkého obrázku (viz. Obrázek 1) nebo zda budeme heslo tvořit pomocí kreslení stylusu v obrázku (viz. Obrázek 2 a 3). Ve všech případech však musíme rozdělit aktivní plochu na matici sektorů, z nichž každý reprezentuje zástupný znak v ASCII abecedě.
	Obrázek 1: Matice obrázků pro volbu hesla označením sekcí v jednom velkém obrázku [3]
	Obrázek 2: Heslo nakreslené uživatelem [1]Obrázek 3: Programová reprezentace hesla [1]
	Tvorba hesla pomocí výběru jednotlivých obrázků v matici
	Ve své práci jsem si zvolil výběr jednotlivých obrázků (viz. Obrázek 4), které zastupují každý obrázek jeden znak z ASCII abecedy. Takováto matice obsahuje 36 obrázků a tvoří tak dvojrozměrné pole 6x6 menších obrázků, které jsou umístěny na obrazovku, přičemž každý z těchto obrázků reprezentuje také alternativní znak z ASCII abecedy při volby stylusem shift volbou.
	Obrázek 4: Matice obrázků pro výběr hesla pomocí metody Picture Password [3]
	4 Návrh implementace
	V této kapitole se budeme věnovat návrhovému modelu a implementaci aplikace, která využívá autentizačního algoritmu Picture Password. Řekneme si jaké jsou specifikace pro implementaci, ukážeme si diagramy aktivit a tříd a popíšeme si základní funkce aplikace.
	4.1 Specifikace pro implementaci
	Aplikace by měla umožňovat uživateli nastavení hesla pro přístup do mobilního zařízení PDA s operačním systémem Windows Mobile 5.0. Nastavení by mělo zahrnovat zadání nového hesla, zadání hesla starého a následně zadání hesla nového při požadované změně stávajícího hesla. Ověření uživatele by mělo probíhat při zamknutí zařízení nebo při jeho opětovném zapnutí. Při vložení nesprávného hesla při verifikaci je uživateli zamezen přístup do zařízení.
	4.2 Návrh aplikace
	Aplikace bude navržena tak, aby byla použitelná především na novějších mobilních zařízeních, která mají rozlišení 480x800 pixelů. Nicméně zobrazení uživatelského rozhraní by neměl být problém zobrazit i na starších PDA s šířkou (width) minimálně 320 pixelů.
	Heslo
	Uživatel nebude přicházet do styku se skutečným heslem v jeho znakové formě, místo toho si bude pamatovat posloupnost obrázků, které si zvolil, a tyto obrázky jeho heslo reprezentovaly. Za každým obrázkem je skrytý jeden resp. dva znaky v případě shift výběru o kterém si řekneme později.
	Minimální délka hesla jsou 4 znaky (obrázky) s tím, že čím vyšší počet znaků, tím silnější pak heslo bude a tím obtížnější bude jeho prolomení. Toto heslo je společně s dalšími konfiguračními prvky uloženo v inicializačním souboru.
	Heslo je tvořeno znaky ASCII tabulky, pro svou aplikaci jsem zvolil pro normální výběr znaky: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z (jejich decimální hodnoty v ASCII tabulce jsou 48-57 pro 0-9 a 87-122 pro a-z). Pro shift výběr jsem zvolil tyto speciální zástupné znaky: !, ", #, $, %, &, *, +, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z  (s jejich decimálními hodnotami v pořadí: 33-38, 42, 43, 63-90).
	Volba hesla
	Matice obrázků
	Uživatelské rozhraní tvoří kromě jiných ovládacích prvků především matice obrázků, které reprezentují zástupné znaky pro tvorbu hesla. Tato matice má 36 obrázků v rozložení 6x6. Zvolil jsem toto rozložení díky snadnější implementaci, avšak stejně tak je možné zvolit matici jinou.
	Pozice každého obrázku je zprvu statická. Při každé nové inicializaci aplikace jsou však tyto pozice náhodně promíchány shuffle algoritmem. Tento algoritmus je použit pokaždé, když proběhne nová inicializace uživatelského rozhraní. Zástupné znaky jsou však nově promíchány pouze, pokud již existuje nějaké heslo v systému (v inicializačním souboru) a pak jsou načteny z tohoto souboru a propojeny s každým obrázkem tak, aby uživatel mohl při opakovaném zvolení svého hesla správně zvolit tutéž kombinaci. Promíchání je důležité v případech, kdy útočník chce na dálku uhodnout, kde uživatel zadávající heslo kliknul a tak se pokusil uhodnout heslo. Další výhodou je také snaha přinutit uživatele o soustředěnost při zadávání hesla, kdy se tento proces nestane jen pouhou automatickou činností, ale je to cílená činnost. Díky soustředění uživatele se také sníží počet nesprávných pokusů o zadání hesla.
	4.2.1  Funkčnost aplikace
	Aplikace má v systému Windows Mobile verze 5.0 a vyšší zastoupení na dvou místech.
	Nastavení hesla
	První je v nastavení zámku systému, kde si uživatel volí heslo, na které bude dotazován pokaždé kdy se zařízení uzamkne nebo kdy je mobilní zařízení znovu zapnuto. V této sekci je také možnost si heslo změnit přičemž je uživatel dotázán na stávající heslo pro ověření zda je skutečně autorizovaným uživatelem zařízení. Poté je možno si heslo změnit.
	Verifikace (ověření)
	Druhým výskytem, kdy se s aplikací setkáme, je samotná verifikace (ověření) uživatele při vstupu do zařízení. V této sekci je uživatel pouze dotázán na zadání správného hesla pro validní přístup do zařízení.
	Obrázek 5: Diagram aktivit – Nastavení hesla
	Obrázek 6: Diagram aktivit – Verifikace/ověření uživatele
	4.2.2 Uživatelské rozhraní aplikace
	Aplikace je vytvořena jako projekt typu Win32 a využívá tudíž většinu funkcí tohoto modulu jazyka C++. GUI tvoří dvě hlavní okna.
	Okno pro nastavení hesla (viz. Obrázek 7) je jedním z nich a obsahuje dvě tlačítka, jedno pro potvrzení volby („Ok“) a druhé („Cancel“) pro návrat zpět do nastavení mobilního zařízení. Toto okno také obsahuje textové pole (Label) pro zobrazení aktuálních informací a navedení uživatele. Hlavním prvkem je ovšem matice obrázků vygenerovaná podle typu běhu programu. Obrázky jsou pokaždé v jiném pořadí, jsou ovšem vždy v rozmístění 6x6. Toto okno neobsahuje křížek v pravém horním rohu pro uzavření okna, proto je tlačítko „Cancel jedinou cestou jak se vrátit zpět.
	Obrazovka pro verifikaci (viz. Obrázek 8) je o mnoho jednodušší a má na starosti také o mnoho méně funkcionality. Matice obrázků, které jsou v náhodném pořadí je nedílnou součástí tohoto okna, avšak narozdíl od okna kde se heslo nastavuje jsou tyto obrázky navázány na znaky, které jsou načteny z inicializačního souboru. Okno obsahuje také tlačítko pro potvrzení zadaného hesla („Let me in“).
	Obě okna obsahují informační MessageBoxy, které jsou zobrazeny při každé důležité akci. Tyto akce mohou být negativní (špatně zadané heslo, interní chyba programu, atd.) ale také pozitivní (nově zvolené heslo, atd.).
	Obrázek 7: Nastavení hesla
	Obrázek 8: Verifikace
	4.2.3 Třídní diagram
	Na obrázku níže (Obrázek 9) jsou třídní diagramy programu. Nejsou zde vazby díky tomu, že do finální knihovny dll se vyexportují pouze 4 funkce, se kterými LAP spolupracuje. Tyto funkce na digramu jsou pak používány exportovanými funkcemi.
	Konceptuálně je program rozdělen na Enrollment (zadávání hesla), který spolupracuje s třídami PictureMatrix a PassHandle. Pak je tu Verification (ověření hesla), která taktéž spolupracuje s výše zmíněnými třídami a využívá jejich funkcí.
	Aplikace využívá také enumerátorů k rozpoznání stavů jednotlivých akcí. ELAPMode říká programu zda je aplikace v módu nastavení hesla poprvé nebo poněkolikáté anebo zda je to mód kdy si uživatel chce heslo změnit. EMarker určuje zda na daný obrázek bylo kliknuto stylusem nebo zda byl použit shift výběr. Verifikační dialog pak používá tři stavy (verifySuccess, verifyFailed, verifyCancelled) při rozhodování zda ověření hesla proběhlo správně nebo bylo zadané heslo nesprávné.
	Obrázek 9: Třídní diagram
	5 Implementace
	Informace uvedené v této kapitole jsou převzaty převážně ze zdrojů [2], [8], [9], [10], [11] a [12].
	Pro vývoj aplikace založené na systému LAP je možno v tuto chvíli použít pouze jazyk C++ v neřízeném kódu. Tím je většina knihoven a pluginů znepřístupněna. Navíc Windows Compact Edition (dále jen Windows CE) neobsahuje nebo nemá implementovány některé funkce (např. Time, MultiByteToWideChar, aj.) nezbytné pro běžný vývoj Win32 aplikací.
	Mobilní zařízení používá pro všechny způsoby ověření uživatele LASS (Local Authentication Sub-System) a každá aplikace napsaná pro tento účel musí spolupracovat s tímto sub-systémem pomocí LAP (Loacal Authentication Plugin).
	LASS
	Na následujícím schématu (viz. Obrázek 10) je možno vidět jak LASS spolupracuje s ostatními prvky. Kooperace s registry je nezbytná avšak aplikace využívající LAPluginu je řídící pokud také spolupracuje s registry a řídí tím LASS. Celý proces přístupu je závislý na jednotlivých Autentizačních událostech (Authentication Events-AE), které sdělují sub-systému jaká akce se má v jakém okamžiku provést. LASS je však zcela nezávislý na ostatních okolních prvcích, zahrnuje totiž celou škálu autentizačních algoritmů (např. autentizaci hlasem, otisk prstů).
	Obrázek 10: Local Authentication Sub-System [8]
	LAP
	Tento autentizační plugin je přímo spojen s LASSystémem a pro korektní použití takového pluginu musíme aplikaci vytvořit a výstupy exportovat do knihovny (Dll, CAB, atd.), která je pak použita jako náš nový LAP. Nutné funkce, které takto vytvořená knihovna musí exportovat jsou:
	LAPCreateEnrollmentConfigDialog – zajišťuje zobrazení obrazovky, na které dochází k nastavení hesla a taková funkce zpravidla obsahuje funkci, která tento proces řídí
	VerifyUser – tato funkce pro změnu zobrazuje a stará se o funkcionalitu obrazovky která se zobrazí při vstupu do zařízení a ověření uživatele
	InitLAP – funkce je zavolána pokaždé když je volán LAP
	DeinitLAP – funkce je volána tehdy, když je LAP odvoláván
	AE nastavení registrů
	Autentizační události řídí celý autentizační proces skrze registry. Nastavení těchto prvků jsou velmi užitečné a umožňují vývojáři nastavit LAP podle svých představ. Jsou to např.:
	InitialPenalty – nastavuje čas (v sekundách), po který není možné se do zařízení přihlásit
	Threshold – počet neúspěšných pokusů, předtím než se aktivuje bezpečnostní mechanismus zabraňující se nadále přihlašovat
	MinimumPasswordLength – nejmenší možná délka hesla (tato událost však umožňuje pouze omezení na 4-16 znaků)
	PasswordComplexity – událost určuje sílu hesla, která je vynucena (0-není vyžadováno, 1-PIN, jiná hodnota-jakékoliv jiné heslo
	DisplayText – název aplikace, která volá funkci VerifyUser
	AEFrequencyValue – indikuje jak často se má LAP zavolat v závislosti na volání funkce VerifyUser (0-pokaždé když je VerifyUser volána, atd.)
	5.1 Programovací jazyk C++
	Tento programovací jazyk jsem si zvolil zcela účelně, protože aplikace využívající LAP pluginu nelze napsat v jiném než neřízeném kódu jazyka C++.
	Jazyk C++ se zprvu začal vyvíjet jako nástavba jazyka C avšak poté vznikla nutnost zařadit obsáhlejší prvky, jako například objektově orientované programování, knihovny na vývoj médií jako je video a zvuk, atp. Tento jazyk je považován obecně za jazyk střední úrovně kdy to není ani zcela strojový kód (programovací jazyk nízké úrovně) ale ani příliš zapouzdřený kód plný abstrakcí, které mají přibližovat strojový kód lidem (programovací jazyk vysoké úrovně).
	6 Instalace aplikace
	Aplikace je navržena pro mobilní zařízení se systémem WM 5.0 a vyšší. Instalace sestává z několika kroků a proto si je popíšeme podrobněji v následující kapitole.
	Především bych chtěl poznamenat, že instalace na emulátoru propagovaném Microsoft Visual Studiem se ukázalo jako nestabilní, jelikož paměť emulátoru není staticky udržována jako tomu je v případě fyzického zařízení. Proto jediným stabilním testovacím zařízením použitým v tomto projektu se ukázal být přístroj HTC Touch Diamond 2.
	6.1 Použitý software
	Pro vývoj aplikace jsem využíval těchto vývojových nástrojů a prostředí:
	 Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
	 ActiveSync 4.5
	 Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK
	 PFX import
	6.2 Použitý hardware
	Hewlett Packard iPAQ hx2400
	 Procesor: Intel® PXA270 Processor 520 MHz
	 Displej: 3.5" TFT QVGA s 64tisíci barvami
	 Rozlišení: 240 x 320 pixelů
	 Operační systém: Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 pro Pocket PC
	 Paměti: ROM – 64 MB, RAM – 64 MB
	HTC Touch Diamond 2
	 Procesor: Qualcomm® MSM7200A, 528 MHz
	 Displej: 3.2" TFT LCD touch-sensitive WVGA
	 Rozlišení: 480 x 800 pixelů
	 Operační systém: Microsoft® Windows Mobile™ 6.5 Professional
	 Paměti: ROM – 512 MB, RAM – 288 MB
	6.3 Instalace
	Dll knihovna
	Po zkompilování kódu vznikne z celé aplikační struktury jen jedna knihovna tak, aby autentizační LAP systém byl schopen aplikaci použít jako nový LAP. Tento soubor s názvem T_LAP_A.dll je nutné nahrát do zařízení do složky \\Windows do mobilního zařízení.
	Registry
	Poté je nutné náš nový autentizační systém zařadit do registrů jako aktivní LAP. Toto je možné provést pomocí jednoduchého nástroje Remote Registry Editor, který obsahuje samotné Visual Studio. Pomocí tohoto nástroje se připojíme k našemu požadovanému mobilnímu zařízení a najdeme cestu v registrech [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Comm\\Security\\LASSD\\LAP]. Na této cestě vytvoříme nový klíč s názvem naší aplikace čili „T_LAP_A“ bez uvozovek. V tomto klíči je nutno vytvořit novou řetězcovou hodnotu s názvem „Dll“ a ta bude obsahovat název naší aplikace „T_LAP_A.dll“. Následně je nutné takto vytvořený klíč nastavit jako aktivní LAP. To se provede na stejné cestě v klíči „LAP“ je hodnota „ActiveLAP“ a tam přepíšeme stávající hodnotu na naši novou hodnotu s názvem „T_LAP_A“. Tím LAP ví, že se má podívat do složky \\Windows a hledat knihovnu s daným názvem.
	Tímto způsobem se lze také dostat zpět ke standardně nastavenému LAPu, který je implicitně v zařízení již od prvotní instalace. Cesta v registrech je stejná [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Comm\\ Security\\LASSD\\LAP], avšak jako aktivní LAP nastavíme tentokrát knihovnu s názvem „lap_pw.dll“. Není třeba ani instalovat žádné nové certifikáty, ty už jsou všechny nainstalovány v zařízení od prvotní instalace. Poté stačí jen provést soft-reset zařízení a defaultní LAP je opět znovu nastaven.
	Certifikace
	Dále je nutné zapsat do zařízení certifikáty nezbytné k ověření aplikace zda není právně závadná jako nelegální kopie. Aplikace založené na LAP pluginu musí být zapsány certifikátem určeným pro vývojáře, jinak cílové zařízení odmítne s takto nekorektně zapsanou aplikací spolupracovat. Stejně tak i zařízení musí tento certifikát znát. Musí být zapsán jak kořenový (SDKSamplePrivRoot.cer) tak i osobní certifikát (SDKSamplePrivDeveloper.cer). Certifikát je možno zapsat pomocí aplikace PFX import. Jelikož mobilní zařízení nepodporují přípony .pfx, díky které se balíček certifikátů pro vývojáře do zařízení zapíše. Toto je velmi kritické, pokud se nesprávně zapíšou certifikáty do zařízení, tak aplikace není vůbec načtena-zařízení ji vůbec nerozezná.
	7 Závěr
	Tato práce má připomenout jak je bezpečnost v mobilních zařízeních důležitá a jak je v dnešním světě opomíjena. Nasazení ať už jakéhokoli autentizačního mechanismu nezajišťuje uživatelům naprostou bezpečnost. Tu si musí obstarat každý sám a vlastními zodpovědnými kroky.
	Tento autentizační algoritmus jsem vyvinul se vší snahou se řídit procesy běžně užívanými ve světě mobilních technologií. Naučil jsem se vyvíjet aplikace pro mobilní zařízení, jsou mi známy úskalí, které tento vývoj obnáší. Nesmírným přínosem pro mě byl návrh a implementace této aplikace jako takové.
	Propojení dnešních mobilních zařízení s počítači tento postup zjednodušil, avšak Windows CE má jisté nevýhody, které staví programátory takových aplikací do nevhodné pozice. Věřím, že časem bude možno vyvíjet mobilní aplikace s širším spektrem možností, než je tomu dnes.
	Těmito postupy a řešením problémů jsem si zvýšil úroveň znalosti jazyka C++ a také aplikací s podporou Win32. Zlepšil jsem si znalosti v oblasti registrů, autentizačních mechanismů a otázek síly hesel obecně.
	Touto prací jsem si zdokonalil vědomosti, které mi mohou být přínosem v profesním i osobním životě.
	8 Literatura
	Příloha A – Uživatelská příručka
	Aplikace má dva spouštěcí módy, nastavení hesla a ověření hesla.
	Nastavení hesla naleznete v sekci Settings, při volbě Další se zobrazí rozšířené nastavení mobilního zařízení, kde naleznete položku Zámek. Klikem na tuto položku je možné nastavit si heslo.
	Ověření vstupu do zařízení je spuštěno automaticky, kdykoliv se mobilní zařízení uzamkne anebo při opětovném spuštění.
	Nastavení hesla
	 V horní části obrazovky je přepínací tlačítko, kterým lze zapnout či vypnout ověřování heslem (tuto volbu je však nutno potvrdit tlačítkem „Ok“).
	 Pod přepínacím tlačítkem je textové pole které popisuje danou situaci uživateli.
	 Na této obrazovce jsou dva ovládací prvky reprezentované tlačítky „Ok“ a „Cancel“.
	 Uprostřed obrazovky je matice 36ti obrázků 6 x 6.
	 Obrázky lze snadno označit stylusem klikem anebo přidržením stylusu pro získání shift obrázku.
	Ověření hesla
	 V horní části obrazovky je textové pole které popisuje danou situaci uživateli.
	 Na této obrazovce je ovládací prvek reprezentován tlačítkem „Let me in“ .
	 Uprostřed obrazovky je matice 36ti obrázků 6 x 6.
	 Obrázky lze snadno označit stylusem klikem anebo přidržením stylusu pro získání shift obrázku.
	Módy programu
	1. Počáteční nastavení hesla
	V tomto módu jste vyzváni abyste si zvolili své nové heslo, označte prosím obrázky v pořadí tak aby tyto obrázky vytvořily konečné heslo pro přístup k mobilnímu zařízení.
	2. Změna hesla
	Tady budete vyzváni abyste zadali heslo stávající a poté po správném ověření Vaší totožnosti budete moci zadat heslo nové, které to stávající nahradí.
	3. Zadání hesla pro ověření
	V tomto dialogu bude pouze požádáni o ověření hesla tím, že označíte obrázky v daném pořadí tak aby tvořily stávají heslo pro vstup do mobilního zařízení.
	Příloha B – Obsah CD
	 Text práce – složka \\text\\
	 Zdrojový kód aplikace – složka \\zdrojovy kod\\
	 Soubory nutné k instalaci – složka \\nova instalace\\
	 Doplňkový textové soubory – složka \\doplnkove\\


