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1. Úvod 
S rostoucím počtem připojení domácností k Internetu i možností připojení na 

cestách roste i potřeba vzdáleného přístupu k souborům. Z tohoto důvodu je vhodné  
zabývat se otázkou, jak vytvořit sdílení souborů transparentně pro uživatele tak, aby 
nemusel přemýšlet, jakým způsobem se k daným souborům dostane. Další otázkou, která 
se nabízí, je i to, do jaké míry je sdílení souborů bezpečné. Bezpečností můžeme rozumět 
bezpečnost uložení dat, bezpečnost přenosu dat a v neposlední řadě také bezpečnost 
aplikace, která sdílení souborů zajišťuje. 

Jedním z cílů práce je zmapovat současné možnosti sdílení souborů. Mezi ně 
můžeme zahrnout jak současné protokoly jako například SMB, NFS, …, tak různé 
aplikace, které sdílení souborů nějakým způsobem zajišťují. Protože v poslední době roste 
množství útoků po síti i počet nalezených chyb v implementacích jednotlivých protokolů, 
je vhodné se na tyto možnosti podívat  i z hlediska bezpečnosti. 

Z hlediska uživatele jsou u sdílení souborů důležité následující tři vlastnosti:  

1. Soubory jsou dostupné z libovolného počítače (i libovolného OS) pomocí 
nezabezpečené sítě. 

2. Soubory mohou obsahovat citlivá data, a tak při jejich přenosu nesmí být obsah 
viditelný pro kohokoliv jiného. 

3. Se soubory se pracuje stejně jako se soubory přímo v počítači. 

Dalším cílem práce je navrhnout protokol, který umožní zabezpečené sdílení 
souborů a který bude nezávislý na použitém operačním systému. Tento protokol by měl být 
základem pro alternativní možnost zabezpečeného sdílení souborů a navíc by měl umožnit 
splnění výše uvedených požadavků uživatele. Funkčnost tohoto protokolu bude ověřena na 
implementaci v prostředí Windows. Volba tohoto operačního systému je zvolena vzhledem 
k převaze uživatelů tohoto operačního systému v domácím prostředí a na přenosných 
počítačích. 

V kapitole 2 jsou nastíněny různé pohledy na sdílení souborů z hlediska uživatele i 
z hlediska použité architektury.  Kapitola 3 obsahuje přehled současných možností sdílení 
souborů. V úvodu této kapitoly se dočteme o nejčastěji používaných protokolech 
v aplikacích pro sdílení dat. Další část kapitoly obsahuje přehled aplikací, které umožňují 
sdílet soubory, a ihned za nimi následují nejznámější protokoly, které jsou navrženy za 
účelem sdílení dat.  

Kapitola 4 popisuje návrh nového zabezpečeného protokolu s důrazem na odolnost 
proti známým typům útoků. Kapitola 5 pak obsahuje informace o implementaci 
jednotlivých částí včetně problémů, které se při implementaci vyskytly. V kapitole 6 
otestujeme implementovaný protokol, zda vyhovuje našim požadavkům a zda je jeho 
výkon dostačující k použití v praxi. V následující kapitole pak porovnáme tuto 
implementaci s již existujícími aplikacemi a zhodnotíme celkový přínos protokolu a 
navrhneme další směr jeho vývoje. 
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2. Sdílení soubor ů 
Myšlenka sdílení informací je stará jako lidstvo samo. Ani v době počítačů tato 

myšlenka lidstvo neopustila. Byla to hlavní hnací síla budování počítačových sítí. V době, 
kdy je většina informací, o kterých si uživatelé počítačů myslí, že je potřebují, uložena 
v jejich osobních počítačích, je tato potřeba ještě více patrná. 

Ke sdílení souborů však mohou vést i jiné důvody. V rozsáhlejší počítačové síti je 
správa všech počítačů do sítě zapojených, na kterých jsou nainstalovány různé verze 
různých aplikací, noční můrou většiny administrátorů. Uživatel s dostatečnými právy může 
měnit nastavení ve svém počítači (protože je to přeci jeho počítač) a při výskytu chyby jde 
administrátorovi její odhalování kvůli neznalosti aktuálního nastavení daleko pomaleji. Při 
nové verzi produktu je třeba zajistit to, aby se na všechny příslušné počítače tato verze 
dostala. Ne vždy však lze spoléhat na standardní postupy, neboť automatické 
instalace/aktualizace mohou být závislé na konkrétním nastavení na straně uživatele. Ke 
slovu pak přichází myšlenka mít oddělené instalace některých aplikací na „centrálním“ 
úložišti od uživatelských nastavení na straně klienta. 

Na sdílení souborů se můžeme dívat z několika hledisek. U každého z nich nás 
bude zajímat především architektura řešení a možnosti použití takového řešení.  

Rozdělení dle architektury 

Z hlediska architektury použitých metod můžeme sdílení souborů rozdělit do 
následujících skupin: 

• ruční sdílení 

• sdílení založené na architektuře klient-server 

• sdílení založené na peer-to-peer sítích 

„Ru ční“ sdílení 

Jednoduchý způsob, kdy uživatel nahraje soubor z jednoho počítače na přenosné 
médium (disketa, CD, flash paměť, přenosný disk, …), přenese toto médium k druhému 
počítači a do něj tyto soubory zkopíruje. 

Tento přístup, přestože není příliš pohodlný, poskytuje velmi vysoký stupeň 
zabezpečení při přenosu, který je přímo úměrný zabezpečení média samotného. V dnešní 
době, kdy je vetší část počítačů připojená do nějaké sítě, typicky alespoň k Internetu, je 
tento způsob ve většině případů nevhodný. 

Bezpečnost tohoto přístupu ocení pracovníci nejvyšších úrovní certifikačních 
autorit, pokud potřebují podepsat certifikáty pomocí certifikátu kořenové autority. 
Počítače, které toto podepsání umožňují, by měly být vždy odpojené od sítě, a ruční přenos 
je tedy nezbytností. 

Architektura klient – server 

Architektura, kde jsou všechny zdroje soustředěné na jedno místo (na server). Nad 
tímto místem je služba, která pomocí klientské části umožňuje ostatním přístup k těmto 
zdrojům. Z pohledu přenosu souborů je tato architektura nejvíce využívaná. Typickým 
příkladem může být sdílení souborů pomocí FTP, HTTP, … 
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Do této architektury můžeme zařadit i file servery, které stály v začátku masového 
rozšíření využívání síťových služeb v některých podnicích. Příkladem může být Novell 
Netware, jehož historie sahá až do roku 1983. 

P2P 

Architektura sítě P2P (peer to peer) poskytuje základ pro další typ sdílení souborů. 
Architektura vznikla především z důvodu odstranění centralizace již existujících řešení. 
Zdroje jsou ponechány tam, kde se nachází či vznikají, a umožňují sdílení přímo z tohoto 
místa. 

Aplikace, které využívají tuto architekturu, jsou z pohledu uživatele především pro 
vystavení „veřejnosti“ uživatelem publikovaných složek, nebo stažení souborů 
s konkrétními parametry (název, velikost, …). Až na výjimky nejsou přenosy jednotlivých 
souborů zabezpečeny. Dostupné aplikace neumožňují rozsáhlejší filtrování přístupu. 
Obvykle se tedy na server (v podobě jednoho uzlu) může připojit téměř jakýkoli klient, 
který komunikuje pomocí stejného protokolu. 

Uživatelé P2P sítí jsou ve většině případů přesvědčení, že je tento druh přenosů 
zcela anonymní. Ve většině případů je však opak pravdou. Jak je vidět, v těchto sítích je 
potřeba autentizace zcela opačná než v systémech klient-server a vývoj jde směrem k 
anonymizaci jednotlivých uživatelů. Oficiálním důvodem může být potřeba sdílení 
informací i v zemích, kde je většina elektronické komunikace sledována. Další důvod však 
můžeme vidět i v obsahu, který uživatelé těchto sítí nabízejí. Ve větší míře se jedná o 
obsah, který je v rozporu s autorskými právy. 

Aplikace (protokoly), které se snaží anonymitu řešit, mají blíže k tzv. friend-to-
friend sítím, v nichž  jsou data rozdělena na malé kousky, které se postupně předávají vždy 
sousedním uzlům. Příjemce tak neví, s kým vlastně komunikoval. 

Další metodou, která umožňuje skrývat identitu je metoda tzv. onion routing 
(cibulové směrování). Základem této metody jsou cibulové směrovače, jejichž seznam a 
veřejné klíče mají uživatelé sítě k dispozici. Uživatel si před odesláním zvolí cestu a data 
zašifruje pomocí veřejných klíčů směrovačů tak, aby při každém doručení mohl směrovač 
dešifrovat data pomocí svého klíče a poslat je dál. Výhodou tohoto řešení je, že každý 
z těchto směrovačů zná pouze dva kroky přenosu – od koho data dostal a komu je má 
zaslat. Slabinou tohoto přístupu je, že uživatel musí znát i identitu příjemce. Příkladem 
tohoto řešení je systém Tor (tor.eff.org). 

Zajímavé řešení pro skrývání identity přináší systém GNUnet (gnunet.org), který 
při přenosu využívá principu míchání příchozích zpráv. Mezi příchozí zprávy přidá nějaké 
své vlastní a následně je v náhodném pořadí odvysílá. GNUnet navíc zprávy dělí na 1 kB 
kousky, na jednotlivých spojích používá šifrování a při nízkém provozu posílá náhodný 
obsah. Tento způsob velmi ztěžuje (až znemožňuje) vystopování iniciátora i příjemce akce. 

Útoky proti P2P sítím a jejich uživatelům 

1. „otrava sítě“ – do sítě jsou nasdíleny soubory, které obsahují jiný obsah, než 
který by uživatel očekával z názvu souboru. Tento způsob používaly vydavatelské 
společnosti především v době rozmachu P2P sítí jako reakce na snižující se tržby z prodeje 
CD nosičů s jejich nahrávkami. 

2. počítačové viry v nabízených souborech 

3. neužiteční uživatelé – uživatelé, kteří nic nesdílí 
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4. útoky proti soukromí uživatelů – tyto útoky můžeme rozdělit na dvě části. První 
z nich je takový, že programy, které umožňují sdílení pomocí P2P sítí, mohou obsahovat 
spyware nebo adware. Druhou částí je nepozornost uživatelů při přesunu nebo nastavení 
složek ke sdílení. Dle článku [11] uživatelé nesdílejí pouze hudbu, obrázky a video, ale 
nevědomě například i celý svůj disk. 

Rozdělení dle přístupu 

Podle přístupu ke sdíleným souborům můžeme sdílení souborů rozdělit na dvě 
skupiny: 

Pasivní – před prací se souborem na vzdálené straně musí uživatel soubor stáhnout 
na lokální disk, poté se souborem pracuje a celý soubor odešle v případě změn zpět. 
Výhodou tohoto přístupu je snadná implementace. Nevýhodou může být výskyt 
aktualizačních problémů, kdy ve „stejném“ čase dojde k modifikaci u dvou různých 
uživatelů, kteří se snaží odeslat soubor zpět. 

Aktivní  – aplikace může, bez znalosti protokolu daného pro zvolené sdílení 
souborů, přímo pracovat s vybraným souborem. Tento přístup je nutné implementovat do 
konkrétního operačního systému, obvykle na úrovni kernel-mode ovladače (FS driveru). 

Oba typy mohou najít své uplatnění. Pasivní přístup se může hodit například pro 
distribuci softwaru nebo dat, zatímco aktivní přístup je vhodný všude tam, kde uživatel 
aktivně pracuje s dokumenty. 
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3. Protokoly a aplikace umož ňující sdílení dat 

3.1. Protokoly v aplikacích 
Většina aplikací nezavádí žádný nový protokol pro šifrování nebo přenos dat, ale je 

postavena na již existujících standardech. V následující části jsou uvedeny nejčastěji 
používané protokoly, které aplikace při ochraně dat používají. 

3.1.1. HTTP Autentizace 

Jedná se o autentizační protokol, který se používá pro ověření klienta v protokolu 
HTTP. 

HTTP autentizace se může lišit dle použité verze protokolu. Pro HTTP 1.0 je 
definováno Basic Authentication. Protokol http 1.1 je navíc rozšířen o Digest Access 
Authentication. 

Basic Authentication je založena na tom, že uživatel zašle svůj login a heslo ve 
formátu base64. Server pouze tuto dvojici ověří. Z tohoto je vidět, že mezi klientem a 
serverem putuje heslo v nezašifrované podobě a tudíž komukoliv čitelné. 

Digest Access Authentication odstraňuje problém s přenosem nezabezpečeného 
jména a hesla. Klient v tomto případě zasílá kontrolní součet (MD5) svého loginu, hesla a 
náhodně zvoleného řetězce, který od serveru obdrží. 

Podrobnější popis tohoto algoritmu lze najít v RFC 2617. 

3.1.2. Kerberos 

Kerberos je systém s třetí důvěryhodnou stranou. Tato strana – autentizační server – 
ověřuje totožnost jednotlivých uživatelů a vydává jim lístky pro jednotlivé služby. 
Ověřování klienta probíhá pomocí hesla, které znají obě strany, ale které se nikdy neposílá 
po síti. Lístek je navržen tak, aby byl použitelný pouze pro uživatele, který o něj požádal, a 
pro službu, pro niž byl určen. Server poskytující službu může po předložení lístku ověřit 
totožnost uživatele a na jejím základě rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí služby. 
Uživatel i server jsou schopni si ověřit identitu druhé strany, jsou schopni veškerou 
komunikaci šifrovat (ve verzi 5 se používá algoritmus Triple-DES) a zajistit ověřenou 
integritu této komunikace. 

V databázi autentizačního serveru jsou uložena hesla všech uživatelů a služeb. 
S žádostí o ověření se na autentizační server obracejí všechny služby, které heslo ověřují 
(například: telnet, rsh, ssh, ftp, servery elektronické pošty POP, IMAP, …). Umístění 
citlivých informací na jednom místě výrazně usnadňuje správu účtů. Z důvodu lepší 
dostupnosti této služby lze databázi replikovat nebo rozdělovat na části, které spravují 
různí správci. Mezi těmito částmi mohou být definovány vztahy důvěry. 

Definice tohoto standardu je možné najít v RFC 1510. 

3.1.3. RPCSEC_GSS 

Protokol, jehož návrh je v RFC 2203, popisuje jak rozšířit klasické RPC o možnost 
šifrování. Hlavní myšlenkou je doplnění RPC o GSS-API. 

GSS-API (Generic Security Services Application Programming Interface) je 
programové rozhraní pro programy, které přistupují k zabezpečeným službám. GSSAPI 
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jako takové neposkytuje žádné zabezpečení. Místo toho jsou dostupné knihovny, které 
nabízejí GSSAPI, a které bezpečnost již poskytují. Pokud se časem ukáže, že je nutné 
knihovny kvůli chybě přepsat, opravují se pouze tyto knihovny a nikoliv program samotný. 

Rozhodujícím krokem, který toto rozhraní poskytuje, je výměna „zamlžených“ 
zpráv, které skrývají detaily implementace aplikace ve vyšší vrstvě. Klientská i serverová 
část ve své implementaci počítají s příjmem těchto zpráv. Tyto zprávy mohou být 
vyměněny na nezabezpečené síti, protože je garantována jejich bezpečnost. Po výměně 
několika zpráv je založen bezpečný kontext a veškerá další komunikace může být 
zabezpečená pomocí implementace GSSAPI. 

API podporuje vlastnosti přenosu jako jsou utajení a pravost. Dále garantuje 
identitu lokální i vzdálené strany. API bylo standardizováno pro jazyky C a Java. 
Standardizace GSSAPI řeší autentizaci, předpokládá klient-server architekturu a vůbec 
neřeší autorizaci. 

Nejvýznamnější implementaci GSSAPI můžeme najít v autentizačním protokolu 
Kerberos. 

3.1.4. SSH 

Klient/server protocol v síti TCP/IP, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi 
dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat. Pokrývá tři základní oblasti bezpečné 
komunikace: autentizace obou stran, šifrování přenášených dat a jejich integritu. U přenosu 
dat je možné volitelně nastavit kompresi. 

Protokol existuje ve svém původním návrhu jako SSH 1 (od roku 1995) a ve verzi 
SSH 2 (od roku 1996) jako vylepšení na základě připomínek. Novinkami v druhé verzi 
byla například zvýšená bezpečnost výměny klíčů (Diffie-Helman key exchange) a přísná 
kontrola integrity dat. 

Protokol nahrazuje některé nezabezpečené protokoly a navíc poskytuje další 
vlastnosti: 

• náhrada protokolu Telnet, 

• náhrada protokolu Rlogin, 

• náhrada protokolu Rsh, 

• poskytuje možnost tunelování spojení, 

• přesměrování TCP portů a X11 spojení zabezpečeným kanálem, 

• umožňuje bezpečný přenos souborů pomocí SFTP nebo SCP. 

Protokol autentizuje pomocí veřejného klíče (povinně v implementaci), pomocí 
hesla (volitelně), na základě místa přípojení klienta (volitelně). Šifrování dat poté probíhá 
pomocí některé ze symetrických šifer – AES a 3DES povinně a Blowfish, Twofish, 
Serpent, IDEA a Cast volitelně. 

Jako prevence před útokem typu Replay attack jsou zprávy číslovány pomocí 32-
bitového čísla. Z tohoto důvodu je doporučeno provést po přenosu 1 GB dat reinicializaci 
klíčů. Další bezpečnostní aspekty tohoto protokolu jsou popsány v RFC 4251 v kapitole 9. 

V dnešní době můžeme najít jednak komerční implementace SSH a jednak open-
source implementace tohoto protokolu jako například OpenSSH. Implementaci protokolu 
lze nalézt například na operačních systémech Sun OS, Mac OS, Linux, Windows i BSD. 
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3.1.5. SSL – Secure Socket Layer 3.0 

Pravděpodobně nejpoužívanější protokol pro přenos dat na internetu. Poskytuje 
zabezpečený přenos dat mezi klientem a serverem při ověření jejich autenticity a se 
zajištěním šifrované komunikace. Ke své práci používá certifikáty typu X.509 (RFC 3280). 

Tento protokol je známý především svým použitím v HTTPS. Zde je server vždy 
autentifikován pomocí vlastního certifikátu. SSL však umožňuje také autentizaci klienta 
pomocí jeho certifikátu. Protokol vyžaduje ke správné funkci spolehlivý přenosový 
protokol (tedy TCP). Jeho velkou výhodou je, že může být využíván „vyššími“ aplikačními 
protokoly – například FTP, TELNET, … 

Hlavními vlastnostmi jsou: 

• Spojení mezi klientem a serverem je soukromý (pro všechny zprávy po 
inicializaci protokolu je použito šifrování) 

• Spojení je ověřené (na straně serveru je ověření vždy, na straně klienta 
volitelně) 

• Spojení je spolehlivé (přenos zpráv zahrnuje kontrolu integrity přenesených 
zpráv) 

Inicializace protokolu probíhá ve třech krocích: 

1. domluva klienta a serveru na tom, které algoritmy budou v dalších krocích použity 

2. výměna klíčů založených na public-key kryptografii a následně autentizace pomocí 
certifikátu 

3. inicializace symetrické šifry pomocí které probíhá šifrování dat 

Současná implementace SSL obsahuje z public-key kryptografie RSA, Diffie-Hellman, 
DSA nebo Fortezza. Ze symetrických šifer to jsou: RC2, RC4, IDEA, DES, Triple DES a 
AES a z one-way hashovacích funkcí MD5 a SHA. 

Popis handshake protokolu, který vede k inicializaci symetrické šifry. 

1. Klient zašle zprávu s informací o podporovaných šifrách, kompresních metodách a 
nejvyšší verzi protokolu, který podporuje. K tomu přidá náhodná data, která budou 
použita později. 

2. Server zašle jako odpověď z předchozích hodnot vybrané parametry spojení.  

3. Pokud jsou parametry pro klienta přijatelné, vymění si se serverem certifikáty 
(klient volitelně – na vyžádání serveru, server povinně). 

Po provedení handshake protokolu mají klient i server tajný klíč, pomocí kterého probíhá 
symetrické šifrování. 

Protokol zabraňuje odposlouchávání a výměně zpráv bez povšimnutí obou 
komunikujících stran. 

Bezpečnostní aspekty 

Dle [1] je návrh protokolu odolný vůči známým typům útoků. V následující části je 
uveden přehled některých typů útoků. 

Prolomení šifry – algoritmus je navržen na kryptografických standardech. Pro výměnu 
klíče je použito RSA. Pokud bude některý z těchto standardů prolomen, pak bude 
prolomena i cela SSL komunikace. 
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Útok proti konkrétní session může být proveden pomocí zachycení celé její 
komunikace s následným zkoušením session key nebo RSA public key, dokud se nepodaří 
komunikaci dešifrovat. Tento přístup je daleko jednodušší než prolomení protokolu tak, 
aby bylo možné dešifrovat komunikaci všech připojení. 

Clear Text attack – Vzhledem k tomu, že např. zprávy od klienta k serveru u HTTPS 
typicky začínají řetězcem „GET“, je tento typ útoku pravděpodobný. SSL řeší tento typ 
útoku pomocí zvětšení klíče na 128 bitů. Útočníka by pak útok hrubou silou přišel na 
nesrovnatelně vyšší náklady, než by mohl dešifrováním získat. 

Replay attack – Tento útok řeší protokol použitím náhodného „connection-id“, které je 
unikátní v rámci spojení. Protože je toto connection-id vybíráno jako 64-bitové číslo, je 
velmi nepravděpodobné, že by měl útočník nahranou komunikaci právě s connection-id, 
které by mu server přidělil. 

Man In The Middle – MIM je v tomto protokolu nemožné provést, protože je použito 
ověřování pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou. Server následně musí použít 
svůj private key jímž ověří příslušnost k certifikátu, který klient z tohoto certifikátu získá. 

Traffic analysis – rozborem analýzy přenosu můžeme zjistit délku požadavku klienta. 
Navíc můžeme zjistit i velikost souboru, který server poslal klientovi jako odpověď. Tyto 
informace mohou být zajímavé, pokud se snažíme zakrýt kdo a kdy na které stránky 
přistupoval.  

Veškeré domněnky o přenášených souborech je možné učinit na základě znalosti, 
dle níž  mají proudové šifry velikost šifrovaného textu stejnou jako textu nešifrovaného a 
blokové šifry mají délku zarovnanou na velikost bloku. 

Active attacks – SSL verze 3.0 je imunní vůči útoku typu cut-and-paste, kdy data z jednoho 
bloku jsou zaměněna za data bloku jiného. Tato metoda využívá vlastnosti blokových šifer, 
které jsou schopny se zotavit při chybě v jednom bloku. Odolnost zajišťuje nezávislými 
session key pro každý kontext, pro každý směr komunikace atd.  Navíc provádí autentizaci 
všech paketů, aby byla jakákoli změna dat v rámci paketu  odhalena. 

Autentizace zpráv – autenticita zpráv je zaručena pomocí MAC (Message Authenticate 
code), který se počítá pomocí hashe klíče, dvou typů výplní, sekvenčního čísla přenosu, 
délky přenášené zprávy a obsahu zprávy. Zanesení entropie (pomocí klíče) do výpočtu 
hodnoty hashe dále ztěžuje napadnutelnost tohoto řešení. Toto řešení samo o sobě 
nezaručuje obranu proti útoku typu Replay attack. Myšlenka počítání MAC byla přijata 
kladně, ale protokolu SSL je vytýkáno, že používá starší verzi výpočtu této hodnoty. 
V současné době je pro tento výpočet doporučeno počítání pomocí algoritmu HMAC, 
který je počítán za pomoci obdobných parametrů jako výpočet MAC u SSL 3.0, ale 
používá trochu odlišné operace. Výhodou HMAC je to, že je jeho síla závislá na použité 
hashovací funkci a na velikosti a kvalitě použitého klíče, který do výpočtu vstupuje. 

V roce 2003 byl publikován článek českých autorů Attacking RSA-based Sessions in 
SSL/TLS [2], který pomocí side channel útoku umožňoval získat pre_master_key. S 
pomocí této znalosti lze dešifrovat veškerou komunikaci pro konkrétní session. Článek 
přinesl nejen analýzu bezpečnostní chyby, ale také poskytl návod na její odstranění. 

Celkově je tento protokol jako takový považován za bezpečný. Největší nebezpečí tedy 
v této chvíli spočívá v uživateli, který při varovné hlášce o neověřeném certifikátu 
varování potvrdí a pokračuje dále i s možností, že uvedený certifikát může být certifikátem 
podvrženým. 
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Nástupcem protokolu SSL 3.0 se stal TLS 1.0 (Transport Layer Security), který je 
v současné verzi 1.1. Verze 1.1 obsahuje handshake protokol upravený tak, aby bránil nově 
objeveným typům útoku. Navíc poskytuje doporučení pro implementaci, která předchází 
útokům typu timing-attack. 

3.2. Aplikace 

3.2.1. HUB80 

Aplikace, kterou zastřešuje firma, která se zabývá real-time komunikačním 
softwarem pro výuku a setkávání na webu Tato aplikace byla vyvinuta jako vedlejší 
aktivita.  

Aplikace poskytuje webové rozhraní ke sdíleným souborům. Zajímavostí této 
aplikace je jednak sdílení souborů na lokálním počítači a jednak možnost umístit některé 
soubory na server provozovatele. Pomocí tohoto přístupu je možné nechat sdílené některé 
soubory i po vypnutí počítače. Oba způsoby sdílení jsou přitom dostupné z jednoho 
webového rozhraní. 

Rozhraní poskytuje možnost volby privátních a veřejných složek. Přístup k privátní 
složce lze autentizovat pomocí HTTP Autentization. Při vytváření účtu ani při přihlašování 
není povolený protokol HTTPS. 

Pokud jsou soubory v privátní složce, může uživatel (klient) použít místo HTTP 
protokol HTTPS. 

Způsob přístupu k souborům: pasivní. 

Cena: zdarma (10MB prostoru pro složku s online soubory) 

WWW:  http://www.hub80.com 

3.2.2. Files Anywhere 

Velmi propracované řešení pod názvem Files Anywhere nabízí firma Officeware 
systems pod názvem Files Anywhere. 

Řešení poskytuje sdílení souborů a jejich prezentaci pomocí uploadu souborů na 
jejich server. Upload lze provést po jednom nebo více souborech najednou nebo pomocí 
vloženého ActiveX prvku, na který stačí soubor nebo adresář pouze přesunout. 

Aplikace poskytuje vestavěný prohlížeč dokumentu například pro formáty: DOC, 
XLS, PDF, VSD, PPT, TIF, JPG, BMP, … Dále indexování všech uložených dokumentů, 
kontrolu verzí jednotlivých souborů, uzamykání souborů proti zápisu, … 

Další zajímavou službou je možnost automatických záloh počítače. Zálohy 
probíhají tak, že se pomocí nainstalovaného software definují adresáře lokálního počítače, 
které mají být zálohovány a v definovaný čas software přenese zašifrované soubory 
pomocí FTP (volitelně secure FTP) na server provozovatele. K šifrování je použitý 
algoritmu BlowFish. 

Celkově se jedná o velmi propracovanou webovou aplikaci, která si místy pomáhá 
ActiveX prvky. Pro přístup k webovému rozhraní je možné použít protokol HTTPS. 
Certifikát je podepsaný pomocí certifikátu VeriSign/RSA. Pro přenos zašifrovaných 
souborů při zálohování je použito FTP (volitelně SFTP). 
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Obr. 3-1 Náhled na webové rozhraní aplikace 

 

Platforma:  libovolná s WWW prohlížečem. Drag & Drop pro soubory je omezen 
na OS Windows. 

Přístup k souborům: pasivní. 

Cena: za vystavení souborů na web (pronájem místa) od 4 USD/měsíc. Za každou 
další službu daleko vyšší částky. 

WWW:  http://www.filesanywhere.com 

3.2.3. Folder share 

Aplikace umožňuje vytvořit soukromou peer-to-peer síť, která umožní 
synchronizovat soubory pomocí více úložišť. Stejně jako u jiných podobných programů je 
třeba mít vytvořený účet na serveru (v tomto případě http://www.foldershare.com), pomocí 
kterého se jednotlivé instance aplikace domlouvají, zda nějaká další instance programu pro 
daného uživatele leží a kde konkrétně je umístěna. 

Tato aplikace je zde uvedena především pro jednoduchost (a funkčnost) myšlenky, 
kterou implementuje. Pro komunikaci uživatele se svým nastavením se používá „dlouhé“ 
session ID, pomocí kterého se dostane uživatel přímo k webovému rozhraní se svým 
nastavením. Toto ID se získá po úspěšném ověření přihlašovacího jména a hesla klientské 
aplikace pomocí HTTPS protokolu. Druhým zajímavým bodem je řešení samotné výměny 
souborů mezi jednotlivými uzly. V době, kdy je aplikace pro sdílení (synchronizaci) 
spuštěna a je ověřeno jméno a heslo, drží se trvalé spojení na server. Pokud zde bude 
potřeba synchronizace, pak existuje jiná klientská aplikace, která je také ověřená oproti 
společnému serveru a má na tento server otevřené spojení. Pomocí společného 
(důvěryhodného) serveru se obě strany dohodnou na komunikaci (autentizují se navzájem 
jedna druhé) a může dojít k synchronizaci. 
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Tento způsob autentizace jednotlivých klientů navzájem je zajímavý, ale při 
vysokém počtu klientských aplikací by musel projít určitými změnami. Pokud je proces 
vzájemné autentizace prostřednictvím jednoho „důvěryhodného serveru“ správně 
implementován, pak se jedná o velmi bezpečné řešení. Další útoky mohou být vedeny na 
vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými uzly. Bohužel se nepodařilo zjistit způsob 
ochrany přenášených dat. Logickým krokem by bylo po vzájemném ověření přidělit 
serverem klíče, kterým obě strany inicializují symetrickou proudovou nebo blokovou šifru. 

Nevýhodou této aplikace je absence webového rozhraní pro prohlížení souborů. 
Uživatel, kterému pošleme email s informací, že se může podívat na naše soubory, je tak 
nucen si instalovat aplikaci do svého počítače a vytvářet svůj účet. 

Platforma:  Windows. 

Přístup k souborům: pasivní. Navíc nabízí možnost uložení dat na více místech. 

Cena: zdarma. 

WWW:  http://www.foldershare.com 

3.2.4. MyDiskServer 

Java aplikace, která se za pomoci uživatele po svém spuštění registruje na serveru. 
Server pouze sbírá informace o tom, která instance aplikace je kde spuštěna. Pokud chce 
uživatel přistupovat k těmto souborům, pak kontaktuje server, který ho přesměruje na 
správnou adresu (a port). 

Platforma:  s podporou Java. 

Přístup k souborům: pasivní. 

Cena: zdarma. 

WWW:   

3.2.5. SftpDrive 

Aplikace umožňuje uživateli s OS Windows přistupovat k souborům OS, na kterém 
běží SSH server.  

Aplikace se pomocí SSH (loginu a hesla uživatele vzdáleného serveru) připojí a 
pomocí tohoto spojení pouze zprostředkovává požadavky klienta. Klient přistupuje ke 
vzdáleným souborům stejně jako k lokálním. V praxi to znamená, že má přístup ke všem 
souborům, které jsou mu přístupné při přihlášení pomocí stejného uživatelského účtu 
k danému serveru. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost účtu na serveru pro každého 
uživatele, který se k němu připojuje. 

Zajímavá myšlenka řešení a neustálý vývoj této aplikace jí dává velkou šanci na 
další rozšíření. 

Platforma:  klient: Windows, server: Linux/Unix s SSH serverem. 

Přístup k souborům: aktivní. 

Cena: desítky USD za každého uživatele. 

WWW:  http://www.sftpdrive.com 
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3.2.6. Webové služby 

Pro jednorázové přenosy větších souborů se mohou hodit služby jako například: 
http://rapidshare.de, kde uživatel nahraje soubor na server provozovatele a následně si ho 
může stejný (nebo i jiný) uživatel. Při placené službě je možné mít soubory uchovány po 
neomezeně dlouhou dobu. 

Služba funguje pro neplacené uživatele pomocí HTTP protokolu a pro placené 
pomocí HTTPS. 

Platforma:  libovolná. 

Přístup k souborům: pasivní. 

Cena: zdarma s omezením nebo dle délky předplatného: 1,5 €/den - 6,6 €/měsíc. 

WWW:  http://rapidshare.de/ 

3.2.7. WebShare 

Další z aplikací, které zpřístupňují soubory pomocí webového rozhraní. Zajímavé 
oproti ostatním návrhům je zde použití dvouvrstvé architektury. První vrstva (prezentační) 
tvoří webové rozhraní pro klienty. Jejich požadavky pak zasílá na file servery, které je dále 
zpracovávají. Tato výhoda spočívá v tom, že v případě DoS útoku bude odstaveno webové 
rozhraní, ale file server může na vnitřní síti pracovat dále.  

Pro komunikaci mezi klienty a webovým rozhraním se používá SSL. 

Platforma:  Linux/Unix, Windows, MacOs. 

Přístup k souborům: pasivní. 

Cena: na vyžádání. 

WWW:  http://www.helios.de/products/WS/WebShare.phtml 

3.2.8. WWW File Share 

Tento program slouží převážně k read-only sdílení souborů. Jeho hlavní předností 
je přístup pomocí WWW rozhraní. Upload souborů lze pro každého definovaného 
uživatele provádět pouze do jednoho, předem definovaného adresáře. 

Pro sdílení lze přiřadit jednotlivé složky (disky), ke kterým se přistupuje pomocí 
aliasu. Tyto složky se po přidání stávají veřejnými a tedy přístupnými pro všechny 
uživatele. 

Př: pro sdílení přidám adresář c:\shared s aliasem “public”. Na serveru pak mohu k 
tomuto sdílenému adresáři přistupovat pomocí http://server/public. 

Pro každého uživatele je možné definovat složky, ke kterým má přístup. Pokud je 
tato složka shodná s některým z definovaných složek s „aliasy“, pak se tento alias stává 
neveřejným a je přístupný pouze některým uživatelům. Zvolený přístup tak trochu mate při 
definování přístupových práv. 

Pokud je definován přístup ke složce pouze některým uživatelům, pak je 
autentizace provedena pomocí HTTP Autentizace, která je podporována snad ve všech 
známých prohlížečích. Na druhou stranu je toto heslo stále přenášeno po síti v otevřené 
formě. 
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Upload a download souborů probíhá pomocí HTTP protokolu. Přenos těchto 
souborů tedy z principu věci není zabezpečený a soubory tedy nejsou skryté před útočníky, 
kteří poslouchají na síti. 

Tento program je tedy vhodný k vystavení souborů, jejichž zcizení nezpůsobí žádné 
škody. Pro běžné uživatele je zabezpečení pomocí HTTP Autentizace dostačující. Měly by 
však být upozorněni, že zadávání hesla není v tomto případě bezpečné a mělo by být 
zvoleno odlišně od hesel uživatelem běžně používaných. 

Po čtyřech letech vývoje, je propracovanost rozhraní pochopitelné a použitelné pro 
širokou veřejnost. 

Platforma:  Windows. 

Způsob přístupu k souborům: pasivní. 

Cena: desítky USD. 

WWW:  http://www.wfshome.com 

3.3. Protokoly pro sdílení soubor ů 

3.3.1. Apple (AFP) 

Implementací tohoto protokolu je aplikace Netatalk. Vzhledem k tomu, že jsou 
k uvedené aplikaci   nejvíce dostupné dokumentace, bude popis vycházet pouze z ní. 

Protokol je obsáhlejší než pouhé sdílení souborů. Zahrnuje také tiskové služby a 
time server. Sdílení souborů umožňuje jednak nad síťovým protokolem AppleTalk nebo 
nad IP. Autentizace klienta probíhá jedním z těchto způsobů: žádná autentizace 
(anonymous user), clear text password, osmi bajtové číslo (56 bitů), 64-bitové heslo 
ověřování pomocí 128 bitového SSL a Kerberos IV. 

Zabezpečení přenosu se provádí pomocí SSH tunelu. Pokud není komunikace 
provedena takto, pak jsou data nešifrovaná. 

Platforma:  Linux/Unix (jen některé), MacOS, od Windows XP již podpora není. 

Přístup k souborům: aktivní. 

Cena: zdarma. 

WWW:  http://netatalk.sourceforge.net/ 

3.3.2. AFS, OpenAFS 

OpenAFS je implementace na úložišti nezávislého síťového file systému AFS, 
který byl součástí vývoje distribuovaného prostředí při projektu The Information 
Technology Center na Carnegie Mellon University. 

AFS nabízí daleko více než ostatní síťové file systémy, a to především v oblasti 
bezpečnosti a škálovatelnosti. Není nic neobvyklého mít řešení na AFS, které obsluhuje až 
50 000 klientů. Veškeré zabezpečení je postaveno na protokolu Kerberos 5. AFS 
implementuje práva pro uživatele i skupiny na adresářích pomocí access control list (ACL) 
. Dále poskytuje zlepšení pro výkon filesystému a umožňuje tak částečný přístup 
k souborům v případě, že dojde k výpadku spojení se serverem. 
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AFS soubory jsou kešovány na straně klienta. Veškerá čtení i zápisy probíhají do 
této cache. Po uzavření souboru jsou změny odeslány na server. Konzistence cache je 
zajištěna pomocí callback volání při uložení dat kešovaného souboru jiným klientem. 

Zamykací strategie byla z předpokládaného použití file systému zvolena tak, že 
není vhodná pro velké sdílené databáze nebo změny v jednom souboru pro více uživatelů 
najednou. 

Pro sdílení souborů definuje AFS volume. Jedná se o strom podadresářů a souborů. 
Volume vytváří administrátor a každý takový je třeba připojit do AFS cell (obdobné jako 
mount jednotky do file systému) a navíc lze definovat kvótu pro velikost dat. Výhodou 
tohoto řešení je to, že pro data v jednom volume může administrátor přesunout na jiné 
místo aniž by si toho klienti všimli. Při použité kešovací metodě je možné tento přesun 
provést i v případě, že uživatelé pracují s některým z přesouvaných souborů. 

Pro rozložení výkonu může administrátor vytvářet read-only kopie. AFS zajišťuje, 
že read-only kopie jsou vždy aktuální kopie původních souborů. 

AFS rozlišuje dva druhy file name space. Shared je identický pro všechny stanice a 
local je unikátní pro každého klienta. Lokální obsahuje dočasné soubory potřebné pro 
inicializaci klienta a uložení symbolických linků do shared name space. 

Existují tři hlavní implementace Trnsarc (IBM), OpenAFS a Arla. 

Platforma:  Unix/Linux, MacOS, Windows (první release vyšel v dubnu 2006) 

Způsob přístupu k souborům: aktivní. 

Cena: zdarma. 

3.3.3. FTP, secure FTP 

File transfer protocol (RFC 765) slouží pro přenos souborů a adresářů mezi 
klientem a serverem. Z hlediska bezpečnosti je tento protokol zcela nevyhovující. Při 
přihlašování klienta k serveru jde po síti nešifrované heslo, při přenosu obdobně 
nešifrované příkazy pro server i data, která mezi klientem a serverem putují. 

Řešením těchto nedokonalostí je použít zabezpečený přenos pomocí SSH FTP nebo 
FTP over SSL. SSH2 FTP je zatím ve stádiu draftu, který byl vydaný v lednu 2006. Draft 
nejen popisuje způsob autorizace a šifrování přenosu, ale také dává doporučení, kterým 
hlavním chybám se má implementace serverové části vyvarovat.  

Přestože se je dokument o SSH2 FTP relativně nový, existují implementace, které 
tento protokol podporují. Příkladem může být například WinSCP, který může již dnes 
konkurovat klasickým FTP klientům. 

U FTP over SSL běží serverová část stále na jednom portu. Pokud klient zašle 
požadavek, že bude chtít komunikovat pomocí SSL, pak se před autentizací provede 
handshake zpráv, které inicializují SSL protokol. 

3.3.4. NFS 

Network file system je systém umožňující přístup k souborům na vzdálených 
hostitelích. Využívá k tomu komunikaci pomocí RPC (Remote Procedure Call). RPC bylo 
vyvinuto firmou SUN jako sbírka nástrojů a knihoven, které zajišťují podporu obecného 
komunikačního mechanismu pro aplikace typu klient-server. 
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Základním stavebním kamenem je vzájemná důvěra mezi klientem a serverem. To 
znamená, že pokud je narušen rootovský účet na serveru, není již velkým problémem 
narušit i rootovské účty na klientech a opačně. 

Proti tomuto útoku se dá bránit dvěma způsoby. První možností je zabezpečení 
klienta: Pokud serveru zcela nedůvěřujeme, je několik možností pro mount. Pomocí volby 
nosuid můžeme například zakázat práci programů suid mimo NFS systém. To znamená, že 
root na serveru nemůže v systému souborů vytvořit rootovský suid program a stát se tak 
rootem i na klientu. Pomocí volby noexec je také možné na připojeném systému souborů 
zakázat spouštění souborů. Druhou možností je zabezpečení na straně serveru. Pomocí 
volby root-squash lze nastavit, že pokud se uživatel s UID 0 na klientovi pokusí přistoupit 
na systém souborů, nahradí jeho UID číslem UID účtu nobody ze serveru. Pokud ale root 
klienta použije volbu su, může uživatelské soubory použít. Nejbezpečnější tedy je, když 
všechny důležité soubory vlastní root a ne nějaký jiný účet, protože na účet root serveru se 
root z klienta nedostane. 

NFS až do verze 3.0 používala ke své komunikace nezabezpečený přenos. Tento 
přístup dával útočníkům velký prostor pro odposlouchávání přenosu a případný útok. NFS 
do verze 3.0 obsahovala mnoho dalších bezpečnostních děr, které se snaží odstranit nová 
verze 4.0. 

NFS od verze 4.0 umožňuje šifrovanou komunikaci pomocí implementace 
GSS_API nazvanou RPCSEC_GSS. Tato verze zavádí oproti starším verzím mnoho 
dalších novinek jako například zamykání souborů a delegování capabilit pro zvýšení 
celkového výkonu na širokopásmových sítích. Přidáním těchto vlastností ztrácí 
implementace NFS bezestavovost.  Celkově se tato verze vcelku úspěšně snaží odstranit 
většinu bezpečnostních rizik, která byly v minulosti zjištěna. Velmi přehledně je 
odstraňování nedostatků a rozdíly mezi verzemi popsáno v [8]. 

Nevýhodou NFS je specializace spíše na Unix/Linux platformy. Server i klient pro 
Windows jsou až na výjimky za peníze a prozatím existují pouze implementace NFS verze 
nejvýše 3.0. 

Platforma:  Linux/Unix, Windows, Apple 

Způsob přístupu k souborům: aktivní. 

Cena: Linux/Unix – zdarma, OS Windows: desítky USD. 

3.3.5. SMB/CIFS, Samba 

Server Message Block (SMB) je protokol, jenž se využívá především ke sdílení 
souborů v síti LAN. Protokol umožňuje manipulovat se soubory stejně jako kdyby byly na 
lokálním počítači. Současné označení SMB protokolu je Common Internet File System 
(CIFS). 

CIFS protokol pracuje tak, že zašle požadavek (paket) na server. V požadavku je 
typicky některá ze základních operací – například: otevři soubor, zavři soubor, čti data, … 
Server přečte paket, ověří jeho strukturu, ověří, že klient má odpovídající práva na 
soubor/adresář, spustí požadavek a vrátí výsledek zpět ke klientovi. Klient přečte 
požadavek a ověří, zda jeho požadavek byl vyřízen kladně nebo záporně. 

CIFS je protokol, který bychom mohli v OSI modelu umístit někde na úrovni 
aplikační vrstvy. Leží tedy nad transportními protokoly. 

Vzhledem k tomu, že je tento protokol navržený firmou Microsoft, je jeho použití 
velmi rozšířené. Již od Windows for Workgroups má každý počítač s Windows 
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implementovanou serverovou i klientskou část tohoto protokolu. Využití CIFS je například 
pro mapování síťových jednotek, procházení pomocí „Network Neighborhood“ („Okolní 
počítače“), autentizace a vzdálený tisk. Systémy Windows mají velmi vysokou základnu 
domácích uživatelů, a proto vznikl projekt Samba (www.samba.org), který implementuje 
CIFS i pod UNIX/Linux systémy. Pro počítače Apple lze také nalézt implementace klienta 
i serveru. CIFS se tak stává nejrozšířenějším protokolem pro sdílení souborů. 

Od 80. let prošel protokol dlouhým vývojem a v současné době má protokol více 
jak 100 příkazů, které by měl obsluhovat. Některé dvojice příkazů označují jeden a ten 
samý požadavek. Další vlastností jsou různé dialekty („PC NETWORK PROGRAM 1.0“, 
„NT LM 0.12“, …). Souhrnně by se dalo říci, že CIFS prochází neustálým vývojem dle 
potřeb firmy Microsoft. 

Bezpečnostní aspekty 

CIFS definuje dvě úrovně bezpečnosti: 

Share level – Zabezpečení dat probíhá na serveru na úrovni sdílených prostředků. 
Každý tento sdílený prostředek může mít svoje heslo a po jeho zadání může klient 
přistupovat ke všem souborům v tomto sdíleném prostředku. 

User level – Zabezpečení probíhá na úrovni jednotlivých souborů v každém 
sdíleném prostředku a je založeno na uživatelských přístupových právech k danému 
souboru. Každý uživatel (klient) se musí přihlásit na server. Po autentizaci dostane klient 
identifikační číslo UID, které musí používat při veškeré další komunikaci se serverem. 

Autentizace klienta 
Ověřování klienta může probíhat více způsoby. Jedním z nich je pomocí challenge-

response protokolu s Windows NT LanManger (NTLM) [5], případně NTLMv2. Server 
pošle klientovi klíč. Klient vrátí zašifrovaný klíč pomocí svého hesla. Server provede 
stejné šifrování a ověří shodu. NTLMv2 pracuje obdobně jako NTLM. Rozdíl je pouze 
v použití více propracovaného algoritmu a tím i lepší ochrany hesla. NTLM používá ke své 
práci MD4 hesla uživatele. Podle návodu [6] lze po zachycení zprávy s otiskem (hash 
MD4) velmi rychle najít většinu reálně používaných hesel, které tomuto otisku odpovídají. 
Ověřování pomocí NTLM je v systémech Windows zachováno kvůli zpětné kompatibilitě, 
ale jsou dostupné patche, které toto ověřování umožňují vypnout. 

NTLMv2 již obsahuje oproti NTLM zlepšení, která zabraňují některým 
nedostatkům zjištěným u NTLM. NTLMv2 vyjednává způsob výměny zpráv. Výpočet 
odpovědi i velikost odpovědi se mezi těmito verzemi liší. Pro výsledný hash se používá 
výpočet HMAC-MD5, kde je jako klíč použitý NT hash (stejná hodnota, která se počítala i 
ve verzi NTLM) a jako text je jméno uživatele a domény. Odpověď klienta spočívá ve 
vytvoření hodnoty blob (z klientova požadavku, timestampu a dalších informací), dále se 
spočítá NTLMv2 hash, který je součástí odpovědi pro server. 

 Přidání hodnoty blob zvětšuje velikost požadavku serveru na ověření klienta. 
Protože pass-throught autentizační servery (Domain Controller) očekávají odpověď délky 
24 B, autentizace selže. Z tohoto důvodu může být blob dlouhý maximálně 8 B. 

NTLMv2 je tedy napadnutelná téměř stejnými prostředky, které fungují v případě 
NTLM. Rozdíl je především v tom, že útok hrubou silou může trvat delší dobu než 
v předchozí verzi. Druhým rozdílem je úplná absence šifrování pomocí LM hashe 
(založeno na šifrování hesla pomocí DES), která byla velmi snadno napadnutelná. 
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Další možností ověřování je například pomocí Active Directory a Kerberos (pro 
domény na Windows2000 server) nebo pomocí Security Account Manager (SAM) a MS-
RPC (Microsoft Remote procedure call) (pro domény WindowsNT). 

Proti ověřování pomocí služby Kerberos na systému Windows 2000 jsou známé 
útoky [7] typu Replay Attack a Dictionary Attack proti slabým heslům. 

Přenos dat 

 Samba implementace od verze 2.0 podporuje zabezpečený přenos pomocí SSL. 
Další možné nastavení serveru je omezení připojených klientů z určitých IP adres. 

Shrnutí 

Implementace protokolu CIFS je velice rozsáhlá. Po neustálých změnách, 
rozšiřováním a opravami oprav se stále objevují nové chyby v implementaci, které mohou 
mít vzhledem k provázanosti s velkou částí systému Windows kritický význam. 
Nadbytečná rozsáhlost protokolu, snaha o zpětnou kompatibilitu (např. „nebezpečných“ 
ověřování) a provázanost se systémem dává útočníkům poměrně dobrou šanci uspět u 
velké skupiny CIFS serverů na platformě Windows. Absence zveřejnění zdrojových kódů 
klienta i serveru od firmy Microsoft tak jen nahrávají myšlence, že implementace má chyb 
ještě daleko více, než by se mohlo zdát. 

Z obavy ze zneužití některé bezpečnostní díry implementace CIFS obvykle 
administrátoři sítí omezují pomocí firewallu viditelnost CIFS serveru mimo jejich sít. Tím 
nejen chrání uživatele vlastní sítě a síť jako takovou, ale zabraňují tak možnosti používání 
tohoto protokolu jinde než v síti lokální. Pro sdílení souborů mezi různými sítěmi tedy 
musí uživatelé používat jiné, alternativní možnosti. 

Platforma:  většina platforem 

Způsob přístupu k souborům: aktivní. 

Cena: zdarma. 

3.4. Závěr 
Jak je vidět, v dnešní době je zabezpečení sdílení souborů řešeno mnoha různými 

způsoby. Prvním z nich je zpřístupnění svých souborů pomocí webového serveru. Dalším 
způsobem je pro všechny uživatele společné webové rozhraní, které poskytuje informace o 
právě dostupných klientech se soubory. Pomocí tohoto rozhraní si uživatel zjistí stroj 
s požadovaným souborem a požadavek směruje přímo na něj. Třetí způsob, který se také 
týká sdílení souborů za pomoci webových služeb, je možnost pronajmout si od 
poskytovatele služby vlastní diskový prostor. Správu tohoto prostoru je možné provádět 
pomocí webového rozhraní, které na první pohled vypadá jako Explorer v OS Windows. 
Bezpečnost přenosu je u těchto způsobů sdílení řešena pomocí protokolu HTTPS. 
Autentizace uživatele se obvykle provádí pomocí jména a hesla, které jsou až na výjimky 
zasílány na server pomocí protokolu HTTPS. 

Dalším způsobem pro přenos souborů jsou protokoly FTP, RCP a jejich 
zabezpečené verze SFTP a SCP. Zabezpečené verze jsou založeny na využití protokolu 
SSH, který sám o sobě poskytuje vysokou úroveň bezpečenosti. Uživatelské rozhraní nad 
protokolem FTP/SFTP je uživatelům dostatečně známé a tak si i v dohledné době budou 
aplikace nad těmito protokoly hojně využívány. 
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Všechny výše uvedené způsoby sdílení nabízely pouze pasivní přístup k souborům. 
V mnoha situacích je tento přístup dostačující. Uživatelé však chtějí mít dokumenty 
dostupné na „jednom“ místě bez nutnosti měnit způsob přístupu k těmto souborům. Tj. 
vzdálené soubory se uživateli jeví, jako by je měl na svém lokálním počítači. Z výše 
uvedených důvodů pravděpodobně vznikly protokoly, který nabízejí aktivní přístup 
k souborům. Obvykle se jedná o protokoly, které nelze v krátkém čase vytvořit ani 
implementovat „doma na koleně“. Za každým z nich stojí dlouhé roky návrhu, vývoje a 
testování. 

Po analýze těchto protokolů je v současnosti kandidátem pro zabezpečený přístup 
k souborům implementace protokolu AFS s označením OpenAFS. Tato implementace  je 
zdarma dostupná pro všechny běžně používané operační systémy (pro MS Windows od 
dubna 2006). Poskytuje velmi dobrou úroveň zabezpečení na úrovni nastavení práv 
přístupu (ACL) i na úrovni přenosu dat. Jedinou drobnou nevýhodou je zvolený způsob 
zamykání, který je popsán v předchozí kapitole. Jako další kandidát by mohl být označen 
protokol NFS v 4.0. Tato kandidatura je podmíněna vytvořením implementace této verze 
nejen na Unix/Linux platformách, ale i na platformě Windows, případně MacOS. Ostatní 
protokoly nebyly označeny kvůli výtkám, které jsou uvedeny u jednotlivých protokolů. 
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4. Návrh protokolu 
V předchozích kapitolách byl uveden přehled dostupných možností pro sdílení 

souborů včetně popisu nejpoužívanějších bezpečnostních protokolů. Z dostupných 
informací lze vyvodit, že pro bezpečnou autentizaci je vhodné používat „public key“ 
kryptografii. Tento přístup umožní používat klíče v certifikátech a tím využít všech takto 
vzniklých výhod. Mezi ně patří například důvěryhodnost vlastníka certifikátu, pokud je 
důvěryhodná i vydávající certifikační autorita, dále existence postupů pro manipulaci 
s certifikáty a v neposlední řadě i široká podpora mezi výrobci softwaru. 

Certifikáty samy o sobě však nemohou nikdy poskytnout dostatečnou bezpečnost. 
Hlavním problémem při použití certifikátu je samotný uživatel, který je například schopen 
potvrdit i self-signed certifikát při vstupu do elektronického bankovnictví. V této fázi 
návrhu je tedy vhodné podotknout, že pokud mají být informace přenášeny bezpečně, pak 
je třeba nejen vytvořit návrh bezpečného protokolu a provést jeho implementaci, která 
odolá útokům, ale také zavést osvětu mezi uživateli, kteří s takovým softwarem pracují. 

Po autentizační části přechází protokol k výměně jednotlivých zpráv mezi uzly. Po 
zkušenostech z ostatních protokolů je pro výměnu zpráv vhodné z výkonnostních důvodů 
použít některou ze symetrických šifer. 

4.1. Cíle návrhu 
Cílem této části je navrhnout protokol, který umožňuje bezpečné sdílení souborů 

napříč platformami. Bezpečností rozumíme autentizaci a šifrovaný přenos dat s co nejvyšší 
odolnost proti známým útokům. Cílem je snaha nalézt alternativní řešení, které nepoužívá 
standardní protokoly jako například SSH, SSL, … a umožňuje uživateli přistupovat 
k souborů „aktivním“ přístupem – tedy tak, jako by byly na lokálním disku uživatele. 

Protokol komunikace mezi klientem a serverem by měl být platformově nezávislý. 
Tato nezávislost by měla být brána v úvahu i ve vlastní implementaci. Pro přesun 
implementace na jinou platformu by tedy mělo být nutné provést co nejméně změn. 

Předpokladem pro využití navrženého sdílení souborů je možnost práce uživatele 
z různých míst bez nutnosti ručních synchronizací souborů před vlastním využitím dat 
v souboru. Jedná se tedy o podporu aktivního přístupu ke sdíleným souborům. Protokol by 
měl být pro další fázi vývoje připraven na připojení vzdálených souborů do filesystému 
uživatele. Ideální stav by byl, aby například v OS Windows šlo připojit vzdálené 
soubory/adresáře jako síťovou jednotku a v prostředí Unix/Linux analogicky provést 
mount těchto souborů. 

Pro náš cíl se jeví jako nejvhodnější architektura typu klient-server, kdy server 
poskytuje místo pro uložení a klient pouze toto místo využívá. Serverem rozumíme nejen 
počítač, který je vyhrazený pro sdílení souborů (file server), ale i počítač uživatele, který 
chce poskytovat svá data někomu dalšímu. 

Důvodem pro volbu této architektury je předpokládané použití autentizace, které je 
lépe implementovatelné než v sítích P2P. P2P sítě jsou určeny spíše pro anonymní sdílení a 
vyšší propustnost při stahování souborů. Pokud by byly původní cíle rozšířeny na vyšší 
dostupnost sdílených souborů, pak lze uvažovat o rozšiřování protokolu o replikace 
souborů/adresářů na různá úložiště (další servery) a další operace s tím spojené 
(synchronizace replikovaných dat, přesměrování požadavku klienta na méně vytížený 
server, správné zamykání, …). 
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Základními požadavky na výsledný protokol jsou: 

• umožňuje provést autentizaci obou stran 

• umožňuje navázat šifrovanou komunikaci a jako takovou ji udržovat 

• umožňuje zrušit komunikaci 

• je navržen tak, aby předcházel běžným typům útoků 

• umožňuje vyřídit základní požadavky pro práci s adresáři a soubory 

• umožňuje vyřídit požadavky, které jsou potřeba pro aktivní sdílení souborů 

Základní požadavky na funkčnost serveru 

• server umožňuje sdílení souborů pomocí „zpřístupnění“ vybraných složek 
(adresářů) 

• server podporuje uživatele a skupiny uživatelů 

• pro každého uživatele i skupinu lze samostatně nastavit přístupová práva 
k souborům/adresářům 

• server může obsluhovat více klientů najednou 

• server se umí zotavit ze síťových chyb (např. klient přestane odpovídat) 

• server umí hospodařit se svými zdroji (například paměť) 

Základní požadavky na funkčnost klienta 

• klient umí navázat spojení se serverem pomocí veřejně dostupné IP adresy 

• klient umožňuje pomocí API základní manipulace a práci se soubory a adresáři 

• klient umí rozvázat spojení 

• klient se umí zotavit ze síťových chyb 

4.2. Komunika ční protokol 
Protokol je navržen tak, aby byl schopen provést autentizaci obou stran, navázat 

šifrovanou komunikaci a přenášet zprávy mezi klientem a serverem. Podmínkou pro 
správnou funkci navrženého protokolu je přenos pomocí spolehlivého doručování (TCP). 
Autentizace vyžaduje asymetrické šifrování, které je zajištěné pomocí dvojic 
soukromý/veřejný klíč pro každou identitu. Po vzájemné autentizaci a výměně klíče 
probíhá inicializace spojení pomocí symetrické šifry. Symetrická šifra je zvolena z důvodu 
mnohonásobně vyšší rychlosti šifrování než asymetrické šifrování pomocí klíčů. Klíče jsou 
různé pro každý směr komunikace. 

V rámci vytvoření spojení se klient se serverem domluví na parametrech spojení. 
Dále si navzájem vymění náhodné hodnoty, pomocí kterých se inicializují všechny klíče 
pro zabezpečenou komunikaci. Tento způsob inicializace je podobný jako v případě 
protokolu SSL. Pro správnou komunikaci je nutné mít pro každý směr spojení jeden klíč 
pro inicializaci symetrické šifry a jeden klíč pro výpočet hašovacích hodnot u kontrolních 
součtů zpráv. 
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Vytvoření spojení probíhá v následujícím sledu operací: 

1. K →: S žádost o vytvoření spojení pro uživatele <login>. Zasílá polovinu ze 
svého zašifrovaného klíče. Dále přikládá velikost svého vstupního bufferu pro 
síťovou komunikaci. 

2. S →:K: <login> uživatele byl nalezen a posílám ID spojení pro další 
komunikaci a půlku svého zašifrovaného klíče (veškerá další komunikace 
probíhá pomocí identikace pomocí ID spojení). Dále přikládám svůj způsob 
kódování čísel (little/big endian) a velikost vstupního bufferu serveru. 

3. K →:S: posílám druhou polovinu svého zašifrovaného klíče pro konkrétní ID. 

4. S: složením obou částí zašifrovaného klíče je možné provést dešifrování 
klientské části klíče a společné se svojí částí inicializuje šifrované spojení. 

S →:K: Odešle na K druhou „půlku“ svého klíče. 

5. K →:S: obdobně jako server inicializuje šifrované spojení. Poté provede test 
spojení pomocí zaslání dvou náhodných hodnot. 

6. S →:K: spočte A xor B a vrátí klientovi odpověď v podobě této hodnoty. Dále 
označí spojení jako autentizované s nastaveným šifrováním. A i B si server 
uloží pro pozdější použití při reinicializaci klíčů. 

7. K: ověří příchozí hodnotu oproti zaslaným. Hodnoty A a B si uloží pro další 
použití při reinicializaci klíčů. Pokud vše odpovídá, pak je inicializace spojení 
úspěšně dokončena. 

2. ½ svého hesla, velikost bufferu, typ kódování serveru 

1. Login klienta, ½ jeho hesla, velikost bufferu, typ kódování klienta 

Klient Server 

3. druhá ½ hesla klienta 

4. druhá ½ hesla serveru 

5. náhodné hodnoty A a B pro ověření správnosti spojení 

6. pošle A xor B 

… další komunikace … 

Obr. 4-1 Autentizace uživatele 
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Výsledek této části tedy je vzájemná autentizace se ztížením útoku typu man in the 
middle attack. Dále je inicializována šifrovaná komunikace (vznik klíče pro inicializaci 
symetrické šifry pro každý směr komunikace) a náhodná hodnota o délce alespoň 128 bitů, 
která se při komunikaci používá při výpočtu hash z přenášené zprávy. Tato délka je 
nastavena tak, aby odolala brute force attacku. Přestože je tato hodnota v současné době 
považována za bezpečnou, je možné, že ji bude třeba v budoucnosti zvětšit. 

Inicializace klíčů 

Jak je výše uvedeno pro každý směr je třeba inicializovat jednak klíč pro 
symetrickou šifru a jednak klíč, který se používá při výpočtu kontrolních hašovacích 
hodnot. 

Nyní se podíváme na situaci z pohledu klienta. Označme klíč, který zaslal klient 
serveru jako KK, a klíč, který zaslal server klientovi jako KS. Tyto dvě hodnoty jsou 
základem pro každý směr komunikace. Pro směr komunikace od klienta k serveru vznikne 
klíč KKS jako haš (KK ⊕ KS). Obdobně pro opačný směr vznikne klíč KSK jako haš (KS 
⊕ KK), kde ⊕ označuje spojení řetězců. S klíči KKS a KSK se inicializují příslušné směry 
symetrických šifer. Zbývá inicializace klíčů pro použití v kontrolních hašovacích 
hodnotách. Tyto klíče získáme jako haš hodnotu z (KK ⊕ 0x55 ⊕ KS), případně (KS ⊕ 
0x55 ⊕ KK). Analogicky se provede inicalizace klíčů na straně serveru. V tomto případě 
budou ve výpočtech hodnoty KS a KK prohozeny. 

Reinicializace klíčů 

Z důvodů, které budou uvedeny dále, je třeba jednou za čas provést reinicializaci 
klíčů a asymetrického šifrování. V podstatě existují dvě možnosti, jak reinicializaci 
provést. První je vygenerovat náhodné heslo, toto heslo zaslat zašifrované pomocí 
asymetrického šifrováním druhé straně a pomocí něj provést reinicializaci. Druhou 
možností je použít nějaké dodatečné informace, kterou znají obě strany a nikdo jiný a 
pomocí ní  provést reinicializaci. Obdobně jako v protokolu SSL i zde bude použita druhá 
varianta. Po inicializaci přenosu mají klient i server k dispozici hodnoty A a B, které 
sloužily k ověření správnosti navázaného šifrovaného spojení. Pomocí těchto hodnot 
proběhne změna KK i KS pro konkrétní směr spojení v případě reinicializace klíčů ve 
směru od klienta k serveru a KS v případě opačného směru. V případě změny KK je 
výpočet nového KK následující: 

)).'('(),(( hašlengthBKAhašKsubstringK KKKNew ⊕⊕⊕=  

)).'('(),(( hašlengthAKBhašKsubstringK SSSNew ⊕⊕⊕=  

Výpočet se dá popsat jako zkrácení klíče ze předu o délku, kterou produkuje 
použitá hašovací funkce. Výsledek je pak spojením zkráceného původního klíče 
s hodnotou hašovací funkce ze spojení hodnot A, původního KK a hodnoty B. 

Protože mohou přijít žádosti o reinicializaci klíčů pro každý směr komunikace 
v jinou dobu, je třeba mít na každé straně hodnoty KK a KS pro každý směr komunikace 
odděleně. Výše uvedené operace se vždy provádějí na příslušné dvojici KK a KS. 

Formát hlavičky všech zpráv, které při vzájemné komunikaci putují: 

Před každou zprávou se posílají informace zasílaných datech: 

1 B Verze protokolu ‘1’, ‘2’, ‘3’. V této chvíli je vždy = ‘1’. 

4 B Délka dat, které tvoří celou zprávu. 
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Verze protokolu určuje, zda veškerá následující data budou v kódování little-endian 
(verze ‘1’, pořadí bajtů ) nebo big-endian (‘2’). Aby nebyla situace tak jednoduchá, může 
existovat i kódování v pořadí 3, 4, 1, 2, které se nazývá PDP-endian a které můžeme 
v budoucnu označit jako verzi ‘3’. S různým kódováním přichází i potřeba správné 
interpretace přenášených dat. Situaci lze řešit několika způsoby. 

1. Provádět konverze do jednoho předem zvoleného formátu již při ukládání 
hodnot do paměťových struktur (před odesláním dat). 

2. Provádět konverze do jednoho předem zvoleného formátu před odesláním 
hodnot po síti (před odesláním dat). 

3. Před odesláním situaci neřešit, jen zaslat informaci, o které kódování se jedná. 
Příjemce si podle této informace musí příchozí data překódovat tak, aby s nimi 
uměl pracovat. 

4. Klient se serverem dohodne na kódování, které používá druhá strana. Pomocí 
této dohody se data zasílají již ve formátu, kterému druhá strana rozumí. 

Pokud vycházím z předpokladu, že nejvíce informací o tom, jaká data struktury 
obsahují, má právě strana, která odesílá, pak jsou vhodné varianty 1, 2 a 4. U varianty 2 je 
třeba procházet strukturu dat, která jsou určena pro odeslání a tak je tato možnost ještě 
méně vhodná než možnosti 3 (může docházet ke zbytečnému kódování). Mezi 1 a 4 je 
rozdíl pouze v určení kódování. U varianty 1 může nastat situace, kdy klient i server 
používají jiné kódování než je pevně definované. Pro každou zprávu se pak zbytečně 
počítají dvě konverze. Na základě těchto informací se jeví nejvýhodnější varianta 4. Pokud 
obě strany pracují ve stejném kódování, pak není třeba žádných konverzí, pokud 
v různých, pak nastává konverze u strany, která zprávu posílá. 

V protokolu existuje jediná zpráva, kterou server může načíst a bude nucen ji 
překódovat. Tou zprávu je první zpráva od klienta, která obsahuje jednak požadavek na 
otevření spojení a jednak další informace pro nastavení komunikace. 

Pro komunikaci existuje univerzální hlavička, která určuje příslušnost k určitému 
založenému spojení a typ přenášených dat (data jsou šifrovaná/nešifrovaná). 

typedef  struct  _COM_RAW_DATA { 
 // 0, pokud open Session  
 ULONG_ sessionId;  
 // citac pro synchronizaci pozadavku (prevence rep lay attack) 
 ULONG_ counter; 

// zda jsou data v data komprimována 
 byte    isCompressed; 

// hash pro zajisteni integrity prenasene zpravy 
 byte    hashValue[16]; 

ULONG_ dataLength;  // délka dat v data 
 CHAR_  data[1];  // samotná data 
} COM_RAW_DATA, *PCOM_RAW_DATA; 

Session ID je v případě prvního požadavku klienta rovno 0, ve všech ostatních se 
jedná o nenulové číslo. Pro implementaci serveru se doporučuje toto ID přidělovat jako 
náhodné číslo. Toto opatření ztěžuje útoky typu replay attack. Položka counter se zvyšuje o 
1 při každém odeslaném požadavku. Druhá strana by měla při příjmu každé zprávy 
zkontrolovat, zda je tato hodnota o 1 vyšší než měla zpráva předchozí. První zaslaná 
zpráva má counter = 1. 

Příznak isCompressed označuje, zda data, které následují za touto hlavičkou, jsou 
v komprimované nebo nekomprimované formě. Data v nekomprimované formě se mohou 
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vyskytnout i v průběhu komunikace. Typickým příkladem je zpráva, která je zaslána po 
zjištění nesouhlasu kontrolních součtů pro přenesená data. Protože mohlo jít o některý 
z aktivních útoku, je pouze zaslána zpráva s informací o ukončení spojení. Zpráva s touto 
informací však musí být nešifrovaná, protože druhá strana již nemusí být schopná žádná 
příchozí data dešifrovat. Zprávy, které jsou šifrovány jsou před dalším zpracování (ihned 
po příjmu) dešifrovány. 

Hash slouží k zajištění integrity přenášených dat. Hodnota se počítá ze všech údajů, 
které jsou v hlavičce, inicializační hodnotě získané v průběhu inicializace spojení, dat, 
které za hlavičkou následují, a tajného klíče. Tento způsob ochraňuje nejen před chybou 
při přenosu, ale také například před cut and paste útokem, kdy je část zprávy zaměněna 
částí jiné zprávy. 

Dále v textu bude pro data, která jsou umístěna za touto hlavičkou, používáno 
označení požadavek. 

Struktura požadavku: 
typedef  struct  _COM_DATA_REQUEST { 

// hash pro kontrolu integrity vnit řní zprávy  
 byte    hashValue[16];   
 byte    dataType;   // typ prenasenych dat 
 ULONG_ requestId;   // id pozadavku 
 ULONG_ dataLength;  // delka dat 
 CHAR_ data[1];   // data 
} COM_DATA_REQUEST, *PCOM_DATA_REQUEST; 

Každý klient klade požadavky, které mu server vyřizuje. Pro snadnější rozlišení je 
v protokolu zavedena identifikace těchto požadavků v rámci jednoho klienta. Klient je pak 
schopen zadat serveru více požadavků, které server zpracuje a pošle zpět. API klienta si 
pak může požadavky vybírat v různém pořadí. Podrobnější popis včetně příkladu bude 
v části implementace klientské části. 

Hash hodnota v požadavku se počítá z typu dat, requestId, dat, sessionId, counter a 
tajného klíče. Tím kontroluji, zda tato data opravdu patří k hlavičce, se kterou přišly. 

RequestId je interní hodnota klienta, pomocí které je schopen identifikovat 
odpovědi od serveru. Všechny odpovědi na daný požadavek mají stejné requestId jako má 
požadavek od klienta. 

DataType obsahuje identifikaci dat (typ zprávy), které jsou v části data.  

 

Obr. 4-2 Struktura zasílaných zpráv 

 

  1  2..5   6  .……... 34   35 …... 48    49 …                                        

Verze 
Délka následující zprávy 

Hlavička zprávy s údaji pro ověření integrity dat 

Přenášená data (požadavek) Hlavička dat 
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V následujících kapitolách budou představeny všechny požadavky, které zajišťují 
komunikaci mezi klientem a serverem a stručně uvedeny požadavky, pomocí kterých 
probíhá přesun informací o sdílených souborech/adresářích. U všech požadavků bude 
naznačen způsob komunikace mezi klientem a serverem. 

4.2.1. Zprávy pro navázání a rušení spojení (sessio n) 

Pro navázání spojení (session) probíhá výměna zpráv následovně: 

Místo libovolné odpovědi očekávaného typu od serveru může přijít odpověď typu 
TypeFailedResponse. Tato struktura je zaslána vždy, pokud je ještě aktivní spojení mezi 
klientem a serverem a navíc došlo k výskytu chyby při příjmu zprávy. Chybou může být 
nesouhlas kontrolních součtů, chybné požadavky, které server vyhodnotil jako útok apod. 
Po této zprávě dochází ze strany serveru k okamžitému ukončení spojení. Stejně jako 
server, může i klientská část vyhodnotit, že nesouhlasí kontrolní součty nebo jsou zprávy 
jinak poškozené. V takovém případě klient ihned ukončuje otevřené spojení na server. 

V případě uzavírání souborů je situace při komunikaci jednodušší: 

TypeOpenSession 

Pomocí tohoto požadavku žádá klient server o otevření nového spojení (session). 
typedef  struct  _COM_OPEN_SESSION { 
 ULONG_ loginLength; // delka loginu 
 ULONG_ keyLength;    // delka klice 
 CHAR_ data[1];  // login za kterym je ulozen "klic" 
} COM_OPEN_SESSION, *PCOM_OPEN_SESSION; 

2. TypeOpenSessionExchangeEx 

1. TypeOpenSession 

Klient Server 

3. TypeOpenSessionExchange 

4. TypeOpenSessionExchange 

5. TypePing 

6. TypePing 

… další komunikace … 

Inicializace spojení 

Obr. 4-3 Výměna zpráv při inicializaci session 
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V položce data jsou za sebou uloženy hodnoty login a první část zašifrovaného 
klíče. Odpověď na tu to zprávu může být typu TypeOpenSessionExchange v případě 
úspěšně provedené operace nebo TypeFailedResponse v případě vzniku nějaké chyby. 

TypeOpenSessionExchange 

Tento typ slouží k výměně dat mezi klientem a serverem. Jeho struktura je: 
typedef  struct  _COM_OPEN_SESSION_EXCHANGE { 
 ULONG_ result;  // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // result supplementary info 
 ULONG_ sessionId;  // Id session 
 ULONG_ keyLength;      // delka hodnoty, ktera se zasila zpet 
 CHAR_ data[1];  // hodnota 
} COM_OPEN_SESSION_EXCHANGE, *PCOM_OPEN_SESSION_EXCHANGE; 

Položka result určuje, zda předešlá zpráva od druhé strany byla úspěšně 
(STATUS_SUCCESS) nebo neúspěšně (STATUS_FAILED) zpracována. Položka 
supplementaryInfo je doplňková informace. Platné hodnoty jsou 
STATUS_SESSION_AUTH_PART_2 – určuje, že pokračuje výměna zpráv, nebo 0 – bez 
bližších informací. 

SessionId je ID, které je aktuálně přidělené aktuální session. KeyLength určuje 
velikost dat, které jsou v položce data. 

Typickým příkladem použití tohoto požadavku je výměna polovin klíčů při 
autentizaci obou stran. 

TypeOpenSessionExchangeEx 

TypeOpenSessionExchange s rozšířením o velikost vstupního bufferu na straně 
serveru a verze protokolu, který server používá. Klient může pomocí této hodnoty 
optimalizovat komunikaci. Zpráva se zasílá jako odpověď na TypeOpenSession. 

typedef  struct  _COM_OPEN_SESSION_EXCHANGE_EX { 
 // velikost vstupniho bufferu  
 ULONG_ bufferSize; 
 // verze protokolu, ve ktere maji data prichazet 
 byte protocolVersion; 

// stejne jako v TypeOpenSessionExchange 
 COM_OPEN_SESSION_EXCHANGE ose; 
} COM_OPEN_SESSION_EXCHANGE_EX, *PCOM_OPEN_SESSION_EXCHANGE_EX; 

TypePing 
typedef struct  _PING { 
 byte numberA[16];  // hodnota A 
 byte numberB[16];  // hodnota B 
} PING, *PPING; 

numberA a numberB je místo pro uložení hodnotu pro kontrolní výměnu dat. 

numberA slouží k zaslání výsledku serveru ke klientovi. 

TypeCloseSesion 

Slouží k uzavření aktivní (vlastní) session. 
typedef  struct  _COM_CLOSE_SESSION { 
 ULONG_ sessionId; 
} COM_CLOSE_SESSION, *PCOM_CLOSE_SESSION; 

Session ID je ID session k uzavření a musí se shodovat se session ID z hlavičky 
zprávy. 
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Jako výsledek zasílá server odpověď typu TypeSessionResponse s hodnotou result 
= STATUSS_SUCESS. 

TypeCloseSessionResponse 

Slouží k informování uživatele o výsledku operace TypeCloseSession. 
typedef  struct  _RESPONSE { 
 // výsledek operace: úsp ěch/chyba, konstanta STATUS_xxx  
 ULONG_ result;  
 // dodate čné informace podle typu operace 
 ULONG_ supplementaryInfo;  
} RESPONSE, *PRESPONSE; 

Result je jedna z předdefinovaných konstant STATUS_SUCCES nebo 
STATUS_FAILED. SupplementaryInfo je doplňková informace dle typu operace. 

SupplementaryInfo je vždy STATUS_SESSION_CLOSED.  

V případě uzavírání session je situace při komunikaci následující: 

TypeFailedResponse 

Slouží k informování uživatele o chybě v případě libovolné zprávy, která náleží 
k session, která neexistuje. Další použití této zprávy je informování o úspěšném dokončení 
v případě kladného vyřízení požadavku TypeCloseSession. 

Klient Server 

1. TypeCloseSession 

2. TypeCloseSessionResponse 

… nějaká komunikace … 

Ukončení spojení 

Obr. 4-4 Výměna zpráv při ukončování session 

Server 

1. Libovolný požadavek se špatným hashem nebo daty 

2. TypeFailedResponse 

… nějaká komunikace … 

Klient Chyba při přenosu zprávy 

Obr. 4-5 Výměna zpráv při detekovaném napadení komunikace 
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typedef  struct  _RESPONSE { 
 // výsledek operace: úsp ěch/chyba, konstanta STATUS_xxx  
 ULONG_ result;  
 // dodate čné informace podle typu operace 
 ULONG_ supplementaryInfo;  
} RESPONSE, *PRESPONSE; 

Result je jedna z předdefinovaných konstant STATUS_SUCCES nebo 
STATUS_FAILED. SupplementaryInfo je doplňková informace dle typu operace. 

Tato zpráva se zasílá serverem s návratovou hodnotou result = STATUS_FAILED a 
hodnotou supplementaryInfo, pokud: 

STATUS_SESSION_DISCONNECTED: 

• neexistuje otevřená session Id na straně serveru 

• špatný požadavek 

STATUS_SESSION_NEED_SYNCHRONIZE: 

• ke zpracování nejsou předána žádná data nebo 

• dojde k zásadní chybě ve zpracování požadavku (špatně vyplněné 
parametry) 

STATUS_SESSION_INVALID_LOGIN_PASSWORD: 

• pokud zvolí uživatel neexistující login  

TypeResetKey 

Slouží k reinicializaci klíče a symetrického šifrování směrem od strany, která tento 
požadavek poslala. 

typedef  struct  _RESET_KEY { 
 // polozka, urcuje poradi reinicializace (v teto ch vili se 
nepoužívá) 
 ULONG_ resetId; 
} RESET_KEY, *PRESET_KEY; 

4.2.2. Útoky na navržený protokol 

V této části budou představeny některé útoky a zdůvodnění, proč navržený protokol 
těmto útokům odolává, případně jaká udělat opatření, aby tomu tak bylo. 

Server 

1. TypeResetKey 

3. Odpověď na požadavek z bodu 2. 

… nějaká komunikace … 

Klient Reinicializace šifrování 

Obr. 4-6 Výměna zpráv při reinicializaci šifrování 

2. Libovolný další požadavek 
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Man in the middle attack 

Tento typ útoku je možné provést při výměně klíčů. Třetí strana podstrčí svůj 
veřejný klíč oběma komunikujícím, a tak může sledovat jejich komunikaci. 
Odposlouchávání (změna zpráv) probíhá následujícím způsobem. 

1. klient zašifruje zprávu podstrčeným veřejným klíčem prostředníka 

2. prostředník zachytí zprávu, dešifruje ji pomocí svého soukromého klíče, přečte 
(změní) její obsah, zašifruje veřejným klíčem serveru a zprávu odešle. 

3. server dešifruje zprávu svým soukromým klíčem. 

Obdobná situace je při komunikaci od serveru ke klientovi. 

Částečnou obranou proti tomuto typu útoku je implementace Interlock protokolu, 
který je uvedený v [9, 49]. Tj. zašifrovat data, která se mají na server poslat veřejným 
klíčem, který má klient k dispozici a poslat pouze první polovinu. Server následně odpoví 
nějakou svou polovinou šifrované zprávy. Klient na základě této odpovědi zašle druhou 
polovinu své původní zašifrované zprávy. Server udělá totéž. Základní myšlenkou tohoto 
přístupu je to, že klient vyžaduje po první polovině zašifrované zprávy aktivní odezvu od 
serveru. Útočník tak nemá možnost zprávu od klienta dešifrovat a před posláním druhé 
straně zašifrovat svým klíčem. Místo toho musí vygenerovat nějakou svojí zprávu, kterou 
serveru zašle. 

V první zprávě, kterou server zasílá klientovi je vždy ID spojení (session ID), které 
se používá pro další komunikaci. Dále jsou do protokolu zabudovány hash součty (hash 
pro zprávu a hash pro požadavek), které jsou odvozené nejen z předávaných dat, ale i 
z hodnoty, která lze odvodit z klíčů serveru a klienta předaných při vytváření 
zabezpečeného spojení. 

Částečná obrana v tomto protokolu spočívá v tom, že po výměně autentizačních 
zpráv existují dva zabezpečené komunikační kanály. Jeden je od klienta k útočníkovi a 
druhý od útočníka k serveru. Útočník tak má stále šanci komunikaci odposlouchávat/měnit, 
ale potřebuje k tomu znalost protokolu pro výměnu zpráv, protože musí zprávu před 
předáním dál dešifrovat pomocí informací o příchozím komunikačním kanálu a následně 
zašifrovat pomocí informací o odchozím komunikačním kanálu. 

Úplná obrana proti tomuto útoku je doručení veřejného klíče uživatele bezpečnou 
cestou na server. Veřejný klíč serveru pak může být k dispozici například pomocí webu. 

Dalším řešením, které by odolávalo tomuto útoku, je zavedení certifikátu a jejich 
ověřování. Tento způsob je také založen na důvěryhodné třetí straně (CA), u které znám 
její veřejný klíč. 

Eavesdropping (odposlouchávání) 

Zprávy lze odposlouchávat, pokud se útočník dostane k soukromým klíčům 
jednotlivých aktérů nebo ke klíči, který inicializuje symetrickou komunikaci.  

Navržený algoritmus by měl tomuto útoku odolat neboť je zde požadavek, aby 
alespoň veřejný klíč klienta byl na server doručen zabezpečeným způsobem. Klíč, pomocí 
kterého se inicializuje symetrická komunikace, je vytvořen ze znalosti zašifrované pomocí 
public klíčů jednotlivých stran. V současné době tedy není možné se tímto způsobem k této 
informaci dostat. Pokud se nějakým způsobem podaří útočníkovi prolomit symetrickou 
komunikaci, pak může číst/měnit zasílaná data až do další reinicializace symetrického 
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šifrování. Pro snížení rizika nalezení klíče pomocí zkoumání šifrovaných zpráv se jednou 
za čas provádí reinicializace symetrického klíče. 

Traffic analysis 

Tato analýza je v tomto protokolu málo použitelná. Pokud tvořím analýzu pouze 
z přenesených dat (bez časových údajů), pak mohu pouze vytvořit statistiky kdo s kým 
nejvíce komunikuje a jaký je pravděpodobný podíl řídících zpráv (ty, které nepřenášejí 
data) oproti zprávám, které nesou nějaké informace (výpis adresáře, přenos obsahu 
souboru). Z pohledu sledování zašifrovaných dat nelze ani poznat, které řídící zprávy byly 
odeslány, protože krátké zprávy jsou zarovnány na předem definovanou velikost. Místo 
mezi daty ve zprávě a danou velikostí je vyplněno náhodnými daty. 

Pokud se budeme dívat na traffic analýzu i s časovými údaji, pak je možné 
sledovat, co pravděpodobně uživatel dělal. Tj. určitě lze odlišit inicializace spojení, 
listování adresáři a zjišťovat (pravděpodobně může mít větší bloky přenášených dat než při 
přenosu souborů), zda přenášejí soubory směrem na server nebo ze serveru a jejich 
pravděpodobnou velikost. Určitě nebudou identifikovatelné požadavky typu 
smaž/přejmenuj soubor/adresář. 

Substitution attack 

Obrana proti tomuto typu útoku je používání hashe (s klíčem) pro ověření integrity 
dat. V ostatních, běžně používaných protokolech, se používá implementace pomocí MAC 
(Message Authenticate code), případně aktualizovanou verzí nazvanou HMAC.  

, kde určuje 
XOR a || spojení řetězců. Opad a ipad jsou konstanty stejně dlouhé jako klíč s hodnotami 
0x5c5c…5c pro opad, případně 0x3636…36 pro ipad. 

Výpočet HMAC je považován za bezpečný, protože výpočet zahrnuje dvě základní 
vlastnosti. Jednou je zajištění dostatečné náhodnosti při inicializaci výpočtu haše vložení 
(K XOR opad) před zprávou. Druhou je prevence před situací, kdy útočník přidává na 
konec zprávy bloky dat a postupně přepočítává výsledný hash. 

I v tomto protokolu se počítá s použítím kontrolního hashe, který je inicializován 
tajným klíčem. Tento hash nemá stejný formát jako HMAC. Jeho výpočet probíhá 
z hodnoty spojení klíče se zprávou. První vlastnost, kterou má HMAC podporuje také. 
Druhá vlastnost je pro všechny šifrované zprávy schovaná ve výpočtu vnitřní hodnoty 
haše, která obsahuje i celkovou délku dat. Rozšiřování tedy není pro šifrované zprávy 
možné. 

Replay attack 

Proti tomuto útoku se protokol brání klasickou metodou číslování zaslaných zpráv s 
podporou zajištění integrity zpráv. Integrita je potřeba, aby útočník nemohl zaměnit 
pořadové číslo zprávy. 

Denial of services attack 

Protokol sám o sobě neobsahuje obranu pro DoS nebo DDoS (Distributed DoS) 
útoku. V části návrh implementace však budou některá doporučení pro implementaci 
serveru, které mohou útok zpomalit, případně odvrátit. 
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Server jako Oráculum 

V současném návrhu protokolu nedojde k Autentizaci pokud je zadán neznámý 
login nebo neprojde autentizace pomocí klíčů. V této chvíli vrací server na požadavek s 
loginem, který nezná, chybovou zprávu TypeSessionResponse s informací, že login nezná. 
Pro útočníka to znamená, že je hrubou silou schopen dříve či později zjistit loginy 
uživatelů, kteří na serveru jsou. Toto řešení může znamenat potencionální slabinu v 
protokolu, protože dává útočníkovi další informace o kterých by vědět nemusel. 

Tuto situaci lze řešit úpravou implementace, která by nechala provést autentizační 
výměnu zpráv i pro login, který nenalezne. Autentizace tedy skončí chybou až u zprávy 
ověřující správně nastavené spojení. Implementace však musí opravdu vykonávat všechny 
početní operace tak, aby se počítaly přibližně stejně dlouho jako v případě autentizace se 
známým. Pokud by server pouze pamatoval, že se jedná o session s neznámým loginem a 
rovnou vracel náhodné  hodnoty, bylo by řešení náchylné k timing attacku. 

4.3. Zprávy pro manipulaci se soubory a adresá ři 

4.3.1. Open/Create 

Tyto struktury jsou navrženy na základě informací získaných o funkci File system 
driveru z [13] a [14]. Jejich hlavním cílem je umožnit vytvoření nebo otevření souboru 
nebo adresáře. Výsledný požadavek je velice „ořezaná“ verze struktur pro FS driver. Takto 
navržené požadavky jsou schopné pokrýt vytváření souborů a adresářů s následným 
označením jako readonly. Dále otevření souborů ve všech modech, které podporuje 
standardní volání funkce ANSI C fopen. 

TypeOpenCreate 

Požadavek na vytvoření souboru/adresáře.  
typedef  struct  _FILE_OPENCREATE_STRUCTURE { 
 ULONG_ AccessType; // OPEN_FILE_MODE_xxx 
 ULONG_ OperationType; // open/create OPERATION_TYPE_xxx 
 ULONG_ ObjectType; // directory/file .. OBJECT_IS_xxx 

// zakladni atributy pro nastaveni pomoci | konstan t 
 ULONG_ FileAttributes;  
 USHORT_ FilePathLength; // délka relativní cesty k souboru 
 CHAR_ FilePath[1]; // relativní cesta k souboru 
} FILE_OPENCREATE_STRUCTURE, *PFILE_OPENCREATE_STRUCTURE; 

Klient Server 

1. TypeOpenCreate 

2. TypeOpenCreateResponse 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-7 Výměna zpráv při otevírání nebo vytváření souboru/adresáře. 

Vytvoření/otevření souboru/adresáře 
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OperationType určuje zda se jedná o otevření nebo vytvoření souboru/adresáře a 
zda se má otevírat/vytvářet pouze pokud existuje/neexistuje. Platné hodnoty jsou: 

OPERATION_TYPE_OPEN – otevře soubor s danými parametry 

OPERATION_TYPE_OPEN_IF_EXISTS – otevře soubor s danými parametry (pokud 
existuje) 
OPERATION_TYPE_CREATE – vytvoří soubor/adresář s danými parametry 

OPERATION_TYPE_CREATE_IF_NOT_EXISTS – vytvoří soubor/adresář s danými 
parametry (pokud neexistuje) 

AccessType – na atribut se bere ohled, pouze pokud se jedná o otevření souboru. 
Pomocí tohoto atributu určí server pro jaký typ operací má server soubor otevřít. Platnou 
hodnotu lze doplnit jako jednu z OPEN_FILE_MODE_READ, OPEN_FILE_MODE_WRITE, 
OPEN_FILE_MODE_APPEND, OPEN_FILE_MODE_READ_PLUS, OPEN_FILE_MODE_WRITE_PLUS, 
OPEN_FILE_MODE_APPEND_PLUS. Všechny tyto operace jsou analogické k parametru mode 
u volání ANSI C funkce pro otevření souboru fopen. Pro specifikaci, zda má být otevřen 
soubor v binárním nebo textovém modu slouží konstanty OPEN_FILE_MODE_TEXT a 
OPEN_FILE_MODE_BINARY, které je možné přidat k jedné z předchozích konstant. 

ObjectType – specifikace objektu, se kterým se bude pracovat. Jedná se o jednu 
z hodnot OBJECT_IS_FILE  a OBJECT_IS_DIRECTORY. 

FileAttributes – slouží k předání informací o atributech souborů.  

FilePathLength – určuje délku absolutní cesty k souboru/adresáři. 

FilePath – absolutní cesta k souboru/adresáři (může a nemusí obsahovat úvodní 
znak ‘\’ nebo ‘/’) 

FileAttributes – další atributy, které je možné souboru nastavit. Po porovnání 
atributů v prostředí Unix a Windows bylo zvoleno jako jediný společný atribut 
FILE_ATTR_READONLY. 

TypeOpenCreateResponse 

Tímto typem dat potvrzuje server otevření/vytvoření souboru/adresáře. 
typedef  struct  _FILE_OPENCREATE_STRUCTURE_RESPONSE { 
 ULONG_ fId;    // internal File ID 
 ULONG_ result;   // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // result supplementary info - 
STATUS_FILE_xxx 
} FILE_OPENCREATE_STRUCTURE_RESPONSE, 
*PFILE_OPENCREATE_STRUCTURE_RESPONSE; 

Result – výsledek operace – jedna z hodnot STATUS_SUCCESS a STATUS_FAILED. 

fId – identifikace otevřeného souboru na straně serveru. Toto ID se používá pro 
veškeré další operace se souborem. 

SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot, které mají 
prefix STATUS_FILE: 

_PATH_NOT_FOUND Nepodařilo se převést relativní cestu na 
absolutní. 

_BAD_REQUEST Nekonzistentní parametry požadavku 
(například pokus o otevření adresáře nebo 
špatně zadané operace). 
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_ACCESS_DENIED Uživatel nemá správná práva na tento 
soubor/adresář nebo došlo ke kolizi práv na 
úrovni operačního systému. 

_LOCKED Soubor nelze uzamknout (kolize zámků). 

_NAME_COLLISION Soubor/adresář již existuje (při vytváření). 

_OPENED Soubor je otevřen (úspěch). 

_CREATED_ATTRS_NOT_SET Soubor byl vytvořen, ale nepovedlo se 
nastavit parametry souboru/adresáře. 

_DOESNT_EXISTS Soubor neexistuje (pro požadavky typu 
otevřít pokud existuje). 

_OVERWRITTEN Pokud došlo k přepsání existujícího 
souboru (úspěch). 

4.3.2. Close 

Následující požadavky mají za cíl uzavřít již otevřený soubor. Tento požadavek má 
obdobnou funkci jako funkce v ANSI C fclose. 

TypeClose 

Požadavek na uzavření souboru. 
typedef  struct  _FILE_CLOSE_STRUCTURE { 
 ULONG_ fId;  // internal File ID 
} FILE_CLOSE_STRUCTURE, *PFILE_CLOSE_STRUCTURE; 

fId – ID souboru, který má být uzavřen. 

TypeCloseResponse 

Potvrzení o uzavření souboru.  
typedef  struct  _RESPONSE { 
 ULONG_ result;   // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // dodate čné informace 
} RESPONSE, *PRESPONSE; 

Uzavření souboru Klient Server 

1. TypeClose 

2. TypeCloseResponse 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-8 Výměna zpráv při uzavírání souboru. 
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Result – výsledek uzavírání. Jedna z hodnot STATUS_SUCCESS nebo 
STATUS_FAILED. 

SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot: 

STATUS_FILE_FILE_WAS_NOT_OPENED Soubor nebyl otevřen 

STATUS_FILE_ACCESS_DENIED Soubor nebyl touto session uzamčen. 

STATUS_FILE_CLOSED Soubor byl uzavřen (úspěch). 

STATUS_FILE_UNKNOWN_ERROR Došlo k neznámé chybě. 

4.3.3. Read/Write 

V této části jsou popsány požadavky, které zajišťují čtení a zápis do otevřeného 
souboru. Stejně jako v předchozích příkladech musí být schopny tyto požadavky schopné 
uspokojit potřeby případného FS driveru (resp. tzv. redirectoru). 

TypeRead 

Žádost o zaslání dat ze souboru. Z toho důvodu musí být požadavek schopen 
požadovat čtení z libovolného místa v souboru. 

V původním návrhu (Obr. 4-9) mohla být zaslána na každý požadavek pouze jedna 
zpráva s daty. Tento návrh se ukázal jako výkonnostně nevyhovující a proto byl protokol 
upraven pro dávkové čtení ze souboru. Další důvodem pro tuto úpravu je podpora souvislé 
čtení souboru (např. kopírování ze serveru na svůj disk). V takové situaci je vhodnější, aby 
bylo co nejméně řídících zpráv a co nejvíce zpráv obsahovalo data. Dávkové zpracování 
(Obr. 4-10.) funguje na principu zaslání jednoho požadavku s maximálním počtem 
odpovědí, které je klient schopen přijmout najednou. Server pak pošle nejvýše tolik zpráv, 
kolik klient požadoval. 

typedef  struct  _FILE_READ_DATA_STRUCTURE { 
 ULONG_ fId;   // file ID  
 ULONG_ seekType;  // typ seeku  
 LONG_ readFrom;  // požaduji data od  
 ULONG_ AccessType; // TEXT/BINARY 

Čtení ze souboru (bez optimalizace) Klient Server 

1. TypeRead (1) 

2. TypeReadResponse (1) 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-9 Výměna zpráv při čtení ze souboru – bez optimalizace. 

2. TypeRead (2) 

4. TypeReadResponse (2) 
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 ULONG_ maxLength;  // maximální délka dat  
 ULONG_ batchCount; // maximalni pocet dávek, které mají 
být zaslány 
} FILE_READ_DATA_STRUCTURE, *PFILE_READ_DATA_STRUCTURE; 

fId – ID otevřeného souboru 

seekType – typ seeku v souboru. Jedna z následujících hodnot: SEEK_TYPE_CURR, 
SEEK_TYPE_BEGIN, SEEK_TYPE_END. 

readFrom – požaduji data relativně od hodnoty na které byl proveden seek. Tato 
hodnota může být i záporná. 

AccessType – přístup k souboru (textově nebo binárně). Jedná se o jenu 
z následujících hodnot: OPEN_FILE_MODE_TEXT, OPEN_FILE_MODE_BINARY. 

maxLength – maximální délka dat v jedné dávce, kterou je klient schopen přijmout. 

batchCount – maximální počet zpráv, které může server zaslat najednou jako 
výsledek tohoto požadavku. Zprávy obsahují po sobě jdoucí data z otevřeného souboru. 

TypeReadResponse 

Odpověď na žádost o přečtení části otevřeného souboru. 
typedef  struct  _FILE_READ_DATA_STRUCTURE_RESPONSE { 
 ULONG_ result;  // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // result supplementary info - 
STATUS_WRITE_xxx 
 ULONG_ dataFrom;  // po čáte ční pozice dat 
 ULONG_ dataLength; // po čet p řečtených znak ů 
 ULONG_ dataPhysicalLength; // po čet p řečtených bajt ů 
 ULONG_ batchId;  // po řadí v rámci jednoho požadavku 
 CHAR_ data[1];  // data 

Čtení ze souboru (s optimalizací) Klient Server 

1. TypeRead (1) 

2. TypeReadResponse (1) 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-10 Výměna zpráv při čtení ze souboru – s optimalizací. 

5. TypeRead (2) 

3. TypeReadResponse (1) 

4. TypeReadResponse (1) 

6. TypeReadResponse (2) 

7. TypeReadResponse (2) 
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} FILE_READ_DATA_STRUCTURE_RESPONSE, 
*PFILE_READ_DATA_STRUCTURE_RESPONSE; 

Result – jedna z hodnot STATUS_SUCCESS, STATUS_FAILED. 

SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot: 

STATUS_FILE_FILE_WAS_NOT_OPENED Požadovaný soubor není otevřen 

STATUS_FILE_BAD_LOCK Session nemá správný zámek na tento 
soubor. 

STATUS_FILE_ERROR_IN_SEEK Chyba při přístupu na správnou 
pozici. 

STATUS_FILE_UNKNOWN_ERROR Došlo k neznámé chybě. 

STATUS_FILE_DATA_READ Data jsou přečtena (úspěch). 

STATUS_FILE_EOF Dosaženo konce souboru (úspěch). 

dataFrom – pozice, od které se začínalo číst. 

dataLength – velikost dat (znaků), které byly načteny. Navíc určuje velikost 
položky data. 

dataPhysicalLength – při textovém otevření souboru se může CRLF konvertovat na 
jeden znak. Tato informace je potřebná pro klienta při jeho implementaci cache. 

batchId – pořadové číslo odpovědí v rámci jednoho požadavku. 

Data – obsahují načtené hodnoty. 

TypeWrite 

Požadavek na zápis do souboru. 

typedef  struct  _FILE_WRITE_DATA_STRUCTURE { 
 ULONG_ fId; 
 ULONG_ seekType; 
 LONG_ writeFrom; 
 ULONG_ AccessType;  // TEXT/BINARY 
 ULONG_ dataLength; 

Zápis do souboru Klient Server 

1. TypeWrite (1) 

2. TypeWriteResponse (1) 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-11 Výměna zpráv při zápisu do souboru – bez optimalizace. 

2. TypeWrite (2) 

4. TypeWriteResponse (2) 
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 CHAR_ data[1]; 
} FILE_WRITE_DATA_STRUCTURE, *PFILE_WRITE_DATA_STRU CTURE; 

fId – ID otevřeného souboru 

seekType – typ seeku v souboru. Jedna z následujících hodnot: SEEK_TYPE_CURR, 
SEEK_TYPE_BEGIN, SEEK_TYPE_END. 

writeFrom – požaduji uložit data relativně od hodnoty na které byl proveden seek. 
Tato hodnota může být i záporná. 

AccessType – přístup k souboru (textově nebo binárně). Jedná se o jenu 
z následujících hodnot: OPEN_FILE_MODE_TEXT, OPEN_FILE_MODE_BINARY. 

dataLength – délka dat v položce data. 

TypeWriteResponse 
typedef  struct  _FILE_WRITE_DATA_STRUCTURE_RESPONSE { 
 ULONG_ writtenDataLength; 

// velikost, kterou data zabiraji v souboru  
 ULONG_ writtenDataPhysicalLength;  
 ULONG_ result;   // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // dodate čné informace 
} FILE_WRITE_DATA_STRUCTURE_RESPONSE, 
*PFILE_WRITE_DATA_STRUCTURE_RESPONSE; 

Result – jedna z hodnot STATUS_SUCCESS, STATUS_FAILED. 

SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot: 

STATUS_FILE_FILE_WAS_NOT_OPENED Požadovaný soubor není otevřen 

STATUS_FILE_BAD_LOCK Session nemá správný zámek na tento 
soubor. 

STATUS_FILE_ERROR_IN_SEEK Chyba při přístupu na správnou pozici. 

STATUS_FILE_UNKNOWN_ERROR Došlo k neznámé chybě. 

STATUS_FILE_DATA_WRITTEN Data byla zapsána. 

writtenDataLength – počet zapsaných znaků. 

writtenDataPhysicalLength – velikost, kterou tyto znaky zabírají (konverze na 
CRLF pro textový mód zápisu). 

TypeSeek 

Nejedná se o klasický seek pro soubor. Ten se provádí v rámci volání požadavků 
TypeRead a TypeWrite. 

typedef  struct  _FILE_SEEK { 
 ULONG_ fId; 
 LONG_ offset; 
} FILE_SEEK, *PFILE_SEEK; 

Tento požadavek provede v souboru SEEK_END + offset a jako výsledek přijde 
odpověď s pozicí, na kterou se tento seek dostal. Tímto požadavkem lze pomocí volání 
offset = 0 zjistit aktuální délku souboru. 

fId – file ID otevřeného souboru. 

Offset – posun oproti SEEK_END. 
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TypeSeekResponse 

Vrací pozici definovanou pomocí požadavku TypeSeek. 

typedef  struct  _FILE_SEEK_RESPONSE { 
 ULONG_ result;   // success/failed - STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // result supplementary info 
 ULONG_ offset; 
} FILE_SEEK_RESPONSE, *PFILE_SEEK_RESPONSE; 

Result – jedna z hodnot STATUS_SUCCESS, STATUS_FAILED. 

SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot: 

0 V případě úspěchu. 

STATUS_FILE_ERROR_IN_SEEK Nelze provést seek. 

Offset – zjištěná hodnota (obvykle je to velikost souboru). 

4.3.4. Delete, list directory 

TypeDelete 

Požadavek na smazání souboru/adresáře. 
typedef  struct  _FILE_DELETE_STRUCTURE { 
 ULONG_ objectType; // Directory/File 
 ULONG_ pathLength; 
 CHAR_ path[1]; 
} FILE_DELETE_STRUCTURE, *PFILE_DELETE_STRUCTURE; 

objectType – jedna z hodnot OBJECT_IS_FILE , OBJECT_IS_DIRECTORY. 

pathLength – délka řetězce s relativní cestou k souboru/adresáři. 

Path – relativní cesta k souboru/adresáři. 

TypeDeleteResponse 

Výsledek operace smazání souborů. 
typedef  struct  _RESPONSE { 
 ULONG_ result;   // STATUS_xxx 
 ULONG_ supplementaryInfo; // dopl ňující informace 
} RESPONSE, *PRESPONSE; 

Result – jedna z hodnot STATUS_SUCCESS, STATUS_FAILED. 

Seek v souboru Klient Server 

1. TypeSeek 

2. TypeSeekResponse 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-12 Výměna zpráv při provedení seek v souboru. 
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SupplementaryInfo – dodatečné informace. Jedna z následujících hodnot: 

STATUS_FILE_IS_OPEN Soubor je otevřen a tak nelze smazat. 

STATUS_FILE_ACCESS_DENIED Přístup nepovolen (přístupová práva). 

0 Smazání proběhlo. 

Jiná hodnota Hodnota errNo ze smazání 
souboru/adresáře. 

TypeReadDir 

Požadavek na přečtení adresáře. 
typedef  struct  _READ_DIRECTORY_REQUEST { 
 ULONG_ PathLength; // délka jména adresá ře 
 ULONG_ MaskLength; 
 CHAR_  data[1]; // jméno adresá ře a ihned za ním je maska 
} READ_DIRECTORY_REQUEST, *PREAD_DIRECTORY_REQUEST; 

PathLength – délka jména adresáře, pro který chceme výpis. 

MaskLength – délka masky (pro výpis celého adresáře ‘*’) 

Data – za sebou v tomto pořadí jméno adresáře, maska. 

TypeReadDirResponse 

V jedné až více zprávách zašle výpis adresáře. Každý zpráva obsahuje jeden až více 
se sebou vložených struktur následujícího typu: 

typedef  struct  _DIR_ENTRY { 
 time_t CreationTime; 
 time_t LastAccessTime; 
 time_t LastWriteTime; 
 time_t ChangeTime; 
 ULONG_ EndOfFile; 
 ULONG_ ObjectType;  // File/Directory 
 // v ukoncovaci struktu ře obsahuje supplementaryInfo 
 ULONG_ FileAttributes;  

// délka názvu souboru, pokud==0, pak se jedná o ko nec 
seznamu 
 ULONG_ FileNameLength;  

Smazat soubor/adresář Klient Server 

1. TypeDelete 

2. TypeDeleteResponse 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-13 Výměna zpráv při mazání souboru/adresáře. 
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 CHAR_  FileName[1];  // název souboru 
} DIR_ENTRY, *PDIR_ENTRY; 

Každý takový záznam představuje jednu položku ve výpisu adresáře. 

CreationTime – čas vytvoření souboru/adresáře. 

LastAccessTime – čas posledního přístupu k souboru. 

LastWriteTime – čas posledního zápisu do souboru. 

ChangeTime – čas poslední změny souboru. 

EndOfFile – na kterém bajtu se vykytuje konec souboru (tedy velikost souboru). 

ObjectType – jedna z hodnot OBJECT_IS_FILE , OBJECT_IS_DIRECTORY. 

FileAttributes – obsahuje atributy podporované tímto protokolem. 

FileNameLength – délka jména souboru. 

FileName – jméno souboru. 

Protože se jedná o zřetězení těchto struktur za sebou, jsou použity některé položky 
k tomu, aby klientská část věděla, že seznam končí. Pokud je FileNameLength = 0, pak se 
jedná o poslední položku v seznamu, která slouží pouze jako označení konce. V atributu 
EndOfFile je doplňující informace o případných chybách. 

EndOfFile v případě poslední položky seznamu – dodatečné informace. 

STATUS_FILE_UNKNOWN_ERROR Neznámá chyba. 

STATUS_FILE_ACCESS_DENIED Přístup nepovolen (přístupová práva). 

Čtení obsahu adresáře Klient Server 

1. TypeReadDir 

2. TypeReadDirResponse 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 4-14 Výměna zpráv při čtení obsahu adresáře. 

3. TypeReadDirResponse 

4. TypeReadDirResponse 
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5. Implementace protokolu 

5.1. Návrh implementace 

5.1.1. Serverová část 

Serverová část je vystavěna na file systémem, nad kterým běží. Soubory 
zpřístupňuje podle nastavení file systému a podle nastavení definovaných uživatelů a 
skupin. Pro každého uživatele i skupinu je možné definovat přístupová práva 
k libovolnému adresáři/souboru. Uživatele lze přidávat do jednotlivých skupin. Pro 
zveřejnění (viditelné adresáře) jsou určeny tzv. mount pointy. Jsou to cesty k adresářům 
file systému, které mají pro potřeby serveru své jednoznačné pojmenování. 

Práci serveru můžeme rozdělit na čtyři disjunktní vrstvy: 

 

V implementaci serverové části by měly existovat některé sdílené struktury, ke 
kterým půjde přistupovat z více vrstev. Takovými strukturami jsou například: seznam 
uživatelů, seznam skupin, seznam definovaných mount pointů, seznam všech session, 
seznam všech otevřených souborů a globální instance třídy pro výkonnou část. 

Přenosová a šifrovací vrstva 

Úkolem této vrstvy je zajistit spojení mezi klientem a serverem a zprostředkovávat 
přenos dat. Tj.: 

• Čekat na daném portu na nově příchozí klienty. 
• Zjišťovat, zda připojení klienti neposílají další požadavky. 
• Pokud klient posílá požadavek, pak správně načíst celý požadavek, pokud je 

šifrovaný, pak zajistit jeho dešifrování a předání do Autentizační a výkonné vrstvy. 
• Na základě požadavku provede zašifrování (pokud je má šifrovat) a odešle data na 

klienta. 

Tato vrstva by měla pracovat pouze s instancemi třídy, které zajišťují spojení. 
V rámci této vrstvy by měla běžet další dvě pomocná vlákna, z nichž první má na starosti 
čekat na nově příchozí klienty (session) a druhé zjišťovat, zda některé Nečinné session 
(spojení) přišel nějaký další požadavek. Nečinná session znamená, že není spuštěno žádné 
vlákno, který by zpracovávalo nějaký požadavek patřící dané session. U prvního vlákna 
platí, že pokud se nějaký klient připojí, tak je mu automaticky spuštěno nové vlákno, které 
čte požadavky (dokud jsou) a předává je do Autentizační vrstvy. Druhé vlákno sleduje 
všechny session (spojení). Pokud má některá session data ke zpracování a zároveň není 
spuštěné nějaké vlákno, které zpracovává požadavky stejné session, pak takové vlákno 

4. Přenosová a šifrovací vrstva 

3. Autentizační vrstva 

1. Fyzická vrstva 

2. Výkonná vrstva 

I. Administrativní část 

Obr. 5-1 Návrh vrstev na straně serveru. 
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Klient 

Obr. 5-2 Zpracování požadavku z pohledu jeho příjmu a vnitřního stavu 
serveru pro dané spojení. 

Server Server Listener 
1. 

Spojení 

Nečinné 

Aktivní 

Načtení požadavku 

Nové vlákno 

2. 

3., 8. 

4., 9. 

8. 

7. 

8a. 

Zpracování požadavku 

6., 11. 

5., 10. 

vytvoří. Tato synchronizace slouží k tomu, aby byly požadavky zpracovány v tom pořadí, 
ve kterém od klienta přišly. 

Jestliže nově spuštěné vlákno nemá delší dobu od klienta žádné další požadavky, 
pak se ukončí (přejde ze stavu Aktvní do stavu Nečinné). Je to z důvodu částečného 
uvolnění zdrojů na straně serveru. Tato situace může nastat tehdy, pokud klient právě 
nepracuje se soubory přístupnými pomocí tohoto protokolu. 

V praxi by obsluha požadavků měla fungovat podle obrázku 5-2. Server má 
spuštěný Server Listener. Klient zašle první požadavek s žádostí o přípojení (krok 1.). 
Server Listener vytvoří nové vlákno (krok 2) a načte požadavek (krok 3). Provede 
zpracování požadavku (krok 4) a odeslání odpovědi/odpovědí zpět na klienta (krok 5). Poté 
čeká spojení s příznakem Aktivní po určitou dobu na nějaký požadavek (krok 6). Pokud 
klient delší dobu nezasílá žádné požadavky, pak může spojení přejít do stavu Nečinné. 
Tento krok způsobí ukončení vlákna, které předchozí požadavky vyřídilo.  

Klient si zpracuje odpověď a zašle další požadavek (krok 7). Pokud je spojení ve 
stavu Nečinné, pak je mu při zjištění příchozího požadavku vytvořeno nové vlákno (krok 
8a) a následuje načtení požadavku (krok 8). V případě Aktivního stavu spojení se krok 8a 
neprovádí a rovnou se přejde ke kroku 8. Kroky 9, 10 a 11 jsou analogií k 4, 5 a 6. 
V případě požadavku na ukončení spojení se po odeslání odpovědi (krok 5 nebo 10) uzavře 
spojení a neprovádí se tak krok 6, případně 11. 

Autentizační vrstva 

Všechny požadavky, které jsou od klienta přijaty, jsou zaslány na zpracování do 
Autentizační vrstvy. Zde se odliší, zda se jedná o požadavek, který má souvislost 
s autentizací uživatele, nebo zda je již spojení vytvořeno a jedná se o požadavek, který se 
týká souborů a adresářů. Požadavky pro autentizační vrstvu jsou typu TypeOpenSession , 
TypeOpenSessionExchange  a TypeCloseSession . Ostatní požadavky se zašlou do 
dispatch rutiny Výkonné vrstvy. 

Tato vrstva zajišťuje: 
• Autentizaci klienta. 
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• Inicializaci šifrovaného přenosu dat. 
• Uzavírání aktivní session. 
• Předání požadavků, které jí nepatří do Výkonné vrstvy. 

Výkonná vrstva 

Pomocí dispatch metody zpracuje podle typu příchozí požadavky z autentizační 
vrstvy. Vrstvu tvoří nejen jedna dispatch metoda, ale pomocné struktury, procedury a 
funkce, které umožňují vyřízení požadavků klienta. Ke správné funkci potřebuje nejen své 
vlastní struktury (informace o uživatelích, skupinách, jejich nastavení práv, otevřených 
souborech, zámcích na těchto souborech, …), ale také API fyzické vrstvy, prostřednictvím 
které plní struktury daty z file systému. 

Tato vrstva zajišťuje: 
• Převod parametrů z požadavku na parametry aplikovatelné na FS (například převod 

jmen z relativních na absolutní). 
• Vytvoření přístupových práv pro uživatele a skupiny k adresářům/souborům. 
• Vynucení těchto přístupových práv na základě informací o původu požadavku (ke 

které session patří). 
• Entity logických souborů, které reprezentují fyzické soubory a zajišťují 

mechanismy jako například zamykání na úrovni této vrstvy. Výhodou toho řešení je 
přesunutí akcí společných pro většinu FS do této vrstvy a možnost úplného 
oddělení přímých operací nad FS. 

• Pro požadavky, které není server schopen uspokojit pomocí informací ze své vrstvy 
volá API Fyzické vrstvy, která doplní příslušná data (např. načte data ze souboru). 

• Výsledná data posílá do Komunikační vrstvy, která je následné odesílá. 

Fyzická vrstva 

Tato vrstva bude vystavěna nad file systémem, na kterém server poběží. Protože je 
jediným styčným bodem této vrstvy s okolím volání přesně definovaných API funkcí, 
může být implementace stejně tak dobře implementována nad databází, protokolem HTTP 
(read only) nebo třeba FTP (read only). 

Tato vrstva poskytuje: 
• Pomocí přesně definovaného API vyhovuje požadavkům Výkonné vrstvy. 
• Komunikuje se souborovým systémem (provádí IO operace nad FS) a plní 

definované struktury daty. 
• Předává výsledky zpět do Výkonné vrstvy. 

Administrativní část 

3. a 4. vrstva používá struktury, které by se daly nazvat administrativní částí. Tyto 
struktury mají implementované metody, s jejichž pomocí je zajištěn správných chod vnitřní 
práce serveru. 

5.1.2. Klientská část 

V první fázi by měl být klient schopen pracovat se vzdálenými soubory stejně jako 
s lokálními. Tj. mělo by existovat API (například v jazyce C++), které bude v daném 
programovacím jazyce zpřístupňovat vzdálené soubory obdobně jako jsou dostupné lokální 
soubory. 
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Pro uživatele by pak mělo být možné demonstrovat základní funkce na uživatelsky 
přívětivé aplikaci, která používá výše uvedené API. Tato aplikace by měla poskytovat 
grafické rozhraní, které by se z části podobalo současným souborovým manažerům. Tím 
vznikne pasivní klient, kterého bude možné okamžitě používat. 

V další fázi by bylo vhodné vytvořené API použít při vytváření File System 
Driveru, který by zajistil aktivní přístup k souborům. Tedy takový přístup, aby uživatel 
nabyl dojmu, že soubory, ke kterým takto přistupuje, jsou na jeho lokálním disku. Tento 
způsob má tu výhodu, že ostatní aplikace přistupují ke vzdáleným souborům pomocí File 
System Driveru a nemusí tak o vytvořeném API zcela nic vědět. 

Rozhraní API by mělo poskytovat alespoň tyto funkce: 
• otevřít soubor 
• uzavřít soubor 
• číst data ze souboru (na danou pozici) 
• zapisovat data do souboru (na danou pozici) 
• vytvoření adresáře/souboru 
• zrušení adresáře/souboru 
• výpis obsahu adresáře 

5.1.3. Volba šifrovacích algoritm ů 

Pro první implementaci byl jako kandidát na asymetrické šifrování zvolen 
algoritmu RSA. Tento algoritmus je považován za bezpečný a při dostatečné délce klíče i 
odolný proti brute force útoku.  

Algoritmus je sice patentován, ale doba ochrany patentu vypršela již v roce 2000. 
V současné době je možné použití bez licenčních poplatků. 

Nyní je třeba zvolit kandidáta pro symetrické šifrování. Na základě dostupných 
informací byl jako kandidát zvolen algoritmus BlowFish. Hlavními důvody byla 
jednoduchá myšlenka práce algoritmu, odolnost vůči útokům, jeho vysoká rychlost a fakt, 
že je možné algoritmus volně používat. 

 

Porovnání blokových šifer na CPU Pentium 

Algoritmus Počet tiků 
za kolo 

# kol # počet tiků na 
šifrovaný byte 

Poznámky 

Blowfish 9 16 18 Free, unpatented 
Khufu/Khafre 5 32 20 Patented by Xerox 

RC5 12 16 23 
Patented by RSA Data 

Security 

DES 18 16 45 56-bit key 

IDEA 50 8 50 
patented by Ascom-

Systec 

Triple-DES 18 48 108   

Tabulka 5-1 Porovnání rychlosti blokových šifer na procesoru Pentium. Zdroj 
www.schneier.com. 
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5.2. Implementace serverové části 

5.2.1. Administrativní část 

Administrativní část tvoří jádro celého řízení přístupu k souborům a adresářům. Pro 
účely implementace klienta i serveru byly vytvořeny kontejnery, které jsou založeny na 
třídě STL::map a umožňují pomocí synchronizačních primitiv řízený přístup ve více-
vláknovém prostředí. 

Uživatelé a skupiny 

Na straně serveru je možné definovat uživatele, skupiny a přiřazovat uživatele do 
skupin. Pro každého uživatele i skupinu existuje permission tree (tzv. stromeček práv), ve 
kterém jsou veškeré definice práv k souborům/adresářům. 

Uživatelé i skupiny jsou uloženy v třídě, která je zděděná z již představeného 
kontejneru. Obě třídy jsou navíc rozšířeny o rozhraní pro snadnější přidávání uživatelů 
(skupin). 

Mount pointy 

Mount point je informace o tom, že je některý adresář přístupný uživatelům, kteří 
mají k serveru přístup. Mount point tvoří dvojice absolutní cesta ke sdílenému adresáři a 
alias, který je zobrazen uživateli při připojení k serveru. Pokud se uživatel připojí, pak 
výpisem kořenového adresáře získá všechny definované mount pointy. Podle nastavení 
přístupových práv připojeného uživatele pak má nebo nemá možnost zobrazit obsah 
zvoleného „adresáře“. 

Právové stromečky (permission tree) 

Práva jsou přidělována pro adresář/soubor a všechny případné podadresáře. 
Struktura pro uložení přístupových práv pro uživatele (skupinu) má tvar stromu. V tomto 
stromu jsou uložena všechna práva, která jsou zadaná na straně serveru. Automaticky se 
předpokládá, že pokud má uživatel právo na určitý adresář, pak se toto právo dědí i na 
všechny podadresáře. Výjimku tvoří případ, kdy pro některý z těchto podadresářů 
explicitně řeknu, že uživatel do tohoto adresáře přístup nemá. 

V běžných případech sdílení souborů je obvykle definováno několik práv pro 
každého uživatele, nikoliv rozdílné právo pro každý soubor/adresář jako tomu může být 
v případě souboru/adresáře na úrovni FS. Z toho můžeme usuzovat, že nemá smysl ukládat 
přístupové právo ke každému existujícímu objektu. Tento přístup by bylo mimo jiné velmi 
náročný na paměťové zdroje i synchronizaci. Struktura stromu byla záměrně zvolena na 
základě myšlenky, že FS je vytvořena jako strom, a proto nemá smysl při „ řídké“ definici 
přístupových práv ukládat tato práva ke stromové struktuře jinak než ve formě stromu. 

Strom kopíruje strom adresářů a souborů daného FS, pro které jsou nastavená práva 
na úrovni serveru. Kořen je kořenový adresář FS, na který se přidělení práv aplikuje. Práva 
je možné přidělovat kladná (povolení READ/WRITE) a záporná 
(NO_READ/NO_WRITE).  

Při povoleném čtení (právo READ) lze provést: výpis adresáře, číst soubory, číst 
podadresáře. Všechny tyto operace jsou možné, pokud se pro dané umístění nevyskytuje 
právo NO_READ, které potlačuje právo READ. 

Při povoleném zápisu (právo WRITE) lze: 
• vytvořit adresář (nelze na úrovni „mount pointu“, ten vytváří vždy server) 
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• rušit adresář (kromě „mount pointu“). Pozor na situace, kdy podřízený adresář 
obsahuje další definici práv, která zakazuje právo zápisu, a na situace,  kdy je 
podadresářem nějaký jiný „mount point“. V takovém případě je třeba aktualizovat 
vnitřní struktury (právové stromečky). 

• měnit název souboru/adresáře (kromě názvu „mount pointu“, který je společný pro 
všechny uživatele). Stejně jako při mazání souboru/adresáře je třeba aktualizovat 
právové stromečky. 

• Přejmenování „mount pointu“ není z pohledu připojeného uživatele možné. Tuto 
funkci by měl podporovat server. 

• vytvářet/měnit/rušit jednotlivé soubory a adresáře 

Stejně jako v případě READ i zde platí, že uvedené možnosti lze použít pouze 
v případě, že nebylo pro dané umístění definováno právo NO_WRITE, která právo WRITE 
potlačuje. 

Práva pro uživatele lze v konfiguračním souboru serveru definovat jednak pro 
relativní cestu k souboru/adresáři (cesta, která začíná názvem mount pointu) a jednak 
pomocí absolutní cesty k souboru/adresáři v rámci FS. Tento přístup umožňuje snadné 
definování zákazu pro určité části FS, aniž by bylo třeba hlídat jednotlivé definici 
jednotlivých mount pointů. Nevýhodou může být drobné zmatení správce serveru, který 
všem zakázal přístup například pro celý disk (a na toto nastavení zapomněl) a snaží se 
neúspěšně povolit přístup pro mount point, který vede na tento „zakázaný“ disk. 

Uložení práv 

• Pro každého uživatele nebo skupinu existuje jeden strom s definicí práv. 
• U každého session je uveden odkaz na uživatele, který vlastní tuto session. Tento 

uživatel má jednak odkaz na svůj vlastní strom s uložením práv a jednak obsahuje 
odkazy na všechny skupiny, kterých je členem. Každá skupina má odkaz na svůj 
strom s definicí práv. 

• Uložení práv bude v paměti s následující stromovou strukturou: 
o každá definice práva na objekt tvoří jeden vrchol stromu 
o u každého vrcholu lze nastavit libovolná práva (READ, WRITE, 

NO_READ, NO_WRITE 
o každý vrchol stromu obsahuje jeden adresář z cesty k souboru/adresáři 
o kořen stromu obsahuje kořenový adresář disku (např. ‘c:’ nebo ‘\’) 

Vyhodnocení práva k souboru/adresáři 
1. Převod relativní cesty k souboru/adresáři na absolutní: z požadavku od klienta lze 

získat relativní cestu, která jako první obsahuje název mount pointu a dále 
pokračuje cestou k souboru v rámci mount pointu. Tuto relativní cestu převedu 
pomocí seznamu mount pointů na absolutní cestu v rámci FS.  

2. Vyhodnocení přístupových práv pro všechny stromečky: absolutní cestu z předchozí 
bodu dosazují do metody pro zjišťování práv pro každý právový stromeček, který 
je pro daného uživatele relevantní. 
Vyhodnocení práv v rámci jednoho právového stromečku: Pomocí postupného 
sestupu stromečkem po jednotlivých adresářích hledám, jaká má práva k danému 
souboru/adresáři. Na začátku sestupu je právo pro tento strom nastaveno na 
NO_PERMISSION. Pokud narazím na uzel, který nějaké právo definuje, pak toto 
právo přidám do celkového výsledku pro daný strom. V průběhu cesty mohu najít 
práva, která přístup povolují i prává která ho zakazují. Výsledkem může být 
kombinace těchto práv. 
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Práva ze všech relevantních právových stromečků dám dohromady (pomocí 
operátoru |). Uživatel má právo na danou operaci, pokud se alespoň v jednom 
stromě objevilo, že na tuto operaci právo má, a v žádném stromě se neobjevilo, že 
má zákaz na použití tohoto práva. 

3. Pokud má uživatel právo na daný soubor/adresář, pak se provede požadavek 
pomocí API z Fyzické vrstvy na úrovni FS. Pokud není povolen přístup 
k souboru/adresáři na úrovni FS, pak je v jedné z návratových hodnot nastaveno, 
k jaké došlo chybě. 

5.2.2. Přenosová a šifrovací vrstva 

Jádrem této vrstvy jsou dvě vlákna, která obsluhují příjem požadavků od 
jednotlivých klientů, a třída CConnection, která zajišťuje odesílání, příjem, případné 
šifrování/dešifrovaní požadavků a zjišťování aktuálního stavu tohoto spojení. 

První vlákno naslouchá na konfigurací předepsaném portu a čeká na nově příchozí 
klienty. Jedná se o třídu CListener. Čekání na nové klienty probíhá pomocí volání 
neblokujícího Accept. Chování tohoto vlákna je v souladu s popisem k obrázku 5-2.  

Druhé vlákno prochází aktuální seznam otevřených session a kontroluje, zda do 
některé z nich neposlal klient nějaký požadavek. Pokud ano a vyřizováním se nezabývá již 
jiné spuštěné vlákno (synchronizace pomocí proměnné, na níž je „provedena“ operace test 
and set), vytvoří se vlákno nové, které vykonává stejnou funkci jako spuštěné vlákno 
v předchozím případě. Kromě procházení seznamu a testování přítomnosti nového 
požadavku také testuje, zda je spojení ještě vytvořené (nedošlo k nějaké chybě). Pokud 
k chybě došlo a z tohoto spojení již nikdy nepůjde číst, pak je session, ke které vlákno patří 
zrušena a spojení ukončeno. Na obrázku 5-2 se jedná o hlídání session ve stavu „Nečinné“ 
a provedení kroku 8a. 

Třída CConnection 

Ke každé otevřené session existuje jedna instance třídy CConnection. Třída 
zajišťuje veškeré komunikační procesy mezi klientem a serverem. Každá instance obsahuje 
také odkaz na  třídu, která zajišťuje šifrování a dešifrování. Inicializace šifrování probíhá 
z Autentizační vrstvy až na základě handshake protokolu mezi klientem a serverem. Do té 
doby tato třída šifrování neposkytuje. 

Další důležitou funkcí je kontrola kontrolních součtů v příchozích datech, které 
zajišťují integritu přenášených zpráv. V případě, že kontroly neodpovídají, způsobí se 
ukončení spojení (prevence proti útoku). Tento přístup je založen na předpokladu, že pro 
správnou funkci je třeba spolehlivý protokol a tedy ke změně dat při přenosu by nemělo 
docházet. Obdobný přístup k chybě při přenosu má i protokol SSH. 

Zajímavé na implementaci byla volba, zda použít pro příjem a zasílání blokující 
nebo neblokující příjem dat ze socketu. V první verzi bylo použito neblokujícího soketu, 
který byl uspán v případě, že neměl co číst. Druhá verze spočívá v použití funkce select 
s timeoutem a použití blokujícího socketu. První varianta se ukázala jako výkonnostně 
nevyhovující, protože zde byly dlouhé prodlevy mezi zasláním dat od klienta a příjmem 
vlákna na straně serveru. Toto zdržení lze přičíst plánovači, kterému trvalo nějaký čas, než 
přeplánoval vlákno na procesor. Druhá varianta odstraňuje čekání na plánovač, protože 
vlákno, které čeká na data, je po příjmu dat naplánováno na nejbližší možnou příležitost. 
Druhou výhodou je zlepšený „monitorovací mechanismus“, který vyhodnocuje, jak dlouho 
už žádná data nepřišla. Tato doba je přibližně stejná jako počet volání select krát délka 
timeoutu. V tomto případě je tedy možné reagovat na situaci, kdy nejsou žádná data dlouho 
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dostupná a vrátit tak chybový kód. Toto monitorování se dostává ke slovu pouze v případě, 
že má jedna strana načtenou pouze část zprávy. V případě, kdy server čeká na požadavek 
od klienta není vypršení timeoutu považováno za chybu. 

Jako výsledná možnost byla nakonec zvolena druhá varianta, která poskytuje 
efektivnější řízení práce vláken a soketů. 

Maximální délka zprávy 

Při přijmu požadavku je třeba počítat s tím, že každá zpráva zabírá nějaké místo. 
Velikost tohoto místa může být v průběhu vyřizování požadavku 2 až 4 násobek velikosti 
zprávy. Při malém množství připojených klientů není třeba se těmito hodnotami zabývat. 
Pokud by se měla serverová část používat pro velké množství klientů, pak je třeba počítat 
se zvýšenými paměťovými nároky způsobenými vyřizováním požadavků. 

Navíc se ukazuje, že maximální velikost zprávy může mít vliv na celkový výkon při 
přenášení dat. Maximální (optimální) délce zprávy se ještě budeme věnovat v kapitole 
Výkonnostní testy. 

5.2.3. Výkonná vrstva 

Jádrem této vrstvy je třída CFiles, která obsahuje jednak dispatch rutinu, která 
zpracovává požadavky z Administrativní vrstvy, a jednak pomocné metody, které 
obsluhují jednotlivé požadavky. 

Mezi základní struktury, které tato vrstva používá můžeme zařadit „logické 
soubory“. Tyto objekty zajišťují zamykání nad fyzickými objekty. Další výhodou je, že pro 
více požadavků na čtení ze stejného souboru existuje na serveru pouze jeden tento logický 
soubor a tedy i jedno otevření souborů v rámci FS. 

Pro každý požadavek je implementována jedna metoda. Typickou práci této metody 
můžeme popsat následujícími kroky: 

• Ověření přístupových práv k danému objektu pomocí právového stromečku (pokud 
se vytváří/otevírá). 

• Ověření přístupových práv k danému objektu pomocí zámků (soubor je již otevřen 
a má nastavené zámky). 

• Volání API funkce Fyzické vrstvy, která zajistí splnění požadavků. Jako jeden s 
parametrů je supplementaryInfo, do kterého může API funkce zapsat hodnotu dle 
výsledku operace. API funkce vrací true, pokud požadavek uspěl a false, pokud ne. 

• Na základě výsledku volání API funkce vytváří odpověď, kterou následně pomocí 
Přenosové vrstvy zašle zpět klientovi. 

• V případě, že dojde k zásadnímu selhání nějakých vnitřních mechanismů, má 
možnost funkce vrátit jako návratovou hodnotu false. Ta říká dispatch metodě 
autentizační vrstvy, že je nějak narušena ochrana spojení a má klienta odpojit. V 
této implementaci nebylo tuto alternativu třeba používat. Funkce vrací ve všech 
ostatních případech true. 

5.2.4. Fyzická vrstva 

Slouží k oddělení požadavků pro konkrétní implementaci FS. Rozhraní, které 
poskytuje musí podporovat všechny požadované základní operace: CreateDirectory, 
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CreateFile, OpenFile, CloseFile, FileReadData, FileWriteData, FileSeek, DirectoryDelete, 
FileDelete, FindFirst, ReadDir. 

Navíc je třeba, aby byla implementována i metoda RenamePath, která slouží 
k informování třídy o změně názvu adresáře v cestě k souboru. Tato implementace tuto 
metodu implementuje jako prázdnou, protože tuto informaci nevyužije. 

Povinná metoda Release se volá v případě, že žádná z session již nepoužívá tento 
„fyzický“ soubor, a tak je možné uvolnit veškeré zdroje, které jsou potřebné pro správnou 
funkci. 

Implementace této vrstvy musí počítat s multi-thread prostředím. Tj. některé 
operace se mohou volat vícekrát „najednou“. Aktuální implementace metod pro přístup 
k souborům nejsou odolné vůči vícenásobného přístupu. Příkladem může být čtení dat, kdy 
jeden klient požaduje čtení ze začátku souboru a druhý z poloviny. Pokud dojde 
přeplánování po volání seek prvního požadavku bez zavedené synchronizace, pak se může 
stát, že alespoň jedno volání funkce pro čtení dat může přečíst nesprávná data. 
V implementaci je synchronizace zajištěna pomocí mutexu, který zaručuje přístup k těmto 
funkcím nejvýše jednomu vláknu. Umístění synchronizace do fyzické vrstvy je z důvodu 
ponechání možnosti implementace operací fyzické vrstvy bez potřeby synchronizace. 

Částečná obrana proti DoS 

V této části jsou uvedeny některá doporučení, která by mohla zmírnit útoky proti 
serveru. Pokud však bude chtít  někdo proti serveru zaútočit pomocí DoS nebo DDoS, pak 
se může podívat na implementaci ochranných opatření a provede útok tak, aby tyto 
opatření obešel. 

Doporučení 1: na straně serveru omezit počet session 

Doporučení 2: pokud přichází v krátkém časovém intervalu mnoho požadavků na 
nové spojení z jedné IP adresy, pak je vhodné tuto adresu dočasně (případně do zásahu 
administrátora) zablokovat. 

Doporučení 3: Pokud přichází v krátkém časovém intervalu mnoho požadavků na 
konkrétní účet, pak dočasně zablokovat přístup tohoto uživatele. 

Doporučení 4: Vytvořit omezení datového toku pomocí implementace FUP (Fair 
User Policy). Toto doporučení slouží především proti útoku již připojených uživatelů. 

5.3. Implementace klienta 

5.3.1. Klientské API 

Klientská část má za úkol zprostředkovávat přístup ke vzdáleným souborům. 
Hlavní třídou pro připojení k serveru je CClient. Pro každé spojení na server je třeba mít 
jednu instanci této třídy. Pomocí této třídy je možné provádět funkce jako například 
vytvoření adresáře, smazání souboru/adresáře, otevření souboru s parametry stejně jako 
fopen v ANSI C (vrací instanci objektu CRemoteFile) nebo vypsat obsah adresáře obdobně 
jako pomocí volání findfirst/findnext (vrací instanci CDirList). Pomocí instance objektu 
CRemoteFile je možné provádět základní operace jako například zapsat znak, přečíst znak, 
zapsat data, přečíst data nebo provést seek v souboru. 

Implementace zasílání zpráv směrem na server je obdobná jako v případě zasílání 
zpráv od serveru ke klientovi. Rozdíl je v příjmu jednotlivých odpovědí. Následující 
informace se bude týkat single-thread implementace klienta. Další informace o porovnání 



 55 

výkonu v jednovláknovém vs. vícevláknovém klientovi lze najít v kapitole Výkonnostní 
testy. 

Komunikace probíhá tak, že klient odešle požadavek s konkrétním requestID 
(unikátní ID v rámci klienta pro požadavek) a čeká na odpověď serveru. Čekání znamená, 
že zavolá funkci, která čeká na příjem celé zprávy pomocí blokujícího soketu s využitím 
funkce select. Pokud je příchozí požadavek jiného requestID než klient požaduje, pak se 
tato zpráva uloží do fronty přijatých zpráv. Celkový algoritmus pro příjem zprávy od 
serveru tedy je: zkontroluji, zda ve frontě existuje již přijatá zpráva, která má požadované 
requestId. Pokud ano, pak ji vrátím jako výsledek a z fronty vymažu. Pokud neexistuje, 
pak provedu výše uvedené aktivní čekání. 

Z výkonnostních důvodů byl klient již od počátku navržen tak, aby byla část dat 
uložena v lokálních bufferech. Situace, kdy by se kvůli každému požadavku zasílal 
požadavek a čekalo se na odpověď je například při čtení po jednom znaku nemyslitelná. 
Funkce, které používají lokální buffer jsou všechny takové, které obsluhují čtení/zápis 
ze/do souboru. Dále se jedná o výpis adresáře. 

Fronta již přijatých zpráv je třeba, protože ne všechny odpovědi serveru jsou 
vybrány ihned po svém doručení. Příkladem může program, který na základě výpisu 
adresáře otevře všechny soubory, které v tomto výpisu jsou. Výpis adresáře je 
implementován tak, že má ve svém lokálním bufferu pouze část výpisu. Pokud se při 
zpracování dostane na konec tohoto bufferu, načte další odpověď serveru s pokračováním 
výpisu. Tok zpráv pak může probíhat následujícím způsobem: první požadavek je na výpis 
adresáře. Server na tento požadavek může odpovědět více zprávami. V průběhu čtení první 
zprávy s výpisem adresáře požaduje klient otevření souboru (další požadavek na server) a 
čeká na potvrzení od serveru. Odpověď serveru na otevření souboru tak musí 
„předběhnout“ zprávu s pokračováním výpisu adresáře. 

5.3.2. Implementace GUI 

Implementace uživatelského prostředí pro Windows vznikla především jako ukázka 
funkčnosti implementovaného API pro přístup ke sdíleným souborům. Tato implementace 
umožňuje základní manipulace se soubory a adresáři jako například: 

• procházení adresářů, 

• kopírování souborů ze serveru na klienta, 

• kopírování souborů z klienta na server, 

• smazání souboru, 

• smazání neprázdného adresáře. 

5.3.3. Implementace FS driveru 

Po prostudování literatury [12], [13], [14] a příkladů [16] bylo po několika 
pokusech upuštěno od implementace File system driveru z důvodu vysoké náročnosti 
tohoto úkolu. Obtížnost psaní kernel mode ovladače spočívá především v odlišném 
způsobu myšlení od klasického programování a odlišného způsobu ladění programu. 
Programátor je také omezen tím, že nemůže využívat standardní knihovny jako v případě 
„běžného“ programování.  

Pro napsání FS driveru poskytuje firma Microsoft produkt IFS (Installable File 
System Kit) [14], který je dodáván včetně dokumentace. IFS je command line compiller 
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pro překlad ovladačů pro Windows (DDK). Navíc obsahuje některé hlavičkové soubory, 
které přidávají podporu pro FS drivery. Nápověda v podobně compress HTML je ve větší 
míře přehled funkcí, které lze při implementaci vlastního FS driveru použít. V této 
nápovědě je možné se dočíst, že další informace a podporu poskytuje externí firma OSR 
Open System Resources, Inc. (www.osronline.com). Jejich stránky poskytují mnoho 
užitečných informací o psaní Device drivers včetně File system drivers. Stránky také 
obsahují odkaz na jejich alternativu k IFS nazvanou FSDK (File system Development Kit) 
[15]. Tento kit by měl výrazně urychlit vývoj vlastního file systému. K FSDK nabízí firma 
mnoho školení, které umožní uživateli rychleji proniknout do tajů FS driverů. 

Pokud se přes všechna úskalí programátor rozhodne použít IFS pro implementaci 
vlastního FS, pak lze doporučit výbornou knihu od Rajeeva Nagara: Windows NT File 
system Internals [13]. V této knize je možné od základu zjistit jak napsat vlastní FS driver. 
Kniha se nevěnuje pouze tomuto tématu, ale snaží se čtenáři přiblížit i všechny souvislosti, 
které je nutné před návrhem FS driveru znát. Ke knize jsou volně dostupné příklady [13] 
s velmi podrobnými komentáři, které vhodně doplňují již tak velice srozumitelný výklad. 

Dalším zdrojem pro získání informací o FS driverech může být web [16] s volně 
dostupnými zdrojovými kódy různých FS driverů. 

5.4. Implementace protokolu 
Na základě testování výkonu implementace došlo k drobným úpravám v návrhu 

protokolu. Dále popsané úpravy se týkají čtení souboru. Obdobné úpravy je třeba provést i 
pro zápis do souboru. 

5.4.1. Čtení souboru 

Původní návrh implementace počítal se čtením typu: klient zašle požadavek na 
čtení části souboru, server odpoví jednou zprávou s požadovanými daty. Tento návrh se 
ukázal jako průchodný pouze v případě, že by byl klient i server na stejném počítači. 
Přenosová rychlost se v tomto případě pohybovala kolem hodnoty 5MB/s. Při reálném 
nasazení je však tento předpoklad nesplnitelný. Pokud byli klient i server na různých 
počítačích, pak rychlost přenosu klesla na hodnoty kolem 140 kB/s. Toto snížení lze přičíst 
především příliš velké latenci mezi jednotlivými uzly. Bylo tedy nutné upravit protokol 
tak, aby byla při kopírování tato rychlost vyšší. 

Úprava v protokolu spočívá v zavedení read-ahead (dopředné) čtení, které je 
defaultně nastaveno pro každý nově otevíraný soubor. Tato úprava spočívá v tom, že na 
jeden požadavek klienta je zasláno několik odpovědí (s požadovanými daty) od serveru. 
Úpravu znázorňuje obrázek 4-10. Tento upravený protokol zaznamenal úspěšné zvýšení 
rychlosti. Na druhou stranu dochází v průběhu přenosu ke střídání doby, kdy docházelo 
k velmi rychlému přesunu dat (klient četl jednotlivé zprávy od serveru), a doby, kdy se 
přenos na určitou dobu zastavil (klient pravděpodobně zasílal další požadavek na server). 
Při tomto testu měl server neblokující čekání na požadavky a klient běžel v single-thread 
modu. Úprava klienta pak spočívala v tom, že si od serveru vyžádal určitá data ze souboru 
s informací, že je může server poslat v XX zprávách. Při příjmu v pořadí (XX-YY)-té 
zprávy vyslal požadavek na další čtení. XX a YY jsou čísla > 0 a XX > YY. Tím se zaručil 
kontinuální tok dat od serveru ke klientovi. Tuto úpravu zachycuje obrázek 5-3, na kterém 
jsou znázorněny požadavky na dávky s počtem zasílaných zpráv rovným 3 a klient po 
příjmu první zprávy zasílá požadavek na další čtení. 
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Deadlock při „dop ředném“ čtení 

Empiricky bylo zjištěno, že nejvyšší výkon je na testovacích strojích při zasílání 
dávek délky 25 a po 20. přijaté odpovědi zasílání požadavku na další čtení. 

Při jiných hodnotách docházelo buď ke snížení rychlosti nebo v horším případě 
k úplnému zatuhnutí komunikace. Vzniklý deadlock měl příčinu právě v empiricky 
zjištěných hodnotách, které však správně nefungovaly při testech na jiné dvojici počítačů 
s odlišnou latencí. Server se snažil zapsat posledních 5 požadavků z dávkového čtení na 
soket klienta, který se však snažil vyslat další požadavek na čtení a žádná data v tu chvíli 
nepřijímal. Došlo tak k naplnění klientova vstupního bufferu a zablokování komunikace. 
Tato situace nastává v případě, že klient je jednovláknový. Pokud tedy byla chyba 
v nevybrání některých dat na straně serveru nebo klienta, pak bylo nutné tuto situaci řešit. 

Vícevláknový klient 

Jako první byla volba přepsat klienta tak, aby jedno vlákno odebíralo požadavky na 
soketu a přidávalo je do fronty přijatých požadavků. Druhé vlákno by mělo stejný úkol 
jako v jednovláknovém klientovi s tím, že všechny požadavky bere z fronty přijatých 
požadavků. 

Toto řešení, přestože vyřešilo problém s deadlockem, velice zpomalilo celkový 
výkon komunikace. Zatímco v jednovláknovém klientovi se požadavky ve většině případů 
vybraly a ihned zpracovaly, ve více vláknovém bylo třeba další manipulace s požadavkem 
zahrnující alokaci paměti, vložení do fronty, vybrání z fronty a dealokace paměti. Druhý 
faktor, který způsoboval snížení výkonu bylo, že po vložení požadavku do fronty muselo 

Čtení ze souboru (s optimalizací 2) Klient Server 

1. TypeRead (1) 

2. TypeReadResponse (1) 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 5-3 Výměna zpráv při čtení ze souboru – zaslání požadavku na 
další čtení ještě před příjmem všech odpovědí předchozí žádosti. 

5. TypeRead (2) 3. TypeReadResponse (1) 

4. TypeReadResponse (1) 

6. TypeReadResponse (2) 

7. TypeReadResponse (2) 
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druhé vlákno čekat až se dostane na procesor. Při zprávách do velikosti 8 kB a přenosu 
jednotek MB je toto zpomalení více než znatelné. 

Dalším pokusem bylo v jednovláknovém klientovi vložit všechny zprávy ze soketu 
do lokální fronty zpráv. Oproti přímému zpracování došlo za stejných podmínek ke snížení 
přenosové rychlosti z 950 kB/s na 750 kB/s. Proto bylo i toto řešení vyhodnoceno jako 
nevhodné. 

Výsledkem bylo zavržení myšlenky podobných úprav klienta pro nedostatečný 
výkon a řešení se zaměřilo na úpravu serverové části. 

Úprava na straně serveru spočívá v testu, zda je možné do soketu klienta poslat 
nějaká data. Pokud ne, pak pravděpodobně klient zasílá nějaký požadavek a zaslaná data si 
nevybírá. Server tedy zkusí požadavek přečíst a uložit ho do fronty požadavků. Tím 
odblokuje klienta a tím i celou komunikaci. 

5.4.2. Zápis dat do souboru 

V případě testů na jednom uzlu se přenosová rychlost pohybovala kolem hodnoty 
3200 kB/s. To však není typické použití sdílení souborů. Při testech na různých uzlech 
klesla rychlost k hodnotě kolem 50 kB/s. 

Tato rychlost je způsobena tím, že po každém požadavku na zápis do souboru je 
třeba čekat na odpověď serveru, která vrátí kolik znaků bylo těmito daty zapsáno. Tato 
hodnota může být otevřeném souboru v textovém módu pro různá data a různé servery 
odlišná. Vše záleží na tom, kolik konců řádků daná data obsahují a zda je server ukládá 
jako jeden nebo jako dva znaky. Cache na straně klienta použije hodnoty o počtu 
zapsaných znaků pro aktualizaci informací o tom, od kterého místa mají být následující 
data zapsána. 

Tuto situaci můžeme řešit minimálně dvojím způsobem. První je vytvořit úpravu 
pro některé typy otevření souborů (například pro append) a pro tyto typy říci serveru, že 

Zápis do souboru (s optimalizací) Klient Server 

1. TypeWrite (1) 

4. TypeWriteResponse (1) 

… nějaká komunikace … 

… další komunikace … 

Obr. 5-4 Výměna zpráv při zápisu do souboru – bez optimalizace. 

2. TypeWrite (2) 

5. TypeWriteResponse (2) 
3. TypeWrite (3) 

6. TypeWriteResponse (3) 
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má data zapisovat na konec souboru (bez seeku). Druhou možností je zjistit od serveru při 
otevření souboru, zda bude znaky konce řádku interpretovat jako jeden nebo dva znaky a 
pomocí této informace dopočítávat následující pozici pro zapisovaná data. 

První možnost vyžaduje jednak úpravy v protokolu a jednak úpravy na straně 
serveru i klienta. Kromě toho zavádí jistou nepřehlednost do celkového řešení a zavádí 
výjimky. Tímto řešením bychom si také zavřeli dveře pro budoucí rozšíření o range 
locking. 

Druhá možnost je elegantnější a je možné ji realizovat pomocí rozšíření zprávy 
TypeOpenCreateResponse o jednu hodnotu, která určuje počet znaků při zápisu do tohoto 
souboru. V implementaci serveru je pak nutné zjistit, kolika znaky bude konec řádku 
interpretován. Na straně klienta je třeba provést pouze úpravu v přepočtu pozice ihned po 
odeslání zprávy. Situace pro zasílání zpráv by pak mohla vypadat obdobně jako na obrázku 
5-4. 

Nevýhodou každého zápisu „bez potvrzení“ je, že se uživatel o případné chybě při 
zápisu do souboru dozví později než by tomu bylo u přístupu na lokálním disku. K tomuto 
chování však dochází již při použití bufferu na straně klienta a proto nezbývá nic jiného, 
než důsledně kontrolovat návratovou hodnotu funkce pro uzavření sdíleného souboru. Tato 
funkce se mimo jiné stará i o odeslání dat z bufferu. 

5.5. Přenositelnost 
V průběhu implementace byl kladen důraz na možnost přenositelnosti i na jiné 

systémy než je OS Windows. Z tohoto důvodu byl zvolen pro implementaci jazyk C++, 
který obsahuje v normě ANSI mnoho funkcí přenositelných napříč platformami. Bohužel 
norma nedefinuje některé funkce (například pro síťovou komunikaci) a tak bylo třeba 
přistoupit k vyčlenění těchto „anomálií“ do samostatných tříd. Přenos klienta/serveru na 
jinou platformu pak spočívá v přepsání těchto několika tříd s pevně daným API tak, aby 
poskytovaly stejnou funkčnost jako třídy již vytvořené. 

V důsledků možnosti spuštění na platformách s různým kódováním vícebajtových 
čísel (little/big endian), musí protokol řešit i tyto situace. Podrobnějším rozborem řešení se 
zabývá kapitola 4 v části Formát hlavičky všech zpráv. 

V průběhu vývoje vznikly společné části, které lze používat jak na straně klienta, 
tak na straně serveru. Jedná se o: 

• Třída, od které by měly být odvozeny všechny třídy, ze kterých se dynamicky 
vytvářejí instance. Tato třída implementuje obdobně jako v .NET čítač referencí. 
V případě, že čítač dosáhne na 0, je objekt automaticky zrušen příslušným 
destruktorem. 

• Kontejnery pro ukládání jednotlivých objektů, které podporují více vláknové 
prostředí. 

• Část komunikační vrstvy, která zajišťuje přenos zpráv mezi jednotlivými účastníky 
komunikace. Tato část zajišťuje šifrovanou komunikaci a kontrolu integrity dat. 

• Datové typy, které se používají při komunikaci. Ve strukturách nejsou používány 
standardní datové typy, ale makra, která se za datové typy nahradí. Hlavním 
důvodem je snaha o přenositelnost části zdrojového kódu s co nejmenším 
množstvím úprav. Pro zajištění správné komunikace mezi jednotlivými systémy je 
nutné, aby měly používané hodnoty stejnou přesnost. Používané datové typy musí 
mít tedy „správnou“ velikost (například se předpokládá, že datový typ ULONG_ je 
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32-bitový unsigned integer. Na systémech, kde je integer 64-bitový nebo 16-bitový 
je třeba tento typ nahradit jedním z 32-bitových celočíselných datových typů. 

• Třída, která poskytuje rozhraní pro inicializaci a používání symetrického šifrování. 
V této chvíli je z licenčních důvodů implementován pouze algoritmus BlowFish. 
Aplikace je připravena na doplnění volby algoritmu pro symetrickou šifru. Každá 
další symetrická šifra musí splňovat jedinou podmínku, a tou je být potomkem třídy 
CEncryption a implementovat její rozhraní. 

• Vznik abstraktní třídy pro synchronizační primitiva. Konkrétní implementace této 
třídy může být závislá na použitém operačním systému. 

• Podpora asymetrického šifrování (RSA) s využitím externí knihovny. 

• Typy jednotlivých požadavků (převod na číselnou hodnotu) a struktury hlaviček a 
dat pro jednotlivé požadavky a odpovědi. 
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6. Výkonnostní testy 
Pro reálné použití je třeba vědět, jaká omezení navržený protokol a jeho 

implementace poskytují. Při testování jsem se zaměřil především na čtení vzdáleného 
souboru. Dalšími, spíše okrajovými testy bylo uložení souboru zpět na server. 

Pro testování jsem používal 3 různé počítače, jejichž konfigurace je následující: 

• PC1: Windows XP, Intel Pentium M 1,7 GHz, HDD 5200 ot./min, 100Mbit/s LAN.  

• PC2: Windows XP, Intel Celeron M, 1,5 GHz, HDD 4200 ot./min, 100Mbit/s LAN 

• PC3: Virtuální stroj Windows 2003 na Intel Xeon 3,6 GHz, 512 RAM, 100 Mbit/s 
LAN. 

PC1 a PC2 byly při testování spojeny napřímo, PC3 byl z PC1 dostupný pomocí sítě 
Internet s konektivitou 100 Mbit/s. 

6.1. Čtení souboru 
Výkonnostní testy probíhaly již v rámci implementace. Na základě průběžných 

výsledků došlo k drobným úpravám v návrhu protokolu i k úpravám chování klienta. Tyto 
informace je možné najít v kapitole 5.4.1 Čtení souboru. 

6.1.1. Velikost vstupních buffer ů soketu a zpráv 

Tento test měl za cíl sledovat vliv velikosti přenášených zpráv a jejich počet na 
výkon celého řešení. Při velkých velikostech zprávy docházelo kvůli naplnění síťového 
bufferu k výše uvedenému deadlocku. Testování jsem zkoušel pro hodnoty délky zprávy 
64000, 32000, 25000, 16384, 8196, 4096 a 1024 B. Rychlost přenosu ovlivňoval i 
maximální počet zpráv, které server zasílal jako odpověď a doba, kdy došlo k odeslání 
dalšího požadavku na čtení. 

Jako nejlepší hodnoty při dané implementaci klienta i serveru jsem empiricky určil 
délku zprávy 8196 B, velikost dávky 25 zpráv a odeslání dalšího požadavku po příjmu 20. 
zprávy. Při této hodnotě se přenosová rychlost pohybovala kolem 2,5 MB/s při spuštěném 
klientovi i serveru na jednom uzlu. 

 
Počet 
dávek 

Další dávka 
po 

Velikost 
přenášených dat 

Rychlost 
(kB/s) 

50 25 4 kB 760 
100 50 4 kB 790 
25 20 8 kB 950 
45 25 8000 B 1000 
50 25 8 kB 980 
100 50 7000 B 1000 
100 50 9500 B 47 
50 45 16 kB 70 

Tabulka 6-1 Rychlosti přenosu mezi PC1 a PC2 při různých velikostech zprávy 

Po dalším zkoumání byl nalezen původ čísla 8196. Toto číslo je právě velikost 
vstupního bufferu v bajtech na Windows soketu. To vedlo k dalšímu testování celkové 
rychlosti přenosu s různými velikostmi přenášených dat pro tuto velikost vstupního bufferu 
na straně klienta i serveru. Celková velikost zaslaných dat je velikost přenášených dat 
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zvýšená o velikost hlaviček. Výsledek testů při přenosu z PC1 na PC2 je vidět v tabulce 6-
1. Je třeba brát v úvahu, že naměřené rychlosti jsou omezené výpočetní silou serveru. Při 
rychlostech kolem 1000 kB/s byl CPU stanice vytížen na 100%. Nejvíce zatěžovaly CPU 
procesy System a Server v poměru 45%/50%. 

Při spuštění klienta i serveru na jednom uzlu (PC1) byla při počtu dávek 25, další 
požadavek na čtení po 20. přijaté zprávě a velikosti přenášených dat 8000 naměřena 
rychlost přenosu 2000 kB/s. V následující části se budeme zabývat vlivem velikosti 
vstupního bufferu soketu u klienta na celkové rychlosti přenosu. Všechny ostatní velikosti 
bufferu byly ponechány na hodnotě 8 kB, protože při testech neměly při přenosu tímto 
směrem žádný vliv na celkovém výkonu. Následující údaje platí pro přenos mezi klientem 
a serverem na jednom uzlu PC1. 

Z tabulky 3 je vidět, že velikost bufferu může mít velmi velký vliv na celkovou 
přenosovou rychlost. I zde se jako v původním měření ukazuje, že je vhodné volit 
celkovou velikost přenášených dat o něco menší než je velikost vstupního bufferu. Horním 
limitem všech těchto rychlostí byl v testovacím prostředí procesor, který běžel na 100%. 
Pro srovnání: rychlost kopírování dat v rámci testovacího počítače se pohybovala kolem 11 
MB/s. Procesor byl v případě kopírování pomocí programu Total Commander vytížen 
mezi 2 až 6%. Celkově pomalejší přenos je pravděpodobně způsoben faktem, že se s daty 
provádí mnohem více operací než při pouhém přesunu dat. Navíc se jedná o síťovou 
komunikaci, která má také své nároky na čas i výkon. 

 
Počet 
dávek 

Další dávka 
po 

Velikost bufferu 
klienta (kB) 

Velikost p řenášených 
dat 

Rychlost 
(MB/s) 

50 25 8 kB 8000 B 2 
50 25 32 kB 8000 B 3 
50 25 128 kB 8000 B 2,5 
50 25 128 kB 16 kB 3,25 
50 25 128 kB 32 kB 3,4 
50 25 64 kB 64 kB 3,5 

Tabulka 6-2 Přenosové rychlosti pro různé velikosti vstupního bufferu soketu u 
klienta a velikosti přenášených dat. 

Zjištěné údaje je nyní vhodné aplikovat na klienta a server, které leží na oddělených 
uzlech (opět PC1 a PC2).  Zvolil jsem velikost vstupního bufferu serveru na 16 kB, 
výstupního ponechal na 8 kB. U klienta je vstupní i výstupní velikost bufferu 32 kB. Při 
parametrech, při kterých dosahovala rychlost přenosu hodnoty 1000 kB/s, se po změně 
velikosti bufferu rychlost zvýšila na cca 1150 kB/s. 

Posledními testy bylo srovnání, jak by se chovala přenosová rychlost při pouhém 
přenosu dat. V našem protokolu se tomuto stavu lze přiblížit, pokud nastavíme hodnotu 
dávek, které se mají přenášet hodně vysokou. Celý obsah souboru se pak přenese pomocí 
jedné série dávek. Test proběhl opět na oddělených uzlech PC1 jako server a PC2 jako 
klient. Nastavení velikosti bufferu jsem ponechal tak, jako bylo v nejlepším případě 
v předchozích testech. Při tomto nastavení se pohybovala přenosová rychlost ve většině 
měření kolem 1650 kB/s. 

Těmito testy se ukázalo, že by bylo vhodné v implementaci klienta i serveru jednak 
zohledňovat velikosti zasílaných zpráv na základě velikostí jednotlivých bufferů a jednak 
upravovat dopředné čtení na základě operace, kterou bude uživatel se souborem provádět 
(kopírování, čtení části, …). 
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6.2. Srovnání s jiným řešením 
Pro srovnání jsou zvoleny aplikace WinSCP jako klient a Core FTP Server jako 

server. Oba produkty používají ke sdílení souborů protokol SFTP. Implementace protokolu 
SFTP byla zvolena záměrně, protože je způsob komunikace navrženého protokolu 
myšlenkově podobný s protokolem SSH. 

6.2.1. Přenos v rámci jednoho PC 

Měření proběhlo na testovacím stroji PC1. Rychlost přenosu při této konfiguraci 
byla přibližně 1100 kB/s. Tato hodnota je na první pohled nižší než hodnota z testování 
implementace navrženého protokolu. Tato nižší rychlost byla pravděpodobně způsobena 
vnitřní implementací omezení rychlosti, protože CPU byl vytížen pouze na 28%. Poměr 
mezi WinSCP a Core FTP server byl 18%/10%. Z uvedeného měření je patrné, že při 
plném využití CPU by se mohlo jednat o rychlost kolem 4 MB/s. 

Nejvyšší rychlosti implementace navrženého protokolu byly při plné vytížení 
procesoru kolem 3,5 MB/s. Tento rozdíl může být vysvětlen ne zcela optimální 
implementací zpracování přijímaných zpráv, kdy pro každou přijatou zprávu dochází 
k několikanásobné alokaci a dealokaci paměti. 

6.2.2. Přenos po síti 

Protože je sdílení obvykle mezi různými počítači, nesmí chybět ani test mezi 
jednotlivými stanicemi v rámci sítě. 

V případě, že server běžel na PC1 a WinSCP na PC2, pak se přenosová rychlost 
pohybovala kolem 370 kB/s při 20% vytížení procesu na straně klienta. Po výměně uzlů: 
server na PC2 a klient na PC1 se přenos pohyboval kolem 1600 kB/s při 30% vytížení 
CPU na straně klienta. 

Teoretická maximální rychlost by se tedy pohybovala kolem 4,5 MB/s při plném 
vytížení CPU na straně klienta. Pro srovnávací měření jsem použil PC3, který sloužil jako 
server a PC1 jako klient. Přenosová rychlost v této konfiguraci byla 3 MB/s při 60% 
vytížení CPU, tedy přibližně 4,5 MB/s při plném vytížení CPU klienta. 
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7. Zhodnocení spln ění cílů 
Protokol je navržen na základě zkušeností z ostatních dostupných protokolů. Měl 

by se tedy vyhnout chybám, které se již v existujících protokolech objevily, a proto má 
dobrou pozici stát se základním kamenem alternativy k existujícím možnostem 
zabezpečeného sdílení souborů. 

Jeho hlavní myšlenkou je použít pro incializaci přenosu asymetrické šifrování pro 
výměnu náhodně zvoleného klíče. Pomocí tohoto klíče nastavit symetrickou šifru, pomocí 
které probíhá šifrování veškeré následné komunikace. Tento přístup byl zvolen především 
pro záměrné použití veřejných a soukromých klíčů a nemožnost použití hesla. Tím se 
autentizace vyhne největší slabině všech ověřování – uživateli a jeho heslům. Bezpečnost 
autentizace je v tomto protokolu přímo úměrná zabezpečení souboru, který obsahuje 
soukromý (tajný) klíč. 

Protokol v této chvíli nabízí základní přístup k souborům, který je možné využít pro 
implementaci aktivního sdílení souborů. Rozšířením množiny typů zpráv, které protokol 
podporuje, lze docílit dalších vlastností jako například zamykání části souborů (v této 
chvíli lze zamykat soubory pouze jako celek). 

V porovnání s výkonem vybraných produktů s obdobnými funkcemi má tato 
implementace přibližně o 10 až 15 procent nižší přenosovou rychlost. Příčina snížení 
rychlosti je pravděpodobně v implementaci komunikaci, nikoliv v protokolu samotném. 
Implementace protokolu také neřeší omezení na zdroje ve smyslu počtu připojených 
klientů a vytíženosti CPU. Především druhé omezení může být potenciální problém 
v případě, že serverová část má běžet jako služba ve Windows. Vysoké nároky na CPU by 
pak mohly ovlivnit probíhající práci uživatele. 

Implementace používá k autentizaci klíče vygenerované pomocí knihovny 
Crypto++. Jedná se o formát, který je převoditelný na standardní open-ssl formát. 

Serverová část byla při implementaci rozvržena do několika samostatných vrstev, 
kde každá z nich může být nahrazena. Za zmínku stojí především vrstva Výkonná a 
Fyzická. Ve Výkonné vrstvě se odehrávají veškeré přípravné práce se soubory jako 
například převod relativních názvů na absolutní nebo „logické“ zamykání souborů. 
Fyzická vrstva je pak pouze rozhraním mezi konkrétním file systémem a Výkonnou 
vrstvou. Výhodou tohoto řešení je jednak možnost vystavět sdílení souborů nejen nad 
klasickým file systémem, ale například na daty uloženými v databázi. Druhou výhodou je, 
že Výkonná vrstva poskytuje možnosti zamykání nezávisle na implementaci Fyzické 
vrstvy a umožňuje přidat podporu i tam, kde není nativně podporována. 

7.1. Přínos 
Pro zabezpečené sdílení souborů existuje v této chvíli pouze jeden protokol, který 

splňuje požadované vlastnosti. Jedná se o protokol AFS. Nevýhoda AFS spočívá v tom, že 
je třeba ověřování pomocí dalšího autentizačního serveru (Kerberos 5). Návrh nového 
protokolu funguje pouze na základě public-key kryptografie. Uživatel je tedy autentizován 
za pomoci jeho vlastního soukromého klíče. 

Protokol byl již od začátku navrhován s vědomím, že bude použit na různých 
operačních systémech i platformách. Stejně tak i implementace počítá s tím, že bude 
převedena na jiné platformy než je OS Windows. 
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7.2. Další vývoj 
Protokol díky implementaci a jejím testům prošel úpravami, které vedly 

k celkovému zvýšení výkonu. V další fázi vývoje by bylo vhodné se soustředit na 
optimalizaci implementace klientské i serverové části a implementaci omezujících 
mechanismů, které například hlídají maximální počet připojených klientů apod. 

Jako první cíl, kterého by měl následující vývoj dosáhnout je optimalizovat 
přenosové rychlosti oběma směry včetně vnitřní práce serveru (eliminace dynamických 
alokací paměti). 

Jako druhý hlavní cíl považuji přenést implementaci na další operační systém, na 
kterém se prověří všechny předpoklady přenositelnosti. 

Třetím cílem, který je nutnou podmínkou masového rozšíření mezi uživateli je 
implementace FS driveru, který umožní sdílené soubory připojit stejně jako v této chvíli 
síťové jednotky pomocí protokolu SMB. Obdoba pro FS driver pod Windows je VFS 
(Virtual File System) [17] pro Linux. Uživatelé pak nebudou sledovat, zda přenos probíhá 
rychlostí 3 nebo 2,8 MB/s. Místo toho si budou užívat pohodlí při aktivním přístupu 
k souborům připojeným jako další síťová jednotka, případně „přimountovaný“ adresář v 
Linuxu. 
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8. Závěr 
Jedním z cílů práce bylo zjistit dostupné možnosti pro sdílení souborů s analýzou 

jejich bezpečnosti. Ze současných možností jsou dostupné jak protokoly, které sdílení 
souborů poskytují, tak aplikace, které využívají standardních protokolů pro zajištění 
bezpečnosti. Mezi protokoly byl jako kandidát splňující požadované vlastnosti zvolen 
OpenAFS, který od dubna 2006 nabízí implementaci pro všechny rozšířené platformy. 
Bohužel je to jediný protokol, který nabízí použitelné a bezpečné sdílení souborů, které je 
možné spustit na většině platforem. Mezi aplikacemi nabízejícími zabezpečené sdílení 
souborů nelze zvolit jednoznačného kandidáta na vítěze. Každá z nich má odlišné 
vlastnosti a vždy tak záleží na preferencích uživatele. 

Po zjištění dostupných možností se práce věnuje návrhu vlastního protokolu pro 
sdílení dat. První část struktur byla navržena tak, aby byla schopná provést inicializaci 
spojení pomocí asymetrického šifrování a následně inicializovat symetrické šifrování pro 
veškerou další komunikaci. Návrh bere v úvahu známé typy útoků a přidává dodatečné 
informace, které umožňují se proti nim bránit. Další struktury byly navrženy na základě 
prostudování požadavků File system driveru pro případ implementace aktivního přístupu 
ke sdíleným souborům. Tyto struktury pokrývají všechny základní operace, které lze se 
souborem/adresářem provádět. 

Po návrhu proběhla implementace klientské i serverové části. Rozdělení serverové 
části do několika vrstev umožnilo sdílení nejen souborů a adresářů z File systému, ale také 
sdílení virtuálního filesystému, který bere údaje o souborech/adresářích například 
z databáze. 

Během implementace síťové komunikace se vyskytly některé výkonnostní 
problémy. První z nich se týkal přímo navrženého protokolu a jednalo se o velmi pomalé 
čtení ze vzdáleného souboru. Na základě tohoto zjištění byla navržena úprava protokolu 
s tzv. „dopředným“ čtením. Tato změna byla úspěšně implementována a nasazena. 
Obdobný postup, který je popsán v kapitole Výkonnostní měření, by měl být aplikován i na 
zápis za použití zpožděného potvrzení. 

Druhým problémem byla komunikace mezi klientem a serverem, kdy docházelo 
k deadlockům. Z testovacích implementací vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je 
implementovat server jako vícevláknový a co nejvíce inteligentní a klienta jako 
jednovláknovou aplikaci. Navržené řešení zcela odstranilo tento problém.  

Třetí důležitou částí implementace byly pokusy s velikostmi vstupních bufferů 
soketů a velikostmi zasílaných zpráv. Zde se ukázalo, že tyto hodnoty mohou mít velký 
vliv na výsledné přenosové rychlosti. Pro aktuální situaci byla zvolena nejvhodnější 
nalezená alternativa. V budoucnu by však bylo vhodné se hlouběji zabývat zkoumáním 
toho problému. 

Výsledkem práce je kromě přehledu současných možností sdílení dat i návrh 
protokolu pro zabezpečené sdílení, jeho implementace v prostředí Windows (API v C++) a 
uživatelské rozhraní, které umožňuje základní manipulaci se soubory. 

Návrh a implementace si nekladou za cíl být v této chvíli tím jediným a nejlepším 
řešením. Hlavním cílem práce bylo položit základy alternativního protokolu pro 
zabezpečené sdílení dat, který bude podporovat implementaci aktivního přístupu ke 
sdíleným souborům napříč všemi platformami. Cílem budoucího vývoje je vytvořit 
implementaci, která bude rozšířenější a výkonnější než implementace ostatních obdobných 
protokolů. 



 67 

Literatura 
 [1] Wagner David (University of California, Berkeley), Schneier Bruce (Counterpane 

Systems): Analysis of the SSL 3.0 protocol, Revised April 15, 1997. 

http://www.schneier.com/paper-ssl-revised.pdf 

[2] Klíma Vlastimil, Pokorný Ondřej, Rosa Tomáš: Attacking RSA-based Sessions in 
SSL/TLS, presented at CHES 2003 , pp. 426 - 440, Springer-Verlag, 2003. 

http://cryptography.hyperlink.cz/2003/press_SSL_CZ.html 

[3] Arjen K. Lenstra, Eran Tromer, Adi Shamir, Wil Kortsmit, Bruce Dodson, James 
Hughes, Paul Leyland, Factoring estimates for a 1024-bit RSA modulus, proc. 
Asiacrypt 2003, LNCS 2894, 331-346, Springer, 2003 

http://www.win.tue.nl/~klenstra/fac_1024RSA.pdf  

[4] Daniel J. Bernstein: Cache-timing attacks on AES. 

http://cr.yp.to/antiforgery/cachetiming-20050414.pdf 

[5] Server Message Block protocol - Authentication (SMB) 

http://www.ubiqx.org/cifs/SMB.html#SMB.8 

[6] Crack hesel ve Windows, které používají Lan Manager. 

http://www.nestonline.com/lcrack/lcexp1.html, 
http://www.harper.no/valery/PermaLink,guid,53a6777a-c110-4e3c-b0e3-
3e2c1cf003e2.aspx, 
http://www.lupa.cz/clanky/lamani-hesel-v-praxi-4/ 

[7] Útoky proti ověřování pomocí služeb Kerberos ve Windows 2000 
http://users.tkk.fi/~autikkan/kerberos/docs/phase1/pdf/LATEST_final_report.pdf, 
http://users.tkk.fi/~autikkan/kerberos/ 

[8] NFS v4.0 z pohledu změn (NFS Working group) 

http://www.nluug.nl/events/sane2000/papers/pawlowski.pdf 

[9]  Schneier Bruce (1996): Applied cryptography, second ed. Wiley, New York, USA. 

[10] Klíma Vlastimil (2006): Tunely v hašovacích funkcích: kolize MD5 do minuty. 
http://cryptography.hyperlink.cz (http://cryptography.hyperlink.cz/2006/tunely.pdf) 

[11] Opravdu víte, co sdílíte? 

http://www.slyck.com/news.php?story=536 

File system drivers 

[12] Baker Art, Lozzano Jerry (2000): Windows 2000 Device driver book: A Guide for 
programmers. Prentice Hall, New Jersey, USA. 

[13] Nagar R. (1997): Windows NT File System Internals, A Developer’s Guide. 

 Zdrojové kódy s příklady FS driveru: http://www.osr.com/fsinternals.shtml 

[14] IFS – Installable File system Kit (Microsoft) 

http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/IFSKit/default.mspx 



 68 

[15] FSDK – File system Development Kit (OSR) 

http://www.osr.com/toolkits_main.shtml 

[16] Windows drivers examples 

 http://www.acc.umu.se/~bosse/ 

[17] Linux Virtual File Systém (VFS) 
http://www.faqs.org/docs/kernel_2_4/lki-3.html, 
http://www.cse.unsw.edu.au/~neilb/oss/linux-commentary/vfs.html 



 69 

Příloha A – Slovník pojm ů 
Asymetrické šifry – šifry, které pro šifrování používají veřejný klíč a pro 

dešifrování klíč soukromý. Asymetrické šifrování má počátek v roce 1976, kdy byl poprvé 
publikován algoritmus Diffie-Helman pro zabezpečenou výměnu klíčů. V roce 1977 byl 
publikován algoritmus RSA, který se do dnešní doby stále používá a je považován za 
bezpečný. Bezpečnost tohoto algoritmu je závislá na délce klíče. Se vznikem nových 
metod [3] pro faktorizaci čísel je délka tohoto klíče doporučována stále větší. 

Mezi nejznámější algoritmy můžeme zařadit algoritmy RSA a ElGamal.  

Autentizace – proces mezi dvěma stranami, při kterém jedna strana ověřuje, zda je 
druhá strana ta, za kterou se vydává. 

Blokové šifry – podtřída symetrických šifer, které zpracovávají otevřený text 
rozdělený/zarovnaný na bloky pevné délky, které následně šifrují. 

Brute force attack – způsob útoku, kdy útočník zkouší všechny možnosti. Tam, 
kde to lze, se obvykle nepoužívají všechny možnosti, ale velká podmnožina, u které je 
matematicky dokázáno, že pro prolomení algoritmu stačí. V dnešní době je za bezpečný 
považován algoritmus, který má minimálně 296 možností, lépe však 2128. 

Certifikát  – je datový soubor, pomocí kterého je možné ověřit důvěryhodnost 
vlastníka tohoto certifikátu. Pro certifikáty existuje norma X.509, která jednoznačně 
popisuje jeho strukturu i způsoby použití. Podle normy obsahuje soubor s certifikátem 
například: sériové číslo certifikátu, platnost certifikátu, identifikační údaje subjektu, 
kterému byl certifikát vydán, veřejný klíč vlastníka a identifikační údaje subjektu, který 
certifikát vydal. Vydavatel následně podepíše certifikát svým soukromým klíčem a tuto 
informaci k certifikátu připojí. Z těchto informací je jasné, že na začátku musí existovat 
certifikát, který již není ověřený žádným dalším certifikátem (vydavatelem). Takový 
certifikát se nazývá sefl-signed a je podepsaný sám sebou. Na tento typ certifikátu je třeba 
vždy dávat pozor. 

Certifika ční autorita – je autorita (úřad, instituce, …), která je zodpovědná za 
ověření skutečné identity nositele certifikátu. Vedle několika „oficiálních“ celosvětově 
uznávaných certifikačních autorit, jejichž seznam je zabudován v prohlížečích, lze vytvořit 
i další certifikační autority. Ty jsou buď ověřeny nadřazenými autoritami (a jsou pomocí 
vestavěných algoritmů automaticky ověřeny) nebo tomu tak není, a pak záleží na uživateli, 
do jaké míry bude těmto certifikátům věřit. 

Cipher text – zašifrovaný text. 

Choosen-plaintext attack – útok na šifrovanou komunikaci, který je založen na 
znalosti části nebo celého textu, ze kterého šifrovaná data vznikla. 

Man in the middle attack – při komunikaci mezi klientem a serverem existuje 
ještě třetí strana (Man in the middle = MIM), o které ty dvě předchozí neví. Veškerá 
komunikace mezi klientem a serverem probíhá přes útočníka. Nebezpečí spočívá v tom, že 
útočník může nejen zprávy přeposílat, ale může do komunikace i aktivně zasáhnout. 
Takovým zásahem může být například změna přeposílaných dat, ztráta některého 
požadavku nebo zasílání zpráv, které jedna strana vůbec neposlala. 

Plain text – nešifrovaný text. 

Proudové šifry – podtřída symetrických šifer, které zpracovávají otevřený text po 
jednotlivých bitech. 
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Public-key systémy - V systémech s veřejným klíčem (public-key systémech) se 
využívá tzv. jednosměrných (trapdoor) funkcí. Jedná se o snadno vyčíslitelné funkce, jejíž 
inversní funkci lze efektivně počítat pouze se znalostí množství dostatečných informací. 
Každý uživatel vlastní pár klíčů (veřejný a soukromý). Jednou z výhod systémů 
s veřejnými klíči je relativně malé množství používaných klíčů a možnost ověřitelných 
elektronických podpisů. Jako další výhodu můžeme uvést například částečné odstranění 
obtíží s distribucí symetrických klíčů. 

Replay attack – útočník odposlouchává komunikaci mezi klientem a serverem. Po 
čase se připojí k serveru a zkouší mu zasílat stejné zprávy, jako klient ze zachycené 
komunikace. 

Side channel attack – typ útoku, který není zaměřen na komunikaci, ale spíše útok 
na šifru samotnou nebo její konkrétní implementaci. Velmi populární jsou v této době 
„časové postranní kanály“, kde se využívá toho, že procesory nedokáží v mnoha 
algoritmech zpracovat různá data za stejný čas. Odlišnosti v čase zpracování jsou obrazem 
odlišnosti vstupních dat. 

Velmi významnou zprávou v této oblasti je „Cache-timing attacks on AES” [4], kde 
je uvedena praktická ukázka získání hesla pro algoritmus AES na straně serveru za pomoci 
znalosti plain textu, které tento algoritmus šifruje. Tato zpráva je významná i z toho 
důvodu, že autor nepovažuje možnost zjištění hesla za chybnou implementaci algoritmu, 
ale za celkově špatný přístup při návrhu AES. Obdobnými problémy může být postižena 
libovolná šifra, která je založena na S-Boxech. 

Dalším typem side channel attack může být využití serveru nebo klienta jako 
Orácula. Útočník si připraví vstupy, které serveru nebo klientovi zasílá a na základě jeho 
odpovědi zjišťuje informace vedoucí k prolomení zabezpečení. Příkladem takového útoku 
může být Attacking RSA-based Sessions in SSL/TLS [2]. 

Symetrické šifry – šifry, které pro šifrování i dešifrování používají stejný klíč. 
Velikost použitého klíce je horním limitem bezpečnosti těchto šifer. Blokové šifry jsou 
druhem symetrických šifer. Tyto šifry pracují s pevně stanoveným počtem bitů, který se 
nazývá blok a s neměnnou transformací. Při šifrování se například vezme 128 bitů 
nešifrovaného textu a výstupem je 128 bitů textu šifrovaného. Dešifrovaní se provádí opět 
po blocích. Pokud je vstupní text kratší než délka bloku, pak je třeba ho na tuto délku 
zarovnat.Oproti asymetrickým šifrám vykazují velmi vysoký výkon (nízký počet instrukcí 
na zašifrovaný byte). Zašifrovaná data mohou být větší než nezašifrovaná (o zarovnání na 
délku bloku). 

Mezi dnes nejvíce používané algoritmy můžeme zařadit BlowFish, IDEA, RC5, 
Rijndael (AES). 

Šifrování – kryptografický algoritmus, který převádí čitelnou zprávu na šifrovaný 
text čitelný pouze za pomocí další znalosti (klíče). 

Traffic anlaysis – analyzuje šifrovaný traffic a analyzuje jeho strukturu. 
Výsledkem analýzy nemusí být přímo dešifrovaná data, ale určité přiblížení o tom, kdo 
s kým, které služby (požadavky), jak často a jakého typu jsou. 

X.509 – standard pro používání veřejných klíčů vydaný ITU Telecomunication 
Standardization Sector. Jeho obsahem je specifikace X.509, standardní formáty pro veřejné 
klíče a vlastnosti, které by měl splňovat proces ověřování certifikátu. 
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Příloha B – Obsah CD 

Struktura adresářů zdrojových souborů 

Client – zdrojové soubory knihovny s API pro vzdálenou komunikaci se serverem. 

Client_gui_win – zdrojové soubory GUI, které poskytuje „klikací“ rozhraní nad 
sdílenými soubory. 

Ext – adresář, který obsahuje externí zdrojové kódy. Ext/BlowFish – implementace 
algoritmu BlowFish. Ext/Cryptoop521 – knihovna Crypto++, která obsahuje mnoho 
implementovaných algoritmů, které souvisí s kryptografií. Tato knihovna je používaná i 
v mnoha komerčních i nekomerčních produktech. Ext/Lib – obsahuje externí statické 
knihovny. Ext/Lib - Obsahuje DLL knihovny, které je třeba distribuovat s GUI klientské 
části. 

Serv – obsahuje zdrojové soubory serverové části. 

Shared – zdrojové soubory, které má využívat jak klientská, tak serverová část. 

Help – obsahuje návod na použití klienta i serveru 


