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1. Systém Přenos 
Systém PŘENOS 3.0 je softwarovým balíkem umožňující propojení komunikačních uzlů 
(firemních poboček) přes síť využívající protokol TCP/IP (např. Internet). Takto propojené 
pobočky (firemní INTRANET) si mohou vyměňovat data za použití zabezpečeného 
komunikačního protokolu, tzv. „tunelování“. Koncepce řešení vychází z osvědčeného 
komunikačního modelu Klient/Server. Při vývoji systému byly použity nejmodernější 
poznatky a vědomosti z oblastí zabezpečení informačních systému, ochrany dat a 
komunikačních technologií. 
 
 

 
Obrázek 1-1: Příklad topologie systému Přenos 
 
Modularita systému a možnosti postupného rozšiřování jeho funkčnosti pomocí nových 
příkazů skriptového jazyka umožňuje použití systému jako stavebního prvku při vývoji 
aplikací, které sice vyžadují zabezpečené komunikační služby, ale tyto nejsou jejich hlavním 
projektovým cílem. Použití systému Přenos právě v těchto situacích může přinést znatelné 
finanční a časové úspory při vývoji softwarového projektu spolu se zvýšením jeho prodejnosti 
na trhu. 

 
Obrázek 1-2: Moduly systému Přenos 
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Co systém Přenos umí: 
 
Server  
 

��server může být dostupný z jakékoliv veřejné/privátní sítě podporující komunikační 
protokol TCP/IP (Internet, V-Sat, GSM apod.) 

��přímé napojení na server přes JTS komutovanou telefonní linku,  
��paketový protokol 
��dávkový přenos dat vhodný pro automatizaci celého komunikačního procesu 
��nejnovější šifrovací technologie zajišťující utajení přenášených dat a další 

bezpečnostní funkce  
��komunikační protokol na úrovni aplikace je uzpůsoben i pro méně kvalitní telefonní 

linky 
��„on-line“ generování potvrzení o přijatých souborech 
��automatický chod serveru bez nutnosti obsluhy 
��automatizace zpracování dat 
��skriptový jazyk 
��podrobné informace o chodu systému ve formě „LOG“ souborů 
��modul pro správu klientských účtů 
��modul pro „off-line“ šifrování/dešifrování/podepisování/ověření podpisu dokumentů 
��modulární systém s možností rozšiřování dle potřeb uživatele 

 
Klient 
 

��možnost přístupu k serveru z jakékoliv veřejné/privátní sítě podporující komunikační 
protokol TCP/IP (Internet, V-Sat, GSM apod.) 

��přímé napojení na server pomocí komutované telefonní linky JTS  
��paketový protokol 
��dávkový přenos dat vhodný pro automatizaci celého komunikačního procesu 
��nejnovější šifrovací technologie zajišťující utajení přenášených dat a další 

bezpečnostní funkce  
��komunikační protokol na úrovni aplikace je uzpůsoben i pro méně kvalitní telefonní 

linky 
��automatický přenos dat bez zásahu obsluhy 
��možnost odloženého spouštění přenosu 
��modul pro „off-line“ šifrování/dešifrování/podepisování/ověření podpisu dokumentů 

 

2. Anatomie systému Přenos 
Z obrázku 1-1 je vidět, že topologie systému Přenos je ve tvaru hvězdy. Ústředním bodem je 
server. Server čeká na žádost o spojení od klienta. V okamžiku spojení proběhne proces 
autentizace klienta a serveru, během kterého se ověří právoplatnost klienta ke komunikaci 
a také server prokáže klientovi svou důvěryhodnost. Po úspěšném ověření obou stran se 
vytvoří bezpečný komunikační kanál, uvnitř kterého se přenáší data. 
 
Vzhledem ke zjednodušení obsluhy systému a pro možnost automatizace komunikačního 
procesu se data přenášejí dávkovým způsobem, tzv. off-line. To znamená, že data se před 
vlastní komunikací připraví v „Odesílací schránce“ (adresáři), ze které jsou po navázání 
spojení automaticky odeslána do „Přijímací schránky“ (adresáře) protistrany. Po úspěšném 



 
4

odeslání/příjmu všech dat se spojení automaticky ukončí. Činnost komunikační části systému 
včetně možnosti zpracování dat ukazuje následující obrázek. 
 

 
Obrázek 2-1: Komunikační proces v systému Přenos 
 
Automatizované zpracování dat a skriptový jazyk 
 
Jedním ze základních hledisek při vývoji systému Přenos byl požadavek na jednoduchý (z hlediska 
obsluhy) autonomní komunikační systém fungující s minimální závislostí na obsluze, požadavek na 
automatizované zpracování dat a požadavek na možnost dynamické změny funkčnosti systému podle 
potřeb uživatelů.  
 
Po analýze výše uvedených kritérií vznikl komunikační systém na bázi modelu Klient/Server 
s dávkovým přenosem dat (hledisko jednoduché obsluhy a minimálního dozoru nad chodem systému, 
automatizované zpracování dat), kde se zpracování dat předpokládá především na straně serveru.  
 
Server provádí svou činnost na základě obsahu příkazového souboru, který obsahuje posloupnost 
příkazů skriptového jazyka. Úpravou obsahu příkazového souboru lze řídit chování serveru vůči 
připojeným klientům (požadavek možnosti dynamické změny funkčnosti systému podle potřeb 
uživatelů). 
 
Z obrázku 2-2 je patrno, že existují dva typy příkazových souborů: obecný neboli Globální (GPS) a 
místní neboli Lokální (LPS). 
 
GPS je povinný a jeho příkazy se provádějí standardně pro každého připojeného klienta. Jedinou 
výjimkou je případ kdy existuje LPS pro daného klienta a v něm je explicitně vypnuto zpracování 
GPS. LPS je nepovinný. Pokud se však ve schránce klienta vyskytuje zpracovává se před GPS a navíc 
je v něm možno zpracování GPS zakázat. 
 
Tato hierarchie příkazových souborů umožňuje ovlivnit činnost komunikačního serveru a následné 
zpracování dat nejen na úrovni aplikace ale také individuálně pro každého připojovaného klienta. 
 
Příkazy skriptového jazyka se děli do těchto kategorií 
 

- příkazy pro odeslání a příjem souborů  
- příkazy pro zpracování souborů 



 
5

- příkazy pro řízení běhu příkazového souboru 
- příkazy pro komunikaci s klientem 

 
Skriptový jazyk je možno rozšířit podle přání uživatele a potřeb aplikace, ve které je systém Přenos 
použit. 
 

 
Obrázek 2-2: Způsob zpracování příkazového souboru 
 
Monitorování činnosti systému 
 
Vzhledem k předpokládané automatické činnosti komunikačního serveru a klienta bez nutnosti 
trvalého dozoru obsluhy byl do systému Přenos zabudován rozsáhlý monitorovací systém, který 
zaznamenává stavy systému během jeho chodu. Záznamy jsou ukládány do LOG souborů, kde jsou 
k dispozici pro pozdější rozbor.  
 
Podobně jako u příkazových souborů i u LOG souborů existuje dvoustupňová hierarchie. První stupeň 
představuje Globální LOG soubor, ve kterém se nacházejí informace o připojovaných klientech, 
bezpečnostní hlášení, hlášení o průběhu autentizačních procesů apod. Druhý stupeň je pak Lokální 
LOG soubor samostatný pro každého klienta, ve kterém lze nalézt podrobnosti týkající se zpracování 
jednotlivých příkazů skriptového jazyka, chybová hlášení k těmto příkazům apod. Na obrázku 2-3 je 
ukázka části obsahu lokálního LOG souboru. 
 
Je možno řídit způsob jakým budou LOG soubory vytvářeny: 
 

1) LOG soubor má stále stejný název (MCONNECT.LOG, CONNECT.LOG). Maximální velikost 
LOG souboru je nastavitelná a po jejím překročení se stávající LOG soubor přejmenuje na 
*.LO_ a vzniká nový LOG soubor. V systému jsou tedy k dispozici záznamy jejichž velikost je 
dána dvojnásobkem maximální velikosti LOG souboru.  

 
Tato metoda je vhodná pro systémy s omezenou velikostí ukládacího prostoru. Nevýhodou je 
ztráta informací při přepisování záložních *.LO_ souborů. 

 
2) LOG soubor obsahuje v názvu datum (2202MAIN.LOG, 2202XXXX.LOG). Nastavuje se počet 

dní, po který se bude do LOG souboru zapisovat. Po uplynutí stanoveného intervalu se vytvoří 
nový LOG soubor s aktuálním datem v názvu. V systému jsou k dispozici všechny záznamy 
minimálně za období jednoho roku. 

 
Tato metoda je vhodná tam, kde je důležité uchovávat veškeré informace o chodu systému. Je 
dobré ji použít spolu s vhodným archivačním režimem. Nevýhodou je větší náročnost na 
kapacitu disku. Množství ukládaných dat však výrazně závisí na hustotě komunikačního 
provozu. 
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Obrázek 2-3: Ukázka obsahu LOG souboru  

3. Bezpečnostní funkce 
Systém Přenos zajišťuje následující bezpečnostní funkce: 
 
•  Bezpečná autentizace (prokázání totožnosti) klienta. Systém bezpečně identifikuje a 

autentizuje klienta pomocí jeho veřejného klíče. Autentizací je zajištěno to, že připojit na 
server se může jen klient, který vlastní soukromý klíč a nikdo jiný. 

 
•  Bezpečné utajení (důvěrnosti) přenášených dat. Utajení je dosaženo pomocí šifrování 

zpráv. Mechanismus utajení zajišťuje, že žádná třetí osoba nemá možnost přístupu k 
informacím, přenášeným mezi serverem a klientem. 

 
•  Zajištění integrity (celistvosti) přenášených dat. Mechanismus zajištění integrity 

zaručuje, že informace přenášené mezi serverem a klientem nemohou být změněny ani 
podvrženy případným útočníkem. 

 
•  Elektronický podpis důležitých dokladů. Tento mechanismus dovoluje odesílateli zprávy 

(v našem případě klient) "podepsat" zprávu elektronickým podpisem tak, že příjemce 
zprávy (v našem případě server) může jednoznačně prokázat, že zprávu odeslal a 
podepsal právě tento klient. Mechanismus elektronického podpisu také jednoznačně určí, 
zda zpráva byla odeslána skutečně klientem a nikoli případným útočníkem. 
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Analýza rizik systému Přenos 
 
Při analýze rizik budeme předpokládat, že v okolí systému se vyskytují subjekty dle 
následujícího obrázku: 
 

 
 
V tomto obrázku vystupují tři subjekty: klient, server a útočník. Hrozby, které systému hrozí 
jsou následující: 
 
1) Útočník, který má přístup k počítači klienta, se vydává za klienta. 
2) Útočník, který má přístup k přenosovému médiu (telefonní linka nebo veřejná datová síť), 

odposlouchává důvěrné informace. 
3) Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, modifikuje přenášené zprávy, nebo 

vkládá do komunikace falešné příkazy. 
 
Všem výše zmíněným hrozbám je třeba v systému bezpodmínečně zabránit. V následující 
tabulce je přehled těchto hrozeb a bezpečnostní funkce, které jim zabraňují. 
 
Hrozba Bezpečnostní funkce, která 

hrozbě zabrání 
Útočník, který má přístup k počítači klienta, se 
vydává za klienta. 

autentizace 

Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, 
odposlouchává důvěrné informace. 

utajení (důvěrnost) 

Útočník, který má přístup k přenosovému médiu, 
modifikuje přenášené zprávy, nebo vkládá do 
komunikace falešné příkazy. 

autentizace 
integrita 
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4. Technická specifikace 
Server 

- OS: Windows NT 3.51 a vyšší 
- počítač IBM PC nebo 100% kompatibilní 
- CPU Intel 486, 100 MHz, 16MB RAM 
- 1 MB volného místa na disku 

 
Klient 

- OS: Windows 95 a vyšší, Windows NT 4.0 a vyšší 
- počítač IBM PC nebo 100% kompatibilní 
- CPU Intel 486, 100 MHz, 16MB RAM 
- 1MB volného místa na disku 
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5. Reference 
 
Systém Přenos nebo jeho části jsou použity v následujících aplikacích 
 
Systém Klient 3.0 - homebanking 
 Investiční a Poštovní banka   - používán od roku 1994, přes 3000 instalací 
 Waldviertler Sparkasse von 1842 - používán od roku 1998, přes 100 instalací 
 
Systém Klient 3.0P – homebanking + vnitropodniková ochrana dat 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - používán od roku 1999, 78 instalací 
 
Systém Klient 2.0 – vnitropodniková banka 
 TopSpirit    - používán od roku 1996, 12 instalací 
 Delta pekárny    - používán od roku 1995, 8 instalací 
 
 
 
 
 
 


