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Anotácia 
Práca popisuje rôzne formy zabezpečenia autorských práv tvorcov proprietárneho 

softwaru. Venuje sa i legislatíve orientovanej na autorský zákon. To znamená, používané 

druhy licencii a spôsoby poskytovania softwaru ako aj právna stránka veci. Hlavná časť 

práce sa zameriava na praktickú ukážku tvorby ochrán softwarových produktov v jazyku C#. 

Postupne budú predstavené a rozanalyzované rôzne druhy používaných typov ochrán. Každá 

z ochrán využíva pokročilé kryptografické riešenia ako napríklad blokovú šifru DES alebo 

hash funkcie SHA1 a MD5. Pri každej stati určitého typu ochrany budú predstavené slabé 

miesta ochrany ale aj techniky na dosiahnutie vyššej bezpečnosti. Pre lepšiu ilustráciu sú 

ochrany implementované do jednoduchej aplikácie.   

Kľúčové slová: softwarová ochrana, autentizácia užívateľa, licencia, cracking, 

reverse engineering, c#, SHA1, MD5, DES  

Summary 
This work describes the various types securing the copyright of proprietary software 

creators. It is also dedicated to the legislation aimed at copyright law. It means used the 

license types and methods of software as well as its legal aspects. The main part of the thesis 

focuses on the practical demonstration of forming the protective software products in C#. 

Gradually different types of the types of protections will be presented and appropriately 

considered . Each of the protections uses advanced cryptographic solutions such as block 

ciphers DES or hash functions SHA1 and MD5. For each part of a particular type of 

protection, weaknesses but also protection techniques to achieve higher security will be 

presented. For better illustration, the protections are implemented into sample application. 

Keywords: software protection, user authentication, license, cracking, reverse 

engineering, c #, SHA1, MD5, DES 

 



Bc.Filip Časnocha: Návrh a realizácia zabezpečenia prorietárneho softwaru 

 

2015   

Obsah 
ÚVOD  ................................................................................................................. 1 

1 SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PROPRIETÁRNEHO SOFTWARU ............ 2 

1.1 Registračné heslo (serial password) ...................................................... 2 

1.1.1 Registračné heslo je vždy rovnaké ............................................... 3 

1.1.2 Registračné heslo sa mení na základe hardwaru ......................... 3 

1.1.3 Registračné heslo sa mení na základe ďalších špecifikácii .......... 3 

1.1.4 Registračné heslo sa kontroluje on-line ........................................ 4 

1.2 Registračný súbor (key file) ................................................................... 4 

1.2.1 Registračný súbor obsahuje registračné údaje ............................. 4 

1.2.2 Registračný súbor obsahuje funkčný kód ..................................... 5 

1.3 Časové obmedzenie (time limit) ............................................................. 5 

1.3.1 Časové obmedzenie sa ruší po zadaní správneho hesla ............. 5 

1.3.2 Časové obmedzenie sa ruší po nahraní registračného súboru ..... 5 

1.3.3 Trial verzia ................................................................................... 6 

1.3.4 Časové obmedzenie s určitým počtom spustení .......................... 6 

1.4 Hardwarový kľúč .................................................................................... 6 

1.5 Demo ..................................................................................................... 7 

1.6 Ochrany vo vyšších programovacích jazykoch ...................................... 7 

1.7 Kontrola originálneho CD ....................................................................... 7 

1.8 Komerčné ochrany................................................................................. 8 

1.9 Ďalšie typy ochrán ................................................................................. 9 

1.10 Odporúčania dobrej ochrany ................................................................ 10 

2 LEGISLATÍVNA PODPORA ................................................................... 11 

2.1 Základné právne pojmy ....................................................................... 11 

2.2 Druhy softwaru .................................................................................... 11 

2.3 Autorsko-právna ochrana..................................................................... 12 

2.3.1 Historický vývoj právnej ochrany autorským zákonom................ 12 

2.3.2 Osobnostné práva k softwaru ..................................................... 13 

2.3.3 Majetkové práva k softvéru ........................................................ 14 

2.3.4 Patentovateľnosť softvéru .......................................................... 14 

2.4 Business software alliance ................................................................... 15 



Bc.Filip Časnocha: Návrh a realizácia zabezpečenia prorietárneho softwaru 

 

2015   

3 NÁVRH A REALIZÁCIA UKÁŽKOVEJ APLIKÁCIE .............................. 16 

3.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy aplikácie .................................. 16 

3.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy aplikácie .......................................... 18 

3.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy aplikácie ............................. 24 

4 APLIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH SPÔSOBOV ZABEZPEČENIA .............. 28 

4.1 1. ochrana: rovnaké registračné heslo ................................................. 28 

4.1.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy prvej ochrany ................. 28 

4.1.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy prvej ochrany ......................... 30 

4.1.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy prvej ochrany ............ 34 

4.2 2. ochrana: registračné heslo sa mení ................................................. 37 

4.2.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy druhej ochrany .............. 37 

4.2.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy druhej ochrany ....................... 37 

4.2.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy druhej ochrany .......... 39 

4.2.4 KeyGen druhej ochrany ............................................................. 39 

4.3 3. ochrana: registračné meno a heslo .................................................. 40 

4.3.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy tretej ochrany ................ 40 

4.3.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy tretej ochrany ......................... 41 

4.3.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy tretej ochrany ............ 43 

4.3.4 KeyGen tretej ochrany ............................................................... 44 

4.4 4. ochrana: registračný súbor .............................................................. 45 

4.4.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy štvrtej ochrany ............... 45 

4.4.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy štvrtej ochrany ....................... 45 

4.4.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy štvrtej ochrany ........... 49 

4.4.4 KeyGen štvrtej ochrany .............................................................. 50 

4.5 5. ochrana: trial .................................................................................... 52 

4.5.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy piatej ochrany ................ 52 

4.5.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy piatej ochrany ........................ 52 

4.5.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy piatej ochrany............ 55 

4.5.4 KeyGen piatej ochrany ............................................................... 57 

5 ZÁVER ................................................................................................... 58 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .................................................................... 59 

ZOZNAM OBRÁZKOV ........................................................................................ 61 

 



Bc.Filip Časnocha: Návrh a realizácia zabezpečenia prorietárneho softwaru 

 

2015   

Zoznam použitých skratiek 
 

České skratky 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

IO Integrovaný obvod 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

0xčíslo číslo v hexadecimálnej sústave 

Cudzojazyčné skratky 

API Application programming interface 

BSA Business Software Alliance 

CD Compact Disc 

CRC Cyclic redundancy check 

ID Identification 

INT Interrupt 

IT Information technology 

KMS Key Management Service 

OEM Original Equipment Manufacturer 

PBKDF1 Password Based Key Derivation Function 

PE Portable Executable 

RTC Real time clock 

UPX ultimate packer for executables 

URL  Uniform Resource Locator 

USB Universal Serial Bus 

UTF-8 Unicode Transformation Format - 8 bit 

XOR exclusive or 



Bc.Filip Časnocha: Návrh a realizácia zabezpečenia prorietárneho softwaru 

 

2015  1 

ÚVOD 
Dnešná doba, ktorú žijeme by sa dala nazvať dobou kapitalistickou, komerčnou. To 

znamená, že všetko má svoju cenu a všetko sa dá vyčísliť. Nie je výnimkou ani softwarový 

trh. S nárastom výpočtovej techniky v každodennom živote narastá aj počet rôznych 

softwarov a aplikácii, ktoré je potrebné chrániť.   

Cieľom práce je poskytnúť informácie týkajúce sa tejto problematiky so zameraním  

na ochranu autorských práv tvorcu softwaru. Znamená to predstaviť si rôzne formy licencií 

a spôsoby ako tieto podmienky zachovať. Je až zarážajúce aké veľké percento komerčného 

softwaru má nedostatočnú ochranu alebo dokonca ochrana úplne absentuje. A pritom je 

vytvorenie priemerne zložitej ochrany v podstate jednoduchá záležitosť, ktorá sa dokáže 

vtesnať na pár riadkov kódu. Teda oproti obrovským objemom funkčného kódu softwaru 

zanedbateľné. Je nepochopiteľné prečo mnohí vývojári strávia nespočetné množstvo času a 

ďalších prostriedkov na tvorbu funkčnej a estetickej časti svojho produktu a následne 

nevenujú pozornosť jeho zabezpečenie proti nelegálnym kópiám. Nemusím spomínať, že 

vďaka nelegálnym kópiám alebo keygenom prichádzajú o zisk. Obzvlášť v dnešnej dobe kde 

celý svet je prepojený internetom.  

Práca je konceptuálne rozdelená do štyroch celkov. V prvej časti sú spracované 

základné informácie o ochranách softwaru, teda najpoužívanejšie typy ochrán, ich silné a 

slabé stránky. Druhá časť pojednáva o legislatíve týkajúcej sa autorského zákona softwaru. 

Tu si predstavíme rôzne druhy licencii, spôsoby poskytovania softwaru a právnu stránku 

zabezpečenia. Tretia časť práce rieši návrh a realizáciu ukážkovej aplikácie. Jedná sa 

o jednoduchý program, ktorý vykonáva frekvenčnú syntaktickú analýzu a substirúciu 

vstupného reťazca. 

Posledná a najpodstatnejšia časť je venovaná praktickej ukážke tvorby rôznych typov 

ochrán. Opísané sú postupne ochrany piatich typov. Pri každej ochrane je aj generátor na 

tvorbu nových licencii. Ochrany využívajú rôzne kryptografické riešenia ako napríklad 

blokovú šifru DES ale aj hash funkcie SHA1 a MD5. Aby bolo zrejmé ako ochrany korektne 

pracujú sú integrované do ukážkovej aplikácie, teda sú jej súčasťou. Aplikácia a použité 

ochrany sú naprogramované a ladené v prostredí Microsoft Visual Studio 2013  

programovacieho jazyka C# a využívajú platformu .NET 4.5.  
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1 SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PROPRIETÁRNEHO 
SOFTWARU 

Pojem proprietárny softvér vyjadruje obmedzenia spojené s používaním a 

kopírovaním softwaru, obvykle vynucovaným vlastníkom (proprietárom). Používaniu, 

kopírovaniu, alebo úprave je možné zabrániť právnymi a technickými prostriedkami. V tejto 

kapitole sa zameriame na technické prostriedky.  

Ochrana softwaru slúži na zabezpečenie autorských práv tvorcu alebo majiteľa 

softwarového produktu. Jej úlohou je zabrániť neoprávnenému používaniu alebo vytváraniu 

pirátskych kópii.[1],[2]  

Základné typy ochrán 

V tejto časti si postupne rozoberieme a opíšeme najpoužívanejšie typy ochrán. 

Každá z ochrán má určité výhody, ale samozrejme aj nevýhody alebo tiež slabé miesta. 

Záleží len na programátorovi, pre ktorý druh ochrany sa rozhodne, poprípade ktorý typ mu 

do projektu pasuje.  

Základné typy ochrán: 

- Registračné heslo (serial password) 

- Registračný súbor (key file) 

- Časové obmedzenie (time limit) 

- Hardwarový kľúč (dongle) 

- Demo 

- Ochrany naprogramované v Delphi a .NET 

- Kontrola originálneho CD (CD-Check) 

- Komerčné ochrany 

- Ďalšie typy ochrán 

1.1 Registračné heslo (serial password) 

Jedná sa o najpoužívanejší typ ochrany softwaru. Často krát sa kombinuje s inými 

typmi ochrán. Štandardne je vyžadovaný určitý vstupný reťazec, nemusí to byť len číslo. 

Reťazec môže tvoriť postupnosť iných znakov ako numerických. Následne sa reťazec 
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porovnáva a pri pozitívnom zistení sa program registruje, otvorí. Pri negatívnom odmietne 

registračný reťazec. Ochranu tohto typu ďalej rozdeľujeme na: 

1.1.1 Registračné heslo je vždy rovnaké 

Takýto druh ochrany vyžaduje od užívateľa zadanie registračného reťazca. V tomto 

prípade sa registračný reťazec nemení je zakaždým rovnaký. To znamená, že každý užívateľ 

má rovnaké heslo. To je najväčšia nevýhoda tejto ochrany. Ak sa crackerovi podarí prelomiť 

ochranu, môže ju ďalej šíriť a využívať každý. Výhoda tejto ochrany spočíva v skutočnosti, 

že nie je potrebné uchovávať zadané heslo v pamäti a porovnávať ho so správnym. Veľmi 

často sa využívajú rôzne matematické prepočty. Tie sťažujú crackerovi prácu pretože sa 

jedná o spätné počítanie, čo v mnohých prípadoch je veľmi náročné. Ďalšou používanou 

technikou pri tejto ochrane je zakódovanie určitých častí alebo funkcii programu správnym 

heslom. Teda funkcie programu sa budú postupne podľa potreby sprístupňovať a súčasne sa 

zakaždým bude kontrolovať správne heslo. Je to dobrá ochrana proti technike „patch“.[1],[2] 

1.1.2 Registračné heslo sa mení na základe hardwaru 

Pri ochrane tohto druhu je heslo generovane priamo pre užívateľa. Heslo je 

špecifické a generuje sa na základe používaného hardwaru, najčastejšie čísla operačných 

systémov, diskov alebo názvov počítača a užívateľa. Je veľmi dôležité v zdrojových kódoch 

ukryť rutiny, ktoré pracujú s týmito číslami a kontrolujú ich. Pokiaľ by boli málo chránené 

je tu možnosť ich prepísať na jednotné heslo a tým by ochrana stratila svoj význam. Pre 

neskúsených crackerov je to zradný typ ochrany, nakoľko aj po úspešnom prelomení 

ochrany na svojom zariadení nemusí registrácia na inom zariadení prebehnúť alebo pirátska 

verzia nebude pracovať korektne.[1],[2]   

1.1.3 Registračné heslo sa mení na základe ďalších 
špecifikácii 

Takto chránený program sa využíva najčastejšie a vyžaduje ako vstup nie len heslo 

ale aj iný reťazec, najfrekventovanejšie sa používa meno užívateľa. Ale samozrejme to môžu 

byť ľubovoľný údaj napríklad firma, ID atď. Na základe tohto prvého reťazca sa následne 

vypočítava, alebo lepšie povedané transformuje heslo. Zadané meno a heslo sú prepojené 

a heslo nebude platné pre iné užívateľské meno. Veľmi častou chybou pri tomto druhu 

ochrán je, keď programátor aj zložitým postupom prepočítava heslo na základe mena 
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a v závere porovnáva zadané a vypočítané heslo. Vtedy stačí crackerovi krokovať program 

pokiaľ nenájde túto rutinu, ktorá mu ukáže správne heslo pre zadané meno. Tomu sa treba 

vyvarovať buď nejakým ďalším prepočtom alebo viacnásobnou kontrolou.[1],[2] 

1.1.4 Registračné heslo sa kontroluje on-line 

Táto ochrana potrebuje k činnosti pripojenie na internet. Funguje takým spôsobom, 

že program po zadaní registračných údajov sa spojí so serverom, ktorý má na starosti 

overovanie registračných údajov. Server alebo nejaká vzdialená správa otestuje registračné 

údaje a odpovedá správou programu. Program na základe správy serveru buď užívateľa 

zaregistruje alebo zvolí inú postupnosť krokov. Veľmi časté a efektívne pri tomto druhu 

ochrany je keď samotná ochrana nespočíva len v kontrole registračných údajov. Ale je tu aj 

druhá časť a to po úspešnom zaregistrovaní server pošle balík dát, ktoré obsahujú buď 

funkčné časti kódu alebo ďalšie heslá. Teda napríklad neregistrovaný program nebude 

obsahovať funkciu uložiť a po registrácii príjme objem dát, ktoré nám túto funkciu 

sprístupnia. Crackerovi nestačí len oklamať registračnú rutinu  programu aj tak funkcionalita 

programu nebola korektná. Takúto ochranu využívaj aj spoločnosť Microsoft pri posledných 

produktoch Windows 7 a vyššie. Samozrejme aj tu existuje viacero techník na prelomenie 

napríklad  nelegálne KMS servre.[1],[2] 

1.2 Registračný súbor (key file) 

Ochrana softwaru registračným súborom funguje takým spôsobom, že program 

pracuje ako neregistrovaný. Potom pri registrácii nahráme registračný súbor na presne 

určené miesto. Registračný súbor má presnú štruktúru názvu a obsahu, v podstate sa jedná 

o neštandardný vstup registračného hesla. Následne program vykoná kontrolu správnosti 

umiestnenia, názvu a obsahu a pri zhode sa zaregistruje. V opačnom prípade je na 

programátorovi ako bude program postupovať. Tento druh ochrany crackeri nemajú radi, 

pretože je potrebné zistiť obsah registračného súboru. Ak sa zvolí aj určité šifrovanie jedná 

sa o náročnú činnosť. Podľa obsahu registračného súboru sa ochrana delí na: 

1.2.1 Registračný súbor obsahuje registračné údaje 

Jedná sa o klasickú ochranu registračným súborom. Teda pokiaľ nie je nahraný 

registračný súbor na určitom mieste, v určitej štruktúre program sa nezaregistruje. 
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1.2.2 Registračný súbor obsahuje funkčný kód 

Je to ochrana len pre skúsených programátorov. Princíp ochrana spočíva v tom, že 

registračný súbor obsahuje funkčný kód, ktorý odblokuje alebo iným spôsobom sprístupní 

určité funkcie. Jedná sa o veľmi silnú ochranu. Nevýhoda je že stačí iba jedno 

prelomenie, zistenie obsahu a takýto súbor bude funkčný na každom zariadení.[1],[2] 

1.3 Časové obmedzenie (time limit) 

Takýto druh ochrany pracuje s časom. Štandardne sa jedná o plne funkčný software, 

ktorý po určitom čase prestane buď celkovo alebo čiastočne fungovať. Takéto ochrany 

vznikajú za účelom aby si zákazník odskúšal a zvykol na software a to ho príjme ku kúpe 

licencie. Ochrany časovým obmedzením delíme na:  

1.3.1 Časové obmedzenie sa ruší po zadaní správneho hesla 

Jedná sa o spojenie už spomínanej ochrany registračným heslom a časového 

obmedzenia. Je potrebné chrániť rutinu kontroly správnosti registračného hesla ale aj 

kontrolu, ktorá určuje celkový čas prevádzky chráneného softwaru. Takýto mechanizmu 

dosiahneme napríklad, keď pri inštalácii alebo prvom spustení softwaru zaznamenáme 

aktuálny dátum a čas, ktorý následne uložíme do súboru alebo registrov. A potom pri 

každom spustení kontrolujeme či aktuálny čas plus obmedzenie nebolo prekročené. 

1.3.2 Časové obmedzenie sa ruší po nahraní registračného 
súboru 

Ďalšia z kombinovaných ochrán. Pozostáva s časového obmedzenia a ochrany 

registračným súborom. Teda platí všetko čo bolo doposiaľ napísane vyššie o jednotlivých 

ochranách. Na rozdiel od ochrany s časovým obmedzením, ktoré sa ruší správnym heslom, 

pri ktorej sa crackeri zameriavajú na prelomenie hesla a až potom na časové obmedzenie, tu 

je situácia iná. Crackeri sa zameriavajú prioritne na časové obmedzenie nakoľko je 

jednoduchšie odstrániteľné ako zistiť správnu štruktúru registračného súboru. Preto je dobré 

venovať pozornosť tej časti kódu, ktorá má na starosti časové obmedzenie. Napríklad 

použitím viacnásobných časových prepočtov súčasne. Takýto druh ochrany využívajú 

antivírusové softwary.[1],[2] 
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1.3.3 Trial verzia 

Trial je ochrana pri, ktorej sa časové obmedzenie nedá zrušiť. V podstate sa jedná 

o marketingový ťah, pri ktorom si zákazník má možnosť daný produkt odskúšať. Po uplynutí 

skúšobnej doby teda časového obmedzenia program prestáva fungovať. Keď sa na situáciu 

pozrieme z pohľadu crackera, tak sa jedná o plne funkčný software, ktorý je možné 

permanentne odblokovať. Je zrejmé, že crackeri sa zamerajú na rutiny kontrolujúce čas, či 

už aktuálny alebo uplynulý. Preto je potrebné tieto rutiny čo najlepšie zamaskovať, 

poprípade použiť viac testovacích rutín paralelne. Druhým faktom je, že pokiaľ cracker 

dokáže nájsť kontrolné rutiny času a zmeniť ich vo svoj prospech je namieste použiť 

kontrolný súčet súboru. Najbežnejšie sa používa CRC.[1],[2] 

1.3.4 Časové obmedzenie s určitým počtom spustení 

Je to podobná ochrana ako trial až na ten rozdiel, že trial pracuje s dátumom 

a časom, a pri tejto ochrane sa inkremetuje alebo dekrementuje počet spustení. Po dosiahnutí 

stanoveného počtu spustení sa program znefunkční. Platí to čo pri trial verzii, je podstatné 

chrániť kontrolné rutiny a zabrániť alebo kontrolovať zmenu kódu programu.[1],[2]   

1.4 Hardwarový kľúč 

Ochrana hardwarovým kľúčom patrí medzi tie najlepšie a najefektívnejšie druhy 

ochrán. Nakoľko sa jedná o komerčné riešenie, ktoré je neustále vyvíjané a aktualizované. 

To sa samozrejme odráža aj na cene tejto ochrany a preto sa oplatí len na veľmi drahý 

software. Na trhu sú viaceré vyhotovenia ale medzi špičku patrí Sentinel a HASP od 

spoločnosti SafeNet Inc. Táto technológia rýchlo napreduje, v minulosti sa používali 

hardwarové kľúče s paralelným portom. Dnes si zákazník môže vybrať s viacerých 

konfigurácii. Ako napríklad klasické USB kľúče, integračné obvody IO, Board alebo 

ExpressCard. 

Keďže sa jedná o hardwarový kľúč, ktorý disponuje pamäťou tak situácia je 

podobná ako pri ochrane licenčným súborom. Teda ochranu môžeme orientovať rôznymi 

smermi ako napríklad na registračné údaje, na časti funkčného kódu alebo na RTC. Nakoľko 

sa jedná o silný druh ochrany, jeho prelomenie zvládnu len skúsený crackeri. Výsledkom 

úspešného prelomenia je emulátor, ktorý simuluje pripojený HW kľúč. Preto je podstatné 
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zamerať pozornosť na ovládače kľúča, volanie API funkcii a hlavne na kontrolu zmeny kódu 

už spomínaným kontrolným súčtom.[1],[2],[6]   

1.5 Demo 

Demo je ďalším marketingový ťahom, podobným ako trial. Narozdiel od trial 

verzie, umožňuje potencionálnemu zákazníkovi odskúšať len niektoré funkcie bez časového 

obmedzenia. Jedná sa o neplnohodnotný, osekaný software. Častou chybou programátorov 

je, že demo vytvoria takým spôsobom pri ktorom len schovajú určité časti funkčného kódu. 

Namiesto toho aby ho úplne zmazali. Potom stačí crackerovi tieto časti nájsť a sprístupniť. 

Je to dobrý a častý druh ochrany softwaru slúžiaci najmä ako určitá forma reklamy. Hojne 

sa využíva pri počítačových hrách, kedy hráč má možnosť odohrať napríklad jeden 

level.[1],[2] 

1.6 Ochrany vo vyšších programovacích jazykoch   

Nejde o špecifický druh ochrany, môžeme využiť už spomínané druhy ochrán. Ale 

skôr o zápis ochrán. Momentálne sa používa veľké množstvo programovacích jazykov. 

Niektoré sa na programovanie ochrán hodia viac než iné. Medzi najpoužívanejšie patria C, 

C++ a Assembler. A práve Assembler crackeri ovládajú najlepšie. Pramení to s toho, že 

najčastejšie do Assembleru prekladá najsilnejší nástroj crackera, debuger (napríklad 

OllyDbg), analyzovaný program. Preto je skúmanie softwarov, ktoré boli naprogramované 

vo vyšších jazykoch problematické. Nastáva tu nepresný preklad kódu. Súvisí to aj so 

štruktúrou prekladu kódu a zostavovaním spustiteľných súborov, ako je tomu napríklad pri 

.NETe. Pri takýchto ochranách musí byť použitý špeciálny nástroj zvaný dekompiler, pre 

konkrétny programovací jazyk. Cracker, ktorý chce analyzovať napríklad program 

vytvorený na platforme .NET, použije dekompiler Reflector. Reflector zobrazí zdrojový kód 

ale nedokáže krokovať program, neobsahuje debuger. A v tom spočíva určitá výhoda.[1],[2]   

1.7 Kontrola originálneho CD 

Nakoľko compact disc ako nosič informácii pomaly ale isto ustupuje do zabudnutia, 

tak tento druh ochrany nebudem nejako podrobne rozoberať. Predstavíme si tie 

najpoužívanejšie typy, ktoré kraľovali v tejto ére. Najpoužívanejšie typy ochrán originálneho 

CD:  
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 CD-Check – všestranná klasická kontrola originálneho CD. Využíva API, 

napríklad GetDriveTypeA, kontrola názvu CD alebo kontrola súborov. 

 CD-Cops – vyvinuli firmy Link Data Security a Spinner Software. Testuje 

originalitu na základe uhla medzi prvým a posledným prístupným blokom. 

 DiscGuard -  komerčná ochrana od firmy TTR Technologies Inc. Využíva 

kódovanie a dekódovanie celého CD. 

 LaserLock – komerčná ochrana od MLS LaserLock International. Využíva 

neviditeľné adresáre a nečitateľné errory. 

 SafeDisc – najpoužívanejšia ochrana, vyvinula firma C-Dilla. Využíva anti-

disassemblovacie a anti-debugové makrá a šifrovanie. 

 SecuRom – predchodca SafeDisc od Sony. Používa šifrovanie a následné 

dešifrovanie dát priamo v spustiteľnom súbore. 

 VOB – vychádza z SafeDiscu a SecuRomu. Ide o PE kóder. 

 Obsah originálneho CD presahuje veľkosť média 

 Poškodené TOC 

 Fyzické errory 

Spomeniem aj veľkokapacitné media na prenos prevažne filmového obsahu s vysokým 

rozlíšením a to Blu-ray disky. Tieto používali komerčné ochrany ako Content Scramble 

System (CSS), The Advanced Access Content System (AACS) a BD+ avšak tie boli 

prelomené a tak sa dnes používa prevažne ochrana Verance Copy Management System for 

Audiovisual Content (VCMS/AV) tiež zvaná Cinavia.[1],[2] 

1.8 Komerčné ochrany 

Pod pojmom komerčné ochrany rozumieme určitý software, ktorý umožňuje pridať 

do nášho programu nejaký druh ochrany. Je to výhodné riešenie pre programátorov, ktorí 

nechcú sami navrhovať a tvoriť ochrany.  Samozrejme to môže byť aj finančne rentabilnejšie 

zakúpiť takýto produkt ako vyvíjať vlastné ochrany. Medzi najznámejšie patria AsProtect 

od Aspack Software a FlexNet od Flexera Software. Kde ceny za licenciu sú okolo 200 eur 

pre súkromnú osobu a 400 eur pre firmy, pri produkte AsProtect. FlexNet je finančne 

náročnejší a preto sa využíva pre drahšie projekty.[1],[2],[7]  
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1.9 Ďalšie typy ochrán 

Software nemusíme chrániť len heslami a kódmi. Môžeme použiť aj rôzne 

techniky, ktoré crackerom dokážu veľmi sťažiť prácu. Častokrát sa tieto techniky používajú 

spolu so základnými typmi ochrán. Medzi ne patria napríklad PE šifréry/kompresory. Tieto 

nástroje sa zameriavajú na zašifrovanie dát a následným dešifrovaním pri spustení programu 

alebo kompresiou programu. To spôsobuje neprehľadnosť, nečitateľnosť kódu. Nevýhodou 

týchto nástrojov je určité spomalenie pri spustení. Medzi najpoužívanejšie patria UPX, 

AsPack a PE-Lock. 

Ďalšou technikou je využitie anti-disassemblovacích makier a anti-debugovacích 

trikov. Jedná sa o veľmi podstatné zabezpečenie programu. Nakoľko je to priama ochrana 

proti činnostiam crackerov. Ako bolo už spomenuté disassembler slúži na preklad programu 

naspäť do zdrojového kódu. Ten crackeri používajú na pochopenie funkčnosti programu. 

Druhým je debuger, ktorý umožňuje krokovanie a vkladanie breakpointov, čo je ďalší silný 

nástroj crackera. V podstate ide o znemožnenie využívania nástrojov crackerom. Sú rôzne 

techniky ako to dosiahnuť. Medzi najpoužívanejšie patria:  

 detegovanie debugera volaním INT 

 detegovanie debugera hľadaním v pamäti napríklad podľa názvu 

 využitím Garbage opcode – disassembler trik 

 detegovanie debugera pomocou API funkcii (IsDebugerPresent) 

 vkladanie rozsiahlych blokov kódu, ktoré nemajú funkčný charakter a mnohé ďalšie.  

 

Pri vyšších programovacích jazykoch ako je .Net je najpoužívanejšia technika 

Obfuscator. Ide o konverzný software, ktorý prevádza zdrojový kód konkrétneho 

programovacieho alebo skriptovacieho jazyka do toho  istého programovacieho jazyka 

s určitými zmenami. Týmito zmenami najčastejšie sú:  

 odstránenie komentárov a dokumentácie 

 naruší formátovanie kódu a vymaže biele miesta 

 premenuje názvy konštánt, premenných a metód 

 pridá ďalšie prvky  
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Úlohou obfuscatora je znemožniť čitateľnosť a tak pochopenie fungovania kódu. 

Podmienkou ale ostáva aby zmenený zdrojový kód ostal rovnako funkčný a čitateľný pre 

prekladač alebo interpreter. To znamená aby program fungoval tak isto po aplikovaní 

obfuscatora ako pred ním. [8] 

1.10 Odporúčania dobrej ochrany 

Pri programovaní softwarových ochrán je dobré si uvedomiť, že používaním 

určitých známych, zaužívaných techník vzniká predpoklad k rýchlemu prekonanie ochrany. 

Crackeri sú veľmi dobre medzi sebou informovaný. Tak isto je na mieste využívať už rokmi 

preverené pravidlá ako napríklad: 

- Nepoužívať názvy testovacích a  kontrolných rutín, ktoré prezrádzajú funkciu, účel. 

- Neinformovať užívateľa o chybnom zadymí hesla 

- Používať kryptografické šifrovacie metódy 

- Používať viacnásobné náhodné testy 

- Používať časové oneskorenia po registrácii 

- Využívať kontrolné súčty proti zmenám .exe napr. CRC 

- Používať samo modifikačný kód 

- Ukladanie registračných údajov na bezpečné miesta napr. šifrované súbory 

- Pri časových ochranách testovať čas z viacerých zdrojov 

- Vytvárať dlhé kódy funkčných testovacích rutín 

- Pri ochranách typu demo, absencia funkčného kódu neprístupných funkcii  

- Používať kódovacie a kompresné programy 

- Nezobrazovať správne registračné heslo v pamäti, pri kontrole ani po správnej 

registrácii 

-  Používať anti-debugovacie triky a anti-disassemblovacie techniky 

- Ochrany je potrebné testovať 

- Nepreháňať to s ochranami a zabezpečiť aby nespôsobovali chyby 
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2 LEGISLATÍVNA PODPORA 

Táto kapitola bude venovať pozornosť právnej stránke náhľadu na software. 

Vymedzí základné právne pojmy a vzťahy medzi nimi. 

2.1 Základné právne pojmy 

V praxi  sa stretávame s pojmami software a počítačový program. Často krát sa tieto 

pojmy berú ako rovnocenné, synonymá. Ale legislatíva ich rozlišuje. Softwarom sa myslí 

programové vybavenie výpočtovej techniky. Zjednodušene môžeme povedať, že software je 

všetko ostatné okrem hardwaru v počítači. Druhý pojem počítačový program je využívaný 

práve autorským zákonom vo svojich formuláciách a definíciách. Definuje ho ako súbor 

príkazov a inštrukcii používaných v počítači priamou alebo nepriamou formou. Kde tieto 

príkazy a inštrukcie sú zapísané v zdrojovom kóde. Ku každému programu patrí aj 

podkladový materiál potrebný k príprave. [3] 

2.2 Druhy softwaru 

Softwarový produkt môže nadobúdať rôzne formy licencii. Na základe týchto 

licencii sa následne s ním postupuje podľa určitých pravidiel. Rozpoznávame nasledujúce 

druhy licencii: 

Slobodný a otvorený software – je software, ktorý je možné voľne používať, kopírovať 

a modifikovať. So softwarom je dovolené narábať podľa vôle používateľa, teda aj predávať.  

Copyleft software – jedná sa o typ licencie, ktorá zabezpečuje aby všetky kópie 

a modifikácie boli šírené ako pôvodný software. Ide o základ freesoftwaru, pri ktorom nie je 

možné modifikáciou získať software a následne ho ponúkať ako proprietárny za poplatok.  

Public Domain – verejná doména znamená situáciu keď sa autor vzdá ochrany autorským 

právom. Tým sa zrieka všetkých práv na software. V našej legislatíve nie je možné sa vzdať 

autorkách práv je ale možné poskytovať software pre verejnosť bezplatnou licenciou.    

Proprietárny software – ako bolo písané v prvej kapitole, jedná sa o software, ktorý má 

určité obmedzenia v používaní, kopírovaní, modifikácii a distribúcii. Zdrojový kód je pre 

všetkých okrem majiteľa uzamknutý. Užívateľ má jediné právo a to právo na používanie 

produktu.  
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Freeware – ide o software, ktorý je šírený bez zdrojových kódov a možnosti modifikácie 

softwaru, ale je bez poplatku za používanie. 

Shareware – je software, ktorý je určitým spôsobom obmedzený. Či už časovo alebo 

funkcionálne. Ide o predvádzací software, ktorý slúži na odskúšanie potencionálnymi 

zákazníkmi. Pre plnohodnotné využívanie je potrebné zaplatiť registračný poplatok.  

Adware – takýto druh licencie využíva zobrazovanie reklám v software. Software je 

ponúkaný zadarmo avšak užívateľ súhlasí s tým aby mu boli zobrazované reklamy v rámci 

softwaru. 

OEM licencia – jedná sa o predinštalovaný software. Software je možné legálne využívať 

pokiaľ je prevádzkovaný na pôvodnom zariadení a nie je preinštalovaný. Tiež môžeme 

povedať, že sa jedná o jednorazovú licenciu.  

Existujú aj ďalšie druhy licencii, ktoré sa zameriavajú na množstvo využití. Vtedy hovoríme 

o multilicencii alebo tiež o afilačnej licencii, pri ktorej vzniká právo na využívanie 

softwarových produktov majetkovo prepojeným osobám alebo firmám. [4] 

2.3 Autorsko-právna ochrana 

Ako bolo už spomenuté všeobecná definícia počítačového programu je súbor 

príkazov a inštrukcii, ktoré sa využívajú buď priamou alebo nepriamou formou. Takýto 

program je zapísaný pomocou určitej štruktúry, ktorú nazývame zdrojový kód. Súčasťou 

počítačového programu je aj podkladový materiál, ktorý slúži ako príprava. 

Aby počítačový program mohol byť chránený autorským zákonom je potrebné aby 

bol výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora a taktiež musí byť vnímateľný 

zmyslami. Pokiaľ budú splnené tieto podmienky, môže byť dielo predmetom ochrany 

autorským zákonom. Autorský zákon počítačových programov sa zameriame na dve oblasti 

a to osobnostné práva a majetkové práva. [3] 

2.3.1 Historický vývoj právnej ochrany autorským zákonom 

Ako začali vznikať počítačové programy, začala sa riešiť aj otázka ako tieto diela 

chrániť. Uvažovalo sa či je ich možné považovať za objekt právnej ochrany. V roku 1990 

bol  prijatý zákon č. 89/1990 Zb., ktorý novelizoval autorský zákon z roku 1965. Predmetom 

zmeny nového zákona bolo doplnenie o vetu: „Za predmet ochrany sa považujú aj programy 
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počítačov, pokiaľ spĺňajú pojmové znaky diela podľa tohto zákona.“                            

Pojmovými znakmi sú:  

1. diela literárne, vedecké a umelecké; 

2. diela, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti jej autora; 

3. diela vyjadrené v akejkoľvek vnímateľnej podobe, pokiaľ neboli z ochrany 

výslovne vylúčené. 

Pred touto novelou bolo možné chrániť počítačový program ale formulácie boli 

všeobecnejšie. Bolo možné napríklad podľa §2 autorského zákona z roku 1965 chrániť dielo, 

ktoré bolo výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora a taktiež podľa §9 museli byť tieto 

diela vyjadrené vo vnímateľnej podobe, to znamená buď slovom, písmom, náčrtom alebo 

skicou. Všeobecne platí, že predmetom ochrany nemôže byť niečo čo existuje objektívne 

nezávisle od človeka, resp. niečo k čomu môžu dospieť viacerý autori nezávisle od seba. 

Preto nie je možné chrániť myšlienku ale spracovanie myšlienky.  

Ďalším míľnikom  je rok 1998, kedy bol prijatý autorský zákon 383/1997 Z.z. Tento zákon 

priniesol modernizáciu a rôzne doplnenia. V autorskom zákone §5 ods. 17 bol po prvý krát 

vymedzený pojem počítačový program takto: „súbor príkazov a inštrukcii použitých priamo 

alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené 

v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového 

programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu.“ 

Posledné zmeny nastali momentálnym účinným autorským zákonom z roku 2003, kde bol 

prijatý zákon 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. 

[3] 

2.3.2 Osobnostné práva k softwaru 

Osobnostné práva sa viažu na osobnosť autora softwaru teda programátora, ktorý 

sa ich nemôže vzdať ani ich previesť na inú osobu. Avšak je možné aby sám autor udelil 

súhlas k zásahu do týchto práv. 

Osobnostné práva autora sú: 

- Právo na zverejnenie - jedná sa o právo vedenia programu na trh 

- Právo zosobniť si autorstvo - znamená to byť označený ako autor 
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- Právo na nedotknuteľnosť – je vyjadrenie súhlasu na modifikácie softwaru, právo 

požadovať aby software nebol používaný takým spôsobom, ktorý znižuje jeho 

hodnotu 

Osobnostné práva zanikajú smrťou autora. Ale ani potom nie je možné zosobniť si autorstvo. 

Software smie byť použitý iba spôsobom, ktorý neznižuje jeho hodnotu a mal by byť 

uvedený jeho autor. Ochrany sa môže po smrti autora domáhať ktorákoľvek z blízkych osôb 

autora. [5] 

2.3.3 Majetkové práva k softvéru 

Majetkovým právom sa myslí majetková dispozícia so softwarom. Majetkové práva 

sú neprevoditeľné avšak je možné previesť ich výkon so súhlasom autora. Práv sa nie je 

možné vzdať, nemožno ich exekučne postihnúť, iba exekuovať pohľadávky z licencovania. 

Majetkové práva sú predmetom dedičstva. Tieto práva trvajú počas autorovho života a 70 

rokov po jeho smrti. Ak bol software vytvorený ako spolu dielo, počítajú sa roky od smrti 

posledného spoluautora. Medzi základné práva patrí právo na využívanie softwaru, avšak 

zákon obmedzuje využívanie softwaru vytvorené v rámci pracovnoprávneho vzťahu alebo 

na objednávku tretej osoby. Rozpoznávame rôzne typy osôb, ktoré môžu využívať software: 

- Vykonávateľ majetkových práv – napríklad zamestnávateľ pre vlastnú potrebu 

- Nadobúdateľ na základe licencie – jedná sa o zmluvné využitie softwaru 

- Nadobúdateľ na základe prevodu výkonu majetkových práv so súhlasom autora 

Rozpoznávame aj spôsoby využívania: 

- Právo na rozmnožovanie softwaru – vytváranie kópii 

- Právo na rozširovanie kópii – uvádzanie na trh 

- Právo na prenájom kópii 

- Právo na požičiavanie kópii 

- Právo na zdieľanie softwaru verejnosti [5] 

-  

2.3.4 Patentovateľnosť softvéru 

Ktokoľvek môže vytvoriť software podobnej alebo rovnakej funkcionality alebo 

vzhľadu iného softwaru. Avšak nesmie to byť protiprávnym konaním. Protiprávnym konaní 

sa myslí vytvorenie softwaru iným ako tvorivým spôsobom, teda krádežou zdrojového kódu. 
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Taktiež pri vizuálnej stránke a názve softwaru musí platiť neporušenie zákazu nekalej 

súťaže. Vtedy sa jedná o parazitovanie na dobrom mene konkurencie. Európska únia 

odmietla možnosť patentovania softwaru, ktorá bola predložená v návrhu  Smernice 

o patentovateľnosti počítačom implementovaných vynálezov. Existuje určitá ochrana 

v podobe Európskej patentovej zmluvy čl. 52, ktorá hovorí: „Európske patenty sa udeľujú 

za vynálezy, ktoré sú nové, zahrňujú vynálezeckú činnosť a sú priemyselne využiteľné.“ [5] 

2.4  Business software alliance 

Business Software Alliance teda BSA je celosvetové združenie vedúcich výrobcov 

proprietárneho softwaru, hardwaru a internetových služieb. Zastupuje tie najvýznamnejšie 

spoločnosti IT sektora. Medzi najznámejšie patria Adobe Systems, Apple, Borland, 

Microsoft, IBM, HP a mnohé ďalšie. Hlavnou náplňou BSA je osvetná činnosť, ktorou 

apeluje na verejnosť za používanie a platenie legálneho softwaru. Ďalšou náplňou je 

prezentačná činnosť, ktorou vyzývajú a upozorňujú podozrivé firmy a spoločnosti 

o zlegalizovanie používaných softwarov. A veľmi podstatnou je aj represívna činnosť, pri 

ktorej spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní pri rôznych akciách zameraných 

na porušovateľov autorského zákona. Represívna činnosť má formu organizovaného 

prepadu, pri ktorej sa zabavuje všetko počítačové vybavenie. Toto vybavenie sa následne 

analyzuje a pokiaľ sa preukáže naplnenie skutkovej podstaty porušenia autorského zákona 

vyčísľujú sa spôsobené škody. Treba podotknúť, že výsledné sumy pokút sú častokrát 

v miliónoch eur. Podľa BSA miera softwarovej kriminality na Slovensku dosiahla 45%. 

Softwarovou kriminalitou sa rozumie vytváranie a používanie nelegálneho softwaru. Aby 

bolo jasné čo je vlastne protizákonné je potrebné vysvetliť legálne nadobudnutie softwaru. 

Legálne nadobudnutý software znamená, že užívateľ si zaobstará, zakúpi software od 

oprávneného poskytovateľa aj s určitou licenciou. Následne si softwarový produkt 

zaregistruje a využíva software v súlade s licenčnými podmienkami ustanovené v licenčnej 

zmluve. Spoločné pre vytváranie a využívanie nelegálneho softwaru je porušovanie 

autorských práv, či už osobnostných alebo majetkových. Za porušenie autorských práv nie 

je zodpovedný len pôvodca ale každý kto takýto software využíva.  Na základe spôsobov 

a intenzity porušovania právnych noriem je možné vyvodzovať autorskoprávne 

a trestnoprávne následky. [9] 
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3 NÁVRH A REALIZÁCIA UKÁŽKOVEJ 
APLIKÁCIE 

V tejto kapitole bude postupný návrh a realizácia ukážkovej aplikácie. Ukážková 

aplikácia bude reprezentovať proprietárny software, ktorý bude neskôr v ďalšej kapitole 

doplnený o jednotlivé druhy zabezpečenia. Ukážkový software bude jednoduchý program, 

ktorý bude slúžiť na frekvenčnú syntaktickú analýzu zadaných reťazcov s následnou 

substitúciou jednotlivých písmen. Znamená to, že užívateľ zadá ľubovoľne dlhý vstupný 

reťazec určený na analýzu a po stlačení príslušného tlačidla program vyhodnotí počet 

jednotlivých písmen v reťazci a v strednej časti usporiada všetky písmená podľa výskytu 

v reťazci. Takýmto spôsobom pripraví strednú časť aplikácie na substitúciu, ktorú realizuje 

stlačením tlačidla „Substitute“ a vyplnením jednotlivých polí určených k výmene písmen. 

Aplikáciu som nazval FreqPar podľa frekvenčného parsera. 

 Táto jednoduchá aplikácia slúži napríklad k dešifrovaniu zašifrovaných správ 

pomocou substitúcie. Ako udáva zadanie aplikácia je vytvorená v jazyku C#. Na realizáciu 

a ladenie je použité prostredie Microsoft Visual Studio Professional 2013 verzia 

12.0.30110.00 prvý update a platforma Microsoft .Net Framework 4.5.51641. 

3.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy aplikácie 

Ako býva zvykom najprv navrhneme hlavný formulár. Hlavný formulár je jediné 

okno aplikácie, kde bude prebiehať vizualizácia procesov a interakcia s užívateľom. 

Dôležitou súčasťou sú komponenty. Hlavný formulár obsahuje tieto komponenty : 

- 2x    Button 

- 1x    MenuStrip 

- 1x     Panel 

- 2x     PictureBox 

- 110x TextBox 

Button – aplikácia bude využívať dve tlačidlá. Prvé tlačidlo nazveme analyzeButton a druhé 

substitutButton. Dvojklikom na príslušné tlačidlo vytvoríme v zdrojovej časti udalosť, ktorej 

neskôr naprogramujeme obsluhu, teda logickú vrstvu. 

Menustrip – v aplikácii využijeme aj komponentu MenuStrip, ktorá nám vytvorí menu 

programu na vrchnej lište. MenuStrip si pomenujeme menuStrip1 a postupne pridáme pod 
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kategórie a to File a na nižšiu úroveň Exit. Na úrovni File vytvoríme ešte jednu a to Help, 

ktorá bude mať pod sebou About. Jedná sa o dôležitú komponentu nakoľko momentálne ide 

o freeware ale pri programovaní ochrán budeme túto komponentu využívať na registráciu. 

Vytvorí registračný formulár. 

Panel – pomocou panelu riešim čisto estetickú stránku aplikácie. 

PictureBox – tieto komponety slúžia na zobrazenie obrázkov. Aplikácia obsahuje dva 

pictureBoxy, ktoré si pomenujem pictureBox1 a pictureBox2. Obidva slúžia na zobrazenie 

príslušných obrázkov k tlačidlám. 

TextBox -  jedná sa o komponentu pomocou, ktorej užívateľ zadáva vstupné reťazce avšak 

umožňuje tiež zobrazovanie výstupných reťazcov. V aplikácii je použitých stodesať 

textboxov. Postupne si rozoberieme tie najpodstatnejšie. Úplné rozmiestnenie textBoxov 

môžeme vidieť na (Obr. 1).  

 

Obr. 1: Rozloženie jednotlivých textboxov v aplikácii FreqPar 

TextBox1 slúži na zadávanie vstupného reťazca, ktorý následne využívame na analýzu. 

Ďalej si rozoberieme skupinu textBoxov a to od čísla 2 po 28. Tieto textboxy zobrazujú 

postupne abecedu a posledný textbox tejto skupiny, textBox28 zobrazuje hodnotu other, teda 

ostatné znaky. Slúžia na zobrazenie jednotlivých výskytov príslušného písmena. Ďalšia 

skupina je od čísla 29 po 55. Táto skupina textboxov slúži na zobrazenie hodnoty výskytu 

jednotlivých písmen v zadanom vstupnom reťazci. To by boli všetky textBoxy v pravom 

hornom rohu. Budú slúžiť pri analyzovaní vstupného reťazca ako výsledok analýzy. 

Pokračujeme ďalšími textboxami a to  textBox56 a textBox109 sú nadpisy Text: a Output:. 
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Od textBoxu57 po 82 je skupina textboxov, ktorá sa podľa počtu výskytov jednotlivých 

písmen vo vstupnom reťazci usporiadajú vzostupne od najfrekventovanejšieho. To znamená 

napríklad, že vstupný reťazec bude „Ananas“, potom najčastejšie písmeno je „a“ s počtom 

výskytov tri. Nasleduje „n“ s počtom dva a nakoniec „s“ s jediným výskytom. Následne sa 

do textBoxu57 priradí písmeno A ako písmeno s najčastejším výskytom, do textBoxu58 

písmeno N a do textBoxu59 písmeno S. Nasledovať budú ostatné písmena abecedy 

v štandardnom poradí s vynechaním už použitých písmen. Na (Obr. 2) môžeme vidieť príklad 

použitia.  

 

Obr. 2: Príklad použitia vstupného reťazca ananas 

Posledná skupina je od textboxu83 po textbox108. Slúži na realizáciu funkcie substitúcia. 

Do jednotlivých polí k príslušným zoradeným písmen podľa výskytu priradíme písmená 

určené na substitúciu, ktoré sa následne vymenia v reťazci po stlačení tlačidla substitute. 

A posledným textboxom je textBox110. Tento textbox slúži na zobrazenie výstupného 

reťazca, ktorý vznikol substitúciou na základe zadaných požiadaviek užívateľa.  

Tým máme vytvorený a nastavený hlavný formulár, ktorý slúži na realizáciu požiadaviek 

užívateľa. Prezentačná vrstva je hotová a môžeme pokračovať návrhom a realizáciou 

logickej vrstvy. 

3.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy aplikácie 

Logická vrstva reprezentuje funkčnú logiku aplikácie. Tvoria ju objekty 

komunikujúce medzi sebou. Každý objekt reprezentuje určitú entitu reálneho sveta. Taktiež 

každý objekt patrí do nejakej triedy teda hovoríme, že je inštanciou triedy. Aby bola 

zachovaná prehľadnosť štruktúry programu a jednotlivých tried, bude zobrazený diagram 
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tried. Uľahčí nám to orientáciu v nasledujúcich ochranách, kde sa postupne triedy budú 

modifikovať. Diagram tried pre aplikáciu bez ochrany môžeme vidieť na (Obr. 3).  

 

Obr. 3: Class Diagram FreqPar 

 

V aplikácii sa vyskytuje jediná trieda. Je to trieda Logic. Nakoľko je aplikácia 

jednoduchá a na dodržanie základných pravidiel dobrého programovania na platforme .Net 

C# je potrebné oddeľovať prezentačnú a logickú vrstvu nám bude jediná trieda postačovať. 

Triedu Logic nastavíme ako verejnú, teda jej pridáme modifikátor public. To nám zabezpečí, 

že trieda bude prístupná všetkým, celému programu. Ďalším krokom je pridanie a nastavenie 

parametrov. Takéto nastavenie sa zabezpečuje pomocou parametrického konštruktora. 

Nakoľko sa jedná o aplikáciu, ktorá jednorázovo pracuje s vstupným reťazcom nie je 

potrebné prideľovať triede žiadne parametre. Tým pádom nepotrebujeme ani parametrický 

konštruktor. Samozrejme konštruktor ako taký je potrebný avšak necháme to na samotnom 

prostredí. Ten si vytvorí takzvaný implicitný prázdny konštruktor, ktorý sa bude volať pri 

tvorbe novej inštancie. Znamená to, že trieda Logic obsahuje iba metódy. Metódy sú tri a to 

metóda Analyzuj, NajdiNajviac a metóda Substitucia. Prvá metóda Analyzuj zistí aký je 

počet jednotlivých písmen a ostatných znakov vo vstupnom reťazci, ktorý bol predaný 

pomocou parametra. Kód metódy je nasledujúci: 

public int[] Analyzuj(string zadanyRetazec) 
{  
            int i; 
            int[] pole = new int[27]; 
            for (i = 0; i < zadanyRetazec.Length; i++) 
            { 
                switch (zadanyRetazec[i]) 
                { 
                    case ' ': break; 
                    case 'A': pole[0]++; ; break; 
                    case 'B': pole[1]++; ; break; 
                    case 'C': pole[2]++; ; break; 
                    case 'D': pole[3]++; ; break; 
                    case 'E': pole[4]++; ; break; 
                    case 'F': pole[5]++; ; break; 
                    case 'G': pole[6]++; ; break; 
                    case 'H': pole[7]++; ; break; 
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                    case 'I': pole[8]++; ; break; 
                    case 'J': pole[9]++; ; break; 
                    case 'K': pole[10]++; ; break; 
                    case 'L': pole[11]++; ; break; 
                    case 'M': pole[12]++; ; break; 
                    case 'N': pole[13]++; ; break; 
                    case 'O': pole[14]++; ; break; 
                    case 'P': pole[15]++; ; break; 
                    case 'Q': pole[16]++; ; break; 
                    case 'R': pole[17]++; ; break; 
                    case 'S': pole[18]++; ; break; 
                    case 'T': pole[19]++; ; break; 
                    case 'U': pole[20]++; ; break; 
                    case 'V': pole[21]++; ; break; 
                    case 'W': pole[22]++; ; break; 
                    case 'X': pole[23]++; ; break; 
                    case 'Y': pole[24]++; ; break; 
                    case 'Z': pole[25]++; ; break; 
                    default: pole[26]++; ; break; 
                } 
            } 
            return pole; 
} 

Metóda má modifikátor public aby mohla byť volaná hlavným formulárom. 

Vstupný reťazec je predaný parametrom string zadanyRetazec a návratová premenná má 

dátový typ pole integerov. Tieto informácie sú zrejmé z prvého riadu zdrojového kódu. 

Definujeme si premennú i, ktorá bude dátového typu int. Taktiež si definujeme a 

deklarujeme premennú pole, ktorá bude dátového typu pole integerov o pevnej dĺžke 27 čísel 

typu int. Nasleduje cyklus so známym počtom opakovaní. Počet opakovaní je daný dĺžkou 

vstupného reťazca. Za pomoci indexovania inkrementujúcej premennej i a inštrukcie switch, 

postupne zistíme počet jednotlivých písmen v reťazci. Jednotlivé prírastky sa ukladajú do 

poľa pole. Kde pole[0] reprezentuje písmeno A až po pole[26] čo je other. Po skončení cyklu 

metóda vracia návratovú hodnotu v podobe tohto poľa. Druhou metódou je metóda 

NajdiNajviac. Slúži na usporiadanie písmen podľa počtu výskytov od najčastejšieho po 

nevyužité, pokiaľ sú výskyty rovnaké alebo nulové tak sa postupuje štandardnou abecedou 

bez použitých písmen.  

 

Kód metódy je nasledujúci: 

public char[] NajdiNajviac(int[] pole) 
{ 
            char[] poleUsporiadane = new char[27]; 
            int max = -1, pismeno = 65; 
 
            for (int interval_out = 0; interval_out < (pole.Length - 1);      

interval_out++) 
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            { 
                for (int interval = 0; interval < (pole.Length - 1); interval++) 
                { 
                    if (max < pole[interval]) 
                    { 
                        pismeno = 65; 
                        pismeno = (interval + pismeno); 
                        max = pole[interval]; 
                    } 
                } 
                for (int intervalMazanie = 0; intervalMazanie < (pole.Length - 1); 

intervalMazanie++) 
                { 
                    if (max == pole[intervalMazanie]) 
                    { 
                        pole[intervalMazanie] = -2; 
                        intervalMazanie = (pole.Length - 1); 
                    } 
                } 
                poleUsporiadane[interval_out] = Convert.ToChar(pismeno); 
                max = -1; 
            } 
            return poleUsporiadane;  
} 
 

Modifikátor metódy je public, takže zase sa jedná o verejne prístupnú metódu, vstup 

je zabezpečený pomocou predania parametrom poľa integerov premennej pole a návratová 

premenná je pole charov teda znakov. Definujeme a deklarujeme premennú 

poleUsporiadane, ktoré je dátového typu pole znakov s pevnou dĺžkou 27 znakov. Ďalej 

definujeme a deklarujeme potrebné premenné a to max a pismeno. Obe dátového typu 

integer avšak max nadobudne hodnotu -1 a pismeno hodnotu 65.  Nasleduje cyklus so 

známym počtom opakovaní. Definujeme a deklarujeme premennú interval_out s hodnotou 

nula. Od tejto hodnoty sa prevádza počet cyklov až pokiaľ nie je koniec vstupného poľa. To 

vyjadruje zápis interval_out < (pole.Leght - 1), kde -1 znamená, že neberieme do úvahy 

posledné číslo teda počet ostatných znakov. Do tohto cyklu je vnorený ďalší cyklus 

s známym počtom opakovaní. Znovu definujeme a deklarujeme premennú dátového typu 

int, tento raz nazveme interval a nastavíme hodnotu nula. Taktiež sa bude cyklus vykonávať 

po predposledný integer. V tele cyklu sa nachádza podmienka, ktorá zisťuje najvyššiu 

hodnotu jednotlivých integerov premennej pole. V prípade nájdenia a teda splnenie 

podmienky túto hodnotu priradí premennej max. Súčasne s počtom výskytov jednotlivých 

písmen sa pracuje aj so samotným písmenom a to v podobe príkazu pismeno = pismeno + 

interval;. Tento príkaz zabezpečí, že ak je nájdený najčastejší výskyt písmena tak 

v premennej písmeno je uložená ascii hodnota tohto veľkého písmena. Pokiaľ by sme chceli 
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pracovať s malými písmenami, deklarovali by sme premennej písmeno hodnotu nie 65 ale 

97. Po skončení prvého vnoreného cyklu máme v premennej max uložené číslo 

najčastejšieho výskytu a v premennej písmeno máme ascii hodnotu najčastejšie sa 

vyskytujúceho písmena. Nasleduje druhý vnorený cyklus, ktorý zabezpečí vymazanie 

nájdeného najčastejšieho výskytu. Toto vymazanie sa deje aby bolo možné postupne pre 

usporiadať všetky písmená aj s počtom výskytov. Pri druhom vnorenom cykle si definujeme 

a deklarujeme intervalMazania na hodnotu nula. Pomocou podmienky nájdeme najčastejší 

výskyt na jeho miesto vložíme hodnotu -2 a ukončíme cyklus. Cyklus ukončíme príkazom    

intervalMazanie = (pole.Lenght - 1);. V hlavnom cykle potom postupne naplníme premennú 

poleUsporiadane, pomocou indexovania interval_out a hodnotou na základe konverzie čísla 

na znak. Premenná poleUsporiadane je potom aj výstupom metódy.  

Poslednou metódou triedy Logic je metóda Substitucia. Táto metóda slúži na 

vytvorenie výstupného reťazca, pri ktorom sa prevedie výmena jednotlivých písmen na 

základne výberu užívateľa. Kód metódy Substitucia: 

public string Substitucia(string[] a, char[] b, string zadanyRetazec) 
{ 
            char[] poleSub = new char[26]; 
            string vystup = ""; 
            int i = 0; 
            for (i = 0; i < a.Length; i++) 
            { 
                if (a[i] == "") 
                    poleSub[(Convert.ToByte(b[i])) - 65] = b[i]; 
                else 
                    poleSub[(Convert.ToByte(b[i])) - 65] = Convert.ToChar(a[i]); 
            } 
            for (i = 0; i < zadanyRetazec.Length; i++) 
            { 
                switch (zadanyRetazec[i]) 
                { 
                    case 'A': vystup += poleSub[0]; break; 
                    case 'B': vystup += poleSub[1]; break; 
                    case 'C': vystup += poleSub[2]; break; 
                    case 'D': vystup += poleSub[3]; break; 
                    case 'E': vystup += poleSub[4]; break; 
                    case 'F': vystup += poleSub[5]; break; 
                    case 'G': vystup += poleSub[6]; break; 
                    case 'H': vystup += poleSub[7]; break; 
                    case 'I': vystup += poleSub[8]; break; 
                    case 'J': vystup += poleSub[9]; break; 
                    case 'K': vystup += poleSub[10]; break; 
                    case 'L': vystup += poleSub[11]; break; 
                    case 'M': vystup += poleSub[12]; break; 
                    case 'N': vystup += poleSub[13]; break; 
                    case 'O': vystup += poleSub[14]; break; 
                    case 'P': vystup += poleSub[15]; break; 
                    case 'Q': vystup += poleSub[16]; break; 
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                    case 'R': vystup += poleSub[17]; break; 
                    case 'S': vystup += poleSub[18]; break; 
                    case 'T': vystup += poleSub[19]; break; 
                    case 'U': vystup += poleSub[20]; break; 
                    case 'V': vystup += poleSub[21]; break; 
                    case 'W': vystup += poleSub[22]; break; 
                    case 'X': vystup += poleSub[23]; break; 
                    case 'Y': vystup += poleSub[24]; break; 
                    case 'Z': vystup += poleSub[25]; break; 
                    default: vystup += zadanyRetazec[i]; break; 
                } 
            } 
            return vystup; 
}      

Opäť môžeme vidieť modifikátor public. Vstupné parametre sú tri a to pole stringov 

teda reťazcov premennej a, pole znakov premennej b a nakoniec vstupný reťazec 

zadanyRetazec. Výstup metódy je string teda reťazec. Definujeme a deklarujeme viaceré 

premenné. Prvou je premenná poleSub. Je dátového typu pole znakov s pevnou dĺžkou 26 

znakov. Ďalej je to výstupný reťazec  premennej vystup, ktorý deklarujeme ako prázdny. 

Nasleduje číslo i typu int, ktoré slúži pre potreby cyklu for. Prvý cyklus for naplní pole 

premennej poleSub novou substituovanou abecedou. Postupne prekontroluje každú zložku 

vstupného poľa a, v ktorom je uložená voľba užívateľa na substitúciu. Pokiaľ je zložka 

prázdna tak sa vykoná príkaz:  poleSub[(Convert.ToByte(b[i])) - 65] = b[i];  čo zabezpečí, 

že do poľa premennej poleSub sa uloží pôvodné písmeno bez substitúcie na pozíciu podľa 

indexovania (pretypovanie na číslo premennej b aktuálny index - 65). Pokiaľ užívateľ zadal 

voľbu výmeny a príslušné zložka poľa nebude prázdna tak sa vykoná alternatíva v podobe 

príkazu: poleSub[(Convert.ToByte(b[i])) - 65] = Convert.ToChar(a[i]); Kedy indexovanie 

je rovnaké ale mení sa hodnota. Tá sa nahrá po pretypovaní z príslušného poľa a. Teda 

znamená to že ak napríklad máme slovo „ananas“ najčastejšie je písmeno a, potom n 

a nakoniec s, tak pri substitúcii napríklad chceme písmeno a vymeniť za x, vyzerá to 

nasledovne: prvá podmienka neplatí takže sa vykoná alternatíva, do premennej poleSub 

uložíme hodnotu: Convert.ToChar(88) = X na miesto podľa indexu:          

(Convert.ToByte(A) - 65) = 0. Po dokončení cyklu je v premennej poleSub uložená abeceda 

po výmene, z ktorej následne vytvoríme výstupný reťazec pomocou druhého cyklu a 

inštrukcie switch. Postupne sa kontrolujú všetky znaky a podľa jednotlivých písmen sa 

prevádza výmena na základe substituovanej abecedy. Iné ako abecedné znaky sú jednoducho 

skopírované z pôvodného reťazca. Ako výstup metódy je substituovaný reťazec. 
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3.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy 
aplikácie 

V predošlých kapitolách sme navrhli a zrealizovali prezentačnú a logickú vrstvu. 

V tejto kapitole sa budeme venovať ich prepojeniu a tak dosiahnuť fungujúcu aplikáciu 

podľa zadania. Je dôležité striktne oddeľovať obe vrstvy. Znamená to aby neboli realizované 

výpočty, zápisy do databáz alebo súborov priamo vo formulároch. Formulár môže a má 

využívať logiku aplikácie v podobe volaní tried, ich parametrov a metód. Platí to 

samozrejme aj naopak. Triedy nemajú vedieť o formulároch a nemajú vykonávať prácu 

formulárov. To znamená, že nemajú komunikovať s užívateľom napríklad v podobe 

chybových hlásení. Komunikáciu s užívateľom má primárne na starosti formulár.  

Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy realizujeme vytvorením novej inštancie 

triedy Logic.  

private Logic logic = new Logic();.  

Nová inštancia sa volá logic a má privátny modifikátor. Táto inštancia sa vytvorí 

pri vytvorení formulára a bude sním komunikovať, pomocou inštancie logic má formulár 

prístup k jej metódam. Následne obslúžime jednotlivé udalosti v aplikácii. Udalosťou sa 

myslí napríklad akcia po stlačení tlačidla. V tomto prípade sa jedná o štyri udalosti. Ako 

prvá je stačenie tlačidla Analyze. Kód obslužnej metódy udalosti: 

private void analyzeButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
            int[] pole = new int[27]; 
            char[] poleUsporiadane = new char[27]; 
            textBox110.Text = null; 
            string zadanyRetazec = textBox1.Text.ToUpper(); 
            pole = logic.Analyzuj(zadanyRetazec);                       
            textBox29.Text=pole[0].ToString();  textBox30.Text=pole[1].ToString(); 
            textBox31.Text=pole[2].ToString();  textBox32.Text=pole[3].ToString(); 
            textBox33.Text=pole[4].ToString();  textBox34.Text=pole[5].ToString(); 
            textBox35.Text=pole[6].ToString();  textBox36.Text=pole[7].ToString(); 
            textBox37.Text=pole[8].ToString();  textBox38.Text=pole[9].ToString(); 
            textBox39.Text=pole[10].ToString(); textBox40.Text=pole[11].ToString(); 
            textBox41.Text=pole[12].ToString(); textBox42.Text=pole[13].ToString(); 
            textBox43.Text=pole[14].ToString(); textBox44.Text=pole[15].ToString(); 
            textBox45.Text=pole[16].ToString(); textBox46.Text=pole[17].ToString(); 
            textBox47.Text=pole[18].ToString(); textBox48.Text=pole[19].ToString(); 
            textBox49.Text=pole[20].ToString(); textBox50.Text=pole[21].ToString(); 
            textBox51.Text=pole[22].ToString(); textBox52.Text=pole[23].ToString(); 
            textBox53.Text=pole[24].ToString(); textBox54.Text=pole[25].ToString(); 
            textBox55.Text=pole[26].ToString(); 
            poleUsporiadane = logic.NajdiNajviac(pole); 
            textBox57.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[0].ToString());  
            textBox58.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[1].ToString()); 
            textBox59.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[2].ToString());  
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            textBox60.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[3].ToString()); 
            textBox61.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[4].ToString());  
            textBox62.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[5].ToString()); 
            textBox63.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[6].ToString());  
            textBox64.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[7].ToString()); 
            textBox65.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[8].ToString());  
            textBox66.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[9].ToString()); 
            textBox67.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[10].ToString());  
            textBox68.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[11].ToString()); 
            textBox69.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[12].ToString());  
            textBox70.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[13].ToString()); 
            textBox71.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[14].ToString());  
            textBox72.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[15].ToString()); 
            textBox73.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[16].ToString());  
            textBox74.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[17].ToString()); 
            textBox75.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[18].ToString());  
            textBox76.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[19].ToString()); 
            textBox77.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[20].ToString());  
            textBox78.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[21].ToString()); 
            textBox79.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[22].ToString());  
            textBox80.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[23].ToString()); 
            textBox81.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[24].ToString());  
            textBox82.Text = string.Format("{0} →", poleUsporiadane[25].ToString()); 

}   

Definujeme premennú pole, ktorá je dátového typu pole čísel integer s počtom 27 

pozícii, ďalej premennú poleUsporiadane, ktorá je dátového typu pole znakov taktiež s 27 

pozíciami. Nasleduje vymazanie textBoxu110 a načítanie vstupného reťazca z textBoxu1 do 

premennej zadanyRetazec. Je použitá metóda priamo pre string ToUpper(), ktorá nám 

prevedie celý reťazec na reťazec s veľkými písmenami. Kód pokračuje priradením 

premennej pole návratovou hodnotou metódy Analyzuj() s parametrom zadanyRetazec, 

ktorá sa nachádza v triede Logic. Následne premennú pole postupne vypíšeme od 

textBoxu29 po textBox55. Po tomto výpise nasleduje ďalšie volanie metódy z triedy Logic. 

Do premennej poleUsporiadane priradíme návratovú hodnotu metódy NajdiNajviac(), ktorá 

má parameter premennú pole. Následne vypíšeme premennú poleUsopriadane pomocou 

formátovaného výpisu a to od textBoxu57 po textBox82. 

Druhou udalosťou je stlačenie tlačidla Substitute. Kód obslužnej metódy udalosti: 

private void substitutButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
            string zadanyRetazec = textBox1.Text.ToUpper(); 
            textBox110.Text = null; 
            string[] prve = new string[26]; 
            char[] druhe = new char[26]; 
            int i = 0;     
            prve[i] = textBox83.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox57.Text[0];i++; 
            prve[i] = textBox84.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox58.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox85.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox59.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox86.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox60.Text[0]; i++; 
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            prve[i] = textBox87.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox61.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox88.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox62.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox89.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox63.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox90.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox64.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox91.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox65.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox92.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox66.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox93.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox67.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox94.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox68.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox95.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox69.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox96.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox70.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox97.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox71.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox98.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox72.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox99.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox73.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox100.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox74.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox101.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox75.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox102.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox76.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox103.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox77.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox104.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox78.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox105.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox79.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox106.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox80.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox107.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox81.Text[0]; i++; 
            prve[i] = textBox108.Text.ToUpper(); druhe[i] = textBox82.Text[0]; i++;             
            textBox110.Text = logic.Substitucia(prve, druhe, zadanyRetazec);             
        } 

Definujeme premennú zadanyRetazec, do ktorej priradíme vstupný reťazec 

s metódou ToUpper() s textBoxu1. Vymažeme textBox110 a definujeme pole stringov 

s názvom prve, ktoré má 26 pozícií. Ďalej definujeme pole znakov s názvom druhe, ktoré 

má taktiež 26 pozícií. Definujeme a deklarujeme číselnú premennú i, ktorej priradíme 

počiatočnú hodnotu nula. Postupne do poľa prve načítame veľké zadané písmeno od 

textBoxu83 až po textBox108 a súčasne do poľa druhe načítame prvé písmeno reťazca 

z textBoxu57 až textBox82, vždy podľa aktuálnej hodnoty premennej i. Teda po každom 

zápise do poľa prve aj do poľa druhe inkrementujeme premennú i. Nasleduje priradenie 

textBoxu110 návratovou hodnotou metódy Substituciacia. Kde ako parametre použijeme 

polia prve, druhe a pôvodný reťazec zadanyRetazec. 
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Treťou udalosťou je stlačenie výberu s možností menu na hornej lište: File  Exit. Kód 

obslužnej metódy udalosti:   

 
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Close(); 
} 
 

Po stlačení sa zavolá metóda Close(), ktorá ukončí aplikáciu. Poslednou udalosťou 

je stlačenie výberu s možností HelpAbout. Kód obslužnej metódy udalosti: 

public void aboutToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

MessageBox.Show(" Aplikácia bez ochrany \n Freeware \n Vytvoril: Filip  Časnocha                                      
\n Diplomová práca 2015","About");                     

} 

Po stlačení tejto voľby sa vypíše správa s definovaným obsahom. 
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4 APLIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH SPÔSOBOV 
ZABEZPEČENIA 

Predošlá kapitola sa venovala návrhu a realizácii ukážkovej aplikácii, ktorá bola 

bez zabezpečenia. Teda ju môžeme chápať ako freeware. Táto kapitola bude nadväzovať na 

kapitolu predošlú a nájdeme tu rôzne druhy technického zabezpečenia autorských práv. 

Zameriame sa na implementáciu jednotlivých druhov ochrán už do navrhnutej aplikácie. 

Samozrejme je omnoho lepšie programovať software priamo z určitým zabezpečením ak ho 

má obsahovať. Postupne bude predstavená a detailne opísaná  pätica ochrán. Jedná sa 

o ukážku, takže jednotlivé ochrany nemožno chápať ako perfektné a dokonalé. 

Programovanie ochrán je kreatívna činnosť a záleží na fantázii a skúsenostiach 

programátora. Treba myslieť na to, že každá ochrana je prelomiteľná. Záleží len na čase 

koľko dokáže odolávať prelomeniu.    

4.1 1. ochrana: rovnaké registračné heslo 

Ako bolo napísané v teoretickej časti prvej kapitoly jedná sa o typ ochrany, pri 

ktorej je registračné heslo vždy rovnaké.  

4.1.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy prvej ochrany 

Keďže sa jedná o implementáciu do už predstavenej aplikácie vynecháme 

prezentačnú časť aplikácie a zameriame sa na prezentačnú časť samotnej ochrany. 

Samozrejme musíme spomenúť aj určité zmeny aplikácie spôsobené implementáciou 

ochrany. Už pri spustení môžeme vidieť jednotlivé odlišnosti od aplikácie, ktorá je 

distribuovaná ako freeware. Na hlavnom formulári pribudla komponenta label1, ktorá má za 

úlohu informovať o obmedzení funkcionality nadpisom UNREGISTERED. Druhou 

pozorovateľnou zmenou je absencia tlačidla substitutButton a príslušného obrázku 

pictureBox2. Zmení sa ich vlastnosť Visible na hodnotu False. Týmito zmenami 

zabezpečíme neprístupnosť komponent a tým obmedzenú funkčnosť aplikácie. Ďalšou 

a podstatnou zmenou je premenovanie pôvodnej voľby menuStrip1 aboutToolStripMenu na 

registrationToolStripMenu. Slúži nám ako príprava na tvorbu nového formulára 

RegistrationForm.  
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Formulár RegistrationForm slúži na zadávanie registračných údajov užívateľom 

a následnú komunikáciu, pomocou ktorej informuje o postupe registrácie. Keďže sa jedná 

o nový formulár. Tvoria ho nasledujúce komponenty: 

- 3x Label 

- 1x TextBox 

- 1x Button 

Registračný formulár využíva tri labely. Prvý label teda label1 je nadpis registračného 

formulára. Ďalším je label2, ktorý popisuje textBox1 na zadávanie registračného hesla. 

Posledným labelom je label3, ktorý slúži na zobrazenie ostávajúcich pokusov zadania 

správneho registračného hesla. 

Ďalšou komponentou je textBox. Jedná sa o priestor na zadávanie registračného hesla. 

Poslednou komponentou je tlačidlo okButton. Toto tlačidlo slúži na spustenie kontroly 

registračného hesla. Vzhľad registračného formulára môžeme vidieť na (Obr. 4). To by bolo 

všetko čo sa týka prezentačnej vrstvy budeme pokračovať vrstvou logickou.     

 

 

Obr. 4: Vzhľad registračného formuláru RegidtrationForm prvej ochrany 
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4.1.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy prvej ochrany 

Platí všetko to čo bolo písané v kapitole 3.2. Na (Obr. 5) môžeme vidieť diagram 

tried aplikácie s prvou ochranou.  

 

Obr. 5: Class Diagram FreqPar s prvou ochranou 

Logická vrstva aplikácie s ochranou registračným číslom, ktoré je vždy rovnaké 

pozostáva už zo spomínanej triedy Logic a triedy Registration. Trieda Logic bola už opísaná 

v návrhu aplikácie a má na starosti funkčnú časť aplikácie. Trieda Registration bude 

vykonávať operácie spojené so zabezpečením aplikácie. Táto trieda je verejná, obsahuje dva 

privátne parametre a to parameter jeRegistrovane, ktorý je dátového typu bool a počiatočná 

hodnota je nastavená na false a druhý parametre je pocetPokusov. Parameter pocetPokusov 

je dátového typu byte. Oba majú parameter private aby ich mohla upravovať a meniť iba 

materská trieda. Ako bolo spomínané triedy môžu obsahovať parametre a metódy. Trieda 

Registration obsahuje sedem metód. Prvou metódou je Testuj. Táto metóda slúži na kontrolu 

správnosti registračného hesla. Na základe výsledku nastaví privátny parameter 

jeRegistrovane na True alebo na False. Kód metódy je nasledujúci:  

public bool Testuj(string heslo) 
        { 
            int znak; 
            if (heslo.Length != (0xf-0xb) 
            { 
                heslo = ""; 
            } 
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            for (int i = heslo.Length - 1; i > -1; i--) 
            { 
                znak = Convert.ToInt32(heslo[i]);        
                znak  = Prepocet(znak);                  
                znak = Xor(znak);                        
                if (znak == 'a' - 0x61)                  
                { 
                    jeRegistrovane = true; 
                } 
                else 
                { 
                   return jeRegistrovane = false; 
                }                 
            } 
            return jeRegistrovane; 
}  
 

Metóda je verejná a má návratovú hodnotu dátového typu bool, čo znamená že 

môže skončiť pravdou alebo nepravdou. Čo sa týka vstupných parametrov tak vstupom tejto 

metóda je reťazec heslo, teda zadané registračné heslo. Definujeme si premennú znak 

dátového typu int. Následne sa negatívne kontroluje dĺžka zadaného hesla. Pokiaľ je splnená 

podmienka a platí, že dĺžka hesla nie je rovná štyrom znakom, číslo štyri je zamaskované za 

výraz (0xF – 0xB) čo sú dve hexadecimálne čísla kde 0xF=15 a 0xB=11 teda výsledok 4, 

potom sa do premennej heslo uloží prázdny reťazec a pokračuje cyklom. Avšak pokiaľ je 

heslo štvormiestne preskočí priamo na cyklus for. Cyklus for je s presným počtom 

opakovaní. Je ale netradične zapísaný nakoľko začína od dĺžky reťazca registračného hesla 

kratší o jeden znak teda postupne sa dekrementuje až na po hodnotu -1. Následne v cykle 

prebehne prepočet aktuálneho znaku hesla. Ako prvé sa do premennej znak načíta štvrtý 

znak reťazca heslo, ktorý sa pretypuje na číselnú hodnotu int. Potom sa volá metóda 

Prepočet(znak), ktorej návratová hodnota sa priradí premennej znak. Nasleduje volanie 

ďalšej metódy Xor(znak), pri ktorej sa taktiež návratová hodnota vloží do premennej znak. 

Obe metódy budú opísané neskôr, nakoľko sa tiež nachádzajú v triede Registration. 

V premennej znak máme teda uloženú číselnú hodnotu po sérii prepočtov. Nasleduje 

kontrola či premenná znak obsahuje hodnotu nula. Bolo to cieľom aby po prepočte bola 

výsledkom hodnota nula. Nulovú hodnotu reprezentuje netradičný zápis (‘a’-0x61). Pokiaľ 

je splnená podmienka metóda prepíše privátnu premennú jeRegistrovane na hodnotu True, 

v opačnom prípade bude nastavená hodnota False. Už zo samotného zápisu kontrolnej rutiny 

je zrejmé, že registračné heslo musí byť štvormiestne a všetky znaky sú rovnaké. Druhá 

metóda triedy Registration má názov JeRegistrovane. Slúži na zobrazenie hodnoty privátnej 

premennej jeRegistrovane, ktorá je v triede Registration.   
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public bool JeRegistrovane() 
{ 
      return jeRegistrovane 
} 

Metóda je jednoduchá, tvorí ju modifikátor public, návratový typ bool a je bez 

vstupných parametrov. Nasleduje metóda VratPocetPokusov(). Podobne ako metóda 

JeRegistrovane() slúži na zobrazenie hodnoty privátnej premennej pocetPokusov. 

public byte VratPocetPokusov() 
{ 
    return pocetPokusov; 
}  

Na rozdiel od predošlej metódy táto metóda má návratový typ byte, teda číselná 

hodnota počtu pokusov. Nasleduje dvojica veľmi jednoduchých metód a to Odober() 

a NastavPocetPokusov(). Mohlo by sa zdať zbytočné vytvárať takéto jednoduché metódy 

ale má to svoje opodstatnenie. Ide o sťaženie čitateľnosti kódu pokiaľ sa použijú ďalšie triky, 

môže to poriadne útočníkovi zamotať hlavu. Metóda Odober() dekrementuje privátnu 

premennú pocetPokusov. Kód metódy Odober(): 

public void Odober() 
{ 
    pocetPokusov--; 
} 

Metóda NastavPocetPokusov() nastaví privátnu premennú na hodnotu 9. Obe 

metódy sú verejné, bez návratovej hodnoty a bez vstupných parametrov. Kód metóda 

NastavPocetPokusov(): 

 
public void NastavPocetPokusoc() 
{ 
    pocetPokusov = 9; 

} 

Pokračujeme už spomínanými metódami a to metódou Prepočet(znak) a Xor(znak). 

Prvá metóda vykonáva rôzne matematické operácie s premenou znak. Jej kód: 

private int Prepocet(int znak) 
{ 
    znak *= 0x50;                         
    znak -= ('z' + 3793);                            
    znak ^= 325;                          
    znak *= (znak + 4091);                
    return znak; 
} 

Môžeme vidieť, že metóda má modifikátor private. Znamená to, že táto metóda 

môže byť volaná len v rámci svojej triedy, nie je prístupná nikomu inému. Ďalej môžeme 

vidieť návratový typ int a vstupný parameter int znak. Telo metóda postupne tvoria 
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matematické operácie a to vynásobenie hexadecimálnym číslom 0x50 čo je decimálne číslo 

80, nasleduje odčítanie čísla, ktoré vznikne ako prevod ascii znaku 'z' je 122 + 3793, teda 

3915. Potom xorovanie číslom 325. Funkcia Xor je exkluzívny logický súčet, teda funkcia 

súčtu modulo 2 podľa pravdivostnej tabuľky (Obr. 6). 

 
Obr. 6: Pravdivostná tabuľka xor 

  

 Nasleduje vynásobenie premennej znak a čísla (znak + 4091). Pre lepšiu ilustráciu 

uvediem prepočet na konkrétnom príklade. Správne heslo je: 1111. Metóda Prepocet(znak) 

načíta pomocou parametra znak „1“. Výpočet je nasledovný:  

           (znak *= 0x50)            =>   49   * 80            = 3920                           
      (znak -='z' + 3793)       =>   3920 - 3915          = 5                             
      (znak ^= 325)             =>   5 ^ 325              = 320                     
      (znak *= (znak + 4091))   =>   320 * (320 + 4091)   = 1411520 

Takže pri znaku „1“ je výsledok 1411520. Pokračujeme poslednou metódou, ktorá 

dokončí prepočet registračného čísla. Táto metóda je Xor(znak). Kód metódy: 

private int Xor(int znak) 
{ 
    return znak ^= 0x001589C0; 

}   

Jej úloha je exkluzívny logický súčet čísla uloženého v premennej znak, ktorá sa 

predáva pomocou parametra a hexadecimálnej hodnoty 001589C0. V našom prípade sa 

jedná o číslo 1411520 nakoľko hexadecimálne číslo 001589C0 je v desiatkovej sústave číslo 

1411520. S toho vyplýva, že pokiaľ je zadané správne registračné číslo 1, výsledkom bude 

nula.    
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4.1.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy prvej 
ochrany  

Platí všetko čo bolo písané v kapitole 3.4. Navyše pridáme prepojenie na triedu 

Registration a to v podobe novej inštancie tejto triedy. Vykonáme to príkazom                

private Registration registracia = new Registration();  

Teda nová inštancia sa volá registracia a je privátna. Tak isto aj obsluha udalostí 

ostáva ale oproti freeware aplikácii sa mení udalosť aboutToolStrikMenuItem_Click,      

ktorú nahradíme udalosťou registrationToolStripMenuItem_Click. Kód obslužnej metódy 

udalosti: 

public void registrationToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

RegistrationForm registrationForm = new RegistrationForm(registracia,          
substitutButton, label1, pictureBox2);  

   registracia.NastavPocetPokusoc(); 
   if (registracia.JeRegistrovane()) 
   { 
       MessageBox.Show("     *** Registered! ***"); 
   } 
   else 
   { 
       registrationForm.ShowDialog(); 
   }           
}  

Po stlačení voľby v menu HelpRegistration z ponuky hornej lišty nasleduje 

vytvorenie nového formuláru registrationForm. Kde pomocou konštruktora predávame 

referencie novému formuláru. Jedná sa o referencie inštancie registracia, tlačidla 

substitutButton, popisku label1 a obrázku pictureBox2. Nasleduje nastavenie privátnej 

premennej pocetPokusov na hodnotu 9 pomocou metódy NastavPocetPokusov(), ktorá sa 

nachádza v triede Registration. Následne sa kontroluje či je už aplikácia zaregistrovaná. 

Prevádza sa to volaním metódy JeRegistrovane(), ktorá poskytne hodnotu privátnej 

premennej jeRegistrovane. Pokiaľ je hodnota true tak vypíše správu o registrácii, ak nie 

zobrazí nové registračné okno registačného formulára registrationForm. Pomocou predania 

referencii si konštruktor nového okna priradí referencie nasledovne: 

public RegistrationForm(Registration registracia, System.Windows.Forms.Button 
substitutButton, System.Windows.Forms.Label label1, 
System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox2)           

{ 
    InitializeComponent(); 
    this.registracia = registracia; 
    this.substitutButton = substitutButton; 
    this.pictureBox2 = pictureBox2; 
    labelPomocna = label1; 
    label3.Text = "10"; 
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} 

Kde samozrejme referencie boli vytvorené vo formulári registrationForm pre účel 

priradenia: 

private Registration registracia; 
private System.Windows.Forms.Button substitutButton; 
private System.Windows.Forms.Label labelPomocna; 
private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox2; 
 

Poslednou udalosťou je stlačenie tlačidla okButton v registračnom formulári. Kód 

obslužnej metódy: 

 
public void okButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string heslo = textBox1.Text; 
    label3.Text = registracia.VratPocetPokusov().ToString(); 
    if (registracia.Testuj(heslo)) 
    { 
        label3.Text = null; 
        MessageBox.Show("      Successful registration ", "Registrered"); 
        substitutButton.Visible = true; 
        labelPomocna.Visible = false; 
        pictureBox2.Visible = true; 
        Close(); 
    } 
    if (registracia.VratPocetPokusov() == 0) 
    { 
        Close(); 
    } 
    else 
    { 
    registracia.Odober(); 
    }  
} 

Definícia a priradenie registračného hesla do premennej heslo. Popisok label3 

zobrazí skutočný stav pokusov pomocou volania metódy VratPocetPokusov(), ktorý sa 

pretypuje na reťazec metódou ToString(). Nasleduje kontrola správnosti registračného hesla 

pomocou metódy Testuj(heslo). Ak je pravda vymaže sa popisok label3, vypíše sa správa 

o úspešnom zaregistrovaní, zobrazia sa referencie tlačidla substitutButton a obrázku 

pictureBox2 a skryje sa referencia label1 na hlavnom formulári. Následne sa okno zavrie. 

Pokiaľ kontrola registrácie dopadne nepravdou kontroluje sa počet pokusov volaním metódy 

VratPocetPokusov a ak je rovný nule okno sa uzavrie. Pokiaľ je kontrola neúspešná a počet 

pokusov nie je nulový pomocou metódy Odober() sa počet pokusov dekrementuje. 

Na záver prvej ochrany by som uviedol, že ju je vskutku ľahké prelomiť nakoľko 

sa jedná o veľmi jednoduché matematické operácie. Crackerovi stačí len opačnými krokmi, 
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reverzne prísť postupne na registračné heslo. A tak prísť na to, že registračným heslom je 

1111. Omnoho jednoduchšou alternatívou je priame porovnanie, kód:  

if (heslo == "1111") 
{ 
     return (jeRegistrovane = true); 
} 
return jeRegistrovane; 

Tu vidno, že ide hlavne o fantáziu programátora. Avšak pokiaľ sa použijú zložité 

prepočty a ďalšie triky, môže ísť o dobrú ochranu. Mojim cieľom bolo ukázať ako takýto 

druh ochrany funguje pre porovnanie táto ochrana by bola ohodnotená ako 1/10 (jednotka 

z desiatkovej stupnice), teda Very easy, for newbies.     
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4.2 2. ochrana: registračné heslo sa mení 

V teoretickej časti základného rozdelenia ochrán figuruje aj ochrana registračným 

heslom, ktoré sa mení na základe určitých parametrov počítača. Druhá ukážková ochrana 

bude využívať na registračné heslo meno počítača, aktuálny rok a čas a tretia zložka je meno 

užívateľa. 

4.2.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy druhej ochrany 

Prezentačná vrstva druhej ochrany ostáva bezozmien oproti predošlej ochrane. 

Bude potrebný aj druhý formulár určený k registrácii. RegistrationForm je rovnaký ako 

v prvej ochrane, teda podrobne je opísaný v kapitole 4.1.1. Môžeme ho vidieť na (Obr. 4). 

4.2.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy druhej ochrany 

Funkčnú časť aplikácie čo sa týka analýzy a substitúcie má na starosti trieda Logic 

a záležitosti registrácie rieši trieda Registration. Na rozdiel od predošlej ochrany pevným 

heslom, trieda Registration má určité rozdiely. Tieto rozdiely môžeme vidieť v diagrame 

tried (Obr. 7).  

 

Obr. 7: Class Diagram FreqPar s druhou ochranou 

Taktiež obsahuje dva privátne parametre a to jeRegistrovane a pocetPokusov. Pri 

metódach nájdeme viaceré rozdiely. Taktiež tu figuruje metóda Testuj, ktorá slúži na 
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vygenerovanie a kontrolu hesla. Táto metóda je však úplne odlišné ako v predošlom príklade. 

Kód metódy Testuj: 

public bool Testuj(string heslo) 
{ 
    string text = System.Environment.MachineName 
    text += "-";                                         
    text += DateTime.Now.Year.ToString();                
    text += DateTime.Now.Hour.ToString();                
    text += "-";                                         
    text += System.Environment.UserName.ToUpper();       
    if (String.Compare(heslo, text, false) == 0)         
    {                  
        return (jeRegistrovane = true); 
    }          
    return jeRegistrovane;          
} 

Metóda je verejná, návratový typ je bool a vstupný parameter je reťazec heslo. Ako 

prvé sa deklaruje reťazec text, ktorý sa následne tvorí postupným pridávaním jednotlivých 

častí. Ako prvé sa vloží meno počítača System.Environment.MachineName (COMPUTER1). 

Nasleduje pridanie pomlčky. V ďalšom kroku pridá aktuálny rok pomocou príkazu 

DateTime.Now.Year, ktorý pretypuje na string (2015). To isté vykoná aj s aktuálnou hodinou 

DateTime.Now.Hour (12). Nasleduje ďalšia pomlčka. A na záver meno užívateľa veľkými 

písmenami System.Environment.UserName.ToUpper() (NOVAK). To zabezpečí metóda 

ToUpper(). Výsledné heslo je teda v tvare:  

NÁZOV_POČÍTAČA-AKTUÁLNY_ROKaktuálna_hodina-NÁZOV_UŽÍVATEĽA 

Napr.: COMPUTER1-201512-NOVAK 

Nasleduje porovnávanie zadaného hesla a vygenerovaného hesla aplikáciou. Pokiaľ nastane 

zhoda nastaví sa privátny parameter na hodnotu true, v opačnom prípade na hodnotu false.  

Ďalšou odlišnou metódou je ZistiMeno(). Metóda slúži na zistenie mena užívateľa pri 

registrácii a následným zobrazením podľa potreby. Kód metódy: 

public string ZistiMeno() 
{ 
    return System.Environment.UserName; 

} 

Jedná sa o verejnú metódu s návratovým typom string, ktorý vracia meno užívateľa  

bez vstupných parametrov. 

Ostatné metódy sú totožné ako v prvom príklade. Ide o metódy JeRegistrovane, 

VratPocetPokusov, Odober a NastavPocetPokusov. 
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4.2.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy druhej 
ochrany 

Všetko ostáva ako pri prvom príklade, teda predanie referencii pomocou 

parametrického konštruktoru a obsluhy udalostí až na obsluhu udalosti 

registrationToolStripMenuItem_Click. Pri ktorej sa zmenila správa v dôsledku pridania 

registrovaného užívateľa. Kód správy: 

string sprava = "      *** Registered! ***\n  Registered for: "; 
sprava += registracia.ZistiMeno(); 
MessageBox.Show(sprava); 

Drobná zmena nastala aj v obsluhe udalosti okButton_Click pri ktorej sa zobrazuje 

správa aj v prípade neúspechu. MessageBox.Show("     Wrong serial !", "Unregistered", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);  

4.2.4 KeyGen druhej ochrany 

Nakoľko sa registračné heslo mení je potrebný takzvaný KeyGen. KeyGen je 

aplikácia, ktorá generuje správne heslo. Poskytovateľ oprávnenia a licencii má keygen 

k dispozícii. Slúži mu na generovanie funkčných hesiel, ktoré následne predáva. Na druhej 

strane sú útočníci, crackeri, ktorých veľkou snahou je pochopiť fungovanie ochrany 

a keygen vytvoriť. Ide o jednoduchý program, ktorý vykonáva generovaciu rutinu presne 

ako ochrana a heslo namiesto porovnávania zobrazí. KeyGen druhej ochrany má jednoduchú 

prezentačnú vrstvu, ktorá nie je podstatná, nebudem ju ďalej rozpisovať. Tvoria ju jeden 

textBox a dve tlačidla na generovanie hesla a ukončenie keygenu. Čo sa týka logickej vrstvy 

porušil som pravidlo oddelenia prezentačnej a logickej vrstvy nakoľko program je veľmi 

jednoduchý. S toho dôvodu jednotlivé operácie umiestnime priamo do obslužnej metódy 

udalosti. Zdrojový kód obslužných metód udalostí:  

private void generateButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string text = System.Environment.MachineName; 
    text += "-"; 
    text += DateTime.Now.Year.ToString(); 
    text += DateTime.Now.Hour.ToString(); 
    text += "-"; 
    text += System.Environment.UserName.ToUpper(); 
    textBox1.Text = text;  
} 
         
private void exitButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Close(); 
} 
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4.3 3. ochrana: registračné meno a heslo 

Medzi príklady ochrán som zaradil aj registračné meno na základe, ktorého sa 

generuje registračné heslo. Je to s toho dôvodu, že sa jedná o najpoužívanejší druh 

zabezpečenia.   

4.3.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy tretej ochrany 

Prezentačná vrstva tretej ochrany hlavného formuláru Form1 je totožná 

s prezentačnou vrstvou druhej ochrany. Situácia sa mení v registračnom formulári 

RegistrationForm. Registračný formulár druhej ochrany RegistrationForm obsahoval jediný 

textBox na zadávanie registračného hesla. V tretej ochrane obsahuje registračný formulár 

RegistrationForm o jeden textBox a label viac. Tieto slúžia na zadávanie mena a následne 

hesla. RegistrationForm môžeme vidieť na (Obr. 8). 

 

Obr. 8: Vzhľad registračného formuláru RegistrationForm tretej ochrany 
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4.3.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy tretej ochrany 

V logickej vrstve nastáva zmena s pridaním privátneho parametra triedy a to meno 

dátového typu string. Diagram tried pre túto aplikáciu môžeme vidieť na (Obr. 9). 

 

Obr. 9: Class Diagram FreqPar s treťou ochranou 

Nasleduje už známa metóda Testuj avšak s inou funkcionalitou teda aj s iným 

kódom. Kód metódy Testuj: 

public bool Testuj(string meno, string heslo) 
{ 
    this.meno = meno;            
    if (String.Compare(heslo, KodujHeslo(meno), false) == 0)             
    {                  
        return (jeRegistrovane = true); 
    }          
    return jeRegistrovane;           

} 

Metóda je verejná, návratového typu bool a vstupné parametre meno a heslo. 

Nasleduje priradenie obsahu z parametrickej premennej meno do vnútornej premennej 

meno. Testovacia rutina porovnáva zadané heslo od užívateľa s vygenerovaným heslom 

pomocou metódy KodujHeslo. Táto metóda bude opísaná nižšie. Pokiaľ nastane zhoda 

zmení sa privátnu premennú jeRegistrovane na hodnotu true, v opačnom prípade na hodnotu 

false. 
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Nasleduje spomínaná metóda KodujHeslo. Aby bolo možne využívať kryptografiu 

musíme použiť príslušný namespace. Je to označenie takzvaného jemného priestoru. 

Rovnako ako metódy združujeme do tried, tak aj triedy sa združujú do namespacov. 

Konkrétne sa jedná o namespace System.Security.Cryptography. Celé generovanie hesla 

pozostáva z dvoch častí. Prvá je príprava jednotlivých bytových polí a druhou je využitie 

hash funkcie. Výsledkom je vygenerované heslo na základe mena. Kód metódy:   

private string KodujHeslo(string meno) 
{ 
    byte[] hesloPomocna = Encoding.Unicode.GetBytes(meno);                                                              
    PasswordDeriveBytes bytes = new PasswordDeriveBytes(meno, new byte[] { 68, 105, 

112, 108, 111, 109, 107, 65 }); 
    return Convert.ToBase64String(HashFunkcia(hesloPomocna, bytes.GetBytes(32), 

bytes.GetBytes(16)));           
}  

Ako môžeme vidieť jedná sa o privátnu metódu návratového typu string. Má jediný 

vstupný parameter a to meno. Nasleduje definovanie premennej hesloPomocna, ktorá je 

dátového typu pole bytov. Do tejto premennej načítame všetky znaky mena prevedeného do 

unikódu. Pre lepšie pochopenie uvediem ukážku meno: cas028, potom v premennej 

hesloPomocna bude uložená hodnota: [99,0,97,0,115,0,48,0,50,0,56,0]. Nasleduje 

vytvorenie novej inštancie triedy PasswordDeriveBytes, ktorá odvodzuje kľúč z hesla 

pomocou algoritmu PBKDF1. Na výber máme viacero konštruktorov, ja som sa rozhodol 

pre konštruktor, ktorý inicializuje novú inštanciu PasswordDeriveBytes triedy s heslom 

a key salt používaným na odvodenie registračného hesla. Key salt je soľ, náhodné dáta, ktoré 

sa používajú ako ďalší vstup do jednosmernej funkcie. Hlavná funkcia soli je k obrane proti 

slovníkovým útokom, proti zozname hesiel hash a proti útokom rainbow tabuľky. Moja soľ 

teda key salt je reprezentovaná bytovým poľom s hodnotou 

{68,105,112,108,111,109,107,65}. Tieto čísla vyjadrujú jednotlivé písmena v UTF-8 

desiatkovej sústave slova “DiplomkA”. Poslednou časťou metódy je konverzia výsledku 

volania metódy HashFunkcia na reťazec. Pri volaní metódy HashFunkcia udávame vstupný 

parameter hesloPomocna, bytes.GetBytes(32) čo je key a bytes.GetBytes(16) čo je 

inicializačný vektor IV.  

Súčasťou metódy KodujHeslo je aj volanie metódy HashFunkcia. Táto metóda 

priamo spracúva jednotlivé bytové polia a tvorí hash reťazec. Kód metódy: 

private byte[] HashFunkcia(byte[] hesloPomocna, byte[] Key, byte[] IV) 
        { 
            MemoryStream stream = new MemoryStream(); 
            Rijndael rijndael = Rijndael.Create();                                                                    
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            rijndael.Key = Key;                                                                                       
            rijndael.IV = IV;                                                                                         
            CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream, 

rijndael.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write); 
            stream2.Write(hesloPomocna, 0, hesloPomocna.Length);                                                      
            stream2.Close();                                                                                          
            return stream.ToArray();                                                                                 
} 

Privátny modifikátor metódy zaručuje využitie vo vlastnej triede, návratový typ je 

pole bytov a vstupné parametre boli spomenuté vyššie. V podstate sa jedná o prácu s hash 

funkciou SHA1. Postup je nasledovný, ako prvé si vytvoríme miesto na dátový tok v pamäti, 

nasleduje vytvorenie symetrického šifrovacieho objektu rijndael. Priradenie kľúča a vektora 

IV šifrovaciemu objektu. Prichádzame k podstatnej časti a to je definovanie prúdu, ktorý 

spája dátové toky pre kryptografickú transformáciu. Transformácia končí ukončením 

stream2. Poslednou inštrukciou je konverzia streamu na pole bytov, zapíše obsah toku do 

poľa bajtov. [10],[11],[12],[13] 

Pokračujeme známymi metódami ako JeRegistrovane(), VratPocetPokusov(), 

NastavPocetPokusov(), Odober() a ZistiMeno(). ZistiMeno() vracia hodnotu privátnej 

premennej meno.   

4.3.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy tretej 
ochrany 

Situácia je rovnaká ako v predošlom príklade ochrany. Drobné zmeny môžeme 

vidieť pri obslužnej metóde tlačidla okButton v RegidtrationForm. Kód obslužnej metódy: 

public void okButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
            string meno = textBox1.Text; 
            string heslo = textBox2.Text; 
 
            if (meno == "") 
            { 
                MessageBox.Show("      Please enter a name"); 
            } 
            else 
            { 
                label3.Text = registracia.VratPocetPokusov().ToString(); 
                if (registracia.Testuj(meno, heslo)) 
                { 
... 
} 

Keďže sa pracuje s meno a heslom tak je pochopiteľné, že potrebujeme premenné 

na ich prácu preto si definujeme premenné meno a heslo, obe dátového typu string 

a priradíme im príslušné reťazce od užívateľa. Pri premennej meno kontrolujeme či nie je 



Bc.Filip Časnocha: Návrh a realizácia zabezpečenia prorietárneho softwaru 

 

2015  44 

prázdna ak áno informujeme o tom a vykonáme prázdny cyklus. V prípade, že premenná 

meno nie je prázdna prevádza sa kontrola správnosti hesla na základe mena pomocou volania 

metódy Testuj. 

Táto ochrana je už o niečo zložitejšia, nakoľko sa používajú kryptografické funkcie. 

Avšak stále sa pohybujeme pri hodnotení okolo stupnice 2-3/10. 

4.3.4 KeyGen tretej ochrany 

Opätovne zavrhneme dobré zvyky programovania a všetok funkčný kód 

umiestnime do kódu formulára. Formulár bude pozostávať z dvoch obslužných metód 

udalostí a dvoch metód na generovanie hesla. 

Prvá udalosť je zmena v textovom poli textBox1, ktoré je určené pre meno. Kód 

tejto obslužnej metódy: 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (textBox1.Text != "") 
            { 
                textBox2.Text = DekodujHeslo(textBox1.Text); 
            }   
} 

Kontrolujeme či pole meno obsahuje nejakú hodnotu ak nie nevykonáva sa 

generovanie hesla. V opačnom prípade do poľa textBox2 vypisuje vygenerované heslo na 

základe mena pomocou metódy DekodujHeslo, pri každej zmene v poli textBox1. 

Metóda DekodujHeslo je tou istou metódou ako v príklade ochrany, kde sa volala 

KodujHeslo. Úplne totožná je aj metóda HashFunkcia. 

Poslednou je obslužná metóda pre tlačidlo exit, ktorá ukončí keygen. Čo sa týka 

prezentačnej stránky keygenu obsahuje dve textové polia: textBox1, textBox2 a jedno 

tlačidlo exit. Keygen tretej ochrany možeme vidieť na (Obr. 10). 

 

Obr. 10: Keygen tretej ochrany 
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4.4 4. ochrana: registračný súbor 

Ochrana úplne na inom princípe ako doposiaľ. Užívateľ nemusí vyplňovať žiadne 

údaje stačí výber registračného súboru. 

4.4.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy štvrtej ochrany 

Hlavný formulár Form1 ostáva bezo zmeny oproti predošlým ochranám. Zmena 

nastáva pri registračnom formulári RegistrationForm, kde sa síce nemení vzhľad ale menia 

sa komponenty. RegistrationForm obsahuje štyri komponenty. Prvá je popisok label1, ktorá 

je nadpisom. Druhá komponenta je tlačidlo okButton. Treťou komponentou je ďalší popisok 

label2. Slúži na zobrazenie zostávajúcich pokusov. Poslednou komponetou je 

OpenFileDialog. Komponenta pomocou, ktorej otvárame súbory. Názov komponenty je 

openFileDialog1. Vzhľad registračného formulára môžeme vidieť na (Obr. 11Obr. 11). 

 

Obr. 11: Vzhľad registračného formuláru RegistrationForm štvrtej ochrany 

4.4.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy štvrtej ochrany 

Logická vrstva tejto ochrany je taktiež tvorené dvoma triedami Logic 

a Registration. Diagram tried môžeme vidieť na (Obr. 12). 
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Obr. 12: Class Diagram FreqPar so štvrtou ochranou 

Logic ostáva bezo zmien a v triede Registration nastavajú nasledovné zmeny. 

Samozrejmosťou je použitie namespace System.Security.Cryptography, nakoľko budeme 

využívať kryptografiu ale potrebný bude aj ďalší namespace a to System.IO. Pomocou tohto 

jemného priestoru dokážeme pracovať so súbormi. Čo sa týka parametrov triedy ostávajú 

stále tri a to jeRegistrovane, pocetPokusov a meno. Metód obsahuje osem. Metóda Testuj 

pracuje so súbormi a kryptografiou DES. Slúži na kontrolu správnosti registračného súboru. 

Kód metódy Testuj: 

public bool Testuj(string subor) 
{ 
    try                 
    { 
        StreamReader streamReader = new StreamReader(subor); 
        meno = streamReader.ReadToEnd(); 
        string pomocnyRetazec = meno; 
        try                                                           
        { 
            meno = meno.Remove(0, 0x38);   
        } 
        catch                       
        { 
            meno = ""; 
        } 
        if (meno == "") 
        { 
            pomocnyRetazec = pomocnyRetazec.Insert(0, "0x38");      
        } 
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        pomocnyRetazec = pomocnyRetazec.Remove(38, pomocnyRetazec.Length - 38); 
        if (((KryptujDES(pomocnyRetazec)) == 

"n6oAtBbtvN2lmnwIguxE9MBZlpqdtQrf68pThEpfB8Zmzmvpu5TPPw==") 
                    && ((KryptujDES(subor.Remove(0, subor.Length - 15))) == 

"2x2S4WJlj7vAkXgGnN+WCQ=="))          
        { 
            return (jeRegistrovane = true); 
        } 
            else 
        { 
            return jeRegistrovane; 
        } 
     } 
     catch 
     { 
         MessageBox.Show("I can't open file!"); 
         return jeRegistrovane; 
     } 
} 

Metóda je verejná, návratový typ je bool a vstupný parameter reťazec subor, 

v ktorom je uložená cesta a názov súboru.  Hneď na začiatku si uvedieme, že sa pracuje 

s dvoma hodnotami a to umiestnenie, teda cesta licenčného súboru a s obsahom licenčného 

súboru. Cesta sa skracuje na posledný znak \ a názov je Licencny_subor. Obsah licenčného 

súboru musia tvoriť tri riadky: * Licencny subor * 

* Diplomka 2015  * 

meno užívateľa: cas028.  

Posledný riadok sa samozrejme mení podľa užívateľa.  

Keďže pracujeme so súbormi je potrebné využívať výnimky aby nenastal pád 

programu v dôsledku konfliktov. Prvá výnimka sa zameriava na otvorenie a načítanie 

súboru. Ak nastane problém prejde do časti catch, kde informuje o probléme užívateľa. Práca 

so súborom začína vytvorením čítača streamReader. Následne do premennej meno a 

pomocnyRetazec načítame obsah súboru. Druhá výnimka ošetruje pokus práce s reťazcom 

meno. Pokiaľ nie je možné vybrať časť reťazca od päťdesiateho šiesteho znaku po koniec 

(meno užívateľa) nastáva uplatnenie výnimky a tým vyčistenie reťazca meno. Avšak pokiaľ 

nenastane problém v premennej meno bude uložená časť reťazca a to od 56 znaku po koniec 

teda meno užívateľa (cas028). Pokračujeme testom reťazca meno, pokiaľ je prázdny tak sa 

vloží do premennej pomocnyRetazec od nultej pozície hodnota 0x38. Je to zámerne mätúce 

lebo viac krát sa využíva číselná hodnota 0x38 a neskúsených crackerov to môže zmiasť. 

Pokiaľ premenná meno nie je prázdna tak v premennej pomocnyRetazec sa odstráni časť 
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pôvodného reťazca od 38. pozície po koniec. Týmito krokmi zabezpečíme, že v premennej 

meno bude uložené meno užívateľa (cas028) a v premennej pomocnyRetazec časť obsahu 

súboru (dva riadky súboru).  

Nasleduje kontrolná rutina, pri ktorej sa porovnáva vygenerovaný reťazec pomocou 

metódy KryptujDES s parametrom pomocnyRetazec voči pevne zadanej hodnote 

(n6oAtBbtvN2lmnwIguxE9MBZlpqdtQrf68pThEpfB8Zmzmvpu5TPPw==). Hodnota vznikla 

zašifrovaním dvoch riadkov obsahu správneho registračného súboru pomocou symetrickej, 

blokovej šifry DES s kľúčom {68,105,112,108,111,109,107,65}, čo je „Diplomka“ v 

UNIKODE.  Súčasne sa kontroluje vygenerovaný reťazec metódy KryptujDES 

s parametrom subor, v ktorom je uložených posledných 15 znakov cesty súboru s inou pevne 

danou hodnotou. (2x2S4WJlj7vAkXgGnN+WCQ==). Táto hodnota vznikla zašifrovaním názvu 

registračného súboru (/Licencny_subor) pomocou DES s kľúčom 

„{68,105,112,108,111,109,107,65}“, čo je „Diplomka“ v UNIKODE. 

Pokiaľ nastane zhoda zmení sa privátna premenná jeRegistrovane na true. 

V opačnom prípade false. Druhou metódou je už spomenutá KryptujDES. Metóda slúži na 

zašifrovanie reťazca pomocou DES šifry. Kód metódy: 

private string KryptujDES(string retazec) 
{ 
    byte[] bytes = { 68, 105, 112, 108, 111, 109, 107, 65 };                                                              

DESCryptoServiceProvider dESCryptoServiceProvider = new 
                             DESCryptoServiceProvider();   
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();                                                                 

memoryStream.Flush();                                                                                 
    CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream,   

dESCryptoServiceProvider.CreateEncryptor(bytes, bytes), 
    CryptoStreamMode.Write);  
    StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(cryptoStream);                           
    streamWriter.Write(retazec);  
    streamWriter.Flush();                                                                                 
    cryptoStream.FlushFinalBlock();                                                       
    return Convert.ToBase64String(memoryStream.GetBuffer(), 0, 

(int)(memoryStream.Length)); 
}     

Metóda má privátny modifikátor, návratový typ string a vstupný parameter reťazec 

určený na zašifrovanie, dátový typ string. Nasleduje definícia a deklarácia premennej bytes 

dátového typu pole bytov. Do ktorej priradíme číselné hodnoty pre jednotlivé byty. Číselná 

hodnota predstavuje slovo DiplomkA v unikóde UTF-8 jedná sa o key. Pomocou ďalšej 

inštrukcie vytvoríme objekt pre prístup ku kryptografickému algoritmu DES. Nasleduje 

vytvorenie miesta pre dátový tok v pamäti, ktorý následne vyčistíme tak aby bol prázdny. 
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Dostávame sa k vytvoreniu toku cryptoStream, ktorý zabezpečí spojenie jednotlivých 

parametrov na dosiahnutie transformácie šifrovania pomocou algoritmu DES. Súčasťou je 

aj vytvorenie šifrovača s key a inicializačným vektorom IV, pomocou metódy 

CreateEncryptor(bytes, bytes). Inicializujeme novú inštanciu triedy StreamWriter pre dátový 

prúd cryptoStream, pri ktorej pomocou metódy Write(retazec) prevedieme šifrovaciu 

transformáciu. Výsledok transformácie bude uložený v dátovom prúde pamäti 

memoryStream. Nasleduje vymazanie zapisovača streamWrite. Taktiež aktualizácia 

dátového toku s vyrovnávacou pamäťou a vymazanie vyrovnávacej pamäte pomocou 

príkazu  cryptoStream.FlushFinalBlock(). Ako posledné je konverzia výsledku uloženého 

v dátovom toku pamäte na string. [11],[13],[14],[15],[16],[17] 

Ostatne funkcie sú totožné s predošlými ochranami teda JeRegistrovane(), 

NastavPocetPokusov(), VratPocetPokusov(), Odober() a ZistiMeno(). 

4.4.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy štvrtej 
ochrany 

Hlavný formulár Form1 ostáva bez zmien. V registračnom formulári 

RegistrationForm nastáva zmena obslužnej metódy udalosti. Nakoľko pracujeme 

s komponetou OpenFileDialog zmení sa obslužná metóda, ktorá zabezpečuje stlačenie 

tlačidla okButton. Kód obslužnej metódy: 

public void okButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        string subor = openFileDialog1.FileName; 
        label2.Text = registracia.VratPocetPokusov().ToString(); 
        if (registracia.Testuj(subor)) 
        { 
        ... 
        } 
    } 
} 

Po stlačení tlačidla sa nám otvorí dialógové okno, v ktorom si užívateľ vyberie 

registračný súbor. Ak výber prebehne korektne do premennej subor sa načíta cesta k 

registračnému súboru. Ostatné ostáva ako pri predošlých ochranách.  

Ako môžeme vidieť jedná sa o iný druh ochrany ako doposiaľ. Výhodou je, že 

užívateľ nemusí zadávať žiadne registračné údaje. Stačí vybrať registračný súbor. Jedná sa 
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o veľmi dobrú ochranu, ktorú crackeri nemajú radi, nakoľko sa veľmi tažko tvorí obsah 

registračného súboru. Hodnotenie 3/10. 

4.4.4 KeyGen štvrtej ochrany 

 Pre pohodlné vytváranie registračných súborov som vytvoril aj keygen. Platí to čo 

doposiaľ, jednoduchá aplikácia, ktorá má funkčný kód priamo v obslužných metódach 

udalostí. Keygen štvrtej ochrany možeme vidieť na (Obr. 13).  

 

Obr. 13: Vzhľad keygenu štvrtej ochrany 

Keygen tvoria štyri komponenty. Jeden popisok textboxu, jeden textBox na 

zadávanie mena a dve tlačidla. Tlačidla vyvolávajú dve udalosti a to stlačenie tlačidiel 

button1 a button2. Kód obslužnej metódy stlačenia tlačidla button1: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string meno = textBox1.Text; 
    if (meno == "") 
    { 
       MessageBox.Show"      Please enter a name"); 
    } 
    else 
    { 
       string cestaSuboruLicencie = Environment.CurrentDirectory.ToString() +   
          "\\Licencia"; 
       string cestaLicencnehoSuboru = Environment.CurrentDirectory.ToString() +    
          "\\Licencny_subor"; 
       Try 
       { 
          StreamReader streamReader = new StreamReader(cestaSuboruLicencie); 
          StreamWriter streamWriter = new StreamWriter(cestaLicencnehoSuboru); 
          streamWriter.Write(streamReader.ReadToEnd() + "meno užívateľa: " + meno);             
          streamWriter.Close(); 
          MessageBox.Show("          Created !"); 
       } 
       catch   
       { 
          MessageBox.Show("I can't open licence file!"); 
       } 
    } 
}   
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Definujeme trojicu stringov a to meno, do ktorej sa vloží zadané meno pre licenciu. 

Toto zadané meno nesmie byť prázne, ak je tomu tak upozorní nás na to správa.Nasleduje 

string cestaSuboruLicencie, do ktorej vloží cestu spustenej aplikácie ku ktorej pridáme 

názov Licencia. Tak nám vznikne cesta k šablóne Licencia. S licenčným súborom 

postupujeme podobne ako so šablónou, teda k ceste spustenej aplikácie pridáme reťazec 

Licencny_subor. Obe tieto riešenia adresácie sú vytvorené pre pohodlie tvorby nových 

licenčných súborou. Nakoľko sa nemusíme starať kde sú jednotlivé súbory uložené, vždy sa 

budú čítať a vytvárať pri spustenom keygene. Nasleduje práca so súbormi a preto celé telo 

vložíme do podmienky. V prípade ak nastane konflikt vypíše sa správa o neúspechu. Ak 

nenastane žiaden problém tak vytvoríme najprv čítač streamReader a potom zapisovač 

streamWriter. Čítač načíta obsah šablóny zo súboru Licencia. Zapisovač otvorí nový súbor 

Licencny_subor a zapíše doň streamReader. Ďalej pripíše reťazec “meno užívateľa: “ 

a obsah premennej meno. Zapisovač sa ukončí a pošle sa správa o vytvorení. Druhá obslužná 

metóda ukončí aplikáciu pomocou metódy Close(). 
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4.5 5. ochrana: trial 

Poslednou ochranou je často využívaný trial. Jedná sa o typ ochrany, pri ktorej je 

software plne funkčný so všetkými časťami avšak len po určitú dobu. Po uplynutí času buď 

prestane fungovať úplne alebo čiastočne. Ja som do tejto ochrany zakomponoval aj 

registráciu pomocou mena a hesla, ktorá využíva hash funkciu MD5. Znamená to, že je 

možné aplikáciu zaregistrovať aj počas plynutia trialu ale aj po uplynutí skúšobnej doby.   

4.5.1 Návrh a realizácia prezentačnej vrstvy piatej ochrany 

V hlavnom formulári Form1 nastávajú zmeny spojené s použitím časovača. 

Pribudla nová komponenta Timer. Krok časovača nastavíme na hodnotu 1000 ms. Ďalšie 

nové komponenty potrebné k časovaču sú popisky label2 a label3. Popisok label2 slúži na 

zobrazenie zostávajúceho času skúšobnej doby. Popisok label3 ja nadpis k labelu2 s textom 

TRIAL:.Doplnené komponenty môžeme vidieť na (Obr. 14).  

 

Obr. 14: Vzhľad FreqPar trial s časovačom 

Registračný formulár RegistrationForm je totožný s registračným formulárom tretej 

ochrany (Obr. 8), kde sa taktiež využívalo na registráciu meno a heslo. 

4.5.2 Návrh a realizácia logickej vrstvy piatej ochrany 

Aplikácia obsahuje dve triedy a to triedu Logic a triedu Registration presne ako 

v predošlých príkladoch. Vzniknuté zmeny môžeme vidieť v diagrame tried (Obr. 15). 
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Obr. 15: Class Diagram FreqPar s piatou ochranou 

Trieda logic rieši funkcionalitu aplikácie a ostáva bezo zmien. Trieda Registration 

má na starosti funkcionalitu registrácii a nastávajú v nej zmeny v podobe nových metód. Aj 

v tomto príklade využívame namespace System.Security:Cryptography aby sme mohli 

využívať kryptografické metódy. Trieda Registration rovnako ako predošlé ochrany 

obsahuje tri privátne parametre. Zmena nastáva pri metóde Testuj. Kód metódy Testuj: 

public bool Testuj(string meno, string heslo) 
{ 
    this.meno = meno;            
    if (String.Compare(heslo, KodujHeslo(meno), false) == 0) 
    {                  
        return (jeRegistrovane = true); 
    }          
    return jeRegistrovane;           
} 

Je to už známa metóda, ktorá prevádza kontrolu správnosti hesla na základe mena. 

Ako prvé priradí hodnotu premennej meno predanú pomocou parametra metódy privátnej 

premennej meno v triede. Nasleduje porovnávanie zadaného a vygenerovaného hesla. Ak je 

zhoda nastaví privátnu premennú jeRegistrovane na hodnotu true. V opačnom prípade ostáva 

nezmenená. 

Môžeme vidieť, že metóda Testuj využíva ďalšiu metódu a to KodujHeslo. Táto 

metóda slúži na generovanie hesla na základe zadaného mena. Kód metódy KodujHeslo: 
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private string KodujHeslo(string meno) 
{                             
    string retazec = ""; 
    byte[] hash = new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes 

(meno)); 
    for (int index = 0; index < hash.Length; index++) 
    { 
        retazec += hash[index].ToString("x2").ToLower();                                
    } 
    return OdstranPismeno(retazec);                                                         
} 

Metóda je privátna s návratovým typom string a vstupný parameter je zadané meno. 

Nasleduje definovanie a vyčistenie premennej retazec. Následne inicializujeme novú 

inštanciu hash funkcie MD5, ktorá vytvorí hodnotu otlačku na základe výpočtu bytového 

poľa. Bytové pole vznikne prekódovaním reťazca meno na Unikód UTF-8. Pri zadanam 

mene cas028 sa výsledný otlačok nachádza v bytovom poli inštancie hash. Prevedie cyklus 

for, ktorým prekonvertuje obsah bytového poľa hash do hexadecimálnej sústavy a uloží 

výsledok do premennej retazec. Teda pôvodne premenná hash obsahovala tieto hodnoty: 

[231,73,146,188,78,38,193,96,203,168,69,169,104,206,116,228], a po konverzii do 

hexadecimálnej sústavy premenná retazec obsahuje hodnotu 

“e74992bc4e26c160cba845a968ce74e4”. Súčasťou tejto konverzia je aj zmenšenie písmen. 

Ako posledné sa volá metóda OdstranPismeno, po ktorej sa vracia návratová hodnota. [18] 

Spomenuli sme metódu OdstranPismeno. Táto metóda zo zadaného parametru, 

ktorý je string odstráni všetky písmená a ponechá len číselnú hodnotu. Teda spôsobí, že 

z hash otlačku nema v hexadecimálnej podobe vylúči alfanumerické znaky. Kód metódy 

OdstranPismeno:  

private string OdstranPismeno(string retazec) 
{ 
    List<char> list = new List<char>((IEnumerable<char>)retazec);                               
    for (int index = 0; index < list.Count; ++index) 
    { 
        if ((int)list[index] >= 65 && (int)list[index] <= 122)                                        
        { 
            list.RemoveAt(index);                                                                                    
            index--; 
        } 
    } 
    retazec = ""; 
    foreach (char znak in list) 
    { 
        retazec += znak; 
    } 
    return retazec; 
} 
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Privátna metóda s návratovým typom string a vstupným parametrom retazec, 

dátového typu string. Vytvorí novú inštanciu zoznamu objektov s parametrom char, ku 

ktorým je možné pristupovať pomocou indexu. Následne zoznam naplní zadanou kolekciou, 

ktorú reprezentuje premenná retazec. Veľkosť zoznamu sa prispôsobí dĺžke premennej 

retazec. Pomocou cyklu for postupne prejde celým zoznamom a skontroluje všetky objekty. 

Ak objekt je v rozsahu číselných hodnôt 65 až 122 teda ascii odpovedá malé písmeno a až 

z, tento objekt sa zo zoznamu vylúči a dekrementuje sa aj index. Nasleduje vymazanie 

premennej retazec a postupné načítanie jednotlivých objektov zo zoznamu do premennej 

retazec za pomoci cyklu foreach. Cyklus foreach nám prechádza jednotlivými objektami  

v zozname od prvého až po posledný. Posledným príkazom sa navráti hodnota premennej 

retazec. [19] 

4.5.3 Prepojenie prezentačnej a logickej vrstvy piatej 
ochrany 

Konštruktor hlavného formuláru Form1 doplníme o spustenie časovača. 

Zabezpečíme to ak po inicializácii komponent pridáme príkaz casovac.Enabled = true. 

S časovačom je spojená aj obsluha časovača, tú zabezpečuje obslužná metóda po uplynutí 

časového kroku. Kód obslužnej metódy:  

private void casovac_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    label2.Text = (int.Parse(label2.Text) - 1).ToString(); 
    if (int.Parse(label2.Text) == 0)                          
    { 
        substitutButton.Visible = false; 
        pictureBox2.Visible = false; 
        label2.Visible = false; 
        label1.Visible = true; 
        label3.Visible = false; 
        casovac.Stop();                                       
    } 
} 

Metóda slúži na zobrazovanie zostávajúceho času skúšobnej doby. Po každom 

uplynutí jednej sekundy sa spustí táto metóda a zobrazí ostávajúci čas v komponente label2. 

Číselná hodnota sa získava z vlastnosti Text popisku label2. Táto hodnota je nastavená na 

20 ale nie je to číslo, jedná sa o string. Je potrebné túto hodnotu prekonvertovať na int. 

Dosiahneme to pomocou parsovania. Následne sa odčíta číslo jedna, prekonvertuje sa na 

string a odošle sa do popisku label2.  Pomocou podmienky testujeme či uplynula skúšobná 

doba ak áno nastaví sa vlastnosť Visible na opačnú hodnotu ako momentálne je u komponent 
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substitutButton, pictureBox2, label1, label2 a label3. Taktiež sa zastaví časovač metódou 

Stop().  

Pri obslužnej metóde výberu voľby HelpRegistration z hornej lišty dochádza 

k zmene vplyvom časovača. Pri vytváraní novej inštancie RegistrationForm musíme pridať 

do parametrického konštruktora k parametrom registracia, substitutButton, label1, 

pictureBox2, label2, label3 aj parameter casovac. Potom začiatok obslužnej metódy bude 

vyzerať nasledovne: 

public void registrationToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    RegistrationForm registrationForm = new RegistrationForm(registracia,   

substitutButton, label1, pictureBox2, label2, label3, casovac); 
... 

} 

Po predaní pomocou parametrického konštruktora sa zmemí počet lokálnych 

referenčných premenných. Z počtu štyri sa dostávame na počet sedem. Pribudnú nasledovné: 

private System.Windows.Forms.Timer casovac; 
       private System.Windows.Forms.Label labelPomocna2; 

  private System.Windows.Forms.Label labelPomocna3; 

Následne v konštruktore priradíme príslušné parametrické premenné lokálnym 

premenným triedy. Potom nám už ostáva len obslužná metóda tlačidla okButton vo formulári 

RegistrationForm. Kód obslužnej metódy: 

public void okButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string meno = textBox1.Text; 
    string heslo = textBox2.Text; 
    label3.Text = registracia.VratPocetPokusov().ToString(); 
    if (registracia.Testuj(meno, heslo)) 
    { 
        label3.Text = null; 
        MessageBox.Show("      Successful registration ", "Registrered"); 
        casovac.Stop();                 
        labelPomocna1.Visible = false; 
        labelPomocna2.Visible = false; 
        labelPomocna3.Visible = false; 
        pictureBox2.Visible = true; 
        substitutButton.Visible = true;                 
        Close(); 
    } 
    ... 
} 

Pri tejto obslužnej metóde všetko ostáva ako pri tretej ochrane pomocou mena 

a hesla až na pár akcii po úspešnej registrácii. Kde sa najprv zastaví časovač a následne sa 

zmení vlastnosť Visible u komponent labelPomocna1, labelPomocna2, labelPomocna3 na 
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hodnotu false, ktoré sa skryjú. Pri komponentách pictureBox2 a substitutButton na hodnotu 

true, ktoré sa zviditeľnia. 

4.5.4 KeyGen piatej ochrany 

Keygen pre trial ochranu slúži na generovanie hesla na základe zadaného mena. 

Princíp funkcie je totožný s ochranou treťou avšak kód obslužných metód sa mení. Keygen 

tvoria tri komponenty (Obr. 16). TextBox1 slúži na zadávanie mena, textBox2 je výstup 

generovaného hesla a tlačidlo exit. Obslužné metódy sú dve a jedna privátna metóda. Prvá 

obslužná metóda má na starosti zmenu v textBoxe1.  

Kód obslužnej metódy: 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text)) 
    {                 
        string retazec = "";     
        byte[] hash = new MD5CryptoServiceProvider().ComputeHash 

(Encoding.UTF8.GetBytes(textBox1.Text)); 
        for (int index = 0; index < hash.Length; index++) 
        { 
            retazec += hash[index].ToString("x2").ToLower();                            
        }                     
        textBox2.Text = OdstranPismeno(retazec);                                                    
      } 
} 

V podstate sa jedná o rovnaký prepočet ako pri ochrane až na prvotnú podmienku, 

ktorá zisťuje či nie je textBox1 prázdny. Ak áno vykoná sa prázdny cyklus. V opačnom 

prípade prevedie generovanie hesla aj s privátnou metódou OdstranPismeno a výsledok 

odošle na výstup obrazovky v komponente textBox2.  

Druhou obsluhou udalosti je metóda stlačenia tlačidla exit, ktoré ukončí aplikáciu. 

 

Obr. 16: Keygen piatej ochrany 
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5 ZÁVER 

Diplomová práca sa venovala zabezpečeniu autorských práv proprietárneho 

softwaru. V prvej časti práce boli vysvetlené základné pojmy a rozdelenie technického 

zabezpečenia. Jedná sa o súčasný prehľad používaných typoch ochrán s ich výhodami ale i 

nevýhodami. 

Druhá kapitola sa venovala legislatívnemu zabezpečeniu autorských práv. Boli 

predstavené právne pojmy a rôzne formy licencii. S toho pramenia aj odlišné osobnostné 

a majetkové práva na software. Kapitola podáva určitý komplexný pohľad na trend vývoja 

a patentovateľnosti softwaru vzhľadom na legislatívu. 

Práca pokračovala návrhom a realizáciou ukážkovej aplikácie,  ktorá v prvotnej 

fáze bola bez zabezpečenia, teda freeware. Následne nám táto aplikácia poslúžila na 

implementáciu jednotlivých ochrán. Aplikácia je jednoduchá avšak na splnenie stanovených 

cieľov postačujúca. Návrh a realizácia prebehla podľa dobrých zvykov, kde bola oddelená 

prezentačná vrstva od logickej vrstvy. Tým sa dosiahla žiadaná vlastnosť jazyka C#, a to 

znovu použiteľnosť kódu, tried.  

Poslednou časťou práce bol návrh a realizácia viacerých typov ochrán. Postupne 

bol prestavený detailný návrh a realizácia piatich odlišných typov ochrán a ich 

implementácia do ukážkovej aplikácie. Jedná sa o najpoužívanejšie typy ochrán. Pracovalo 

sa z vyspelými kryptografickými riešeniami ako sú hash SHA1, MD5 alebo šifra DES. 

Samozrejme sa nejedná o neprekonateľné ochrany skôr o akademickú ukážku problematiky. 

Je zrejmé, že každú s týchto ochrán je možné naprogramovať inak, lepšie, odolnejšie. Takéto 

vylepšenia dosiahneme napríklad zložitejšími výpočtami použitím rôznych jednocestných 

funkcii. Ďalším vylepšením môže byť použitie častejších kontrolných rutín alebo použitím 

iných techník, ktoré zvýšia bezpečnosť. Pri jazyku C# sa často používa obfuscator. Platí ale, 

že všetko s mierou. Každú ochranu treba navrhovať na špecifické požiadavky softwaru 

a hlavne záleží od fantázie a zručnosti programátora. Treba si uvedomiť, že žiadna ochrana 

nie je neprekonateľná, záleží len na čase po ktorý dokáže odolávať útokom. Na poli 

proprietárneho softwaru nastáva nekonečný boj medzi programátormi ochrán a crackermi. 

Veľkou pomocou pri tvorbe ochrán bol web Microsoft Developer Network.       

Dúfam, že mnou zapracované informácie o zabezpečení proprietárneho softwaru 

budú prínosom a ciele tejto diplomovej práce boli týmto splnené.             
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