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Anotace 

Bakalářská práce řeší problém vytvoření virtuálního sériového portu a jeho 

bezpečného převodu na Ethernet. 

Dnešní komunikační cesty neposkytují náležité zabezpečení celé komunikace. 

Proto je na účastnících, aby toto zabezpečení realizovali sami. Tímto 

zabezpečením se rozumí zajištění spolehlivého přenosu dat, která budou mezi 

účastníky zašifrována tak, aby případný útočník je nebyl schopen v reálném 

čase číst, popřípadě měnit. 

Výsledkem bakalářské práce je aplikace, která kromě zmíněného převodu mezi 

virtuálním sériovým portem a Ethernetem, zabezpečuje ověření autenticity mezi 

účastníky komunikace a šifrovaný přenos mezi nimi. Jako šifrovací algoritmus je 

použit algoritmus AES. Jedná se o symetrickou šifru, která šifruje data po 

blocích o velikosti 128 bitů. 
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Abstract 

Bachelor´s thesis try to find a solution to make virtual serial port and its safe 

transfer on Ethernet.  

Nowdays communications channels don't offer appropriate security of a whole 

communication. Therefore it depends on get-togethers, in order to realize this 

security themselves.This means ensure reliable data transfer, these data from 

among get-togethers encrypt in order to appropriate attacher be unable to read 

them in real - time, eventually to change them. 

As a result this Bachelor thesis is the application, which, except transfer 

between virtual serial port and Ethernet, insure authentication among get - 

togehthers communication and cipher transfer among them. As an encryption 

algorithm is used algorithm AES. It is concerned symmetrical cipher, which 

ciphers data after pages about size 128 byte. 
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Úvod  

Cílem bakalářské práce je prověřit možnosti realizace bezpečného převodníku 

mezi počítačem vytvořeným sériovým portem a externím zařízením přes 

počítačovou síť. Tyto data by se měla přenášet tak, aby bylo případnému 

útočníkovi znemožněno nebo přinejmenším ztíženo zjištění obsahu komunikace 

nebo dokonce její modifikace. 

Na trhu již existuje mnoho těchto převodníků, avšak tato řešení nesplňují 

všechny požadované parametry jako je podpora šifrování nebo  možnost 

provádět změny a úpravy v samotné aplikaci virtuálního sériového portu. 

V bakalářské práci jsou nejprve probrány teoretické základy nutné k pochopení 

celého přenosu mezi dvěma sériovými porty přes počítačovou síť založenou na 

síťovém protokolu IP. Je probrána teorie týkající se skutečných sériových portů, 

počítačových sítí a základy kryptografie a bezpečného doručování dat. 

Poté je analyzován celý návrh výsledné aplikace. Na zkrácených výpisech 

zdrojových kódů jsou popsány funkce tří hlavních funkčních bloků celého 

programu a jsou vysvětleny nejdůležitější problémy, které byly při realizaci 

aplikace řešeny. 

Samotné vytvoření virtuálního sériového rozhraní v operačním systému je 

realizováno externím doplňkem, jelikož by realizace vytvoření a správy tohoto 

virtuálního rozhraní vyžadovala hlubší znalosti z oblasti správy jádra operačního 

systému Microsoft Windows. 

Síťové rozhraní lze otevřít v klientském i serverovém módu. V klientském módu 

lze vytvářet požadavky na spojení a v serverovém módu přijímat požadavky na 

spojení z fronty požadavků spojení. 

Mezi virtuálním sériovým portem a síťovým rozhraním je implementována 

šifrovací a dešifrovací část, která se stará nejenom o samotné šifrování             

a dešifrování, ale i o sestavování, rozebírání a kontroly integrity 

zpracovávaných bloků dat.
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1 Úvod do zpracování informace 

Současná společnost je závislá na informačních technologiích. Mnoho odvětví 

našeho světa by bez informačních technologií nebyly na takové úrovni jako jsou 

dnes nebo by dokonce vůbec nemohly vzniknout.  

Informační technika (zkráceně informatika) je technika, která se zabývá 

přenosem a zpracováním  informace. Termín informace nemá v celém vědním 

oboru stejnou definici, ale v obecném pojetí se jedná o zprávu, která má určitou 

informační hodnotu. Informaci lze získat, předat, či jinak zpracovat. Vědní obor 

zabývající se  přenosem informace se nazývá komunikační technologie. Přenos 

informace ze zdroje do cíle se  nazývá komunikací. 

Dnešní výpočetní technika pracuje s diskrétními hodnotami, tj. hodnoty mohou 

nabývat konečného počtu definovaných stavů. Jednotkou informace, se kterou 

se dá pracovat je jeden bit. Je to jednotka, která  je nejelementárnější a může 

nabývat pouze dvou stavů. Podle základního dělení můžeme přenos informace 

pomocí výpočetní techniky dělit na sériový a paralelní přenos. 

Paralelní přenos je přenos, kdy v jednom okamžiku jsou přenášeny dva nebo 

více bitů současně po více vodičích. Počet těchto vodičů bývá většinou           

po násobcích 8, je to z důvodu vnitřní stavby těchto výpočetních prvků, mezi 

kterými jsou po vedení přenášena data. Osmici bitů se ve výpočetní technice 

říká byte. Existují i násobky jako je kilo, mega atd. Jeden kilobyte je roven 1024 

bytům. Rychlost přenosu dat je udáván v bytech za sekundu, popřípadě ve 

vyšších jednotkách  jako je megabyte za sekundu atd. K výhodám paralelního 

přenosu patří možnost dosažení vyšších přenosových rychlostí. Mezi nevýhody 

patří vyšší náchylnost k interferencím mezi souběžně vedoucími vodiči              

a potřeba synchronizace přenosu dat na více vodičích. Proto je maximální délka 

vedení omezená. K nevýhodám dále patří větší finanční náklady na vedení, kde 

místo jednoho vodiče musí být větší počet vodičů. 

Při sériovém přenosu se v jednom okamžiku přenáší pouze jeden bit po jednom 

vodiči. Na vysílací straně je potřeba převést informaci z paralelního tvaru        

do sériového proudu bitů a na přijímači se musí proud v sérii přenášených bitů 
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zpět převést do paralelního tvaru a teprve potom se s přijatými daty dá dále 

pracovat. 

Výhodou sériového přenosu je fakt, že přenos po menším počtu vedení 

znamená i menší počet vodičů a tím pádem i menší počet elektronických 

součástek potřebných pro realizaci jednotlivých přenosových cest. Pro paralelní 

přenos to znamená, že pro každý vodič přenášející informace musí být vysílač  

s dostatečným výkonem, aby na konci vedení byl signál s požadovanými 

parametry. Oproti tomu u sériového přenosu je třeba dostatečný přenos jen   

pro jeden vodič, který přenáší data. V praxi to znamená, že sériové rozhraní 

mívají větší maximální dosažitelnou délku vedení delší než paralelní.  

Nevýhodou sériových rozhraní je několika násobně menší přenosová rychlost 

při stejném taktovacím kmitočtu než paralelní přenos. Na to, aby se přenosovou 

rychlostí vyrovnaly paralelnímu přenosu, musí přenášet data několika násobně 

rychleji. V reálném světě však přenosové cesty nejsou ideální a proto i šířka 

pásma a tím pádem i přenosová rychlost jsou omezeny. 

Samotný sériový přenos lze realizovat buď synchronně nebo asynchronně. 

Synchronní přenos je přenos, při kterém se spolu s daty přenáší                         

 i synchronizační hodinový signál, který při přenosu většího počtu stejných 

informací (více hodnot stejné logické úrovně následovaných po sobě)  

umožňuje správnou interpretaci přijímaných dat v přijímači. Jednomu taktu 

hodinového signálu obvykle odpovídá jeden přenesený bit.  

Oproti tomu asynchronní přenos žádný synchronizační signál nepřenáší.        

Na vysílač i přijímač jsou však kladeny vyšší nároky. Oba musí generovat stejný 

hodinový signál s nulovým fázovým posunem mezi sebou. Synchronizace 

generování těchto hodinových signálů je řízena začátkem a koncem přenosu 

dat mezi vysílačem a přijímačem. 
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1.1 Sériová komunikace 

1.1.1 Typy sériových rozhraní 

Z hlediska přenosu na větší vzdálenosti je výhodnější sériový přenos. Snadněji 

se s ním v přenosových cestách pracuje a je i ekonomicky výhodnější, než 

paralelní. Proto vzniklo mnoho standardů pro sériový přenos i přesto, že není 

tak efektivní jako paralelní. Mezi nejznámější standardy patří například: ATM, 

PCM, Zigbee, Ethernet, USB, Bluetooth, V.24(RS-232C) a mnoho dalších. 

Každý z těchto standardů má vlastní využití v oblasti přenosu informací a každý 

má své výhody a nevýhody. 

1.1.2 RS-232C 

Tento standard vytvořila organizace EIA (Electronics Industry Association) již    

v roce 1969 [17]. Dodnes má tento standard velké využití, hlavně díky jeho 

jednoduchosti a snadnému ovládání. RS-232C bylo dříve velmi používané 

především v osobních počítačích a jeho periferiích. Dnes ho již prakticky 

nahradil standard USB. 

Komunikace na tomto rozhraní je asynchronní a plně obousměrné (tzv. Full 

duplex). Jelikož je přenos asynchronní, musí se synchronizovat hodinový signál 

obou stran přenosu. K tomu slouží tzv. START a STOP bity. Začátek přenosu je 

signalizován START bitem a konec přenosu je signalizován STOP bitem. Data 

může být přenášená po 5 až 8 bitech. Spolu s daty může být přenášena i sudá 

nebo lichá parita, která zabezpečuje detekci chyb při přenosu dat. Při sudé 

paritě se nastavuje paritní bit tak, aby se počet jedničkových bitů v přenášených 

datech rovnal sudému číslu a při liché paritě se paritní bit nastavuje tak, aby se 

počet jedničkových bitů v přenášených datech rovnal lichému číslu. Tato 

detekce umožňuje jen jednoduchou detekci chyb. V případě sudého počtu chyb 

nedojde k žádné detekci chyb, protože počet jedniček odpovídá nastavené 

paritě. 

Plnohodnotný standard obsahuje dva obousměrné kanály. Každý z těchto 

kanálů má jeden vývod pro vysílání a jeden pro příjem dat. Vývod pro vysílání 

dat se označuje TxD a vývod pro příjem dat RxD. Kromě těchto hlavních 
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vývodů jsou zde i servisní vývody, které slouží pro řízení přenosu dat.  Popis    

a význam vstupů a výstupů je uveden v tabulce 1.  V této tabulce je uveden 

pouze jeden kanál RS-232. Druhý kanál má stejné vstupy a výstupy, které jsou 

na jiných vývodech téhož konektoru. 

tabulka 1: popis vývodů jednoho kanálu RS-232 

vývod Název Vstup/výstup Význam 

1 DCD vstup Detektor nosného signálu 

2 RxD vstup Přijímaná data 

3 TxD výstup Vysílaná data 

4 DTR výstup Pohotovost koncového zařízení 

5 GND - Signálová zem 

6 DSR vstup Pohotovost ukončujícího zařízení 

7 RTS výstup Výzva k vysílání 

8 CTS vstup Pohotovost k vysílání 

9 RI vstup Indikátor volání 

 

V osobních počítačích se jen výjimečně objevil plný standard RS-232C. 

Většinou byl na počítačích implementován jen s jedním kanálem. Pro realizaci 

se používal integrovaný obvod 8250 nebo jeho vylepšená verze 82C450 [17]. 

Jde   o obvody typu UART (Universal Asynchronnous Receiver Transmitter), 

který umí přenášet data s rychlostí 57600 b/s. Později byl nahrazen 

integrovaným obvodem 16550A, který umí přenášet data rychlostí až 115200 

b/s. V současnosti jsou tyto obvody implementovány přímo v chipové sadě 

základní desky nebo jsou již nahrazeny moderní sběrnicí USB (Universal Seriál 

Bus). 

Standard RS-232C má díky tomu, jak je navržen, určitá omezení, proto byly 

vytvořeny další standardy, které jsou navrženy tak, aby nahradily tento standard 

v oblastech,  ve kterých RS-232 nevyhovuje svými vlastnostmi. Standard RS-

422 je navržen tak, aby umožňoval přenos dat až na vzdálenost 1600 metrů     
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s maximální kapacitou vedení 65pF/m. K přenosu používá dvou zkroucených 

párů vodičů. Naproti tomu standard RS-485 používá pouze jeden pár vodičů, 

avšak neumožňuje současný přenos oběma směry. 

K sériovému rozhraní RS-232C se můžeme dostat v moderních operačních 

systémech dvěma způsoby. Prvním je použití přímého přístupu na zařízení       

a pracovat tak  přímo se sériovým portem. Takto je však možno zničit fyzické 

zařízení. Proto některé operační systémy neumožňují pracovat přímo s porty 

daného zařízení. Těmito operačními systémy jsou například Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP a všechny novější verze těchto systémů. Proto 

existuje další způsob, jak pracovat s porty a to pomocí ovladačů nebo modulů 

jádra na které se musíme obrátit, abychom mohli s daným zařízením pracovat. 

Podrobněji se problematikou počítačových rozhraní zabývají zdroje [6] a [7]. 

1.2 Síťové spojení 

1.2.1 Počítačové sít ě 

Již od doby, kdy vznikaly první počítače byla potřeba je nějak propojit                

a zefektivnit jejich potencionální využití. Proto již na konci 60. let vznikaly první 

počítačové sítě. Při vzniku každé sítě je nejprve potřeba nějaký návrh. 

Nejznámější obecný návrh fungování se jmenuje OSI (Open Systems 

Interconnection), který vypracovala Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(ISO – International Organization for Standartisation). Proto se velmi často tento 

model nazývá ISO/OSI. Tento abstraktní model si vzal za cíl obecně navrhnout,  

jak by takový model měl vypadat. V návrhu je popis, jak by komunikace měla 

probíhat. Avšak v něm nejsou žádné konkrétní protokoly pro komunikaci. Cílem 

návrhu je definovat vrstvy podle jejich využití a navrhnout komunikaci mezi 

těmito vrstvami. Definovat, co může vyšší vrstva požadovat od té nižší a co 

nižší vrstva musí poskytovat vrstvě vyšší. Referenční model OSI vznikl až         

v polovině osmdesátých let, v době kdy už existovalo mnoho funkčních modelů 

a síťových architektur, proto se model nesnaží vytvářet nové věci pouze o jejich 

standardizaci. 

Snad první větší sítí byla síť ARPANET. Tato síť zprvu používala protokol NCP, 

ale jelikož si brala za cíl propojit více nestejnorodých systémů, proto se po 
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nějaké době rozhodla pro flexibilnější protokol a z toho důvodu vznikla celá 

protokolová architektura TCP/IP. Tento model má čtyři vrstvy.  

Na obrázku 1 je znázorněno porovnání referenčního modelu ISO/OSI a modelu 

TCP/IP. 

 

Obrázek 1: Porovnání referenční modelu ISO/OSI a modelu TCP/IP 

První a nejnižší vrstvou je vrstva síťového rozhraní.Této vrstvě v referenčním 

modelu ISO/OSI odpovídá vrstva fyzická a linková. Úkolem této vrstvy je 

samotná komunikace mezi jednotlivými prvky sítě. To definuje přístupové 

metody k přenosovému médiu, adresování typy konektorů, elektrické signály    

a podobně. Na této vrstvě je použito mnoho komunikačních protokolů jako je 

například Ethernet, FDDI, IEEE 802.11 a mnoho dalších. Nejznámějším            

a nejpoužívanějším protokolem na této vrstvě je protokol Ethernet. Jako 

přístupovou metodu k médiu používá CSMA/CD (metoda náhodného přístupu   

k médiu s příposlechem nosné), jako adresy používá 48 bitové hardwarové 

adresy uložené v ROM paměti přímo v čipu síťového rozhranní. Tento protokol 

má několik verzí. Ethernet je nejstarší a nejpomalejší, komunikuje na rychlosti 

10Mb/s a ke komunikaci používá kódování Winchester. Novější je pak 

FastEthernet, který komunikuje s přenosovou rychlostí 100Mb/s a je zpětně 

kompatibilní k Ethernetu. Nejrychlejší běžně používanou verzí je 
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GigabitEthernet, který umožňuje komunikaci až s přenosovou rychlostí 1Gb/s. 

Již existují návrhy Ten GigabitEthernet, který by měl pracovat až s 10Gb/s, ale 

tato verze není připravená k použití. 

Nad vrstvou síťového rozhraní je vrstva síťová. Tato vrstva zajišťuje směrování 

datových jednotek, které putují sítí od zdroje k cíli. Směrovat tyto datové 

jednotky, kterým se na této vrstvě říká pakety, lze díky adresám, které jsou 

uloženy přímo v těchto paketech. V modelu TCP/IP je na síťové vrstvě použit 

protokol IP, pro adresování jsou použity tzv. IP adresy. IP adresa se skládá       

z 4 bytových hodnot a proto umožňuje teoreticky adresovat až přes čtyři 

miliardy adres. Každý paket má v sobě uloženy dvě IP adresy. Jedna je adresa, 

která určuje cíl, kam má být paket doručen a druhá IP adresa určuje zdroj, ze 

kterého jsou pakety odesílány. 

Při adresování je rovněž také významná maska, která umožňuje snáze určit to, 

do jaké části sítě má být paket poslán. Dříve měla maska tvar podle třídy, do 

které IP adresa spadala. Rozhodování, do které třídy IP adresa spadá a tím 

pádem i jakou má masku sítě, bylo rozhodováno na základě prvních několika 

bitů celé adresy. Vznikly tak celkem 3 základní třídy. První třída, která se 

označuje jako třída A, obsahovala adresy v rozsahu 1.0.0.0 až 

127.255.255.255. Pro definování adresy sítě byl použit pouze jeden byte, zbylé 

tři byty pak pro adresu konkrétního počítače, proto bylo možno vytvořit jen 127 

sítí, které však mohly být velmi rozlehlé (přibližně 16 milionů adres určených pro 

adresaci konkrétního počítače v dané síti). Další třída, třída B v sobě obsahuje 

sítě v rozsahu 128.0.0.0 až 191.255.255.255 a adresa sítě se pak určovala 

prvními dvěmi byty celé IP adresy. Poslední třídou je třída C. Ta používala 

adresy v rozsahu 192.0.0.0 až 223.255.255.255. Každá síť pak umožňovala 

adresovat až 256 adres v této síti. Zbylý rozsah adres sítí je vyčleněn pro 

skupinové adresování nebo pro experimentální účely a proto tyto adresy nejsou 

použitelné pro adresování počítačů v síti.  

Toto adresní schéma se ukázalo s rozvojem internetu a tím pádem ubývání 

volných adres jako velmi neefektivní, protože třída A umožňovala adresovat jen 

opravdu velké mezinárodní sítě a třída C naopak umožňovala adresovat příliš 

málo počítačů v síti. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že maska sítě nebude 

určována podle toho, do jaké třídy spadá, ale bude sama určovat, jaká část 
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adresy je adresou sítě nebo adresou konkrétního zařízení v síti. Tím pádem se 

daleko více zefektivnila práce s adresami a mohou být použity i adresy, které by 

ve starém adresném schématu byly nevyužity. Bohužel ani toto nevyřešilo 

problém s nedostatkem adres a proto se hledá efektivnější řešení. Těchto 

řešení se nabízí hned několik.  

První je použití překladu adres. Tato metoda je založena na tom, že existují dvě 

skupiny adres, adresy veřejné a privátní. Adresou veřejnou se má na mysli 

adresa, která umožňuje adresovat síťové zařízení v rámci internetu. A adresy 

privátní slouží pro adresování počítačů v rámci lokálních sítí. Pro privátní 

adresování jsou definovány přímo určité rozsahy adres, které nesmí být použity 

v síti internet. Důvodů je pro to několik, ale tím hlavním je, aby bylo možné 

překládat adresy privátní na veřejné a naopak. Takto může být do sítě Internet 

připojeno mnoho sítí se stejným rozsahem privátních adres, aniž by došlo ke 

kolizi při adresování. Nevýhodou této metody je nemožnost přistupovat             

k počítačům v lokální síti z vnějšku této sítě. 

Dalším možným řešením, jak vyřešit problém s nedostatkem IP adres je použití 

nové verze protokolu IP. V současnosti nejrozšířenější verzí je verze 4. Ta, jak 

bylo zmíněno výše, umožňuje adresovat síťová zařízení 4 bytovou adresou. 

Nová verze používá k adresování až 128 bitů (16 bytů). Tento protokol řeší 

mnoho neduhů, které má starý protokol IP verze 4(zkráceně IPv4). Nevýhodou 

protokolu IP verze 6 (zkráceně IPv6) je zatím jeho malá podpora v dnešních 

současných síťových zařízeních, které s tímto protokolem zatím neumí 

pracovat. 

Nad síťovou vrstvou je vrstva transportní. Účelem této vrstvy je zajištění 

přenosu dat mezi koncovými zařízeními síťové komunikace. Na této vrstvě 

podle modelu TCP/IP pracuje více protokolů. K těm nejvýznamnějším patří TCP 

a UDP. 

Na transportní vrstvě v modelu TCP/IP jsou definované tzv. porty, což  je 

šestnácti bitové číslo, jež jednoznačně určuje konkrétní síťovou službu, které 

paket patří. Oba transportní protokoly si udržují vlastní seznam portů, tj. port 

transportního protokolu TCP není ten samý port u transportního protokolu UDP. 

Takto lze použít  stejné číslo portů u dvou síťových služeb, používající různé 

transportní protokoly, aniž by docházelo ke kolizím 
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UDP (User Datagram Protocol) je transportní protokol, který je nazýván 

nespolehlivým protokolem. Důvodem pro toto označení je fakt, že tento protokol 

není schopen detekovat ztracení dat. Je to zapříčiněno celým návrhem tohoto 

protokolu. Tento protokol je použit v případech, kdy není požadavek doručit sto 

procent přenášených dat a může dojít k občasným ztrátám. Využití má 

například při přenosu hlasu nebo obrazu. V těchto případech uživatel ani 

nemusí postřehnout, že část přenášených dat se ztratila. Tento protokol 

nevyžaduje před každým začátkem komunikace vytvářet spojení. Záhlaví 

datagramů je navrženo tak, aby obsahovalo co nejméně informací a nezabírala 

se kvůli tomu šířka přenosového pásma. Toto jsou důvody, proč je protokol 

UDP snadněji zpracovatelný a nezatěžuje jak přenosové cesty, tak i zařízení, 

na kterých je zpracováván. 

Druhým protokolem transportní vrstvy je protokol TCP (Transmission Control 

Protocol). Tento protokol je oproti protokolu UDP schopen detekovat poškození 

nebo ztrátu paketu a následně pak požádat vysílací stranu o znovuzaslání 

paketu. Před začátkem komunikace musí dojít k navázání spojení speciálními 

pakety, které mají nastaven příznak SYN a při ukončování komunikace mělo být 

spojení ukončeno speciálním pakety, které mají nastaven příznak FIN. Šířku 

přenášeného pásma, však ubírají pakety s příznakem ACK, tzv. Potvrzovací 

pakety. Každý paket nebo přenášený blok paketů musí být druhou stranou 

potvrzen nebo se data budou považovat za ztracená a přenos dat, která nebyla 

potvrzena, bude muset být znovu proveden. Z těchto důvodů je protokol TCP 

považován za spolehlivý a je především použit pro přenos dat u kterých 

požadujeme jejich úplnou celistvost, například přenos důležitých dat nebo přímo 

souborů. 

Poslední vrstvou v modelu TCP/IP je vrstva aplikační. Tato vrstva odpovídá      

v modelu ISO/OSI vrstvě relační, prezentační a aplikační. Na této vrstvě je 

definováno mnoho protokolů, která zpracovávají přenášená data. Mezi tyto 

protokoly například patří protokoly http a https pro přenos Hypertextových 

stránek, protokoly ftp, ftps a smb pro přenos souborů nebo například pop3, 

smtp a imap pro přenos elektronické pošty. 

Celý model TCP/IP je navržen tak, aby byl schopen pružně reagovat na 

výměnu protokolu na jakékoliv vrstvě za jiný. Proto je schopen pracovat nad 
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různými přenosovými cestami od běžných počítačových sítí počínaje až po 

telekomunikační sítě konče. Podrobněji se problematikou počítačových sítí 

zabývá zdroj [8]. 

1.2.2 Socket 

Socket je aplikační rozhraní, které umožňuje komunikaci v počítačových sítích. 

Toto rozhraní je obousměrné a tudíž umožňuje pomocí jednoho socketu přijímat        

i odesílat data. V základním stavu je socket definován IP adresou a portem. 

Podle typu spojení dělíme sockety na spojově orientované. V případě spojově 

orientovaných socketů jde o kontinuální tok dat, tzv. stream. Spodní vrstvy 

modelu TCP/IP se v tomto případě starají o to, aby data chodila ve správném 

pořadí. V případě poškození nebo ztráty byla data znovu zaslána. To vše je 

realizováno operačním systémem tak, aby aplikace, která daný socket používá, 

pokud to není nezbytně nutné, ani nepostřehla, že data jsou posílána po síti 

nekontinuálně pomocí paketů. Tento typ socketů používá v sítích založených na 

síťovém protokolu IP jako transportní protokol  TCP. 

Druhým typem jsou nespojitě orientované sockety. V tomto případě se přenos 

nechová jako konstantní proud dat, ale jako nespojité doručování menších 

datových jednotek, kterým se říká datagramy. Tento typ spojení není tak 

spolehlivý jako spojově orientované sockety. Aplikace musí sama detekovat 

ztrátu nebo poškození datagramu a sama pak musí zajistit jejich znovuzaslání. 

Transportním protokolem bývá obvykle v případě nespojitě orientovaného 

spojení v sítích založených na síťovém protokolu IP protokol UDP. 

1.2.3 Windows Socket 

Windows Socket definuje síťové rozhraní implementované v operačních 

systémech Microsoft Windows. Vzorem tohoto rozhraní se stala implementace 

socketů v operačním systému BSD (Berkeley Software Distribution) kalifornské 

univerzity v Berkeley. Implementace Microsoftu převzala některé funkce            

a struktury a upravila je pro použití ve svém operačním systému. 

Windows Socket se snaží poskytnout programátorovi jednotné rozhraní, díky 

kterému může být přeložený program přenositelný na širším okruhu počítačů, 

než by tomu bylo bez tohoto rozhraní. Windows Socket (zkráceně Winsock) 
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podporuje práci nejen s protokoly použitými v sadě protokolů TCP/IP, které jsou 

v dnešních počítačových sítích majoritními, ale má podporu i méně známých 

sad protokolů jako je sada protokolů XNS společnosti Xerox, sada protokolů 

Digital DecNet vyvinuté v 70tých letech minulého století konsorciem DEC, sada 

protokolů IPX/SPX vyvinutou společností Novell pro svůj operační systém 

NetWare nebo sadu protokolů AppleTalk vyvíjenou společností Apple Inc.         

a mnoho dalších protokolů nebo celých sad protokolů jako je Banyan 

společnosti Banyan, ISO, Arpanet atd. 

Implementace všech těchto protokolů do rozraní Windows Socket umožňuje 

programátorovi vytvářet síťové programy, aniž by musel podrobně znát 

protokoly na nižších vrstvách. 

První verze tohoto rozhraní byla poprvé implementována již v šestnáctibitovém 

operačním systému Microsoft Windows 3.0. Tato verze dostala označení 

Winsock 1.0. Verze 1.1, která byla použita v operačním systému Microsoft 

Windows 95 a NT 3.x přinesla několik rozšíření oproti předešlé verzi. V dalších 

verzích Microsoft Windows (Windows 98, NT 4.x, 2000, XP a novějších verzích) 

pak je použito rozhraní Windows Socket ve verzi 2.2. Bohužel verze 2.2 je již 

ale natolik odlišná od původní implementace rozhraní Socket použitého              

v operačním systému BSD, že přenos mezi jinými platformami (BSD, GNU 

Linux atd.) je bez úprav zdrojových kódů prakticky nemožný. 

Na platformě Microsoft Windows je Windows Socket verze 2.0 uložena              

v knihovně ws2_32.lib, která se při překladu přilinkovává k výslednému 

spustitelnému souboru. Pro přilinkování musí být ve zdrojových souborech 

umístěn řádek  

#include <winsock.h>. 

S rozhraním Windows Socket se počítá   i v dnešní době. Knihovny Windows 

Socket jsou implementovány v .NET framework, což je vývojová platforma 

kterou Microsoft chce prosadit při vývoji aplikací pro jeho operační systémy. 

Přístup k Windows Socket lze v .NET framework prostřednictvím třídy 

System.Net.Sockets. 

Hlouběji tuto problematiku rozebírá zdroj [2]. 



21 

21 

2 Prost ředky dnešních po čítačů 

2.1 Mikroprocesory řady X86 

Název x86 je označením všech mikroprocesorů zpětně kompatibilním                

s původním procesorem Intel 8086. Tento procesor se stal zakladatelem celé 

rodiny procesorů. Všichni jeho nástupci, kteří jsou s ním kompatibilní by měli 

umět všechno co on. Procesor 8086 navazuje na procesor 8080. Oba  jsou 

založené na Von Neumanovu návrhu s kompletní instrukční sadou (CISC), 

procesor 8080 však je pouze 8 bitový, naproti tomu procesor Intel 8086 je již 16 

bitový,  umí adresovat až s 1MB paměti. Další, ne sice přímým, ale dalším 

důležitým nástupcem je procesor Intel 80286. Tento procesor přináší do světa 

procesorů pro osobní počítač tzv. Protect Mode. Jeho předchůdci Intel  8086     

a 80186 uměli pracovat pouze v režimu, kterému se říká Real Mode. Procesor 

80286 však umí pracovat v obou módech. 

2.1.1 Implementace Protect Modu v procesoru 

Implementace Protect Modu v procesoru 80286 obsahovala především ochranu 

paměti, která byla realizována tzv. Descriptory. Descriptor je datová struktura, 

která popisuje paměťový prostor a udává, jaké operace se mohou nad tímto 

prostorem provádět. Tato implementace však měla menší nedostatky, které 

zcela převratným způsobem řeší až vydání 32 bitového procesoru 80386. Tento 

nový procesor umí kromě ochrany paměti i mnoho dalších ochranných funkcí. 

Mezi tyto funkce patří především implementace virtuální paměti, která rozšiřuje 

paměťový prostor, dále pak funkce stránkování, která souvisí v virtuální pamětí 

umožňuje zobrazit tento paměťový prostor do fyzického adresového prostoru 

operační paměti. Další a velmi důležitou funkcí, kterou přináší procesor 80386, 

je bezpečný multitasking. 

2.1.2 Multitasking 

Multitasking je z pohledu moderních informačních systému velmi důležitý. Bez 

něho by nemohlo být zpracováváno více úloh současně. Multitasking tedy 

zajišťuje v pravidelných časových intervalech přepínání mezi více úlohami. Tím 

vytvářejí dojem, že v jednom okamžiku procesor zpracovává více úloh naráz. 
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Máme dva druhy multitaskingů. Prvním je kooperativní multitasking, který je 

založen na tom, že každá úloha musí sama předat své systémové prostředky 

další úloze v řadě. Tento multitasking je velmi jednoduchý, avšak cenou za jeho 

jednoduchost je velké bezpečí. V okamžiku, kdy jedna úloha zkolabuje, tak se 

zhroutí celý operační systém. Druhým typem multitaskingu je preemptivní, který 

vyžaduje podporu ze strany počítače. Tuto podporu přináší právě až procesor 

80386. O řízení multitaskingu se stará operační systém ve spolupráci                

s procesorem. 

Problematice procesorů a víceúlohového zpracovávání se zabývá zdroj [9]. 

2.2 Virtuální za řízení  

Virtuální zařízení lze definovat jako zařízení, které není z hlediska operačního 

systému fyzicky přítomno, avšak je realizováno operačním systémem tak, aby 

se z pohledu uživatele nebo aplikace jevilo jako skutečné fyzické zařízení. 

Operačním systémem jsou virtuální zařízení realizována tak, že se nepřistupuje 

k fyzickým portům, které by příslušely danému zařízení, ale k datovým 

strukturám, které jsou umístěny v operační paměti. 

2.3 Vlákna - thready 

Snad všechny moderní operační systémy, které lze nainstalovat na osobní 

počítač podporují bezpečný preemptivní multitasking. Tyto operační systémy 

přiděluji spuštěným aplikacím svoje systémové zdroje. Při spuštění programu 

dochází ke zkopírování programu do operační paměti a poté je přidán do 

seznamu úloh, aby mohl být vůbec vykonáván. 

Multitasking lze kromě toho, zda je preemptivní nebo kooperativní dělit na 

multithreadové (vícevláknové) a multiprocesové. V dřívějších dobách byl 

multitasking pouze multiprocesový. Tím se rozumí, že spuštěná úloha měla 

jedno centrální vlákno nebo taky nazývaný proces, který se při spuštění přidal 

do seznamu úloh a při ukončení programu byl z tohoto seznamu opět vyjmut. 

Později se objevil multitasking multithreadový (thread - česky vlákno) . Tento 

multitasking umožňuje rozdělení hlavního vlákna na více vláken. Každé z těchto 

vláken je přidáno do seznamu úloh a jsou mu pravidelně přidělovány systémové 
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zdroje. Spouštění více vláken probíhá tak, že je spuštěno hlavní vlákno, které 

následně vytváří nová vlákna. Ukončování pak probíhá tak, že hlavní vlákno 

čeká na to, až se jeho vedlejší vlákna ukončí a teprve potom se může ukončit     

i hlavní vlákno a program může být ukončen. 

Podrobnější popis vláken je ve zdroji [4]. 

2.4 Rozhraní API 

API (Application Programming Interface) lze přeložit jako rozhranní pro 

programování aplikací. Důvodem vzniku API je nabídnout programátorovi 

prostředky pro snazší a rychlejší návrh aplikací. Programátor se nemusí 

zdržovat programováním těch nejelementárnějších věcí, ale může volat 

procedury nebo funkce, které jsou již v knihovnách a které tyto elementární 

operace již řeší. 

Operační systémy pro usnadnění práce již některá tato rozraní pro 

programování aplikací v sobě obsahují. Mezi ty nejfrekventovanější                   

a nejzákladnější rozhraní patří rozhraní pro práci s grafikou  DirectX nebo 

OpenGL, rozhranní Windows Socket (viz. výše) nebo původní implementace 

rozhraní Socket z kalifornské univerzity Berkeley pro práci se síťovým 

rozhraním, rozhranní ActiveX určené pro vývojáře aplikací  nebo přímo 

rozhranní určené pro komunikaci mezi aplikacemi v operačním systému 

Microsoft Windows, rozhranní Windows API (zkráceně WinAPI) 

3 Bezpečný p řenos 

3.1 Zabezpečení přenosu 

V případě, kdy se data musí přenášet z jednoho zařízení do jiného vzdáleného 

zařízení, je potřeba zajistit, aby data opravdu přišla ve stavu v jakém byla 

odeslána. Případně se musí zajistit, aby se odesilatel dozvěděl o tom, že data 

byla poškozena nebo se ztratila úplně. Mimoto v případě, že se přenáší citlivá 

data je potřeba tato data zabezpečit vůči útočníkovi, který by tato data chtěl 

nějakým způsobem zneužít. 
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Zajištění spolehlivého doručení přenášených dat je již implementován 

v protokolu TCP. V případě, že dojde ke ztrátě nebo poškození dat, tak sám 

protokol TCP se postará o detekci a znovuzaslání zprávy. V případě ukončení 

nebo přerušení spojení lze toto detekovat a příslušně zareagovat. Oproti tomu, 

v případě použití transportního protokolu UDP je na vyšších vrstvách, aby 

detekovaly a znovuzaslaly ztracené nebo poškozené zprávy. 

Integritu dat lze zajistit různými prostředky. Nejjednodušší způsob tohoto 

zabezpečení je parita. Ta však absolutně nevyhovuje pro přenos dat mezi 

zařízeními kvůli velké pravděpodobnosti neodhalení chyb, která činí padesát 

procent. Parita má své opodstatnění jen na místech s velmi malou 

pravděpodobností vzniku chyb a to běžně používané počítačové sítě nejsou. 

Dalším mechanismem pro zajištění integrity jsou cyklické redundantní součty 

(CRC – Cyclic redundancy check). Tento mechanismus zaručuje, že 

pravděpodobnost nenalezení změny v datech je přijatelně malá. Proto se velmi 

často používá. 

Pokud i tato pravděpodobnost nenalezení chyby není dostatečně malá, lze 

použít tzv. HMAC (Hash message autentication code). HMAC využívá 

hashovacích funkcí jako je MD5 nebo SHA-1, díky kterým se pravděpodobnost 

nenalezení chyb ve zprávě blíží nule. Na zabezpečení integrity běžné 

komunikace je HMAC zbytečný, raději se v těchto případech používá CRC. 

Díky tomu, že při generování hashe je použit tajný klíč, který potencionální 

útočník nezná, není možno změnit data bez toho aniž by přijímací strana na 

tuto změnu nepřišla. Při generování CRC žádný tajný klíč není použit a útočník 

může data změnit a přepočítat CRC tak, aby příjemce nic nepoznal. 

CRC i HMAC jsou schopny zprávy zabezpečit proti poškození, avšak data jsou 

pro útočníka stále čitelná. Pro zabezpečení toho, aby útočník nemohl číst 

přenášená data, je potřeba tato data šifrovat. 

K ověření toho, zda uživatel je tím, za koho se vydává a je tudíž schopen 

šifrovat a dešifrovat data správným utajeným klíčem se používá autentizace. 
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3.2 Šifrování 

Šifrování je metoda jak zajistit nečitelnost zprávy pro případného útočníka, který 

se bude snažit tato data zjistit a nějakým způsoben zneužít. Šifrovací 

mechanismy jsou děleny do dvou základních kategorií.  

Symetrické šifrovací systémy jsou založeny na tom, že odesilatel i příjemce 

znají stejný klíč, díky kterému mohou zprávy šifrovat i dešifrovat. Tento systém 

je jednoduchý na implementaci i v jednodušších systémech, které nemají 

nikterak velký výpočetní výkon. Nevýhodou tohoto systému je, že jeden klíč lze 

použít pro šifrování i dešifrování. Díky tomu symetrické šifrovací systémy nabízí 

pouze důvěrnost přenášených dat. Proto se hodí spíše pro šifrování většího 

objemu dat.  

3.2.1 Asymetrické šifrovací systémy  

na rozdíl od symetrických disponují dvěma klíči. Tajným a veřejným. Tajný klíč 

by měl být udržován v tajnosti, kdežto veřejný klíč může být veřejně 

distribuován. Zprávy pak jsou šifrovány veřejným klíčem a dešifrovány tajným 

klíčem. Takto je zajištěno, že zpráva bude čitelná pouze tomu, kdo zná tajný 

klíč. Mechanizmus asymetrického šifrování je založen na diskrétních 

logaritmech a podobných jednosměrných matematických funkcích. Díky tomuto 

asymetrické šifry vyžadují vyšší výpočetní výkon a proto nejsou příliš vhodné na 

méně výkonné systémy.  

3.2.2 Symetrické šifrovací systémy  

Symetrické šifry disponují pouze jedním tajným klíčem, který se používá jak při 

šifrování, tak i dešifrování. Lze je podle způsobu zpracování vstupních dat 

rozdělit na blokové a proudové šifry. Při šifrování blokovou šifrou jsou data 

rozdělena na bloky určité velikosti a ty jsou pak jednotlivě šifrovány. Zástupci 

blokové šifry jsou například DES a jeho vylepšená verze 3DES nebo algoritmus 

AES. Na rozdíl od blokové šifry proudová šifra šifruje a dešifruje data jako proud 

bitů. Obecně jsou proudové šifry rychlejší než blokové, avšak zranitelnější. Mezi 

zástupce proudových šifer patří například RC4 nebo šifrovací algoritmus Rabbit. 
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3.2.3 Módy Blokových šifer 

Blokové symetrické šifry umožňují pracovat v několika módech. Mezi  základní 

módy patří ECB, CBC, CFB a OFB [4] [15].  

ECB (Elektronic codebook) je mód, ve kterém nejsou při šifrování žádné 

závislosti k předchozímu šifrování. Tento mód není určen pro dlouhodobé 

přenášení dat, protože dává šanci útočníkovi prolomit šifru a zjistit tajný klíč. 

CBC (Cipher block chaining)  přidává závislosti na předešlé stavy šifrování. 

Díky tomuto více znemožňuje útočníkovy zjistit zašifrovaná data.  

CFB (Cipher feedback block) a  

OFB (Output feedback block), které  se chovají spíše jako proudová šifra. 

Šifrováním se hlouběji zabývá zdroj [3]. 

3.3 Implementace šifrování a zabezpe čení 

V operačním systému Windows existuje jednotné rozhraní, které umožňuje 

programátorovi jednotnější přístup při šifrování a tvorbě kontrolních kódů. Toto 

jednotné rozhraní se jmenuje výstižně CryptoAPI.  Mnoho programů, které lze 

v tomto operačním systému použít, využívá pro šifrování a zabezpečení právě  

toto rozhraní. Pro přístup k němu je použito tzv. providerů CSP (Cryptographic 

service provider). Pomocí providerů lze definovat, jaký algoritmus má být použit 

a poté tímto algoritmem šifrovat nebo dešifrovat, popřípadě provádět výpočty 

zabezpečení (CRC, hash) 

 

4 Realizace 

Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat aplikaci pro převod mezi 

vytvořeným virtuálním sériovým portem a síťovým rozhraním, která bude mít 

otevřený zdrojový kód pro další úpravy nebo implementaci dalších vlastností. 

Aplikace bude mít možnost pracovat v režimu klient i server. Data, která budou 

přenášena po síti založené na modelu TCP/IP budou přenášena pomocí 

transportního protokolu TCP a budou bezpečně zašifrována. Po připojení 

klienta k serveru bude vyžadována autentizace, která zaručí přístup k serveru 
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jen oprávněným klientům. K realizaci samotného virtuálního zařízení bude 

použit již hotový prvek, který bude moci být lehko zakomponovatelný do 

výsledné aplikace. Vše bude realizováno na platformě Microsoft Windows XP. 

4.1 Dostupné virtuální sériové porty 

Na trhu již existuje mnoho virtuálních sériových portů. Každý z těchto portů se 

liší svými vlastnostmi, chováním nebo způsobem jakým implementuje tyto 

vlastnosti či chování. Některé tyto virtuální sériové porty nabízejí již hotová 

řešení, jiná pak výše zmíněné API, pomocí kterého zpřístupňují virtuální sériový 

port. 

4.1.1 HW VSP3 

Prvním hojně používaným virtuálním sériovým portem je HW VSP3. Jedná se   

o již hotovou aplikaci, kterou vyvíjí společnost HW group s.r.o. [10]. Tato 

aplikace je spustitelná na všech operačních systémech Microsoft Windows od 

verze 98. Aktuální verze podporuje telnet komunikaci a pokud je aplikace 

připojena k zařízení od této firmy umožňuje i šifrované spojení. Na počítači, na 

kterém je nainstalována, se může chovat jako klient i jako server. Jednoportová 

verze je dostupná zdarma, víceportová verze je již komerční. Licenční ujednání 

neumožňuje zveřejnit zdrojové kódy a proto je tento virtuální port pro naše 

záměry nepoužitelný. Dalším důvodem, proč tento virtuální sériový port 

nepoužít, je nestabilita, která se projevila při testování tohoto programu. 

4.1.2 Advanced Virtual COM Port 

Dalším hotovým používaným virtuálním portem je Advanced Virtual COM Port 

od společnosti KernelPro Software. [11] Umožňuje vytvořit až 255 virtuálních 

portů. Funkce pro nastavení sítě jsou u toho virtuálního portu omezené. 

Umožňuje propojit jen počítače, na kterých je tato aplikace nainstalována          

a spuštěna. Nikde není zmínka o možnosti šifrování a proto se dá usoudit,         

že aplikace tuto možnost nenabízí. Aplikace se jeví stabilní, ale díky tomu, že 

nezpřístupňuje zdrojové kódy a nemá podporu pro šifrování není pro náš účel 

příliš vhodná 
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4.1.3 ezVSP 

Třetím řešením je ezVSP společnosti Sollae [12]. Toto řešení je spíše 

hardwarovou záležitostí, jelikož aplikace virtuálního sériového portu je dostupná 

pouze po zakoupení zařízení EZL- 200F. Tento virtuální sériový port sice 

umožňuje šifrování komunikace, ale nejsou přístupné zdrojové kódy a virtuální 

port pracuje pouze s jedním definovaným zařízením. Proto tento výrobek není 

možno pro naše účely použít. 

4.1.4 Serial/IP COM Port Redirector 

Dalším řešením je Serial/IP COM Port Redirector od společnosti Tactical 

Software [13]. Jedná se o další již hotové softwarové řešení. Tento virtuální 

sériový port podporuje šifrování, implementuje podporu proxy serverů. Pomocí 

rozhraní ActiveX umožňuje za běhu vytvářet, mazat a měnit nastavení 

virtuálních sériových portů. Jeho drobnými nevýhodami jsou nedostupnost 

zdrojových kódů a důvod, že se jedná už o hotový kompaktní celek, který už 

sám provádí převod na síťové rozhraní. Zdrojové kódy k této aplikaci nejsou 

přístupné, jelikož se rovněž jedná o komerční aplikaci. Implementace tohoto 

prvku by byla poněkud těžkopádná a proto i toto řešení se pro naše účely 

nehodí. 

4.1.5 Virtual Serial Port Driver 

Posledním řešením je Virtual Serial Port Driver od společnosti Eltima[14]. Tato 

společnost rovněž nabízí virtuální sériový port jako hotové řešení. Mimoto ve 

své nabídce nabízí virtuální sériový port přístupný pomocí ActiveX podobně 

jako řešení společnosti Tactical Software, ale s jiným způsobem implementace. 

Řešení od společnosti Eltima nabízí přístup k datům pomocí funkcí tak, že je 

možno číst, či zapisovat jednotlivé byty komunikace na sériový port RS-232C. 

Díky této koncepci je Virtual Serial Port ActiveX Control vhodný pro naše 

řešení. Drobným problémem může být určitá omezení u verze zdarma. Je zde 

omezen počet přenesených Bytů na 10kB a lze vytvořit pouze porty COM6       

a COM7. Tato omezení  náš prototyp nijak zvláště neomezují. Mimoto lze 

zakoupit verzi, která není limitována a bez velkých úprav je možno tuto verzi 

začlenit do projektu. 
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Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl pro rozhraní  Virtual Serial Port 

ActiveX Control, které použiji v mém návrhu. 

4.2 Návrh koncepce 

Od aplikace se očekává, že bude rozdělena do několika funkčních celků, které 

jsou mezi sebou odděleny tak, aby nemohlo docházet k nežádoucím interakcím 

mezi těmito prvky, avšak tak aby mezi sebou mohly bezpečně komunikovat. 

Důvodem pro rozdělení celého algoritmu do samostatných entit je zefektivnění 

a zrychlení zpracovávání dat procházející skrz celou aplikací a logické 

rozdělení funkcí do několika funkčních bloků. Každá tato entita bude umístěna 

do vlastního vlákna a vykonávání programů v jednotlivých vláknech bude na 

sobě prakticky nezávislé. Takto navržený koncept bude v budoucnu, pokud to 

bude potřeba, snadněji upravitelný a bude možno přidat funkce tak, aby změna 

v jedné entitě neovlivnila funkci druhé entity. 

4.2.1 Blokový návrh aplikace 

V rámci práce postačuje aby byla schopna převodu mezi jedním sériovým 

portem a jedním síťovým rozhraním. Proto bude třeba vytvořit pouze vlákno, 

které by se mělo starat o samotný virtuální port, jedno vlákno by se mělo starat 

o šifrování a dešifrování a dále pak jedno vlákno by se mělo starat o komunikaci 

se síťovým rozhraním. Správu nad těmito vlákny bude mít centrální vlákno, 

které bude zajišťovat vytvoření sdílené paměti, a zakládání a ukončování těchto 

vláken. Celkový návrh jak by aplikace měla pracovat je zobrazen na obrázku 

číslo 2. Pro jednoduchost není zobrazeno centrální vlákno. 
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Obrázek 2: Celkový návrh aplikace 

 

 
Všechna vlákna se mezi sebou dorozumívají pomocí společné paměti, na niž  

je jim předán odkaz při jejich vytváření. Tento způsob předávání informací není 

jediný, avšak je velmi efektivní a velmi rychlý. Struktura této paměti je 

následující: 

 

#define BUFFER_SIZE 2048  //velikost bufferu 
#define POCET_BLOKU 10   //po čet blok ů paměti 
 
//definování stav ů prom ěné stav ve strukt ůře BLOK_PAMETI 
#define  VOLNO   0x01 //nepoužitá pam ět 
#define  NACITANI_NET  0x02 //na čítání dat ze sít ě 
#define  NACITANI_COM  0x03 //na čítání dat z com 
#define  SIFROVAT   0x04 //šifrovat 
#define  DESIFROVAT  0x05 //dešifrovat 
#define  SIFROVANI   0x06 //probíhá šifrování 
#define  DESIFROVANI  0x07 //probíhá dešifrování 
#define  ODESLAT_NET  0x08 //odeslat na net 
#define  ODESLAT_COM  0x09 //odeslat na com 
 
typedef  struct 
{ 
 unsigned  int  ip1;   //prvni číslice 
 unsigned  int  ip2; 
 unsigned  int  ip3; 
 unsigned  int  ip4;   //posledni číslice 
 unsigned  long  int  port; 
}ADDR_NET_IP; 

Společné paměťové prostory, které jsou přístupné všem 
vláknům vytvořeným centrálním vláknem 

Vlákno(a), jejichž 
úkolem je 
vytvořit a 
udržovat spojení 
s virtuálním 
sériovým portem 
a číst a zapisovat 
na tento port 

Vlákno(a), jejichž 
úkolem je 
šifrovat, 
dešifrovat a 
provádět 
autentizaci. 

Vlákno(a), jejichž 
úkolem je 
vytvořit a 
udržovat spojení 
s virtuálním 
sériovým portem 
a číst a zapisovat 
na tento port 
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typedef  struct 
{ 
 ADDR_NET_IP addr_net;  //IP adresa a port 
 unsigned  com_port; 
 unsigned  rychlost; 
 unsigned  parita; 
 unsigned  pocet_bitu; 
 bool  server;   //b ěží jako server nebo klient 
 bool  bezi;    //stav VSP 
}PARAM_VSP; 
 
typedef  struct 
{ 
 int  stav;    //stav rozpracování 
 int  velikost;   //velikost dat (pouze efektivní) 
 char  buffer[BUFFER_SIZE]; //pam ěť pro p řenos dat 
}*BLOK_PAMETI, V_BLOK_PAMETI; 
 
typedef  struct 
{ 
 bool  zastavit_vlakna;  //signalizuje vlakn ům zastavení 
 BLOK_PAMETI p[POCET_BLOKU]; //jednotlivé struktury dat 
 PARAM_VSP nastaveni;  //globální nastaveni 
} *VSP_DATA, V_VSP_DATA; 

4.2.2 Rozdělení pam ěti 

Staticky alokovaná paměť má mnoho nedostatků, ale i výhod. Bohužel v našem 

případě nedostatky výrazně převyšují výhody. Z toho důvodu bude paměť 

alokována dynamicky a její struktura bude dána strukturovaným datovým typem 

VSP_DATA. Tato struktura má několik položek. První je zastavit_vlakna, která 

signalizuje vláknům, kdy se mají ukončit. Pole ukazatelů na struktury datového 

typu BLOK_PAMETI je odkazovat na jednotlivé bloky paměti. Počet prvků pole 

ukazatelů této datové struktury je definován datovou konstantou 

POCET_BLOKU. Struktura PARAM_VSP slouží pro uložení nastavení jako je 

například defaultní rychlost, číslo COM portu nebo IP adresa a port serveru. 

Datová struktura BLOK_PAMETI obsahuje jak pamět pro ukládání, tak 

i proměnné pro uložení informací o aktuálním rozpracování daného přenosu. 

Pro uložení dat je použito pole znaků buffer, jejíž délka je definována 

konstantou BUFFER_SIZE, která by měla být volena tak, aby bylo možno do 

pole uložit všechna přenášená data. Množství platných dat v poli buffer je 

uloženo v proměnné velikost. V proměnné stav je uložena informace 

o aktuálním rozpracování převáděných dat. Tato proměnná nabývá pouze 

stavů, které jsou definovány výše. 
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4.2.3 Návrh grafického rozhranní 

Výsledná aplikace je interaktivně konfigurovatelná, má možnost interaktivně 

spouštět a zastavovat virtuální sériový port. V tomto grafickém rozhraní je 

možnost nastavit parametry síťového rozhraní jako je  IP adresa a port síťového 

zařízení. Co se týče sériového portu, je možno nastavit některé parametry jako 

je číslo sériového portu, jeho rychlost, parity a počet přenášených bitů. Kromě 

těchto prvků jsou přítomny i prvky pro spouštění a zastavování virtuálního 

sériového portu a nastavení, zda aplikace funguje jako server nebo klient, 

neboli zda se připojuje k vzdálenému zařízení nebo zda se vzdálené zařízení 

mohou připojovat k této aplikaci. Nakonec je dole několik polí pro zadání 

tajného klíče. Návrh celého rozhraní je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3: Návrh grafického rozhraní 
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4.3 Programování virtuálního sériového portu 

4.3.1 Realizace aplikace 

Pro přehlednost zdrojového kódu je výhodné umístit související části do 

samostatných souborů a přistupovat k potřebným částem pomocí funkcí. Ty 

jsou napsány tak, aby vykonaly pouze jednu činnost. Tímto způsobem je 

zaručena lehčí čitelnost kódu jinými programátory a snadnější hledání 

případných chyb ve zdrojových kódech. 

Hlavní část programu, která se bude starat o interakci s uživatelem, bude 

uložena v souboru bp.cpp a bp.h. Zde je realizováno vytvoření aplikace pro 

Microsoft Windows. Je zapotřebí nejprve vytvořit instanci okna, ke které se 

budou vztahovat všechny interaktivní události, jako je třeba vypsání chybové 

hlášky a podobně. Pokud je vytvoření instance úspěšné přidá se ikona do 

oblasti „traye“, která se nachází nalevo od hodin na hlavním panelu. Toto je 

výhodné v případě, kdy uživatel nepotřebuje mít aplikaci stále otevřenou. Pro 

komunikaci s uživatelem je využito dialogových oken, které umožňují uživateli 

interaktivní práci s aplikací. Výhodou dialogových oken je možnost si tyto 

dialogy předpřipravit v editoru dialogů a pak jen vykreslit pomocí funkce 

DialogBox(). Přitom lze reagovat na události, které na dialogovém okně vznikly. 

Po skončení nastavování lze dialog uzavřít, avšak program může běžet dál. 

Z hlavní části programu se budou volat funkce pro inicializaci virtuálního 

sériového portu inicializace_vsp() a funkce pro jeho ukončení ukonceni_vsp(). 

Samotné funkce budou uloženy v souborech vsp.cpp a vsp.h jež jsou jádrem 

celého virtuálního  sériového portu. V parametrech funkce inicializace_vsp() se 

budou předávat hodnoty, které budou použity pro nastavení parametrů 

vytvářeného spojení. 

4.3.2 Jádro virtuálního sériového portu 

Jádro virtuálního sériového portu, jak již bylo zmíněno výše, bude uloženo 

v souborech vsp.cpp a vsp.h. Zde jsou implementovány funkce, které se starají 

o řízení virtuálního sériového portu a funkce, které jsou využívány všemi vlákny. 
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Inicializace provede několik důležitých operací, než může vytvořit a spustit 

vlákna. Prvním krokem je vytvoření vlastní haldy pro data sdílená vlákny. Tuto 

akci provede funkce HeapCreate(). Teprve nyní lze alokovat paměť pomocí 

funkce HeapAlloc(). Kdybychom nevytvořili vlastní haldu, tak by mohly vznikat 

náhodné chyby při běhu programu, jelikož by hlavní program neočekával  

změny na své haldě a mohl by skončit s chybou. 

Po vytvoření hlavní struktury je potřeba alokovat paměť pro jednotlivé buffery, 

které obsahují převáděná data. Do vzniklých datových struktur lze nyní předat 

parametry pro jednotlivá vlákna. Teprve nyní lze pomocí funkce CreateThread() 

vytvořit a spustit vedlejší vlákna. Níže je vidět přibližná struktura této funkce. 

bool  inicializace_vsp(PARAM_VSP * param_vsp){ 
 DWORD id_prenos_net, id_sifrator, id_prenos_com; 
 //vytvo ří vlastní haldu, která se poté použije  

//pro data pro vlákna 
 heap = HeapCreate(NULL, 64000, 128000); 
 ... 
 //alokuje se z této haldy pam ět pro VSP data 

vsp_data = (VSP_DATA) HeapAlloc(heap, HEAP_ZERO_MEM ORY, 
sizeof (V_VSP_DATA)); 

 ... 
 vsp_data->zastavit_vlakna = false ; 
 for ( int  i = 0; i < POCET_BLOKU; i++) 
 { 

vsp_data->p[i] = (BLOK_PAMETI) HeapAlloc(heap, 
HEAP_ZERO_MEMORY, sizeof (V_BLOK_PAMETI)); 

  vsp_data->p[i]->stav = VOLNO; 
 } 
 //predani parametru 
 ... 
 //spusteni vlaken 

vlakno_prenos_net = CreateThread( NULL, 0, prenos_n et, vsp_data, 
0, &id_prenos_net); 

vlakno_prenos_com = CreateThread( NULL, 0, prenos_c om, vsp_data, 
0, &id_prenos_com); 

vlakno_sifrovani = CreateThread( NULL, 0, sifrovani , vsp_data, 
0, &id_sifrator); 

 return  true ; 
} 

Při ukončování virtuálního sériového portu se nastaví hodnota proměnné 

vsp_data->zastavit_vlakna na true a tímto je poslána všem vláknům zpráva, 

aby se ukončily. Poté se počká, dokud se všechna vlákna neukončí, uzavřou se 

všechny ukazatele na vlákna a odstraní se vytvořená halda. Níže je vidět 

přibližná struktura této funkce. 
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void ukonceni_vsp() 

{ 
 // vyvolám zastavení 
 vsp_data->zastavit_vlakna = true ; 
 // po čkám na vlákna až se ukon čí 
 WaitForSingleObject(vlakno_prenos_com, INFINITE); 
 WaitForSingleObject(vlakno_sifrovani, INFINITE);  
 WaitForSingleObject(vlakno_prenos_net, INFINITE); 
 // uzav řu ukazatele na vlákna 
 CloseHandle(vlakno_prenos_com); 
 CloseHandle(vlakno_sifrovani); 
 CloseHandle(vlakno_prenos_net);  
 //odstraním haldu 
 HeapDestroy(heap); 
 return ; 
} 

4.3.3 Vlákno pro práci se sériovým portem 

Než lze pracovat s virtuálním portem, musí se tento port nejprve vytvořit            

a nastavit. První krokem tedy je vytvoření portu funkcí CreatePort() u které jako 

parametr je uvedeno, který port se má vytvořit. Po vytvoření portu by se mělo 

provést nastavení. To provedou funkce put_Baudrate() a SetLineControl(). Poté 

již lze s vytvořeným portem pracovat. Ke čtení z portu slouží funkce Read()       

a pro zápis na virtuální port funkce Write(). Při ukončování je potřeba tento port 

smazat a poté uvolnit. K tomuto slouží funkce Delete() a Release(). Celou 

realizaci práce s virtuálním COM portem má na starost funkce prenos_com(), 

která je uložena v souboru vsp_com.cpp a hlavičkovém souboru vsp_com.h. 

DWORD WINAPI prenos_com( LPVOID lpParam ) 
{  

VSPortLib::IVSPortAxPtr vsp; 
... 
vsp->ResetBus(); 
//otev ření portu 
swprintf(text_prevod, 10, _T( "COM%d"), data->nastaveni.com_port); 
vsp->CreatePort(text_prevod); 
//nastaví defaultní rychlost 
vsp->put_Baudrate(data->nastaveni.rychlost); 
//povolí zm ěnu rychlosti 
vsp->SetStrictBaudrate(FALSE); 
//nastavení parity, po čet stop bit ů a datových bit ů 
... 
vsp->SetLineControl(0, parita, data->nastaveni.poce t_bitu); 
... 
while  (! data->zastavit_vlakna){ 

  //smy čka pro odeslání dat na com port 
  ... 
   for ( int  i = 0; i < data->p[1]->velikost; i++){ 
    ... 
    vsp->Write(pole, 1); 
   } 
   ... 
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  //smy čka pro odeslání dat na net  
   
 
   while (vsp->Read(pole, &velikost)) 
   { 
    data->p[0]->buffer[prenos] = pole[0]; 
    prenos++; 
    if  (prenos >= MAX_DELKA_DAT) 
     break ; 
   } 
   ... 
  } 
  ... 

} 
vsp->Delete(); 
vsp.Release(); 

} 

Kromě těchto základních kroků je při inicializaci potřeba inicializovat COM 

objekty, díky kterým lze komunikovat se systémovými službami, které celý 

sériový virtuální port realizují a udržují. 

Nejdůležitější kód pro převod je ve smyčce while, která se vykonává do té doby, 

dokud hodnota proměnné data->zastavit_vlakna  je false. V okamžiku, kdy se 

tato proměnná změní na true, tak se smyčka ukončí a samovolně se ukončí po 

uvolnění virtuálního portu i celé vlákno. 

Tělo smyčky while lze rozdělit na dvě části. Část, která se stará o zápis a část, 

která se stará o čtení. Funkce Read() a Write() rozhraní VSP ELTIMA jsou 

neblokující, proto není třeba testovat, zda jsou nějaká data připravena či nikoliv. 

Velikost dat, která se do jednoho paketu vlezou, je omezená. U sítě Ethernet je 

to 1500 bytů, avšak tolik dat zaráz nelze načíst. Je to zapříčiněno několika 

faktory: například některé implementace šifrovacích algoritmů nezvládnou tak 

velký blok dat, popřípadě existují na cestě i jiná úzká místa. Proto je dobré 

maximální počet současně přenášených dat omezit. Nastavení tohoto omezení 

je v konstantě MAX_DELKA_DAT. 

4.3.4 Vlákno pro práci se sí ťovým rozhraním 

Toto vlákno zabezpečuje realizaci spojení v režimu klient i server. Je tvořeno 

funkcí prenos_net(), která je uložena v souboru vsp_net.cpp a hlavičkovém 

souboru vsp_net.h. Přístup k síťovému rozhraní je přístupné pomocí API 

Windows Socket.  
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Inicializace WinSock rozhraní se provádí funkcí WSAStartup(). Po inicializaci je 

třeba provést kontrolu verze Windows Socket, která je v systému. Je zapotřebí, 

aby byla přítomna verze alespoň 2.2 z důvodu, že aplikace byla laděna na 

systému s touto verzí a na systémech s menší verzí by mohlo dojít 

k nefunkčnosti některých částí a tím pádem celého systému. Skoro všechny 

dnešní systémy jsou touto verzí vybaveny a proto by aplikace měla běžet i na 

starších systémech. 

Po kontrole správné verze Windows Socket  je třeba zjistit, zda má síťové 

rozhraní fungovat v serverovém nebo klientském módu. Rozhodnutí, v jakém 

má být rozhraní modu, je učiněno podle hodnoty proměnné data-

>nastaveni.server. 

V případě, že má být síťové rozhraní spuštěno v modu klient, tak jsou 

provedeny odpovídající funkce a nastaveny odpovídající parametry. Nejprve je 

potřeba vytvořit socket funkcí socket(). Po tomto je do proměnné typu 

SOCKADDR_IN nastavena adresa socketu, tvořena IP adresou  a portem 

vzdáleného zařízení. Pokud chceme nastavit čas, po který klient má čekat na 

přijetí spojení, je zapotřebí nastavit socket do neblokujícího stavu funkcí 

ioctlsocket(). Hodnota druhého parametru by přitom měla mít hodnotu konstanty 

FIONBIO a třetí parametr by měl být odkazem na proměnou s hodnotou 

rozdílnou od nuly. Po úspěšném spojení by měla následovat autentizace, která 

ověří, že druhá strana je tím, kým se vydává. V klientském režimu je autenticita 

ověřena ve funkci autentizace_klient(), které se jako parametr mimo jiné musí 

předat i socket a pole IP adres lokálního rozhraní. V případě úspěšného ověření 

autenticity je možno přijímat a odesílat data přes vytvořené síťové rozhraní do 

doby, dokud není požadavek ukončení aplikace. K odeslání paketu slouží 

funkce send() a pro přijetí recv(). Při ukončování aplikace v klientském režimu je 

volána funkce closesocket() a funkcí WSACleanup() je kompletně uvolněno 

síťové rozhraní. 

V režimu server je práce s aplikací složitější. Kromě inicializace Windows 

Socket a vytvoření socketu je třeba provést několik dalších funkcí aby bylo 

možno pracovat se síťovým rozhraním. Nejprve by se měl socket pojmenovat 

funkcí bind() a přepne se socket do neblokujícího režimu. Poté, aby server mohl 

vůbec přijímat požadavky od klientů, musí vytvořit frontu požadavků určité délky 
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funkcí listeten(). Pokud je úspěšně vytvořena,  server může přijímat požadavky 

na spojení funkcí akcept(). Jelikož se socket nalézá v neblokujícím režimu, je 

třeba testovat, zda již došlo k vytvoření spojení či nikoliv. U nově vytvořeného 

spojení se musí ověřit autorizaci druhé strany. Teprve nyní je spojení vytvořeno 

a lze přijímat a odesílat data. K tomu stejně jako u klienta slouží funkce send()    

a recv(). Při uzavření spojení je uzavřen socket používaný k práci s klientem. 

Pokud přijde požadavek na uzavření vlákna, je uzavřen i serverový socket        

a uvolněn Winsock. Zkrácený zdrojový kód je vložen v příloze 1. 

 

4.3.5 Vlákno pro šifrování a dešifrování zpráv 

Úkolem tohoto vlákna je připravit data pro přenos počítačovou sítí a přijatá data 

zpracovat a předat vláknu sériového rozhraní. Vlákno je tvořeno funkcí 

sifrovani(), která je uložena v souboru vsp_sifrovani.cpp a hlavičkovém souboru 

vsp_sifrovani.h.  

Prvním krokem, který se musí zajistit je, že šifrovací stroj má stejně nastavený 

klíč pro šifrování a dešifrování jako protější strana, proto se vyšle požadavek na 

autentizaci a čeká se až  se autentizace provede. Pokud je autentizace 

úspěšná nic nebrání v tom, aby se spustilo hlavní tělo šifrovacího algoritmu. 

Jak již bylo uvedeno v teorii, Microsoft Windows poskytuje rozhraní CryptoAPI, 

které je přístupné pomocí providerů. Proto je v první řadě nutné se s tímto 

providerem spojit. Toto zajišťuje funkce CryptAcquireContext(), která umí 

v případě, že tento provider neexistuje, ho vytvořit přidáním parametru 

CRYPT_NEWKEYSET. V parametru funkce CryptAcquireContext() se musí 

předat informace, s jakým providerem se  chceme spojit, v našem případě to je 

parametr PROV_RSA_AES, který zpřístupňuje funkce pro práci se šifrou AES. 

AES je symetrický šifrovací algoritmus, který lze implementovat i do 

pomalejších výpočetních zařízení a přitom poskytuje relativně dobrou odolnost 

proti prolomení. Pro potřeby realizace bude stačit délka bloku 128 bitů, která je 

v dnešní době proti útokům považována za bezpečnou. 

Pokud spojení s providerem proběhne úspěšně, je třeba předat klíč se kterým 

se budou provádět operace šifrování a dešifrování. Klíč lze předat pomocí 

funkce CryptImportKey().  
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Než lze správně provádět šifrování je nutné nastavit počáteční parametry. 

Prvním je šifrovací mód, kterým budou zpracovávány bloky dat. Pro odesílání 

bloků dat jsou vhodné módy CBC a ECB.  Z důvodu, že CBC je bezpečnější 

než ECB, byl zvolen právě on. Druhým parametrem, který je třeba nastavit je 

inicializační vektor IV (initial vector).  

K šifrování slouží funkce CryptEncrypt() a pro opačný směr, pro dešifrování, 

funkce CryptDecrypt(). V případě, že přijde požadavek ukončení virtuálního 

sériového portu, je uvolněn klíč funkcí CryptDestroyKey() a poté i uvolněn 

provider funkcí CryptDestroyKey(). 

Jak již bylo zmíněno výše, kromě zajištění šifrování a dešifrování, má toto 

vlákno na starost i sestavení zpráv odpovídajícího tvaru a rozložení z tohoto 

tvaru. Tvar zprávy, který je připraven pro odeslání je vidět na obrázku 4 [15].  

 

Obrázek 4: Formát zprávy 

Při sestavování se k datům doplní vhodná výplň. Vhodnou výplní se rozumí 

pole bytů s hexadecimální hodnotou 0x00. Za výplň a data je doplněna velikost 

užitečných dat a CRC, které je vypočteno z dat, výplně a délky dat. Způsob 

uložení obou hodnot je Little-endian, který je běžně používán na počítači 

postaveném na procesoru 8086 [16].  Celé toto je poté zašifrováno a je přidán 

inicializační vektor, kterým byla data šifrována, aby je příjemce mohl správně 

dešifrovat. Data jsou nyní připravena k odeslání. 

Při rozložení přijatých dat ze sítě je situace složitější. Jelikož vytvořené síťové 

spojení je vytvořeno jako stream dat, tak je pravděpodobnost, že vlákno pro 

příjem dat ze sítě přijme dva a více zašifrovaných bloků současně.                    

U datagramového spojení tento problém nehrozí, avšak má pro nás mnoho 

nevýhod. V případě kdy přijmeme více jak jeden blok zašifrovaných dat, je 

potřeba se s tím náležitě vypořádat. Možných řešení je více. Například lze 

přidat do paketu informaci o velikosti zašifrovaných dat. V aplikaci je použito 

Data Výplň Délka dat CRC IV 

X*128b 

Délka dat 16b 16b 

128b 
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řešení, které předpokládá použití stejného inicializačního vektoru ve všech 

přijatých blocích dat. Snižuje to bezpečnost celé komunikace, proto po přibližně 

každých deseti sekundách bez provozu je vygenerován nový inicializační 

vektor. Výhodou tohoto řešení je zachování formátu zprávy.  

Prvním krokem při dešifrování zprávy je uložení a nastavení přijatého 

inicializačního vektoru. Poté mohou být data dešifrována. Z dešifrovaných dat je 

získána velikost bloku a pokud má smysluplnou velikost je vypočten kontrolní 

součet, který je porovnán s kontrolním součtem uloženým v paketu. Pokud je 

přijatý kontrolní součet stejný, jako ten vypočtený, data jsou označena za 

použitelná. V opačném případě se ignorují. Poté pokud je v naší vyrovnávací 

paměti další blok paměti, tak se zjistí velikost dat a znovu se ověří, jestli jsou 

data nepoškozená a správná. Takto se postupuje dokud se nezkontroluje 

polední blok dat. Následně všechny bloky dat, které byly označeny za správné 

jsou spojeny v jeden celistvý blok dat a odeslána vláknu pro práci s sériovým 

portem. Zkrácený zdrojový kód je vložen v příloze 2. 

4.3.6 Autentizace 

Předpokladem, aby autentizace byla úspěšná je, že obě strany disponují 

stejným tajným klíčem. Někdy se tento klíč taky nazývá distribučním klíčem. 

Celá autentizace probíhá v ECB modu, který nemá žádné zpětné vazby na 

předešlé kódování a z těchto důvodů je zcela pro tento účel vyhovující. 

Autentizace je inicializována klientem. Ten vygeneruje šestnáctibytové pole 

F_klient a k němu je přidá jeho čtyřbytová IP adresa. Zbytek pole na násobek 

šestnácti je vyplněn hexadecimálnímy hodnotami 0x00. Celé toto pole je poté 

zašifrováno distribučním klíčem DK. A odesláno serveru. Server provede to 

samé. Klient i server zkontrolují, zda přijatá adresa není stejná jako jejich 

adresa. Tímto se předchází útoku zrcadlením. Z hodnot F_klient a F_server se 

operací XOR získá nový klíč RK. Nyní server vygeneruje, zašifruje a odešle 

klientu zprávu R_server. Klient tuto zprávu dešifruje a zneguje. Znegovaná 

zpráva je opět zašifrována a odeslána serveru, kde ji server znovu zneguje       

a porovná s vygenerovanou. Pokud si hodnoty odpovídají, je autentita klienta 

na straně serveru ověřena. Podobně postupuje i klient, který si ověří autenticitu 
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serveru. Pokud je autentizace úspěšná na obou stranách, je možno vytvořit 

datový kanál, který již bude šifrovat data RK klíčem v CBC modu. 

Na obrázku číslo 5 je naznačen průběh této autentizace. Celý autentizační 

algoritmus je popsán ve zdroji [15]. Tento autentizační algoritmus je plně 

implementován i ve výsledné aplikaci. Pro šifrování i dešifrování je použit stejný 

šifrovací algoritmus jako ve vláknu, které následně má na starosti šifrování       

a dešifrování přenášených dat. Na rozdíl od vlákna je použit ECB režim, který 

nevyžaduje nastavení inicializačního vektoru. Po vytvoření klíče RK je třeba 

distribuční klíč uvolnit a importovat nový klíč RK. Od této chvíle je možno 

šifrovat data klíčem RK. 

 
Obrázek 5: Část komunikace po síti Ethernet 

Klient Server 

F_klient F_klient 

F_server F_server 

R_server R_server 

neg(R_server) 
R_server  

==  
neg(neg(R_server)) 

R_klient R_klient 

neg(R_klient) 
R_klient 

==  
neg(neg(R_klient)) 

E(F_klient+AD_kl, DK) 

E(F_server+AD_sr, DK) 

E(R_server, RK) 

E(neg(R_server), RK) 

E(R_klient, RK) 

E(neg(R_klient), RK) 

E(data, RK) režim CBC 

RK = F_klient XOR F_server 
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Závěr: 
V první části své práce jsem prostudoval a prozkoumal možnosti realizace 

virtuálního sériového portu. Výstupem této studie jsou kapitoly zabývající se 

podrobným zkoumáním dostupných pomocných nástrojů pro tvorbu sériového 

portu. Jako nejlepší řešení se ukázalo řešení od společnosti Eltima, která 

umožňuje práci s virtuálními porty pomocí rozhraní ActiveX. 

Další možná řešení tvorby virtuálních portů jsou uvedena v kapitole 4.1.           

U každého řešení jsou zmíněny jejich výhody, nevýhody a poznatky, ke kterým 

se došlo při jejich analýze. 

Pro realizaci aplikace byl vybrán programovací jazyk C++ a jako vývojové 

studium bylo použito Visual Studio 2005 Professional. Při realizaci bylo nutné 

aplikaci navrhnout. Tímto návrhem se zabývá kapitola 4.2 ve které je blokové 

rozvržení aplikace, rozdělení paměti a grafické prostředí  

Postupem samotné realizace se již zabývá kapitola 4.3. Kromě popisu jsou zde 

i uvedeny a vysvětleny významy nejdůležitějších částí zdrojových kódů, včetně 

odůvodnění jejich použití. 

Podle zadání měla aplikace nabízet možnost šifrovaného přenosu a proces 

autentizace komunikujících stran. Podle předem navrženého algoritmu byl pro 

autentizaci zvolen symetrický systém založený na blokovém zpracováni zprav 

šifry AES. Tento proces probíhá v modu EBC, který je vhodný pro přenášení 

krátkých zprav. Pro proces šifrování byl využit stejný systém založený na módu 

CBC, který diky svému principu nabízí dostatečné bezpečí a proto zajišťuje 

nejen důvěrnost, ale i integritu přenášených dat. 

Práce může pokračovat tvorbou lepší obsluhy události na síťovém rozhraní. 

Místo synchronní zpracování by mohlo být použito asynchronní zpracování 

události, které je vhodné pro realizaci multiportové aplikace pro obsluhu více 

klientu v jednom okamžiku.
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Přílohy: 

Příloha 1: Vlákno sí ťového rozhraní 

DWORD WINAPI prenos_net( LPVOID lpParam ) 
{ 
  WSADATA wsadata;  // Struktura s info. o knihovn ě     
  SOCKADDR_IN sock_spojeni, client_info; // "Jméno" soketu 
  SOCKET server_socket, main_socket;  // Soket 
  VSP_DATA data = (VSP_DATA)lpParam;  // data v jadre vsp 

//otev ření Winsock 
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsadata) 
  ... 
  //test spravne verze Winsock - nejmene 2.0 

... 
 // rozd ělení zdali se jedna o klienta nebo server 
 if  (data->nastaveni.server == false ){ 
  //KLIENT 
  main_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROT O_TCP)); 
  //nastavi rodinu protocolu 
  sock_spojeni.sin_family = AF_INET;  
  //nastavi adresu 
  ... 
  //nastavi port 
  ... 
  //nastaveni na neblokujici funkce 
  u_long arg = 1; 
  ioctlsocket(main_socket, FIONBIO, &arg); 
  //vytvo ří spojení se serverem 

connect(main_socket, (sockaddr *)&sock_spojeni, 
sizeof (sock_spojeni)); 

  //vy čkat, dokud se spojeni nevytvo ří 
  ...  
  select(0, NULL, &socketSet, NULL, &timeout); 
  ... 
  //zjišt ění lokální adresy 
  ... 
  //p ředání parametr ů 
  ... 
  //autentizace 

if ( ! autentizace_klient(main_socket, &data->zastavit _vlakna, 
lokalni_adresa)){ 

   ... 
  } 

// hlavni část - klient 
  while  ( ! data->zastavit_vlakna ){ 
   //odeslani dat na sí ť 
   ... 

send(main_socket, data->p[0]->buffer, data->p[0]-
>velikost, 0); 

   ... 
   //p ředat data k dalšímu zpracování a pak ke com 
   ... 

velikost = recv(main_socket, data->p[1]->buffer, 
BUFFER_SIZE, 0); 

   ... 
  } 
  closesocket(main_socket); 
 } 
 else   //SERVER 

{ 
server_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROT O_TCP)) 

  //nastavi rodinu protocolu 
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sock_spojeni.sin_family = AF_INET; 
  //nastavi adresu 
  sock_spojeni.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 
  //nastavi port 
  sock_spojeni.sin_port = htons((u_short)  

data->nastaveni.addr_net.port); 
  // p ři řadíme soketu jméno 

bind(server_socket, (sockaddr *) &sock_spojeni, 
sizeof (sock_spojeni)) == SOCKET_ERROR) 

  ... 
  //nastaveni na neblokujici funkce 
  u_long arg = 1; 
  ioctlsocket(server_socket, FIONBIO, &arg); 
  //vytvo ří frontu spojení čekající na p řijetí 
  listen(server_socket, 3); 
  ... 
  do{  
   int  size = sizeof (client_info); 

main_socket = accept(server_socket, (sockaddr*) 
&client_info, &size); 

   if (main_socket != INVALID_SOCKET){ 
    //zjišt ění lokálních adres (pot řebné u autentizace 
    ... 
    //autentizace 

if ( ! autentizace_server(main_socket, &data-
>zastavit_vlakna, (ADDR_NET_IP *) 
lokalni_adresy, i)){ 

     ... 
    } 
    ... 

while  (( cislo = select(0, &socketSet, &socketSet, 
NULL, NULL) > 0) && (!data->zastavit_vlakna)) 
{ 

     ... 
send(main_socket, data->p[0]->buffer, 

data->p[0]->velikost, 0); 
     ... 

velikost = recv(main_socket, data-
>p[1]->buffer, BUFFER_SIZE, 0); 

     ... 
     } 
    } 
    closesocket(main_socket); 
   } 
   ... 
  } while ( ! data->zastavit_vlakna); 
  closesocket(server_socket); 
 } 
  
    WSACleanup(); 
    return  EXIT_SUCCESS; 
} 
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Příloha 2: Vlákno starající se o šifrování a 

dešifrování 

DWORD WINAPI sifrovani( LPVOID lpParam ){ 
  VSP_DATA data = (VSP_DATA)lpParam; // data v jadre vsp 
  //p ředání klí če 
  ... 
  do{  
 //autentizace  
 ... 
 mod = CRYPT_MODE_CBC; 
 //vytvoreni providera 
 if  (!CryptAcquireContext(&hProv, NULL, NULL, PROV_RSA _AES, 0)){ 
  if  (GetLastError() == NTE_BAD_KEYSET){ 

if  (!CryptAcquireContext(&hProv, NULL, NULL, 
PROV_RSA_AES, CRYPT_NEWKEYSET)){ 

    ... 
   } 
  }  

CryptImportKey(hProv, NewDesKeyBlob, sizeof (NewDesKeyBlob), 0, 
CRYPT_EXPORTABLE, &hKey_orig ); 

 CryptSetKeyParam(hKey_orig, KP_MODE,(BYTE *) &mod,  0); 
 ... 
 //vygeneruj nove IV 
 nahodna_cisla(iv, 16); 
 while ( ! data->zastavit_vlakna ){ 

//pokud je pozadavek autentizace, prerusi se 
//hlavni smycka a spusti autentizace 

  ... 
  if  (data->p[0]->stav == SIFROVAT){ 
   //nastavy se nami vygenerovane IV 
   CryptSetKeyParam(hKey_orig, KP_IV,(BYTE *) &iv, 0); 
   //uloží velikost a vypo čítá velikost odesílaných dat 
   ... 
   //vypo číta a ulozi crc 
   ... 
   // uloží crc - malý indian (litle indian) 
   ... 
   //sifrovani 
   CryptDuplicateKey(hKey_orig, NULL, 0, &hKey); 
   CryptEncrypt(hKey, NULL, false , 0, (BYTE *)  

data->p[0]->buffer, (DWORD *) 
&velikost_sifrovani, BUFFER_SIZE); 

   //pridej IV 
... 

   //odesli 
   ... 
  } 
  if  (data->p[1]->stav == DESIFROVAT){  
   //vy čle ň z dat IV a nastav ho pro kryptovací stroj 
   ... 

 CryptSetKeyParam(hKey_orig, KP_IV, 
(BYTE *) &iv_ziskane, 0); 

   //dešifrování 
   ... 
   CryptDecrypt(hKey, NULL, false , 0,  

(BYTE *)data->p[1]->buffer,  
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(DWORD *) &data->p[1]->velikost); 
   //dekodování p řijatých dat 

 //jedná se o stream, 
// proto m ůže být !zaráz! p řijato více segment ů 

   ... 
   do{  
    ... 
    //z paketu zjisti velikost dat  
    ... 
    // je tato velikost reálná?  
    ... 
    //je reálná  
     //výpo čet velikosti bloku  
     ... 
     //zjišt ění crc z bloku dat  
     ... 
     //výpo čet crc  
     ... 
     if  (crc_vypoctene != crc_prijate){ 
      // ignoruj poškozené segmenty 
     } 
     else {  
      //prida pocatek a velikost segmentu 
      //do seznamu nepoškozených blok ů 
      ... 
     } 
   } while (celkova_velikost > 0); 

//ze segment ů se nakonec sestaví jedna zpráva, která 
//se odešle na com 

   ... 
  } 
  //pokud se neprenaseli data, tak se na 1 milisekund u uspi 
  ... 
 } 
 //uvolni klí če 
 if  (hKey_orig) CryptDestroyKey(hKey_orig); 
 if  (hKey) CryptDestroyKey(hKey); 
 //uvolni providera 
 if  (hProv) CryptReleaseContext(hProv, 0); 
  } while (!data->zastavit_vlakna); 
  return  0; 
} 

 


