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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje antivirových programů. Zkoumá vývoj virů 

i antivirů a snaží se odhadnout tento vývoj do budoucna. Je zde uveden návrh rozhraní antivirového 

programu a jsou diskutovány možnosti a návrh grafického uživatelského rozhraní pro již zmíněný 

navrhovaný antivirový program. Důležitou částí práce je popis implementace navrhovaného rozhraní. 
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Abstract 

This master’s thesis is dealing with problematics of antivirus program development. It describe 

evolution of viruses, antiviruses and it is trying to estimate the future development in this area of 

interest. There is described a design of graphic user interface for antivirus program. Finally are 

dicussed possible approaches for implementing the graphics user interface for forementioned 

antivirus program. Important part of this thesis is part which is dealing with description of 

implementation of mentioned user interface. 
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1 Úvod 

„Data jsou pravděpodobně to jediné, co mají lidé a počítače společné“ 

D. Benion 

 

V dnešní době pokročilých komunikačních technologií je sdílení dat nejen mezi lidmi a počítači, ale 

též mezi lidmi prostřednictvím počítačů velmi snadné. Dávno pryč jsou doby, kdy jsme počítače 

používali pouze k vědeckým účelům, či řízení výroby v továrnách. Dle statistik pro ČR [4] můžeme 

říci, že v dnešní době má doma osobní počítač 40% domácností. Připojení k internetu má 32% 

domácností. K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací. 

Jednou z nejčastějších aktivit je e-mailování. Dalšími častými činnostmi jsou vyhledávání informací o 

zboží a službách, vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování, prohlížení a stahování on-

line novin a časopisů, vyhledávání informací za účelem vzdělávání, chat, a hledání informací 

o zdraví. 

V každém z již uvedených případů se vždy jedná o přesun, případně sdílení informací – dat. 

V některých případech se lidé snaží nabízet informace co nejširšímu okruhu ostatních lidí. Jako 

zastánce této kategorie zde můžeme uvést například již zmiňované informace o zboží, cestování, 

ubytování atd. Existuje však mnoho případů, kdy se dvě strany komunikujících uživatelů snaží, aby 

informace zůstaly jen mezi nimi. Zde můžeme jmenovat například internetové bankovnictví, 

soukromou komunikaci atd.  

Lidská závist a zlodějské řemeslo je tak staré jako lidstvo samo. Samozřejmě, že tato vlastnost 

a činnost nezanikly ani v době počítačů. Pouze došlo k jejich přizpůsobení do této oblasti. Pro spoustu 

lidí jsou jejich data velmi cenná. Jako příklad závisti bychom mohli jmenovat poškozování osobních 

dat uživatelů na jejich  počítačích. Za moderní zlodějství můžeme například považovat snahu získat 

pomocí počítače podstatné informace od člověka, který použije internetové bankovnictví a zneužití 

těchto dat. Naštěstí jsou vyvíjena patřičná opatření, která pokusy o poškozování či zneužívání dat do 

větší míry minimalizují nebo úplně zlikvidují. Mezi taková opatření patří i antivirové programy.  

Za cíl vytvořit snadno rozšiřitelný antivirový program, pracující nad již implementovaným 

jádrem antiviru, a uživatelské rozhraní tohoto programu si klade i tato práce. V následujících 

kapitolách se budeme zabývat postupem při vývoji takového programu. Nejprve si popíšeme funkci 

antivirových programů. Proč takové programy vůbec vznikaly a vznikají, jak pracují a čím nám 

pomáhají. Dále si popíšeme návrh takového programu, jeho implementaci a v závěru se pokusíme 

zhodnotit dosažené výsledky s návrhem v pokračování tohoto projektu. 
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2 Antivirový program 

Abychom mohli říct co antivirový program(zkráceně Antivir) je, je zapotřebí si nejdříve objasnit 

pojem počítačový vir. Jedna z definic [5] označuje za počítačový vir program, který se dokáže sám 

šířit bez vědomí uživatele. Takový program se tedy chová obdobně jako biologický virus. V souladu s 

touto analogií se někdy procesu šíření viru říká nakažení či infekce a napadenému souboru hostitel. 

Na obrázcích 1 a 2 jsou ukázky biologického a počítačového viru. Viry jsou jen jedním z druhů tzv. 

malware(škodlivého software). V dnešní době se však jako viry nesprávně označují i například červi a 

jiné druhy škodlivého software. 

Antivirový program je tedy počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování 

a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Model biologického adeno-asociovaného viru [15] 

 

 

 

Obrázek č. 2: Ukázka kusu počítačového viru [16] 
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2.1 Vývoj vir ů a antivirů 

Mezi první počítačové viry můžeme podle [6] a [7] na přelomu 60. a 70. let zařadit jednoduché kusy 

programového kódu, které klonovaly sebe sama, obsazovaly systémové prostředky, a tak klesala 

výkonnost systému. Tyto kódy nepůsobily žádné destruktivní akce. Jedinými špatnými projevy byly 

pády programů či systémů, a to díky chybám programátorů, které nebyly cílené, ale nechtěné a 

náhodné. Prvním kódem, který můžeme označovat jako počítačový virus, se stal na systému Univac 

1108 v roce 1975 vir nazvaný Pervading Animal. Tento vir přidával sám sebe na konec spustitelných 

souborů tak, jak to dělají tisíce moderních virů.  

V této době viry nepoužívaly žádné maskovací techniky, protože se nebylo před kým skrývat 

a nepředstavovaly žádné vážnější nebezpečí. Šíření virů i jejich detekce byly poměrně těžkopádné. 

Jejich rozšiřování probíhalo většinou za pomoci disket velmi pomalu. Jejich odstraňování mělo opět 

obtížnou cestu. Pokud si někdo myslel, že jeho počítač se chová „nestandardním“ způsobem, mohl 

zajít do firmy, která, pokud šlo opravdu o vir, odebrala infikovaný soubor, který byl podroben 

zkoumání a vytvořen lék. Tento lék byl program(můžeme mluvit o prvních antivirech), který po 

spuštění uměl odhalit a odstranit jeden vir, na který byl napsán. Tyto jednorázové utility se používají 

i v dnešní době. Jedná se především odstraňování následků škod na jednotlivých počítačích (např. 

k odstraňování záznamů z registrů). 

Dalším krokem vpřed na poli honby za škodlivými kódy byl vznik pokročilejších antivirových 

programů. Uměly detekovat a odstraňovat více virů než jen jeden – měly databázi detekčních řetězců. 

Tyto databáze si uživatelé mohli sami rozšiřovat například z novin či jiných zdrojů a v počátku měly 

jen desítky záznamů. Dnes čítají mnoho desítek tisíc. Tyto antiviry se principem své činnosti 

v mnohém podobaly stávajícím systémům, ale neobsahovaly jejich důležitou součást - rezidentní štít. 

Chráněný počítač v té době tak nebyl kontrolovaný stále, ale pouze v okamžiku kdy si uživatel tento 

úkon vyžádal.  

Nedostatek týkající se absence rezidentního štítu byl záhy odstraněn. Rezidentní štít je vlastně 

jakýsi podprogram napojený na virovou databázi a skenovací jádro. Ochrana počítače je tak zapojena 

neustále a kdykoliv dochází k manipulaci se soubory apod. Musíme ovšem podotknout, že první 

rezidentní štíty zabíraly značné množství systémových prostředků. V současné době se uvádí, že 

antivirové programy spotřebují 5 - 10% (v extrémních případech až 30%) výkonu počítače, což je 

hodnota celkem snesitelná. 

Při troše nadsázky by se dalo říci, že se z hlediska vývoje jedná o jakýsi nekonečný příběh plný 

soubojů a vzájemného technologického předhánění. Na jakýkoliv posun v oblasti počítačových virů 

prakticky ihned reaguje antivirový průmysl a naopak. Uživatele a administrátory tato situace nutí 

udržovat antivirové systémy ve stavu nejvyšší bdělosti. Je pravdou, že mnoho starších škodlivých 

kódů se s příchody nových prostředí operačních systémů nedokáže šířit a zaniká, ale jen proto, aby 

uvolnily místo mnohem sofistikovanějším a nebezpečnějším virům. 
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Při příchodu operačního systému Windows 95 došlo k jednomu ze zásadních zlomů při tvorbě 

virů. Začaly se objevovat makroviry. Až do příchodu této verze Windows platilo, že dokumenty jsou 

bezpečné a nemohou obsahovat žádné škodlivé programy. Tento operační systém smazal rozdíl mezi 

některými dokumenty a vykonatelnými programy. Jako výpomoc uživatelům při opakování různých 

rutinních činností byla do systému implementována podpora VBA jazyka do dokumentů Wordu 

a Excelu. Ovšem jako první se této vymoženosti chytili tvůrci virů, kteří záhy zjistili, že 

implementovaný jazyk je skutečně nesmírně silný a umožňuje provádět prakticky cokoliv. První 

makrovirus Concept se tak objevil takřka s příchodem Windows95 v srpnu 1995. Makroviry se 

během jednoho jediného roku staly vážným problémem. 80% všech incidentů připadlo právě na ně. 

Protože v původní verzi Windows 95 byla lokalizována i jeho vnitřní struktura, měly makroviry 

vytvořené na jiné lokalizaci problém s přenositelností. U pozdějších verzí Windows bylo upuštěno od 

této vlastnosti, a tak se makroviry začaly ještě více rozmáhat. 

Zatím posledním zlomem v oblasti rozvoje škodlivých kódů, a ruku v ruce s tím i antivirových 

technologií, byl příchod internetu. Elektronická pošta se stala největším nebezpečím z hlediska virové 

nákazy pro uživatele počítačů. Díky webovým stránkám si pisatelé virů mohou vyměňovat své 

zkušenosti prakticky okamžitě. Napsat virus tak přestalo být výsadou programátorů s hlubokými 

znalostmi hardwaru, softwaru a síťové problematiky. Dnes to zvládne i průměrný uživatel výpočetní 

techniky. S příchodem internetu se zcela změnil přístup k antivirové ochraně. Zatímco dříve bylo 

bezpodmínečně nutné chránit každou jednotlivou stanici, nyní se hlavní tíha ochrany přenesla na 

servery (poštovní i jiné), přes které začala proudit data. Pro administrátory to samozřejmě bylo 

pohodlnější z hlediska kontroly i aktualizace antivirových systémů. V poslední době je ale nutné se 

opět vrátit i k ochraně stanic, a to zásluhou čím dál většího rozšíření šifrované komunikace, kterou 

antivirové programy nejsou schopné (bez znalosti hesla a dešifrovacího klíče) dekódovat. 

Ovšem internet samozřejmě pomohl také antivirovým programům. Aktualizace je možné 

stahovat ihned po jejich vydání příslušnými firmami. Je možné okamžitě získávat podrobné 

informace o virech. Antivirové firmy jsou schopné velmi rychle varovat své klienty před novými 

hrozbami.  

2.2 Antivirové  technologie 

Stejně jako se vyvíjely antivirové programy, měnily se postupem doby současně technologie 

používané k odhalování škodlivých kódů v systému. Následující podkapitoly 1.2.1 až 1.2.10 čerpají 

z [6] a [8]. 
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2.2.1 Skenování 

První jednoduché detekční programy prováděly prosté skenování (toto slovo odvozené od názvu 

antivirového programu Scan se stalo obecně uznávaným termínem) – vyhledávaly v potenciálně 

nebezpečných souborech určité řetězce znaků. Této detekční metodě se ovšem škodlivé kódy 

dokázaly poměrně rychle vyhnout vznikem nové skupiny virů, které dostaly název polymorfní. Tyto 

uměly měnit svou podobu nejprve pouhým vkládáním zbytečných komentářů či instrukcí (takže 

každá další kopie viru měla jinou velikost a další odlišnosti), později přehazováním příkazových 

řádků. Prosté skenování přestalo dostačovat, protože nebylo možné přesně definovat proměnnou 

podobu viru.  

2.2.2 Analýza 

Když bylo skenování překonáno, nastoupila analýza a speciální matematické metody. Tento způsob 

ochrany pak bylo možné použít i na viry se schopností šifrování či polymorfního šifrování 

(kryptovací klíč se měnil v závislosti na systémovém datu nebo jiné proměnné, takže virus měl jednak 

proměnnou podobu a jednak se navenek jevil jako změť znaků). Již v dubnu 1991 se šířil virus 

Tequila - první skutečně polymorfní kód, pro nějž nebylo možné napsat ani jeden vyhledávací znak! 

2.2.3 Metoda kontrolních součtů 

Aby bylo možné odhalovat změny v napadených souborech, byla zavedena metoda kontrolních 

součtů(integrity). Tato metoda vychází z principu, že proveditelné programy jsou v podstatě pouhé 

statické objekty, a proto modifikace proveditelného programu varuje před možným útokem. 

Antivirový program si každý potenciálně nebezpečný soubor v systému "osahal" a do databáze si 

zapsal jeho nejdůležitější charakteristiky. Později pak bylo možné porovnat databázi s aktuálním 

stavem a jakákoliv změna pak představovala varovně zdvižený prst. Tato metoda byla používána jako 

podpůrná, nebyla schopna identifikovat konkrétní virus, pouze upozorňovala na změny, jež mohou 

být důsledkem jeho působení. Její nevýhodou bylo, že databáze kontrolních součtů musela vzniknout 

na "čistém" počítači pokud byl infikovaný a virus se dále nikterak neprojevoval. 

2.2.4 Heuristická analýza 

Tato metoda má od svého příchodu na svět mnoho odpůrců i zastánců. Heuristické detektory 

k odhalování škodlivých kódů nepotřebují žádnou databázi virů, na druhé straně jsou mnohem více 

náchylné k falešným poplachům. Heuristická analýza v principu funguje tak, že v programu hledá 

instrukce, které by mohly odpovídat chování škodlivého kódu, nebo zkoumá jeho vnější projevy. 

Identifikované příznaky statisticky posuzuje a rozhoduje, zda se jedná o virus nebo jen o běžný 

software s netypickým chováním. Jestliže zkoumaný program využívá techniky, které jsou používané 
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viry a nejsou neobvyklé pro legitimní programy, pak je soubor označen jako pravděpodobně 

infikovaný. 

2.2.5 Očkování souborů 

Dnes již nepoužívanou, leč zajímavou metodou antivirové ochrany je tzv. očkování souborů. Některé 

prehistorické viry si napadené soubory označovaly zápisem speciálního znaku nebo sledu znaků 

do hlavičky infikovaného souboru. Pak stačilo do čistých souborů umístit tyto jinak neškodné znaky 

a při setkání s virem nebyly napadeny. Tato metoda se již nepoužívá, a to především proto, že viry si 

napadené soubory přestaly značkovat a provádějí kontrolu své přítomnosti jiným způsobem (nebo ji 

nevykonávají vůbec a napadají soubory vícenásobně). 

2.2.6 Hardwarová ochrana 

V boji proti škodlivým kódům lze použít i hardwarovou ochranu, která je realizovaná pomocí 

rozšiřující karty do počítače (ta obsahuje paměť ROM se speciálním softwarem). Tyto karty samy 

o sobě neprovádějí antivirovou ochranu, ale omezují nebo úplně brání v přístupu k těm částem disku, 

jež jsou pro viry důležité (bootovací oblasti, systémové adresáře apod.). Nemají ale univerzální 

platnost a nejsou schopné bránit např. šíření makrovirů (Toto lze řešit snad jen úplným zákazem 

přístupu k zápisu na disk. Počítač ale v takovém případě ztrácí své opodstatnění). 

2.2.7 Programy pro řízení přístupu 

Na podobném principu jako hardwarová ochrana pracují i softwarové programy pro řízení přístupu. 

Tyto modifikují operační systém tak, že jsou prováděny dodatečné bezpečnostní procedury. To má 

samozřejmě za následek určitou zátěž při spouštění programů. Na druhé straně nevyžadují častou 

obnovu. Software není specifický vůči žádné hrozbě, takže systém nemusí být obnovován, dokud 

nejsou vyvinuty nové techniky virového působení. Samozřejmě, že každá z výše uvedených metod je 

tu více a tu méně náchylná na falešné poplachy. Tedy na situace, kdy jinak zdravý soubor či oblast 

jsou označeny za pravděpodobně infikované.  

2.2.8 Dynamická emulace kódu 

Je jednou z novodobých technik, která slouží k detekci složitějších a nejsložitějších typů infiltrací. Ty 

bývají velice často proměnlivě zakódované a není možné je správně rozeznat podle scanu či statické 

heuristické analýzy. Tato složitá detekční metoda jednoduše řečeno simuluje vykonávání programu 

procesorem počítače (musí tedy simulovat část funkcionality procesoru). Výhodou, kterou oproti 

polymorfním a metamorfním virům tato technika disponuje, je možnost nechat virus simulovaně 

běžet do doby, než se začne sám projevovat. Například do okamžiku, než se jeho proměnlivá část 

dekóduje do statické podoby, kdy je možné provést detekci na základě příznaků. 
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2.2.9 Dynamická heuristická analýza 

Tato metoda je společně s dynamickou emulací kódu silnou zbraní proti neznámým „virům“, která 

nehledá v kódu statické příznaky, ale zkoumá chování programu jako takového po jeho simulovaném 

spuštění. Na základě podezřelých příznaků, které jsou během testu sesbírány, se určí pravděpodobnost 

výskytu neznámého škodlivého kódu. 

2.2.10 Run-time heuristická analýza 

Jinak řečeno heuristika „za běhu“. Tato metoda se stará o analýzu obsahu, který se vyhodnocuje 

v průběhu kontrol všech souborů. Ještě než dojde ke spuštění sofistikovanějších a časově náročnějších 

testů se pokusí zjistit, jestli podobný soubor již nebyl v uplynulém časovém rozmezí detekován. 

V případě, že množství výskytů podobných souborů přesáhne určitou hranici, začnou se soubory 

automaticky detekovat jako podezřelé. Ačkoliv se tato technika nedoporučuje používat na pracovních 

stanicích při kontrole celého disku, na poštovních serverech dovede zavčas zastavit velkou virovou 

epidemii i naprosto neznámého původu. 

2.3 Výhled do budoucna 
Počítačové viry se stále vyvíjejí [6]. S tímto faktem bohužel nic nenaděláme. Jejich pisatelé vymýšlejí 

stále nové techniky a technologie. S postupem doby roste i jejich složitost. Na obrázku 3 a 4 je 

ukázán rozdíl mezi složitostí viru v roce 1986 a viru v roce 2004. Útoky škodlivých kódů přicházejí 

z oblastí donedávna považovaných za bezpečné. Stejně tak antivirové programy dostávají nové úkoly 

a již se nevěnují pouze detekování virů, ale i dalších kategorií škodlivých kódů (trojské programy, 

backdoory apod.). Ty totiž vzhledem ke svému aktivnímu charakteru (schopnost získávat či zneužívat 

data) představují pro uživatele minimálně stejné nebezpečí jako destruktivní viry. Navíc dochází 

k bourání hranic mezi jednotlivými kategoriemi škodlivých kódů, takže jen málokterý z nich je 

možné bez zaváhání zařadit do kategorie „virus“, "trojský kůň" apod. Antivirové programy jsou 

nuceny především kopírovat vývoj na poli škodlivých kódů a reagovat na požadavky i potřeby 

uživatelů. Přesto se snaží virovým kalamitám aktivně předcházet třeba právě implementací 

heuristické analýzy. Mnohdy se jim to úspěšně daří a mnoho antivirových systémů dokázalo 

detekovat kódy ihned po jejich vytvoření. Jenomže mnozí uživatelé neměli aktualizované antivirové 

programy, jiní je měli špatně nastavené a další prostě jen nedbali varování: Pozor příloha může být 

nebezpečná! Proto se potvrdilo staré pravidlo, které říká: „Největší bezpečnostní problém se nachází 

mezi židlí a klávesnicí“. 
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Obrázek č. 3: Složitost viru Brain(1986) [17] 

 

 

 

Obrázek č. 4: Složitost viru Bagle(2004) [17] 

 

 

2.4 Viry, antiviry a opera ční systémy 
Operačním systémům dlouhodobě kralují Windows a není důvod domnívat se, že by tomu 

v budoucnu mělo být jinak. Pokud se podíváme například na statistiky návštěvnosti sledovaných 

předních českých webů jednotlivými operačními systémy za pomoci monitorovací služby 

Navrcholu.cz [9], zjistíme následující: 
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  rok 2004 rok 2005 rok 2006 

Microsoft Windows  97,68 % 97,79 % 98,32 % 

 MS Windows XP* 60,87 % 70,52 % 78,94 % 

 MS Windows 2000* 15,65 % 12,79 % 9,70 % 

 MS Windows 98* 16,67 % 11,39 % 7,52 % 

 MS Windows Me* 2,46 % 1,67 % 1,17 % 

 MS Windows NT* 1,08 % 0,62 % 0,32 % 

 MS Windows 95* 0,70 % 0,37 % 0,20 % 

Unix a odvozené  1,39 % 1,18 % 0,84 % 

Apple Mac  0,64 % 0,77 % 0,64 % 

Neurčené či neurčitelné OS  0,25 % 0,20 % 0,19 % 

Mobilní zařízení  0,01 % 0,01 % 0,01 % 
 

* podíl je udávaný v procentech ze všech OS 

Tabulka č. 1: Statistika používaných operačních systémů [9] 

 

Statistika vyjadřuje rozdělení podle návštěv serverů a zahrnuje operační systémy, které jsou 

typicky používané především koncovými uživateli, nikoli na serverech. Můžeme říci, že získané 

výsledky plně korespondují s celosvětovým trendem používaných operačních systémů. 

 Z důvodů drtivé vedoucí pozice Windows se i tvůrci virů zaměřují z 99,9% na napadání 

tohoto systému. Důvod je jednoduchý: Jediným virem postihnout co nejvíce uživatelů. Ruku v ruce 

s tímto trendem se orientují i antivirové programy, které se snaží chránit soukromí a data uživatelů 

osobních počítačů, firem a jiných institucí. Antiviry však zachází v ochraně ještě dál. Například řada 

mailových serverů je provozuje a snaží se tak zabránit infikovaným souborů, aby se vůbec k uživateli 

dostaly. Bohužel i tato snaha pomoci koncovému uživateli začíná v poslední době narážet – posílané 

soubory jsou zašifrované, a tudíž je nelze kontrolovat na serveru a opět záleží na uživateli jak on sám 

se bude bránit proti škodlivým kódům. 
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3 Rozhraní 

Rozhraní jako obecný pojem můžeme chápat různě. V podstatě se však vždy jedná o styk mezi 

vstupními a výstupními elementy. Z hlediska softwarového rozhraní nabývá toto slovo několika 

významů: 

API: [10] Jedná se o zkratku z anglických slov application programming interface, což 

znamená rozhraní pro programování. Obecně se jedná o sbírku funkcí, procedur, tříd 

a metod nějakého již implementovaného uceleného kusu kódu. Může se jednat o různé 

knihovny programů nebo i operačního jádra. Jednotlivá API bývají většinou 

standardizována a programátor je může v programu libovolně používat bez nutnosti se 

vázat na hardwarové zázemí počítače. 

Komunikační protokol mezi programy nebo mezi částmi programu: [11] Jde o soubor 

syntaktických a sémantických pravidel, která určují výměnu informací-dat mezi nejméně 

2 entitami. Tyto entity mohou být spojeny například za pomoci počítačové sítě, ale může 

je spojovat i sdílení dat v paměti počítače. Použité protokoly mohou být opět 

standardizované, nebo i soukromé, jaké si navrhne sám programátor ve svých 

programech. Obecně komunikační protokol mezi programy zahrnuje: způsob navazování 

komunikace, adresování, přenos dat, zpracování chyb, řízení toku komunikace 

a přidělování prostředků. 

Grafické uživatelské rozhraní: [12] Jinak řečeno GUI – zkratka z anglických slov Graphical 

User Interface. Usnadňuje uživateli práci s programy prostřednictvím grafické prezentace 

určitých činností pomocí oken, dialogových rámečků, ikon, menu a dalších grafických 

prvků. Uživatel nemusí nutně znát příkazy pro komunikaci s počítačem a jejich syntaxi. 

Jedná se o nadstavbu v různých obdobách dříve velmi rozšířeného příkazového řádku.  

 

Abychom mohli vytvořit snadno rozšiřitelný antivirový program pracující nad již 

implementovaným jádrem antiviru a jeho uživatelské rozhraní, budeme se muset zabývat všemi třemi 

předcházejícími významy softwarového rozhraní. 

3.1 Funkční jádro antiviru 

Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro antivirové jádro. Jádro samotné tedy není vytvářeno, ale je 

použito již existující[8]. O jádru můžeme říci, že  využívá hned několik nejmodernějších technologií 

zmiňovaných v kapitole 2.2. 

Mezi techniky, které jádro používá, kromě standardních detekčních algoritmů na bázi vzorků 

a dekompresorů archivních souborů, patří dynamická emulace kompilovaných i interpretovaných 
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programů, statická, dynamická i tzv. run-time heuristika a negenerické i generické dekodéry 

programů se šifrovanými obálkami. Kód jádra je interně optimalizovaný pro potřeby dnešních 

počítačů. Dovede využívat schopností paralelního zpracování dat, a tak vyniká velmi vysokou 

rychlostí a může si dovolit provádět i hlubší analýzy. Jeho antivirová databáze umožňuje používat 

tzv. inkrementální update a aktualizovat se tak po částech, což je výhodné při připojení k internetu, 

kde uživatelé stahují pouze doplňky k databázi a ne vždy celou databázi. Jádro je napsáno 

v programovacím jazyce C/C++ a místy pomocí asembleru. Je možné jej využít na serverech např. 

pro kontrolu pošty, tak i pro ochranu domácích PC. 

3.2 Volba operačního systému 

a implementačního jazyka 
Jak bylo osvětleno v podkapitole 2.4, viry jsou z drtivé většiny vyvíjeny pro operační systém 

Windows. Pokud opomeneme sofistikované použití na serverech, které jsou provozovány 

na Unixových operačních systémech, zbývá nám vytvořit program pod operačním systémem 

Windows.  

Implementačním jazykem byl zvolen jazyk C/C++, který je mezi vývojáři značně rozšířený. 

S tím souvisí dobrá dostupnost překladačů, nápověd a vzorových ukázek kódu pro různé platformy. 

Tato volba jazyka a jeho dostatečná podpora pro vývojáře by nám měla usnadnit vývoj a případné 

rozšiřování programu na libovolné operační systémy. My se však zatím spokojíme s platformou 

Windows. V C/C++ je napsána spousta knihoven, které můžeme použít, pokud si nevystačíme 

se standardní knihovnou.  

Největší význam má C u programů spíše nízkoúrovňových, rychlých, přenositelných 

a bez grafického rozhraní. V současné době se význam čistého C pomalu zmenšuje zejména ve 

prospěch C++, které vyniká objektovým přístupem, lepším použití pro grafické rozhranní atd. 

Kombinací rychlosti jazyka C a grafického rozhranní C++ dostáváme tedy ideální kombinaci pro naše 

potřeby. 

3.3 Volba API 
V operačním systému Microsoft Windows se pro veškerou komunikaci se systémem a mezi 

jednotlivými programy používá Windows API – zkráceně WinApi. V současné době existuje celá 

řada jeho nadstaveb. Jmenujme si například: ATL, MFC, WTL, multiplatformní wxWidgets atd. My 

se však chceme zaměřit na co nejmenší systémové nároky a rychlost programu, takže si pro jeho 

implementaci zvolíme „nízkoúrovňové“ WinApi, které je velmi obsáhlé a dobře zpracované rozhraní. 
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V dnešní době se nejvíce používá verze Win32. Číslo 32 značí, že se pracuje na 32bitech, nicméně je 

plně zpětně kompatibilní s předcházejícími verzemi.  

 Jedná se o tisíce funkcí, které nám umožní provádět různé akce, aniž bychom tyto funkce 

museli vymýšlet. Dále umožňuje používat datové typy a struktury OS Windows. Uveďme si zde 

alespoň některé oblasti, které rozhraní WinApi pokrývá [3]: bezpečnost, čas, dynamické knihovny, 

komunikace, konzoly, kreslení základních grafických útvarů, manipulace se schránkou, manipulace 

se systémovou registrační databází, multimediální služby, Odlaďování, procesy a toky (vlákna), 

resources, roury a poštovní přihrádky, sítě, sledování událostí, služby, soubory, správa oken, správa 

paměti, strukturovaná obsluha výjimek, synovské prvky, systémové informace, tisk, vstup od 

klávesnice a myši a mnohé další. Ve Windows 1.0 mělo API kolem 450 funkcí, dnešní API jich 

obsahuje tisíce. 

 Ve WinApi lze napsat malý, relativně jednoduchý program bez výrazné ztráty produktivity 

a na druhou stranu s trvalým ziskem jeho efektivnosti. Především z hlediska minimalizace nároků 

na paměť a další systémové zdroje. Týká se to především programů běžících (většinou na pozadí) 

po celou dobu běhu operačního systému. Každý nemá doma superpočítač a může pro něj být 

zajímavé, jestli pár takových programů běžících na pozadí zabere každá řekněme o 10 MB více 

paměti, a další rozdíl se projeví ve využití ostatních systémových zdrojů proto, že k vytvoření 

prázdného okna je použita například knihovna MFC. 

 Pro uchovávání vnitřních nastavení programu a jiných dat při vypnutí či restartu aplikace lze 

s výhodou využít databázi registrů, která je pro takové účely ve Windows navržena. 

 Protože chceme psát program, který by měl být rychlý a neklást vysoké nároky na systémové 

prostředky, vychází nám WinApi svou specifikací velmi vstříc. 

3.4 Modulární (pluginová) aplikace 
Pokud chceme, aby výsledný program byl snadno rozšiřitelný a modifikovatelný, nabízí se nám 

možnost použít zásuvných modulů – tzv. pluginů. Tato rozhodnutí se jeví jako výhodná například 

při aktualizaci programu, kdy není zapotřebí, pokud se daný update provádí z internetu, stahovat celý 

program, ale pouze jeho část. 

 Dále je zapotřebí si stanovit podobu zásuvných modulů. Pokud jsme si však vybrali pro 

implementaci rozhraní WinApi a implementační jazyk C/C++, jeví se jako ideální varianta použít 

formát dynamických knihoven, protože tyto knihovny byly stavebními kameny Windows již 

od prvních verzí tohoto systému. 

 Vytvoření dynamické knihovny [21] bývá většinou jednodušší, než tvorba celé aplikace. 

Bývá tomu tak proto, že dynamické knihovny obsahují pouze skupinu funkcí, které využívá jakákoliv 

aplikace. Aby mohly aplikace volat funkce dynamických knihoven, musí být obraz DLL souboru 

nejprve namapován do adresového prostoru volajícího procesu. Dá se toho dosáhnout dvěma 
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způsoby: buď implicitním připojením při zavedení aplikace nebo explicitním připojením v době běhu 

programu. Pro námi vyvíjenou aplikaci bude vhodnější použít explicitní připojování a odpojování 

zásuvných modulů, protože při startu aplikace nikdy nevíme kolik a jaké moduly budeme zavádět. 

3.5 Návrh programu,  modulů a  jejich vzájemná 

komunikace 

Při použití zásuvných modulů musí vždy existovat hlavní aplikace, která bude jednotlivé moduly 

spouštět, ukončovat a umožní jim komunikovat s ostatními moduly. Tuto aplikaci budeme nazývat 

Plugin Interface – zkráceně PI. Po zavedení libovolného modulu, by měl mít modul k dispozici 

vlastní prováděcí vlákno systému, aby se tak mohl stát do jisté míry samostatným. Z tohoto 

předpokladu vyplývá i návrh jednotlivých pluginů, které musí vždy exportovat 3 funkce, které se 

provádí v následujícím pořadí: 

PluginInit: Tuto funkci vykoná vlákno programu PI před samotným spuštěním modulu. Předá 

mu funkce pro komunikaci a zinicializuje jeho nezbytné součásti, které jsou nutné 

pro jeho běh.  

PluginThreadFunc: Jedná se o funkci, která je srdcem daného modulu. Při spouštění modulu je 

nejprve vytvořeno nové vlákno, které je spuštěno nad touto funkcí a tím je toto vlákno 

danému modulu přiřazeno.  

PluginUninit: Tato funkce je vykonávána při ukončování běhu modulu. Provádí ji vlákno PI, 

ale až v době kdy je hlavní vlákno modulu vykonávající funkci PluginThreadFunc 

ukončeno. 

 

Ke každému modulu se při jeho spouštění vytvoří prioritní fronta zpráv, z které bude přijímat 

požadavky na svou činnost. Komunikace mezi moduly by měla být prováděna zasíláním 

jednoduchých struktur, tzv. zpráv do front jednotlivých modulů. Zprávy by měly obsahovat 

následující informace: 

- od koho zpráva přichází, aby bylo možné zaslat odpověď 

- prioritu dané zprávy, podle níž bude zpráva zařazena do fronty příjemce 

- typ zprávy – co se po příjemci požaduje aby vykonal 

- data – jejich obsah je určen typem zprávy a nemusí být vždy součástí zprávy 

  

Z důvodů rychlé komunikace s ostatními moduly by se hlavní vlákna modulů neměla zdržovat 

s vykonáváním složitějších operací, aby nedocházelo k zbytečnému čekání ostatních modulů 

na odpověď. Řešením tohoto požadavku je vytvářet si další vlákna na náročnější práci(převážně 

z časového hlediska). Průběh činnosti hlavního vlákna modulu by měl vypadat následovně: 
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Obrázek č. 5: Obecný návrh činnosti hlavního vlákna modulu 

 

Pro běh programu je zapotřebí si stanovit základní moduly, bez kterých nelze program spustit 

a provozovat. Nyní si je vyjmenujeme a popíšeme jejich činnost: 

3.5.1 CC 

Zkratka anglických slov Control Center. Tento modul bude mít za svůj cíl nabízet služby ostatních 

modulů uživateli. Po svém spuštění přidá do panelu systém tray ikonu signalizující spouštěný 

program. Jednotlivé moduly mu pak budou moci poslat text, který chtějí umístit do menu, které se 

rozvine po kliknutí na ikonu v tray. S daným textem budou modulu CC posílat i pozici a zanoření 

v menu, kam má být odkaz umístěn. Dále mu předdefinují zprávu – jakého typu a komu má být 

zaslána, pokud byla zvolena právě jejich textová položka. 

3.5.2 SCAN 

Modul, který se bude starat o samotnou kontrolu souborů, paměti a dat obecně. SCAN bude načítat 

při svém startu jádro antiviru a s ním i databázi virových vzorků, kterou toto jádro používá. Pokud 

přijde tomuto modulu požadavek na kontrolu pozřeného objektu, či objektů, modul vytvoří nové 

vlákno s vlastní frontou zpráv, které bude dle požadované priority vytížení PC komunikovat s žadateli 

Vytvoření vlákna 

Vnitřní inicializace modulu 

Zjištění kontaktů na ostatní moduly, které bude modul 
potřebovat pro svou činnost 

Výběr první zprávy z přiřazené fronty zpráv,  
případně čekání na první příchozí zprávu 

Vykonání časově 
nenáročného úkolu 

Vytvoření nového vlákna a 
předání mu požadavků na 

činnost časově náročného úkolu 

Ukončující zpráva 

Odstranění již nepotřebných struktur  
vytvořených za běhu vlákna 

Ukončení vlákna 
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kontroly a provádět kontrolu příchozích objektů. U prováděné kontroly bude možné nastavovat: 

úroveň kontroly, jestli se má provádět úplná analýza, zda se má používat při kontrole emulace atd. 

podle možností jádra. U kontroly souborů se posílají danému vláknu pouze jména souborů. Počet 

současně zpracovávaných požadavků na kontrolu objektů nebude omezen, pouze se časová délka 

jednotlivých kontrol prodlouží. Pokud SCANu přijde zpráva od modulu UPD, že se zaktualizovala 

databáze virových vzorků, bude třeba pozastavit všechna vlákna, která do antivirového jádra 

přistupují, provést znovunačtení tohoto jádra – tím vyměnit stávající databázi vzorků za nově 

staženou a opět pozastaveným vláknům povolit jejich činnost. 

3.5.3 UPD 

Modul, který bude provádět update(aktualizaci) ze serveru. Aktualizace může být nastavena 

na automatickou, kde se o její provádění v nastavených časových periodách bude starat sám modul, 

nebo ji bude možno provádět ručně. U obou případů však bude muset být nastaveno jméno serveru 

a přístupový klíč. Bude možno nastavovat parametr určující, zda se mají stahovat nové moduly 

nalezené na serveru. Aktualizace bude provádět stahování nových souborů virové databáze a těch 

nových modulů, které budou nastaveny, aby se spouštěly při startu aplikace, popřípadě nové moduly, 

které UPD ještě nezná(pokud je nastaven příslušný parametr). Potřebné informace o modulech, které 

bude aktualizovat si vyžádá od správce modulů – PI.  

Po stažení dat ze serveru se modul rozhodne, jakou akci bude provádět. Pokud stáhne jenom 

virovou databázi, uvědomí o jejím stažení modul SCAN. Pokud však stáhne novou verzi některého 

z používaných modulů či zcela nový modul (bude muset uvědomit správce modulů - PI o novém 

modulu), musí se provést restart modulů, při kterém budou novější soubory s moduly vyměněny 

za staré. Při stažení nové verze PI, se bude muset provést restart celé aplikace a případně opět výměna 

všech nově stažených souborů za staré, bez nutnosti restartovat celý operační systém. Protože modul 

UPD nebude vědět, které všechny další moduly jsou zároveň s ním spuštěny, požádá o restart modulů 

či celé aplikace zprávou správce modulů – PI, který potřebné informace bude mít. 

3.5.4 GUI 

Modul, který bude usnadňovat grafickou prezentaci nastavení a ovládání námi tvořené aplikace 

za pomoci oken, dialogových rámečků, ikon, menu a dalších grafických prvků. Bude mít na starost 

i jazykovou lokalizaci – dle nastavení. Podle nastavení v registrové databázi načte příslušný soubor 

všech textů aplikace v určeném jazyce. Pokud ostatní moduly budou potřebovat libovolný text, 

zažádají o něj právě modul GUI. V tomto modulu budou implementována převážně dialogová okna, 

která si budou vyvolávat ostatní moduly pro vizualizaci: nastavení aktualizace, nastavení spouštěných 

modulů, okno pro nastavení parametrů kontroly a výběr kontrolovaných souborů, zobrazování 

výstupu kontroly atd.  
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Při volbě grafického rozhraní ani v tomto případě nemusíme chodit daleko. WinApi obsahuje 

tzv. GDI [13] – Graphics Device Interface, které má na starosti reprezentaci grafických objektů, 

a jejich transformace do výstupních zařízení jako jsou monitory, nebo tiskárny. GDI není přímo 

zodpovědné za vykreslování oken, menu, atd. - to je vyhrazeno pro uživatelský subsystém, který 

se nachází v knihovně Winapi user32.dll a je na GDI postavený, nicméně jde o implementaci 

rychlého a na systém nenáročného rozhraní umožňující tvorbu 2D obrazů, které s uživatelským 

subsystémem podporuje WinApi v komunikaci s uživatelem. V dnešní době se používá vylepšená 

verze GDI+, které je rozšířeno o mnohé grafické funkce. O Principech návrhu grafického 

uživatelského rozhraní blíže hovoří podkapitola 3.7 

3.5.5 PI 

Výše jmenované moduly budou spouštěny za pomoci Plugin Interface. PI bude nabízet modulům 

různé funkce, o které si mohou zažádat. Již při zavádění libovolného modulu obdrží tento modul 

funkce pro práci s jemu vytvořenou frontou tak, aby mohl komunikovat s ostatními moduly 

a samotným PI. Do komunikačních funkcí patří funkce pro vytvoření fronty, zrušení fronty, hledání 

kontaktů dalších modulů, odeslání a příjem zprávy. Na požádání PI bude zasílat pracovní adresář, 

z kterého byla aplikace spuštěna, dále pak funkce pro práci se systémovou registrační databází. Plugin 

Interface komunikuje s modulem UPD – bude ho informovat na požádání o aktuálně spuštěných 

modulech – modulech, které bude UPD aktualizovat. Při stažení nového modulu bude UPD 

požadovat po PI, aby si jej zapsal do databáze modulů a umožnil modulu se spouštět. 

Pokud jakékoliv moduly budou chtít ukončit aplikaci či ji restartovat (v případě modulu UPD 

restartovat s výměnnou nově stažených souborů), budou posílat zprávu PI, protože tato jediná část 

aplikace bude přesně vědět, které všechny moduly běží a může je požádat o korektní ukončení jejich 

práce. 

3.5.6 Ukázka komunikace mezi částmi programu 

Na následujícím obrázku číslo 6 je naznačena komunikace mezi jednotlivými základními moduly, 

případně komunikace modulů s PI. Objekt popsaný písmeny ?? znázorňuje libovolný nový další 

modul. Tento modul musí bezpodmínečně komunikovat s PI, avšak jeho další komunikace s ostatními 

moduly není nikterak nutná a závisí pouze na tom, jestli nový modul chce využívat jejich činností.  
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Obrázek č. 6: Ukázka komunikace mezi jednotlivými moduly 

3.6 Návrh programu pro víceuživatelský 

operační systém 

Pokud bychom návrh aplikace prováděli s cílem jednouživatelského operačního systému, byl by tento 

návrh zcela dostačující. Cílená platforma Windows však dnes běžně podporuje víceuživatelský 

přístup (víceuživatelským operačním systémem rozumíme systém, kde je ve stejný čas přihlášeno 

více uživatelů – např.: Windows Server 2003, Windows XP atd.) do jednoho systému. To ovšem 

znamená, že každý z přihlášených uživatelů by si spouštěl svou instanci programu. Na první pohled 

zde není žádný problém. Při bližším zkoumání ovšem zjistíme, že samotné jádro antiviru (převážně 

jeho rozsáhlá databáze vzorků virů) zabírá nemalé systémové prostředky. Jedná se zejména 

o spotřebovanou paměť. Aktuální hodnota takto zabrané paměti jádra se pohybuje okolo 40 MB 

a předpokládá se, že se zvětšující se databází vzorků se její velikost bude ještě nepatrně zvětšovat.  

40 MB spotřebované paměti v dnešní době neznamená žádné vyšší nároky. Pokud si ovšem 

představíme, že se bude program spouštět několikanásobně a paměť se nám začne spotřebovávat 

v násobcích 40 MB, začíná se tato skutečnost jevit jako problém, který bychom neměli připustit. 

Řešením této nepříjemné situace je spouštět při startu PC program, který se spustí pouze jednou 

a bude se o jádro antiviru starat – nabízet jeho služby spouštěným jednotlivým instancím programu 

PI. V Systému Windows již pro námi potřebnou činnost existuje komponenta zvaná služba (anglicky 

service). Služba může být nabízena v rámci jednoho počítače, nebo i celé počítačové sítě. Počítač 

nebo proces, který službu využívá, se nazývá klient, architektura, která používá tento princip, se 

nazývá klient-server. Pro naše potřeby si vystačíme s programem – serverem, který bude poskytovat 

své služby na jednom počítači. Klienty v tomto případě budou procesy – instance programu PI. 

Při této úpravě nám z původního návrhu zmizí modul SCAN, který se doposud staral o jádro 

antiviru. Jeho výše popisovaná činnost bude součástí služby. Činnost modulu UPD se v souvislosti 

s popisovanými úpravami jeví jako zbytečně opakovaná pro každé spuštění PI, a tak se i činnost 

tohoto modulu přesune do navrhované služby. 

Posledním krokem změn je nutnost určení komunikace ostatních komponent se službou a druh 

komunikace. Aby každý modul nemusel řešit komunikaci individuálně, je rozumné implementovat 

PI 

SCAN GUI UPD 

?? 

CC 
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sadu funkcí pro komunikaci se službou v PI a tuto sadu nabízet k dispozici ostatním modulům. Služba 

tak bude přijímat a vyřizovat požadavky pouze od jednotlivých instancí PI.  

Názorně si můžeme prohlédnout rozdíl mezi původním a poupraveným návrhem 

pro víceuživatelské operační systémy na obrázcích číslo 6 v podkapitole 3.5.6 a číslo 7 v podkapitole 

3.6.2. 

3.6.1 Komunikace mezi procesy 

Pro meziprocesní komunikaci navrhované služby a PI nám nabízí systém Windows několik možností: 

zprávy, roury, sdílená paměť, atomy, clipboard, sockety, mailsloty, DDE, COM, RPC a další. Nyní si 

několik nejpoužívanějších komunikací okrajově popíšeme [3], [19]:  

zprávy: Tato systémová komunikace je podporována procesy, které si zaregistrují třídu okna. 

Jedná se tak o zasílání zpráv mezi okny. V našem případě by to znamenalo vytvořit 

v každém procesu okno (které by nemuselo být viditelné) a pomocí něj komunikovat. 

roury: Jejich použití je více známé na systémech unix/linux. O rourách existují celé API, 

ale pro krátké představení můžeme říct, že roura je v obou procesech prezentována jako 

soubor. Na straně jednoho procesu z tohoto „souboru“ čteme a na straně druhého 

zapisujeme. Množství přenesených dat rourou není nikterak limitován. Každá roura také 

obsahuje malou vyrovnávací paměť. Data zapsaná do roury tak mohou být chvíli 

uchovány v paměti systému (nepatří žádnému procesu) dokud si je druhá strana nepřečte. 

Paměť je ale limitovaná a pokud dojde, musí proces, který do roury zapisuje počkat až si 

druhá strana data vyzvedne. Toto čekání často bývá největším zdrojem uváznutí. Velikost 

vyrovnávací paměti však lze nastavit a s omezeními počítat. 

sdílená paměť: Sdílená paměť jako taková vymizela s Windows 95 díky izolaci procesů. 

Win32 procesy jsou izolované, takže není možné jakýmkoliv přímým (myšleno pomocí 

ukazatele) způsobem vstupovat do paměti cizího procesu. Můžeme však využít přístupu 

mapování souboru do paměti. Mapování souboru umožňuje procesu nahlížet na obsah 

souboru jako na kus paměti v jeho adresovém prostoru. Proces pak může jednoduše 

přes ukazatele číst a modifikovat soubor. Když více procesů přistupuje ke stejnému 

mapování souboru, každý dostane ukazatel do vlastní paměti. Procesy musí používat 

synchronizaci, např. semafor, pro vyvarování se poškození dat. Speciální případ 

mapování souboru je pojmenovaná sdílená paměť. Pokud se jako mapovaný soubor zadá 

systémový swapovací soubor, je mapovaná paměť sdílenou pamětí - velmi efektivní 

sdílení dat (komunikace) z hlediska rychlosti. Mapování souboru lze použít jen mezi 

procesy na lokálním počítači. 

atomy: Jsou dnes již starší záležitostí, ale fungují stále spolehlivě. Jsou výhodné pro předávání 

řetězcových hodnot, které se do výše popisovaného systému komunikace pomocí zprávy 
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nevejdou. Místo tedy abychom předávali řetězec, alokujeme atom a předáváme číslo 

atomu. Druhá strana si atom vyzvedne. Je dobré, když se obě strany domluví, kdo atom 

nakonec smaže. Většinou je ideální, když atom smaže příjemce. 

clipboard: Jedna z mála technik, které nynější Windows zdědily po Win3.1. Služba se dosud 

ovládá naprosto stejně jako tehdy. S tím rozdílem, že tehdy se používala sdílená paměť, 

která skutečně byla sdílená, dnes je Clipboard emulovaný a interně používá některou zde 

již výše uvedenou techniku. Clipboard je vhodné opravdu spíš používat pro Copy a Paste 

a nepokoušet se jej používat o nějakou komplexnější komunikaci mezi procesy. 

sockety: Využívají síťové spojení TCP/IP jak v rámci jednoho počítače, tak i mezi různými sítí 

propojenými počítači. Vlastní komunikace je podobná jako u rour. Výhodou použití 

socketů je komunikace mezi procesy běžící na jiných strojích. Tuto možnost rozhodně 

nemá sdílená paměť a u rour je toto možné jen u nazvaných rour v rámci sítě Microsoft 

Network. 

mailsloty, DDE, COM, RPC a další: Dnes se již tyto techniky příliš nepoužívají pro 

komunikaci mezi procesy, takže se jimi nebudeme zabývat. 

 

Z uvedeného přehledu se pro námi zvolené potřeby spojení mezi jedním serverem a 

neomezeným množstvím klientů zdají být vhodné dvě možnosti: roury a sockety. Pro použití spojení 

dvou procesů na jednom počítači si můžeme uvést následující názorné srovnání dle [20] z systému 

Unix, které principielně odpovídá i ostatním systémům: 

 

Test zpoždění:  

- 1 milion opakování  

Metoda Průměrné zpoždění (us) 

roura 5,9 

socket 11,4 

Tabulka č. 2: zpoždění rour a socketů [20] 

 

Test propustnosti:  

- 1 milion opakování  

 - velikost dat: 1kB 

 - velikost bloku 1kB 

Metoda Průměrná propustnost (MB/s) 

roura 142 

socket 95 

Tabulka č. 3: propustnost rour a socketů [20] 
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Z výše uvedeného srovnání vychází jako vítěz pro komunikaci v rámci jednoho počítače 

jednoznačně metoda používající roury. Z tohoto důvodu jsou pro implementaci zvoleny roury. 

Po obecném navázání komunikace je pro rychlejší přesun dat možné vytvořit sdílenou paměť 

a data přesouvat pomocí ní. Například výměna struktur potřebná pro kontrolu souborů se jeví jako 

žádoucí akce, kde se využije sdílené paměti. 

3.6.2 Ukázka komunikace mezi službou, programem a moduly 

Výše jmenované základní moduly spolu s PI a službou budou tvořit základní celek, který je snadno 

rozšiřitelným antivirovým programem. Lze k němu dle výše popsaného návrhu modulu vytvářet další 

moduly, a tak tento program vylepšovat a přizpůsobovat požadavkům uživatelů. S výhledem 

do budoucna můžeme uvažovat o modulech starajících se například o mailové klienty a různé další 

bezpečnostní štíty, které budou ochraňovat náš počítač. Na následujícím obrázku je naznačena 

komunikace mezi jednotlivými základními moduly(GUI – Graphical User Interface, CC – Control 

Center, SCAN – Scan, UPD – Update), případně komunikace modulů s PI(Plugin Interface) 

a komunikace případných více instancí PI se službou. Objekt popsaný písmeny ?? znázorňuje 

libovolný nový další modul. Tento modul musí bezpodmínečně komunikovat s PI, avšak jeho další 

komunikace s ostatními moduly není nikterak nutná a závisí pouze na tom, jestli nový modul chce 

využívat jejich činností.  

 

 

Obrázek č. 7: Ukázka komunikace mezi jednotlivými moduly, PI a službou  

PI 

GUI 

?? 

CC 

PI 

GUI 

?? 

CC 

PI 

GUI 

?? 

CC 
SCAN 

Služba 

UPD 



 23 

3.7 Principy návrhu grafického uživatelského 

rozhraní 
Grafické rozhraní umožňuje řízení(v našem případě aplikace), které lze rozdělit na zadávání povelů 

a dat, i když někdy tyto kategorie splývají. Druhou nejvýznamnější rolí grafického rozhraní je 

prezentace výstupu zpracování. Budeme se tedy zabývat vstupním a výstupním rozhraním, 

prostřednictvím kterých probíhá interakce s uživatelem. 

  Podle [1], [2] a [14], z kterých čerpá tato kapitola i její další podkapitoly, můžeme říci, že při 

snaze co nejvíce vyjít vstříc uživatelům je nutné si uvědomit zejména omezení, která lidské vnímání 

má. Jedním z nich je např. omezující počet současně prezentovaných informací. Mezi techniky, které 

se tento nedostatek snaží odstranit patří zejména omezení různorodosti interpretovaných dat s cílem 

dosáhnout snadnějšího vnímání za pomocí redukování dočasných či okrajových dat pro zvýraznění 

podstatných informací a prvků. Dalším lidským omezením je rychlost vnímání a analýzy přijímaných 

dat. Proto je potřeba volit reprezentaci dat blízkou vnitrním mentálním modelům většiny uživatelů, 

kterou nebude náročné do těchto modelů převést. Omezujícím faktorem jsou také zažité vzory 

chování uživatelů.  

  Při návrhu zejména vizuální prezentace dat je nutné mít na paměti například i vnímání barev 

uživatelem, nedokonalosti lidského oka způsobující optické klamy a další omezení daná osobou 

uživatele. 

  Lze říci, že uživatelé obecně preferují jim vnitřně blízké způsoby prezentace dat a řízení 

aplikací, kde velmi podstatnou roli hraje předchozí zkušenost s podobnou aplikací. Pokud pro tvorbu 

grafického uživatelského rozhraní použijeme rozhraní WinApi, jak jsme se již výše rozhodli, máme 

zaručeno, že uživatelé se s prvky obsaženými v našem grafickém rozhraní již mnohokrát setkali 

a jsou zvyklí na jejich používání. Na obrázku 8 je ukázka GUI používaného v systému Windows XP.  
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Obrázek č. 8: MS Excel 2007 [18] 

 

3.7.1 Výstupní rozhraní 

Z hlediska prezentace dat a informací jednotlivým uživatelům bychom se měli snažit o zjednodušení 

a posílení procesu přijímání a vnímání informací. Míra dosažení tohoto požadavku je přímo závislá 

na znalosti principu lidského vnímání a chování. 

 Při řešení výstupu se většinou jedná o vizualizaci dat. Uživatel aplikace sleduje a zkoumá 

vizuální objekty a jejich vzájemné vztahy a vazby, které zastupují příslušná data. Tyto vizuální 

objekty mohou zastupovat objekty v prezentovaných datech, případně vlastnosti těchto objektů. 

Pro výběr typu prezentace bude významný počet těchto prvků, který je v rozmezí od jediného objektu 

přes jejich vybranou množinu až k úplnému celku(například při výběru souborů pro kontrolu). 

Pro efektivní prezentaci je vhodné využít také data vyšší úrovně vztahující se k datum nižší úrovně. 

Ta mohou mít zásadní vliv např. na počet zobrazovaných prvků.  

 Různé úlohy mohou vyžadovat různou míru interaktivních zásahu ze strany uživatele. Tato 

musí být nutně promítnuta do návrhu výstupního rozhraní. Minimální požadavky mají zejména 

systémy realizující jasně definované a opakující se úlohy. Naopak vysokou míru interakce lze nalézt 

u podpůrných systému, které pouze usnadňují uživateli řešení úkolu. V našem případě se tedy bude 

jednat spíše o minimální požadavky ze strany uživatele, protože aplikace antiviru by měla být 

schopna běžet sama bez složitého nastavování a tuto interakci vyžadovat až při zjištění infiltrace 

virem, případně při snaze uživatele vyvolat ruční kontrolu. 

 Při návrhu rozhraní je nutné si uvědomit, že jej vytváříme pro určitou cílovou skupinu 

uživatelů, jejíž charakteristiku musíme brát v úvahu. Na tvorbu rozhraní budou mít vliv zejména 
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následující faktory: počítačová gramotnost, znalost zobrazovaného problému, předchozí zkušenosti 

a obecná osobní charakteristika. 

 

Obrázek č. 9: Windows Vista – Aero [18] 

 

 Formy prezentace dat uživateli lze rozdělit na textové, strukturální(tabulky, seznamy), 

grafické, zvukové, eventuálně další využívající ostatní lidské smysly (hmat, čich, chuť). Většina 

současných systémů je však hybridní a kombinuje více postupu (zejména první tři uvedené). 

U grafických forem sdělení informace či dat uživateli můžeme využít několika dimenzí zobrazení 

a jednotlivých prvků: poloha grafického elementu, tvar, barva, hodnota(popis), velikost, textura 

a orientace(otočení). Jako další dimenzi grafické reprezentace můžeme chápat čas, který vnáší 

do zobrazování pohyb – např. při užití animací či zobrazování průběhů libovolných akcí. 

Mezi základní atributy sdělení informací či dat uživateli za pomoci zvukové formy můžeme 

považovat: frekvence, délka, hlasitost, zabarvení a časový průběh(zrychlení) – v našem případě 

použití bychom mohli mluvit o zvukovém varovném signálu při nalezení infiltrace virem. Další 

formy sdělování jako jmenovaný hmat, chuť a čich jsou sice velice lákavou ideou, avšak vzhledem 

ke stavu současných technologií pouze ideou. Výjimku tvoří sofistikované aplikace věnující se 

postiženým lidem – např. nevidomým.  

3.7.2 Vstupní rozhraní 

Mezi hlavní okolnosti, které mohou měnit pohled uživatele na aplikaci patří stupeň požadované 

interakce. Pokud aplikace nemusí, ale přesto uživatele obtěžuje nepatřičnými dotazy, na které musí 

reagovat, nestane se aplikace příliš oblíbenou. To samé aplikaci čeká, pokud nebude uživatele 

informovat o podstatných a důležitých informacích. Ideálním způsobem řešení je možnost nastavení 
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interaktivity – toto však spadá do již popisovaného návrhu výstupního rozhraní a souvisí například 

s počítačovou gramotností obslužných osob. 

 Jako další z důležitých požadavků musíme jmenovat rychlost interakce programu – zatížení 

počítače tímto rozhraním. Musíme se tedy snažit hledat kompromis mezi graficky naprosto 

dokonalým rozhraním určeným pro požadovanou skupinu uživatelů a rychlostí odezvy tohoto 

systému. Pokud by bylo toto rozhraní sebelepší, ale uživatel by musel na jeho interpretaci 

zobrazovaných dat čekat zbytečně déle než uzná za vhodné, upadlo by toto rozhraní v zapomnění. 

 Mezi faktory ovlivňující interakci uživatele s aplikací v oblasti řízení jsou kromě samotného 

uživatele především elementy použité pro transformaci dat a myšlenek uživatele do podoby vhodné 

pro ovládání aplikací. Hlavním cílem návrháře vstupní části rozhraní se tak stává jeho maximální 

intuitivnost vzhledem k cílové skupině uživatelů. Podstatné jsou zde především použité nástroje 

a zařízení. Do kategorie nástrojů řadíme programové komponenty a řešení zajištující interakci 

uživatele s aplikací. Zařízení nám pak zastupují příslušná technická vstupní zařízení jako jsou dnes 

zatím standardně klávesnice a myš. 
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4 Popis implementace 

V kapitole návrh rozhraní byly popsány principy a postupy, kterých bylo při implementaci využito. 

Za vývojové prostředí bylo zvoleno Microsoft Visual Studio 2005, protože přispívá k zefektivnění 

práce na projektu a jeho uživatelé s ním mají dobré zkušenosti.  

Vytvářená aplikace se skládá ze dvou samostatných programů(služby, PI) a dvou nezbytných 

modulů(GUI, CC), které je možno do budoucna neomezeně rozšiřovat o další. Hlavní 

naimplementované principy funkce aplikace budou nyní dále popisovány. 

4.1 Služba  

Samotný běh služby můžeme nejlépe popsat následujícím diagramem(její činnost již byla zmíněna 

v kapitole 3.6): 

 

Obrázek č. 10: Diagram průběhu služby 

 

Po inicializaci jednotlivých součástí programu a spuštění potřebných vláken čeká hlavní vlákno 

služby ve smyčce, kde ukončuje již nečinná vlákna, která vznikla jako požadavky jednotlivých 

Událost od systému 

Spuštění služby systémem při startu PC 

Ukončení služby při vypínání PC 

– ukončení vlákna pro aktualizaci, vlákna pro meziprocesní 

komunikaci a odstraní jádra antiviru 

Načtení jádra antiviru – funkce CreateCoreProvider() 

Načtení komponent pro aktualizaci a spuštění vlákna automatické 

aktualizace – funkce UpdateInit() 

Spuštění vlákna zajišťující meziprocesní komunikaci na funkci 

ThreadServer() 

Čekání na událost od systému 

– ukončení, nebo od časovače 

Kontrola a ukončení mrtvých 

vláken požadavků od PI 

– funkce ClearDeadThread() 
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instancí PI, které se již ukončily a zanechaly své požadavky rozpracované. Tuto smyčku hlavní 

vlákno opouští až při zprávě od systému, kdy se má služba ukončit – při vypínání systému. 

Vlákno starající se o automatickou aktualizaci a vlákno zajišťující meziprocesní komunikaci 

jsou si do značné míry podobné. Obě pracují v obdobných cyklech: 

 

Obrázek č. 10: Diagram průběhu vlákna zajišťující automatické aktualizace 

 

 

Obrázek č. 11: Diagram průběhu vlákna zajišťující meziprocesní komunikaci 

 

Událost od systému 

Spuštění vlákna zajišťující meziprocesní komunikaci 

Ukončení vlákna zajišťující meziprocesní komunikaci 

Čekání na událost od systému  

– navázání komunikace na vytvořenou 

instanci roury, nebo od jiného vlákna 

– ukončení činnosti 

Spuštění nového 

vlákna na funkci 

ThreadSlaveServer() 

s parametrem instance 

roury 

Událost od jiného vlákna 

Vytvoření instance pojmenované roury 

Událost od systému 

Spuštění vlákna automatické aktualizace 

Ukončení vlákna automatické aktualizace 

Čekání na událost od systému  

– časovače, nebo od jiného vlákna  

– změna aktualizačních dat, nebo 

ukončení činnosti 

Provedení aktualizace  

– funkce UpdateZAV() 

Událost od jiného vlákna 

Změna aktualizačních dat – perioda 
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Vlákno zajišťující meziprocesní komunikaci popisované diagramem na obrázku č. 11 se chová 

jako neblokující server. Vždy si předvytvoří instanci pojmenované roury a čeká na pokus o navázání 

připojení ze strany programu PI. Aby nemuselo více instancí PI spuštěných současně čekat 

na vyřízení požadavků předchozího PI – neblokoval se server, je vždy spuštěno nové vlákno, kterému 

je spojení předáno a to požadavky vyřizuje. Činnost tohoto vlákna(ThreadSlaveServer) si nyní 

popíšeme: 

 

Obrázek č. 12: Diagram průběhu vlákna vyřizující požadavky PI 

Událost od jiného vlákna 

Rozdělení akcí dle příjmu požadavku od PI 

Spuštění vlákna na funkci ThreadSlaveServer() 

Ukončení vlákna na funkci ThreadSlaveServer() 

PI Start 

Kontrola souborů 

Navázání spojení s instancí PI za pomocí získané instance roury 

Ukončení spojení s instancí PI a zrušení instance roury 

Čekání na událost od řídícího 

vlákna – ukončení, nebo zaslání 

zprávy PI 

Zaslání zprávy své 

instanci PI 

Vytvoření sdílené paměti a následná komunikace 

s instancí PI pomocí ní 

Provedení aktualizace 

funkce UpdateZAV() 

……………………………………… 

……………………………………… 
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Na předchozím obrázku je znázorněna činnost vlákna vykonávajícího požadavky instancí PI 

zasílaných pomocí pojmenované roury. Můžeme si na něm povšimnout požadavku „PI Start“. 

Nejedná se o požadavek v pravém slova smyslu. Takto se jednotlivé instance PI registrují službě. 

Tyto vlákna, na rozdíl od jiných požadavků, nejsou ukončena ihned po provedení požadavku, ale 

dokud se jim náležící instance PI neukončí(viz. výše zmíněná funkce ClearDeadThread) stále existují 

a jsou pomocí nich zasílány hromadné zprávy všem právě spuštěným instancím PI. Jako příklad takto 

hromadně rozesílané zprávy si můžeme uvést aktualizaci. Při jejím započetí, průběhu i ukončení jsou 

všem spuštěným instancím PI tyto informace o průběhu aktualizace zasílány. 

Jako další zajímavou součást činnosti PI můžeme zmínit vytvoření a používání sdílené paměti 

pro komunikaci(obrázek č. 12). Struktura takto vytvářené paměti vypadá následovně: 

 

Obrázek č. 13: Sdílení paměť 

 

Jak se sdílená paměť vytvoří v systému za pomocí swapovacího souboru již bylo zmíněno 

v podkapitole 3.6.1. Námi na obrázku č. 13 uvedená paměť se vytvoří následovně: Služba vytvoří 

soubor jako blok dat v paměti. Dále si zajistí jeho namapování do svého adresového prostoru. Vytvoří 

synchronizační události EventServer a EventClient(z důvodu zajištění nesoučasného zápisu procesů 

do téhož místa pěměti). Naduplikuje tyto události spolu s handle na soubor do adresového prostoru 

procesu s kterým chce takto komunikovat. Do namapované paměti vloží naduplikované události a 

pomocí roury pošle hodnotu naduplikovaného souboru druhému procesu. Ten si za pomocí 

příchozího ukazatele na soubor(sdílenou paměť) vytvoří jeho namapování do svého adresového 

prostoru, vyzvedne v něm uložené ukazatele na synchronizační události, a za jejich pomoci může 

začít se službou komunikovat přes sdílenou paměť. Takto probíhající komunikace v rámci jednoho 

PC mezi procesy je v dnešní době nejrychlejší možná. 

Sdílená paměť 

HANDLE EventServer 

HANDLE EventClient 

 

 

Sdílená data 
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4.2 PI 

Jak by měl program PI pracovat bylo již řečeno v kapitole 3.5.5 a 3.6. Běh takového programu si nyní 

můžeme blíže popsat diagramem na obrázku č. 14. 

 

 

Obrázek č. 14: Diagram průběhu programu PI 

 

Při načítání modulů a jejich spouštění jsou dle specifikace v kapitole 3.5 volány pro všechny 

spouštěné moduly jejich funkce PluginInit(), a pak jsou tyto moduly postupně spouštěny na nově 

vytvářených vláknech na funkcích PluginThreadFunc() odpovídajících daným spouštěným modulům. 

Při ukončování těchto modulů se nejprve počká na skončení vláken přiřazených modulům, a poté se 

pro všechny moduly volají jejich funkce PluginUninit().  

Spuštění instance programu PI 

Spuštění vlákna pro příjem zpráv ze služby a zaregistrování se 

u služby –  funkce PI_ServiceStartCommunication() 

Výběr první zprávy z fronty zpráv,  

případně čekání na první příchozí zprávu 

Vykonání časově 

nenáročného úkonu 

Vytvoření nového vlákna 

a předání mu požadavků na 

činnost časově náročného úkolu 

Ukončující zpráva 

Ukončení a uvolnění načtených modulů 

Ukončení instance programu PI 

Kontrola provádění aktualizace modulů, sebe sama – čekání na 

dokončení aktualizace 

Načtení modulů a jejich spuštění dle nastavení registrů  
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Program PI má k dispozici balíky funkci, které nabízí ostatním modulům. Jedná se například 

o balík pro komunikaci se službou, operace s registry a další. O tyto balíky si moduly mohou zažádat 

prostřednictvím fronty zpráv PI. 

Průběh vlákna pro zaregistrování se a příjem zpráv ze služby si předvedeme na následujícím 

diagramu(obrázek č. 15): 

 

Obrázek č. 15: Diagram průběhu vlákna pro zaregistrování a příjem zpráv od služby 

 

Vlákno pro příchozí meziprocesní zprávy ze služby není nikterak vnitřně ukončováno. Je 

automaticky zrušeno při ukončení procesu systémem. 

4.3 Modul CC 
Činnost tohoto modulu již byla popsána v podkapitole 3.5.1. Modul zpracovává jemu zasílané zprávy, 

a pokud se jedná o předem smluvenou korektní zprávu, tak mění(rozšiřuje, či zmenšuje) menu 

zobrazované uživateli. Pokud si uživatel vybere některou z nabízených možností menu, informuje 

o této činnosti předem určený modul sjednanou zprávou. 

 

 

Obrázek č. 16: Ukázka spuštěného modulu CC 

Spuštění vlákna zajišťující meziprocesní komunikaci 

Připojení se k existující instanci pojmenované roury 

Zaslání registračního požadavku „PI Start“ 

Transformace a rozeslání příchozí zprávy do fronty 

příslušného modulu, nebo případně do fronty PI 

Čekání na příchozí zprávu ze služby 

Zpráva od služby 
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Obrázek č. 17: Modul CC – nabízené položky 

 

Pokud chceme uživateli předat libovolné textové sdělení, můžeme opět využít modulu CC 

a zaslat mu patřičnou zprávu. Modul bude uživatele informovat pomocí ToolTipu.  

 

 

Obrázek č. 18: Modul CC – sdělení uživateli o aktualizaci virové databáze 

4.4 Modul GUI 

Návrh tohoto modulu byl již popsán v podkapitole 3.5.4. Nyní se na jeho činnost zaměříme detailněji. 

Modul si při startu zjistí z registrové databáze, jaký lokalizační soubor se bude pro komunikaci 

s uživatelem používat a daný soubor načte. V tomto souboru jsou všechny popisky a hlášení 

jednotlivých oken. Soubor je datového typu WideChar, takže jeho obsah není závislý na jazykové 

mutaci. 

Při spouštění modulu si jeho hlavní vlákno ještě zjišťuje počet oken, která případně bude 

vytvářet a zobrazovat. Pro každé zobrazované okno se vytváří jemu obslužné vlákno. Tato vlákna se 

vytváří z důvodů neuváznutí ostatních oken při náročné činnosti některého z nich. Pokud je libovolné 

okno již jednou zobrazeno, při zaslání zprávy systémem, že se má toto okno ukončit, se okno 

neuvolňuje. Okno se skryje a uvolní se pouze datově náročnější struktury, které se musí 

při znovuzobrazení okna opět vytvářet. Takto skrytá okna nejsou z žádného pohledu náročná 

na systémové prostředky, a tak si může dovolit je nerušit. Díky tomu při jejich znovuspuštění, je 

jejich start mnohem rychlejší. Předcházející činnost si můžeme lépe demonstrovat na obrázcích 

diagramů č. 19 a č. 20. 
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Obrázek č. 19: Diagram průběhu hlavního vlákna modulu GUI 

 

Spuštění hlavního vlákna modulu GUI 

Výběr první zprávy z fronty zpráv,  

případně čekání na první příchozí zprávu 

 Žádost o otevření okna 

Ukončující zpráva 

Zrušení vytvořených oken a ukončení jejich obslužných vláken 

Ukončení hlavního vlákna modulu GUI 

Inicializace všech potřebných dat oken 

 

Pokud neexistuje příslušné okno, 

je vytvořeno oknu příslušné 

vlákno a jím toto okno vytvořeno 

Zaslání zprávy vláknu okna 
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Obrázek č. 19: Diagram průběhu vlákna pro dialogové okno 

 

Nyní si postupně představíme jednotlivá okna, popíšeme jejich funkci a ukážeme, kdy zasílají 

tato okna různé zprávy ostatním modulům. 

4.4.1 Okno nastavení modulů 

Začneme oknem pro správu modulů – obrázek č. 20. Toto okno zobrazuje informace o všech 

modulech, které jsou na lokálním disku k dispozici (zobrazuje informace i o vypnutých modulech). 

Ukazuje verzi a závislosti jednotlivých modulů na jiných. Umožňuje jednotlivé moduly vypínat 

a zapínat. Pokud vypneme modul, na kterém závisí jiné moduly, jsou tyto též vypnuty. Tato vypínací 

činnost je rekurzivně provolávána. Může se stát, že při velkém provázání modulů se vypnutím 

jednoho modulu vypnou všechny. Obdobně jsou moduly i zapínány. Pokud ke své činnosti zapínaný 

modul potřebuje moduly jiné, jsou také zapnuty. Při zapínání modulů se kontroluje na serveru 

pro aktualizace novější verze a kompatibilita verze spouštěného modulu s verzemi ostatních modulů,  

na kterých je daný modul závislý, nebo modulů, které závisí na něm.  

Podle kapitoly 3.6 a uvedeného víceuživatelského návrhu umožňuje aplikace běh několika 

instancí programu PI se spuštěnými moduly současně. Nastavení modulů, které chce mít uživatel 

spuštěn je však individuální a neovlivňuje nastavení ostatních uživatelů. 

V tomto okně se bude měnit i jazyková lokalizace aplikace – nastavení načítání příslušného 

souboru se správnými jazykovými popisky. Toto nastavení však zatím není naimplementováno. 

 

Ukončující zpráva 

Spuštění vlákna pro příslušné dialogové okno 

Zaregistrování třídy okna a vytvoření skrytého okna 

Vykonání požadavku okna(změna zobrazovaných dat okna, 

zaslání požadavku příslušnému modulu, či oknu) 

Čekání na příchozí zprávu od systému, nebo vlákna GUI 

pomocí systémové funkce okna GetMessage() 

Zpráva od systému Zpráva od vlákna GUI 

Ukončení vlákna pro příslušné dialogové okno 
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Obrázek č. 20: Okno nastavení modulů 

 

4.4.2 Okno aktualizace 

Pro správné provedení aktualizace je zapotřebí mít v tomto okně předvyplněno jméno a přístupový 

klíč serveru. Obsahuje zaškrtávací pole, kterým si může uživatel vybrat, jestli chce být informován 

o výsledcích aktualizací. Pro informování uživatele se využívá modulu CC a ToolTipů (obrázek č. 

18). Další zaškrtávací pole umožňuje spustit mechanizmus automatických aktualizací, které se budou 

periodicky opakovat podle nastavení, které je nutné též vyplnit.  

Podle kapitoly 3.6 a uvedeného víceuživatelského návrhu umožňuje aplikace běh několika 

instancí programu PI se spuštěnými moduly současně. Nastavení aktualizací je však centralizovaná 

informace. Pokud tedy některý z uživatelů jakoukoliv z výše uvedených položek změní, jsou změny 

okamžitě promítnuty do nastavení i u ostatních uživatelů. 

Samotné provádění aktualizace i mechanizmus automatických aktualizací je součástí služby. 

Okno tedy využívá nabízeného balíku funkcí pro práci se službou od PI a o aktualizaci, či změnu 

aktualizačních dat žádá službu.  

Před samotným prováděním aktualizace si služba přečte z registrační databáze informace 

o tom, jaké moduly která instance PI používá a zaktualizuje z důvodů menších datových přenosů 

pouze ty moduly, které jsou spouštěny, případně automaticky stáhne nové moduly. O stažení nových 

modulů je uživatel informován vždy pomocí ToolTipů a nezáleží na nastavení zaškrtávacího pole 

o informování uživatele o aktualizacích. 
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Obrázek č. 21: Okno aktualizace 

 

Po stažení nových souborů do dočasných adresářů ze serveru musí být tyto soubory vyměněny 

za stávající, a to nejlépe za běhu aplikace. Při změně databáze virů, programu PI, či jednotlivých 

modulů není změna až tak problematická. Potíž nastává při výměně spuštěné služby. Zatím je 

aktualizace služby řešena restartem celého PC. Toto je však značně obtěžující a jedním z bodů 

pokračování v této práci by mělo být restart odstranit a výměnu provádět taktéž za běhu. 

Při aktualizaci služby se prostřednictvím všech spuštěných instancí programu PI zobrazí výzva pro 

restart(obrázek č. 22). Zde si uživatel může vybrat, a buďto nechat počítač restartovat okamžitě, nebo 

počkat na ostatní uživatele, až volbu pro restart potvrdí i oni. 

 

 

Obrázek č. 22: Okno požadavku na restart PC 
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4.4.3 Okno kontroly souborů 

Okno kontroly souborů by mělo mít možnost nastavovat parametry kontroly a cíle kontroly. Protože 

nastavitelných údajů je poměrně hodně, obsahuje okno kontroly souborů jednoduché menu, které 

umožňuje přepínat mezi nastavením parametrů kontroly, výběrem souborů a nápovědou. 

V části okna týkajícího se nastavováním parametrů si můžeme nastavit masku kontrolovaných 

souborů(například „*.exe; *.txt“), limity kontrolovaných souborů(pokud bude například soubor větší 

jak 1000B, tak nebude zkontrolován), úroveň kontroly(ovlivňuje kvalitu a délku kontroly), úroveň 

vytížení PC(nastavuje prioritu vlákna provádějícího kontrolu), a jednotlivé konkrétní parametry 

kontroly, které byly popisovány v kapitole 2.2(například zapnutí, či vypnutí emulace). 

 

 

Obrázek č. 23: Okno kontroly souborů – nastavení parametrů 

 

Pro výběr souborů ke kontrole byla vyčleněna část okna, jejímž hlavní dominantou je upravený 

TreeView. Tento mimo přehledného zobrazování adresářů a souborů obsahuje i zaškrtávací položky, 

které mohou nabývat několika různých stavů: 
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Obrázek č. 24: Možnosti výběru souborů ke kontrole 

 

Následuje vysvětlení jednotlivých položek na obrázku č. 24(od popisky 0, která označuje 

nejlevější možnost na obrázku až po popisku 15, která označuje nejpravější možnost na obrázku):  

 

  0.) prázdné místo 

  1.) neoznačený soubor ani adresář 

  2.) ve složce je označen nějaký soubor 

  3.) ve složce jsou označeny všechny soubory 

  4.) ve složce není označen žádný soubor a je označena nějaká podsložka, či něco v některé 

z podsložek 

  5.) označený soubor 

  6.) ve složce je označen nějaký soubor a je označena nějaká podsložka, či něco v některé 

z podsložek 

  7.)  ve složce jsou označeny všechny soubory a je označena nějaká podsložka, či něco 

v některé z podsložek 

  8.) ve složce není označen žádný soubor a jsou označeny všechny jeho podsložky a vše 

v nich 

  9.) ve složce je označen nějaký soubor a jsou označeny všechny jeho podsložky a vše v nich 

10.) ve složce jsou označeny všechny soubory a jsou označeny všechny jeho podsložky a vše 

v nich 

11.) ve složce je označen nějaký soubor a neexistuje žádná podsložka 

12.) ve složce jsou označeny všechny soubory a neexistuje žádná podsložka 

13.) ve složce neexistuje žádný soubor a je označena nějaká podsložka, či něco v některé 

z podsložek 

14.) ve složce neexistuje žádný soubor a jsou označeny všechny jeho podsložky a vše v nich 

15.) ve složce neexistuje žádný soubor a neexistuje žádná podsložka 

 

Výběr souborů a adresářů ke kontrole se tedy provádí správným nastavením zaškrtávacího pole 

u jména souboru, či adresáře. Pro usnadnění obsahuje tato část okna ještě tlačítka, pomocí nichž lze 

nastavit předpřipravené kontrolované adresáře. Jedná se například o označení všech dostupných 

souborů, pouze souborů na disku, pouze souborů na CD-ROM a další. 
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Obrázek č. 25: Okno kontroly souborů – výběr souborů 

 

Pro spuštění samotné kontroly slouží tlačítko „Spusť scan“, které zablokuje okno výběru 

souborů a otevře okno nové, do kterého zobrazuje výsledky testovaných souborů. Zobrazovány jsou 

pouze soubory, které jsou pokládány za infikované, nebo soubory, u nichž při kontrole nastala nějaká 

chyba. 
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Obrázek č. 26: Okno kontroly souborů – výběr souborů 

 

4.5 Správa paměti 

Protože si každý modul alokuje paměť sám a posléze může takto naalokovanou paměť předávat 

jiným modulům, či programu PI v rámci jednoho procesu, je kontrola správně naalokované 

a odalokované paměti poměrně obtížná. Proto byly vytvořeny vlastní funkce pro správu paměti, které 

při požadavku na alokaci paměti, vytvoří paměť o pár bytů větší a do ní poznačí podstatné informace 

o alokaci. Tyto informace jsou využívány i při dealokaci. Pokud někde zbude paměť, je tato 

informace při ukončování aplikace zachycena a zobrazena. Tento režim značení si paměti slouží 

samozřejmě pouze pro vývoj a lze jej snadno vypnout úpravou makra. 

 

 

Obrázek č. 27: Okno správce paměti  
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Obrázek č. 28: Okno správce paměti – seznam chyb 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové bylo seznámení se s principy návrhu uživatelského rozhraní. Dále navržení 

vhodné architektury rozhraní nad jádrem antivirového software a při tvorbě tohoto rozhraní se zaměřit 

na efektivní práci se systémovými prostředky. Tyto vymezené body se podařilo bezezbytku splnit. 

V dalších krocích řešení tohoto projektu bylo výše navržené rozhraní implementováno.  

Grafické provedení jednotlivých dialogových oken a zpráv pro uživatele bylo zvoleno tak, aby 

se dalo snadno vytvořit za pomoci základních grafických prvků. Pokud vezmeme v potaz, že projekt 

byl zaměřen na co nejefektivnější práci se systémovými prostředky, je podoba grafických výstupů 

dobře zvolena a implementována. 

Za omezení můžeme považovat možnou nestabilitu tohoto programu na operačním systému 

Windows Vista, který se v dnešní době dostává do popředí používaných operačních systémů. 

Důvodem je nepříliš velké testování na tomto systému. Dále pak chybějící nastavení pro výběr 

jazykové lokalizace a nutný restart počítače při aktualizaci námi navržené a používané služby. 

Pokud se však podíváme na samotnou náročnost této práce, jsou výše zmíněné nedostatky spíše 

možnostmi v pokračování tohoto projektu. Jako další zajímavou myšlenkou pro pokračování můžeme 

uvést oddělení antivirového jádra od služby do samostatného procesu – z důvodů stálého vývoje 

a občasných pádů jádra. 

Mimo výše zmíněných omezení můžeme prohlásit, že se nám podařilo navrhnout 

a implementovat snadno rozšiřitelné rozhraní pracující nad antivirovým jádrem. 
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