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Streszczenie. Microsoft Rights Management Services (RMS) to system mający zapewniać ochronę 
i prawidłowe użytkowanie dokumentów elektronicznych. RMS pozwala na stosowanie różnej polityki 
dostępu do dokumentu, pozwalając na kontrolę jego obiegu i wykorzystania. System umożliwia zde-
finiowanie polityki dostępu nie tylko w momencie tworzenia danego dokumentu, lecz także po jego 
dystrybucji. Microsoft RMS wykorzystuje szereg zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych 
mających zapewnić bezpieczeństwo usługi. W niniejszej pracy została przeprowadzona analiza bezpie-
czeństwa usługi RMS, wskazująca na istnienie szeregu luk w ochronie dokumentów. Zaproponowane 
zostały metody rozwiązania podstawowych problemów, w szczególności związanych z zapewnieniem 
integralności danych. 
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1. Wstęp

Microsoft Rights Management Services to pakiet oprogramowania odpowie-
dzialny za zarządzanie prawami dostępu do informacji. RMS wykorzystuje mechani-
zmy kryptograficzne oraz zgodne oprogramowanie do ochrony dokumentów pakietu 
Office (dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne Excel oraz prezentacje PowerPoint) 
i korespondencji e-mail przed dostępem osób nieuprawnionych. Podstawowym 
celem stosowania RMS w organizacji jest szyfrowanie informacji przechowywanych 
w obsługiwanych formatach danych z dołączoną polityką dostępu ograniczającą czas 
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użytkowania dostępu, warunki korzystania z treści (online/offline), a także dostępne 
funkcjonalności edycji. Do podstawowych możliwości RMS należą:

— ograniczanie możliwości odczytu dokumentu,
— ograniczenie czasu dostępności dokumentu,
— ograniczenie możliwości wydruku dokumentu,
— ograniczenie możliwości kopiowania treści dokumentu, w tym wycinania 

i wklejania sekcji danego dokumentu lub wykonywania zrzutów ekranowych,
— ograniczenie możliwości zapisywania zmian w dokumencie, w tym używania 

funkcji „zapisz jako”,
— ograniczenie możliwości przekazywania wiadomości e-mail, a także moż-

liwości przesyłania odpowiedzi na daną wiadomość.
Microsoft określa system RMS jako system egzekwowania uprawnień dostępu, nie 

zaś jako narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo danych. Podstawowym oprogramo-
waniem pozwalającym na wykorzystanie RMS jest pakiet Microsoft Office, jednakże 
Microsoft nie ogranicza możliwości wykorzystania tej technologii w innych produktach.

2. Architektura RMS

System RMS wykorzystuje rozproszoną architekturę bazującą na następujących 
elementach:

— Serwer RMS — RMS jest zbiorem usług sieciowych, które działają na bazie 
systemu Windows Server 2003 lub nowszego, oprogramowania IIS w wersji 
6.0 lub nowszej oraz Microsoft Message Queue.

— Serwer SQL — zarządza trzema bazami danych używanymi przez RMS – bazą 
konfiguracji, logów oraz usług katalogujących. Baza konfiguracji przechowuje 
wszystkie ustawienia dla RMS, RAC (Rights Account Certificate), uwierzytel-
nionych użytkowników, szablonów odmian polityki RMS oraz prywatny klucz 
serwera RMS. Klucz prywatny serwera jest zapisany w bazie konfiguracji, tylko 
jeżeli nie jest wykorzystywany moduł HSM (Hardware Security Module).

— Active Directory — wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników, 
dostarcza Service Connection Point (SCP — obiekt w Active Directory 
przechowujący informację o usługach).

— Oprogramowanie klienckie RMS — zbiór API, które zapewniają obsługę 
aktywacji komputera oraz pozwalają na współpracę aplikacji obsługujących 
RMS z serwerem RMS.

— Aplikacje obsługujące RMS — dostarczają interfejs programowy i funkcjo-
nalności do obsługi treści chronionej z wykorzystaniem RMS. Przykładem 
może być np. Microsoft Word w wersji 2003 lub nowszej.

RMS wykorzystuje szereg różnego rodzaju poświadczeń. Ich celem jest zbu-
dowanie modelu zaufania stanowiącego podstawę ochrony informacji przez RMS. 
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Każdy z członków środowiska RMS posiada poświadczenia, a także pary kluczy 
powiązane z serwerami, klientami, użytkownikami i aplikacjami. Jednym z naj-
ważniejszych poświadczeń jest Rights Account Certificate (RAC), rodzaj certyfikatu 
XrML, który określa tożsamość użytkownika RMS w oparciu o uwierzytelnianie 
z wykorzystaniem usługi Active Directory (AD). RAC jest często określane jako 
Group Identity Certificate (GIC). Drugim z istotnych poświadczeń jest Client Licensor 
Certificate (CLC). Jest to poświadczenie wystawiane przez serwer RMS, pozwalające 
użytkownikowi na ochronę informacji bez konieczności utrzymywania aktywnego 
połączenia z serwerem RMS. Jest to tzw. publikowanie offline — często używane 
podczas korzystania z pakietu Microsoft Office. Całość poświadczeń wykorzysty-
wanych w systemie Microsoft RMS została zebrana w tabeli 1.

Tabela 1
Poświadczenia wykorzystywane przez Microsoft RMS

Poświadczenie Identyfikuje Zawiera Pozwala na

Certyfikat komputera 
(jeden na użytkownika 

jednego komputera)

Zaufany  
komputer Klucz publiczny komputera

Udział komputera  
i jego sejfu  

w środowisku RMS

Rights Account  
Certificate (RAC)

Zaufanego  
użytkownika

Klucz publiczny i prywatny 
użytkownika (klucz prywatny 

zaszyfrowany z wykorzystaniem 
klucza publicznego maszyny).

Podpis wystawiającego serwera

Ochronę i wykorzy-
stanie treści RMS 

przez uprawnione-
go użytkownika

Client Licensor  
Certificate (CLC)

Użytkownika 
uprawnionego 

do ochrony 
treści w imieniu 
serwera RMS, 
bez łączności 

z RMS

Klucz publiczny CLC.
Klucz prywatny CLC  

(zaszyfrowany z wykorzystaniem 
klucza publicznego RAC).

Kopia certyfikatu serwera RMS 
(Klucz publiczny serwera RMS)

Ochronę zawartości 
przez użytkownika 

pracującego  
w trybie offline

Licencja publikacyjna
(Publishing License 
— wydawana przez 

serwer RMS lub przez 
użytkownika z CLC)

Politykę  
użytkowania 

treści

Uprawnienia użytkowania.
Klucz symetryczny wykorzysty-
wany do szyfrowania zawartości.
Adres e-mail właściciela treści.
Podpis wystawiającego serwera 

lub CLC

Ochronę zawartości 
i wystawianie  

licencji  
użytkowania

Licencja użytkowania 
(Use License — wy-

stawiana przez serwer 
licencyjny RMS)

Indywidualnego 
użytkownika 
oraz prawa 
i warunki  

dostępu do 
chronionej 

treści

Klucz zawartości zaszyfrowany 
dla danego użytkownika.

Listę uprawnień użytkownika.
Listę wszystkich stosowanych 

wykluczeń.
Adres URL listy unieważniania.
Podpis wystawiającego serwera 

licencyjnego

Konsumpcję  
treści dokumentu, 
zgodnie z prawami 
użycia określonymi 

w licencji  
publikacyjnej, przez 

uprawnionego 
użytkownika
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Klucze kryptograficzne wykorzystywane przez Microsoft RMS zostały zebrane 
w tabeli 2.

Tabela 2
Rodzaje kluczy kryptograficznych w systemie RMS

Klucze Typ i długość Zastosowanie

Serwer RMS Para kluczy RSA 2048 bitów

Publiczny — szyfrowanie kluczy zawartości
Prywatny — podpisywanie licencji publikacyj-
nej, licencji użytkowania oraz RAC oraz deszy-
frowanie kluczy zawartości

Maszyna klienta Para kluczy RSA 1024 bity

Publiczny — szyfrowanie klucza  
prywatnego RAC
Prywatny — deszyfrowanie klucza  
prywatnego RAC

RAC Para kluczy RSA 1024 bity Publiczny — szyfrowanie kluczy zawartości
Prywatny — deszyfrowanie kluczy zawartości

CLC Para kluczy RSA 1024 bity
Publiczny — szyfrowanie kluczy zawartości
Prywatny — deszyfrowanie kluczy zawartości 
oraz podpisywanie licencji publikacyjnej

Klucz zawartości Klucz symetryczny  
AES 128 bitów

Szyfrowanie i deszyfrowanie zawartości  
dokumentu

Uproszczony sposób działania RMS może zostać przedstawiony poprzez dziesięć 
wysokopoziomowych kroków, zgodnie z poniższym rysunkiem [4].

Rys. 1. Sposób działania Microsoft RMS [opracowanie własne]
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Są to kolejno:
1. Twórca treści przesyła żądanie RAC i CLC do serwera RMS. Dopuszcza 

się przesłanie tylko jednego takiego żądania.
2. Uwierzytelnienie użytkownika z wykorzystaniem usługi Active Directory. 

Active Directory może wykorzystywać uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
3. Zapisanie rodzaju żądania i wyniku jego wykonania w bazie SQL.
4. Jeżeli twórca materiałów został poprawnie uwierzytelniony, serwer RMS 

przesyła do niego CLC i RAC.
5. Po otrzymaniu RAC i CLC przez twórcę materiałów, oprogramowanie klienckie 

RMS i aplikacja obsługująca RMS dokonują szyfrowania treści i licencji publi-
kacyjnej. Licencja publikacyjna zawiera informację o prawach wykorzystania 
danej treści. Chroniona treść jest przechowywana w postaci pliku cyfrowego, 
może być dystrybuowana w dowolny sposób (np. przesłanie przez e-mail).

6. Odbiorca treści otwiera plik chroniony z wykorzystaniem RMS.
7. Aplikacja kliencka RMS wysyła zapytanie do serwera RMS w celu uzyskania 

licencji użytkowania pozwalającej na dostęp do chronionej treści. Jeżeli 
odbiorca treści nie jest uwierzytelniony w domenie RMS, wtedy najpierw 
zostanie wysłane żądanie RAC (kroki 1 i 2).

8. Poświadczenia odbiorcy treści są uwierzytelniane przez usługę IIS i jej RAC 
dla usługi licencjonowania RMS. Uwierzytelnianie użytkownika zazwyczaj 
następuje z wykorzystaniem usługi Microsoft Active Directory. Może być 
także przeprowadzone z użyciem certyfikatów istniejącej struktury PKI.

9. Każde przesłane żądanie i wynik jego wykonania są zapisywane w bazie SQL.
10. Jeżeli odbiorca treści został pomyślnie uwierzytelniony i posiada uprawnienia 

dostępu do treści, serwer RMS generuje licencję użytkowania, która pozwala na 
dostęp do żądanej treści. Wszelkie ograniczenia zawarte w licencji użytkowania 
są egzekwowane przez aplikację obsługującą RMS (np. Microsoft Word).

3. Ochrona treści

Dla ochrony treści w systemie RMS najbardziej istotne są RAC, CLC oraz licen-
cja publikacyjna (PL). Posiadanie RAC oraz CLC przez użytkownika determinuje 
możliwość tworzenia chronionej treści. Proces generowania RAC przebiega zgodnie 
z poniższymi krokami:

1. Klient przesyła żądanie RAC do serwera RMS.
2. Serwer weryfikuje, czy RAC został utworzony dla użytkownika, jeżeli tak, 

wykorzystuje wcześniej wygenerowaną parę kluczy, w przeciwnym przy-
padku generuje nowe klucze.

3. Serwer szyfruje klucz prywatny użytkownika z wykorzystaniem klucza 
publicznego jego komputera.
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4. Serwer umieszcza klucze w pliku RAC.
5. RAC jest podpisywane z wykorzystaniem klucza prywatnego serwera RMS.
6. RAC jest przesyłane do klienta.
7. Para kluczy użytkownika jest szyfrowana z wykorzystaniem klucza pry-

watnego serwera RMS i przechowywana w bazie danych SQL.

Rys. 2. Proces generowania RAC [opracowanie własne]

Pozyskiwanie Client Licensor Certificate (CLC) jest wykonywane zgodnie 
z poniższymi krokami [5]:

1. Klient RMS wysyła żądanie CLC, w którym zawiera swój RAC. Żądanie 
jest przesyłane do serwera licencjonującego RMS.

2. Serwer licencjonujący generuje nową parę kluczy RSA dla CLC.
3. Serwer licencjonujący szyfruje klucz prywatny CLC z wykorzystaniem 

klucza publicznego użytkowania wyodrębnionego z RAC.
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4. Klucz publiczny CLC, zaszyfrowany klucz prywatny CLC, certyfikat serwera 
licencjonującego są dołączane do pliku CLC.

5. Serwer licencjonujący podpisuje CLC swoim kluczem prywatnym,
6. Serwer licencjonujący przesyła wygenerowany CLC do klienta RMS.

Rys. 3. Proces generowania CLC [opracowanie własne]

Rozpoczęcie ochrony dokumentu jest możliwe w dwóch trybach — online oraz 
offline. W przypadku wykorzystania trybu online rozpoczęcie ochrony wymaga 
wykonania następujących kroków:

1. Udostępniając treść chronioną przez RMS, klient generuje w swoim sejfie 
klucz symetryczny dla treści, następnie szyfruje treść z jego wykorzystaniem.

2. Klucz treści jest szyfrowany z wykorzystaniem klucza publicznego serwera 
RMS.

3. Zaszyfrowany klucz treści i prawa dostępu są przesyłane do serwera RMS 
w celu uzyskania licencji publikacyjnej (PL).

4. Serwer RMS wykorzystuje swój klucz prywatny do odszyfrowania klucza 
treści, upewniając się, że zapytanie o wygenerowanie licencji publikacyjnej 
zostało przesłane do odpowiedniego serwera.
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5. Serwer RMS szyfruje klucz treści swoim kluczem publicznym. Ma to zagwa-
rantować wyłączną możliwość wystawiania licencji użytkowania przez ten 
serwer.

6. Zaszyfrowany klucz treści oraz prawa dostępu są umieszczane w licencji 
publikacyjnej.

7. Licencja publikacyjna jest podpisywana kluczem prywatnym serwera RMS.
8. Licencja publikacyjna jest przesyłana do klienta.
9. Aplikacja obsługująca RMS podłącza licencję publikacyjną do chronionego 

dokumentu.

Rys. 4. Proces rozpoczęcia ochrony dokumentu w trybie online [opracowanie własne]

W celu uzyskania dostępu do treści chronionej z wykorzystaniem RMS użyt-
kownik musi przejść proces składający się z poniższych kroków [3]:

1. Użytkownik otwiera plik lub wiadomość e-mail chronioną z wykorzysta-
niem RMS. Zakłada się, że użytkownik wcześniej został zarejestrowany 
w infrastrukturze RMS.

2. Klient RMS uzyskuje licencję publikacyjną z chronionej treści, odczytuje 
adres URL serwera RMS i wysyła żądanie udostępnienia licencji użytko-
wania. Żądanie zawiera RAC użytkownika.

3. Serwer RMS otrzymuje żądanie UL.
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4. Serwer RMS uwierzytelnia użytkownika z wykorzystaniem kontrolera 
domeny Active Directory. Usługa może być skonfigurowana w sposób 
wymuszający przedstawienie certyfikatu X.509 w celu dokonania uwierzy-
telnienia.

5. Po uwierzytelnieniu użytkownika przez Active Directory, serwer RMS 
weryfikuje RAC użytkownika i sprawdza uprawnienia dostępu z PL.

6. Wynik przetwarzania żądania UL zostaje zapisany w bazie danych SQL.
7. Serwer RMS tworzy licencję użytkowania (UL) i przesyła ją do komputera 

użytkownika. Licencja jest określona tylko dla tego jednego użytkownika, 
wraz z przysługującymi mu prawami dostępu.

8. Komputer użytkownika otrzymuje UL.
9. Aplikacja obsługująca RMS łączy UL z chronioną treścią.

10.  Aplikacja obsługująca RMS otwiera chronioną treść i wymusza stosowanie 
praw dostępu określonych w UL.

Rys. 5. Proces uzyskania dostępu do treści chronionej przez RMS [opracowanie własne]
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4. Analiza bezpieczeństwa

System Microsoft RMS jest określany przez producenta nie jako narzędzie 
zapewniające bezpieczeństwo, lecz jako narzędzie wymuszające stosowanie ustalonej 
polityki dostępu. Wynika to przede wszystkim z przyjętego przez Microsoft sposobu 
uwierzytelniania użytkowników — wykorzystania usługi Active Directory. Pozwala 
ona na łatwą integrację z mechanizmami uwierzytelniania systemu operacyjnego, 
lecz wymusza wysoki poziom zaufania do administratorów usługi. Administrator 
może wpływać na system RMS na kilka sposobów. Może zmienić hasło użytkownika 
uprawnionego do dokumentu, po czym zalogować się na jego konto, tym samym 
uzyskując dostęp do dokumentów przydzielonych użytkownikowi. Administrator 
może wycofać z eksploatacji organizacyjne serwery RMS, tym samym usuwając 
ochronę ze wszystkich dokumentów. Możliwy jest eksport klucza prywatnego serwera 
oraz szablonów odmian polityki dostępu, co pozwala na odtworzenie infrastruktury 
RMS w nowej lokalizacji, przejmując kontrolę nad chronionymi dokumentami. 
Administrator może także modyfikować wpisy w bazie SQL, tym samym zmieniać 
przypisanie użytkowników do grup uprawnień. Pozwala to na eskalację uprawnień 
dostępu do dokumentów danej grupy.

Powyższe słabości mają charakter organizacyjny, co przekłada się na brak moż-
liwości ich uniknięcia w Microsoft RMS. Zgodnie z deklaracją producenta system 
ma wymuszać stosowanie ustalonych rodzajów polityki dostępu. Oznacza to m.in. 
ograniczanie uprawnień dostępu do pliku, takich jak wydruk, edycja, kopiowanie, 
eksport. Uprawnienia dostępu dla danego użytkownika są zapisane w jego licencji 
użytkowania, a za ich stosowanie odpowiedzialne jest oprogramowanie obsługujące 
RMS (np. Microsoft Word). Producent nie zastosował żadnej ochrony kryptograficz-
nej dla części określającej uprawnienia, zatem istnieje możliwość eskalacji uprawnień 
dla użytkownika, który posiada minimum uprawnienia podglądu zawartości pliku. 

Atak jest przeprowadzany zgodnie z poniższymi krokami (rys. 6):
1. Atakujący (posiadający dostęp z co najmniej prawami podglądu) uzyskuje 

dostęp do chronionego dokumentu.
2. Atakujący rozdziela chroniony dokument na zaszyfrowaną treść, licen-

cję publikacyjną (PL) oraz CLC autora.
3. Atakujący wykorzystuje PL i CLC w celu przesłania żądania UL do serwera 

RMS. Jeżeli lokalnie jest przechowywana wcześniej pobrana UL, jest ona 
wykorzystywana. Serwer odszyfrowuje PL w celu określenia uprawnień do 
dokumentu. Ponieważ użytkownik posiadał co najmniej uprawnienia do 
podglądu dokumentu, serwer RMS odszyfrowuje klucz treści z PL. Serwer 
generuje nową UL zawierającą klucz treści zaszyfrowany z wykorzystaniem 
klucza publicznego z RAC atakującego, dołączając wcześniej wyodrębnione 
prawa dostępu. Serwer odsyła UL do atakującego.
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4. Atakujący wyodrębnia klucz prywatny swojego RAC, wykorzystując w tym 
celu klucz prywatny komputera.

5. Atakujący odszyfrowuje licencję użytkowania (UL), wyodrębniając klucz 
treści i prawa dostępu.

6. Atakujący odszyfrowuje dokument i  zapisuje odzyskaną zawartość 
do nowego, nieobjętego ochroną dokumentu. 

Rys. 6. Schemat ataku eskalacji uprawnień [opracowanie własne]
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Po wykonaniu ataku, atakujący posiada kopię dokumentu, zgodną w pełni 
pod względem treści i formatowania z dokumentem chronionym, lecz pozbawioną 
jakiejkolwiek ochrony. Dodatkowo, jeżeli dokument zostanie udostępniony dalej, 
kolejni odbiorcy nie będą mieli możliwości określić, czy był on wcześniej doku-
mentem chronionym.

Zabezpieczenie przed powyższym atakiem wymaga gruntownej przebudowy 
systemu RMS. Użytkownik musi na pewnym etapie posiadać klucz deszyfrujący 
chronioną treść. Atak może być ograniczony np. poprzez ograniczenie zbioru aplikacji 
uprawnionych do uzyskiwania UL od serwera RMS. Wymagałoby to wprowadzenia 
dodatkowego uwierzytelniania w procesie pozyskiwania UL, co spowodowałoby 
brak kompatybilności dotychczas stosowanych rozwiązań.

Treść dokumentu chronionego w ramach RMS nie posiada zaimplementowa-
nych żadnych mechanizmów kontroli integralności. Pozwala to atakującemu na 
modyfikację zawartości dokumentu w sposób, który nie zostanie wykryty przez 
serwer RMS. Atak składa się z następujących kroków:

1. Atakujący uzyskuje dokument chroniony z wykorzystaniem RMS, następnie 
usuwa nałożoną ochronę, wykorzystując wcześniej przedstawiony atak.

2. Atakujący modyfikuje treść niechronionego dokumentu, wykorzystując 
w tym celu dowolne oprogramowanie edycyjne. W przypadku używania 
oprogramowania z pakietu Office atakujący musi usunąć metadane okre-
ślające dokonane zmiany.

3. Atakujący zaszyfrowuje zmodyfikowany dokument, używając klucza prze-
znaczonego do odszyfrowania treści.

4. Atakujący wymienia zaszyfrowaną treść oryginalnego dokumentu, umiesz-
czając w jej miejsce zaszyfrowaną treść dokumentu zmodyfikowanego.

Zważywszy na fakt, że atakujący mógł posiadać jedynie przydzielone prawa do 
podglądu dokumentu, przesłana przez niego zmodyfikowana wersja dokumentu nie 
będzie rozpoznana jako zmodyfikowana zarówno przez system RMS, jak i innych 
użytkowników systemu. Stwarza to realne zagrożenie przy wykorzystywaniu RMS 
do pracy nad dokumentami, których integralność nie powinna być naruszana (np. 
prospekty emisyjne, dane finansowe itp.). 

Eliminacja powyższego ataku wymaga zastosowania mechanizmów kontroli 
integralności zaszyfrowanej treści. Może to zostać osiągnięte poprzez zastosowanie 
podpisu cyfrowego, który będzie weryfikowany przez serwer RMS. Jeżeli dokument 
jest tworzony tylko przez jedną osobę — podpis może być wykonany z wykorzy-
staniem klucza prywatnego z CLC autora dokumentu. W przypadku edycji przez 
wielu użytkowników takie zabezpieczenie nie będzie wystarczające. Rozwiązaniem 
może być dodanie do edytowanego pliku klucza publicznego z CLC ostatniego edy-
tora. Pozwoli to kolejnym użytkownikom na sprawdzenie, czy dokument zachował 
integralność od momentu ostatniej edycji.
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5. Podsumowanie

Microsoft RMS w założeniu producenta jest oprogramowaniem wymuszającym 
stosowanie ustalonej w organizacji polityki dostępu do informacji. Rozwiązanie 
cechuje się doskonałą integracją z istniejącymi w organizacji metodami uwierzytel-
niania użytkowników. Integracja ta wymusza jednak podwyższony poziom zaufania 
do administratorów firmowych usług — stosując Microsoft RMS, należy założyć, 
że posiadają oni nieograniczony dostęp do wszystkich danych przetwarzanych 
w organizacji.

W niniejszej pracy wskazane zostały podatności RMS pozwalające na eskalację 
uprawnień użytkownikowi uprawnionemu jedynie do podglądu treści otrzymanych 
dokumentów, a także na niewykrywalną modyfikację ich zawartości. Dla każdej 
z podatności przedstawione zostały metody ich eliminacji, wymagają one jednak 
przeprowadzenia stosunkowo poważnych zmian w systemie RMS, co może skutkować 
brakiem kompatybilności nowego systemu z dotychczas stosowanymi aplikacjami.

Pomimo wykazanych w dokumencie podatności, Microsoft RMS pozostaje 
systemem szeroko wykorzystywanym do ograniczenia dostępu do dokumentów 
cyfrowych. Biorąc pod uwagę wskazane przez autorów pole eksploatacji — wymu-
szanie stosowania polityki dostępu do plików, system spełnia stawiane przed nim 
założenia w stopniu dostatecznym. Wprowadzenie rekomendowanych w artykule 
zmian pozwoliłoby na podwyższenie poziomu oferowanego bezpieczeństwa i tym 
samym wdrożenie systemu RMS w rozwiązaniach wymagających kontroli integral-
ności dokumentów.

Źródło finansowania pracy — działalność statutowa Wojskowej Akademii Technicznej.
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Abstract. Microsoft Rights Management Services (RMS) is a system designed to ensure the protection 
and proper use of electronic documents. RMS allows to apply different access policies for documents, 
thus allowing to control their use in time. The system allows not only defining access policies 
at document creation, but also after its distribution. Microsoft RMS uses a number of advanced 
cryptographic mechanisms and primitives to ensure overall service security. In this paper, we have 
analyzed the security of RMS, indicating a number of possible gaps. The methods of solving those 
problems, especially those related to data integrity, have been proposed. 
Keywords: DRM, cryptography, cryptanalysis, RMS, Microsoft
DOI: 10.5604/01.3001.0010.8220


