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KAMELEON.CRT  
Funkcjonalność szyfrowanie bazy danych 

Wtyczka kryptograficzna do KAMELEON.ERP 

Wymagania : 

KAMELEON.ERP wersja 10.10.0 lub wyższa  

Baza Firebird w wersji 3.0.4.32977 lub wyższej  

Licencja na KAMELEON.CRT (dodatkowa funkcjonalność) 

OPIS 

KAMELEON.CRT to wtyczka obsługująca bazy danych Firebird 3.0.4 + (32 oraz 64 bit). Wykorzystuje ona własnościowy 

algorytm szyfrujący wzorujący się na algorytmie RC4 jednak pozbawiając go słabych punktów dzięki funkcjom 

haszującym. Każda porcja danych jest szyfrowana innym kluczem dzięki czemu deszyfrowanie bazy jest mocno 

utrudnione. Algorytm używa dwóch wersji szyfrowania, 320 bitowe i 640 bitowe (zmodyfikowane standardy RFC 6229, 

RFC 1321 oraz własnościowe rozwiązanie) , z czego pierwsze jest o 60 % szybsze od drugiego, lecz używa słabszej 

kryptografii. Dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym jest dynamiczne generowanie klucza deszyfrującego na 

podstawie Hardware ID, dzięki czemu po kradzieży plików bazy oraz wtyczki deszyfrującej, odkodowanie bazy 

będzie niemożliwe. Czyli zostaje spełnione podstawowe założenie związane z Ustawą o RODO, mówiące o tym, że jeśli 

baza danych (ogólnie plik, zbiór danych zawierający dane osobowe / wrażliwe) dostanie się w niepowołane ręce, to 

obowiązkiem Administratora tych danych jest utrudnienie dostępu do tych danych (nie ma znaczenia, czy stało się to 

w wyniku przypadkowego zagubienia, czy też w wyniku przestępstwa). 

Poniżej prezentujemy  różnicę w surowych plikach bazy danych (górny – zaszyfrowane, dolny – oryginał )  
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Kilka zasad dotyczących obsługi szyfrowania : 

- przed wykonaniem operacji szyfrowania należy bezwzględnie wykonać kopie całej instalacji PAKIETU 

KAMELEON.ERP w stosunku 1:1, uprzednio wyłączywszy usługę serwera Firebird na maszynie, na której pakiet jest 

zainstalowany,  

- dostęp do funkcji szyfrowania / deszyfrowania wskazanej bazy danych uzyskujemy (wymagana jest dodatkowa 

licencja o nazwie KAMELEON.CRT) znajdujemy w formatce wyboru Podatników, jak na poniższym zrzucie pokazano, 

 

 

- program KAMELEON.ERP musi być uruchomiony na hoście pełniącym rolę serwera instalacji PAKIETU               

KAMELEON.ERP 

- program KAMELEON.ERP musi być uruchomiony z prawami Administratora maszyny pełniącej rolę hosta instalacji 

PAKIETU KAMELEON.ERP 
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- w razie konieczności wymiany sprzętu (dodanie dysków twardych, zmiana płyty głównej lub upgrade systemu 

operacyjnego) wymaga się najpierw odszyfrowania bazy danych 

- podobnie przy przenoszeniu instalacji PAKIETU KAMELEON.ERP na inny host (fizycznie inny serwer) 

- kopie bezpieczeństwa baz danych  są także zaszyfrowane i odszyfrowanie jest możliwe jedynie na hoście, na 

którym baza została zaszyfrowane. 

- firma WILKSOFT nie zna i nie przechowuje kluczy deszyfrujących (zero-knowlegde). Klient jest odpowiedzialny za 

bezpieczne przechowywanie klucza deszyfrującego.  

- należy pamiętać, że nie ma możliwości odszyfrowania bazy danych na innym komputerze lub na zmienionym 

sprzęcie nawet z posiadana wtyczką. Dodatkowym kluczem szyfrującym jest sprzętowy odcisk palca maszyny na 

której baza została zaszyfrowana  

KLUCZ DESZYFRUJĄCY 

Podczas pierwszego szyfrowania bazy, zostanie utworzona wtyczka oraz ukazany zostanie klucz szyfrujący. 

Należy go zachować i zabezpieczyć przed utratą, gdyż może to doprowadzić do sytuacji gdy w wyniku działań klienta 

(zmiana Hardware ID lub zniszczenie sprzętu)  nie będzie możliwe odzyskanie danych. W przypadku utraty możliwości 

odszyfrowania bazy danych, jest możliwość na odzyskanie danych poprzez posiadany klucz deszyfrujący oraz 

kontakt z firmą WILKSOFT. 

Poniżej prezentujemy formatkę, która pojawi się podczas pierwszego szyfrowania (szyfrowanie następnych 

baz danych będzie używało wtyczki kryptograficznej wygenerowanej podczas pierwszego jej użycia) pierwszej bazy 

danych PAKIETU KAMELEON.ERP  
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Klucz ten należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu (oczywiście nie na hoście pełniącym rolę 

serwera baz danych pakietu). 

Poniżej opisujemy przykładowy przebieg szyfrowania bazy danych. 

 

 

Pojawia się komunikat informujący użytkownika o rozpoczęciu procesu szyfrowania 
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Następnie musimy określić z jaką siłą szyfrowania chcemy wskazaną bazę zaszyfrować. 

 

Jeżeli jest to pierwsze szyfrowanie z użyciem wtyczki kryptograficznej, zostanie nam pokazane poniżej 

zaprezentowane okno z informacją dotyczącą klucza szyfrującego. Należy bezwzględnie zapisać wartość tego klucza i 

przechowywać go  w bezpiecznym miejscu. Klucz ten jest konieczny do ewentualnego deszyfrowania bazy danych 

w przypadku gdy stracimy dostęp do hosta na którym szyfrowanie bazy było przeprowadzone. 

 

 

Po zakończeniu procesu szyfrowania na ekranie pojawi się poniższe okno. Proces szyfrowania bazy danych 

może trwać długo, zależy to przed wszystkim od rozmiaru bazy danych i wydajności komputera. Po zakończeniu 

szyfrowania konieczne jest ponowne uruchomienie hosta na którym operację szyfrowania przeprowadzaliśmy. 
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