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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je specifikovat možnosti podvádění studentů při zápočtových  
a zkouškových testech probíhajících online na počítači a obrany proti nim.  
V první části je proveden podrobný rozbor problematiky s ohledem na možnosti obrany.  
V druhé části je nastíněn návrh řešení, na který navazuje část třetí - praktická ukázka řešení.   

Abstract 

The objective of this diploma thesis is to specify options cheating students in compensatory 
examination and tests going online on a computer and defenses against them. In the first part 
will be a detailed analyzed the problems with regard to the possibility of defense. The second 
part outlines the proposed solution, which builds on Part Three - practical examples. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Profesor Profesor – administrátor nastavení 

Student  Uživatel – používající omezení systémů 

Login Uživatelské jméno 

Testeři Lidé testující výslednou implementaci řešení 

USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 

MHz Megahertz 

MB Megabajt 

GB Gigabajt 

LiveCD Spustitelný  operační systém na CD  

Gnome GNU Network Object Model Environ – prostředí pracovní plochy pro 
moderní uniové systémy s instalováným X serverem  

KDE Desktopové pracovní prostředí pro Linuxové systémy 

MMC Microsoft Management Console – konzola pro správu 

INI Koncovka konfiguračního souboru 

VLAN Virtual Local Area Network 

LAN Local Area Network 

HKCR Hkey_classes_root – Administrátorský kořenový klíč 

HKCU Hkey_current_user – Kořenový klíč aktuálně přihlášeného uživatele 

HKLM Hkey_local_machine – Hardwarové profily  

HKU Hkey_users – Profily všech uživatelů na daném PC 

HKCC Hkey_current_config – Konfigurace a hardware uživatelů 

Http Hypertext Transfer Protocol Secure 

GUI Graphical User Interface 

CD Compact Disk 

DVD Digital Video Disk 

Xfce  XForms Common Environment 

Xfce GP XForms Common Environment Goodies Project 

OLE Object Linking and Embedding, komunikace mezi aplikacemi, vyvinuto 
firmou Microsoft 

OS Operační systém 

Localhost Odkaz na právě používaný počítač 

ACL Access Control List 
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1. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma „Možnosti a omezení počítačového prostředí při 
online zápočtových a zkouškových testech pro minimalizaci podvodů ze strany studentů“  
V této diplomové práci se budu zabývat návrhem a implementací samotného 
omezení.Výsledkem bude funkční nastavení s co možná nejlepšími možnostmi a ochranou před 
různými pokusy o prolomení. 

S podvody ve škole se setkal každý z nás, až už jsme sami při testech a zkoušení podváděli sami 
nebo z pozice kantora různé podvody víceméně úspěšně odhalovali. Podvody, taháky  
a různé pomůcky se objevují na všech stupních školství, od základní školy ve formě papírových 
taháků po školy vysoké, kde se lze setkat se sofistikovanějšími nástroji ve formě různých 
elektronických pomůcek, využívání smartphonů, online služeb a komunikátorů přes síť Internet 
atd. Žák nebo student si dopomáhá ať už z pozice, že se nic nenaučil nebo z obavy, aby 
nezapomněl na něco důležitého. Psychologii podvodů se ale v této práci zabývat nebudeme. 

Samotné téma bylo pro mě lákavé především z důvodu zjištění a posléze případného co možná 
nejlepšího omezení a zprůhlednění online testování studentů. 

Cílem mé práce je představit různé možnosti elektronického zkoušení a možnosti jak při nich 
podvádět, návrh řešení a srovnání s jinými programy a možnostmi, jak tento nešvar omezit.   
Obdobných aplikací existuje velké množství. Dle mého názoru nejzajímavější z těchto aplikací 
chci analyzovat a zdůraznit  především ty, které jsou jednoduché co do ovládání a co možná 
nejpřehlednější a to jak pro učitele, tak pro samotné studenty.  

V praktické části vytvořím vlastní návrh aplikace, respektive dva návrhy – pro operační systém 
Windows a pro operační systém na bázi Linuxu -  systém CentOS. 

Po přečtení této diplomové práce by měl mít čtenář více informací o typech elektronického 
testování, možnostech, jak potlačit podvody při vyplňování různých testů a aby i on sám díky 
programátorské příručce pochopil, jak je možné potlačit některé funkce systému a pomoci tak 
k průhlednému testování studentů. Pro skupinu učitelů či profesorů vytvořím uživatelskou 
příručku pro rychlé a bezproblémové  ovládaní vlastního návrhu aplikace omezující 
funkcionality operačních systémů s ohledem na zamezení těmto podvodům.  
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2. Specifikace zadání 

2.1. Zjištění součastného stavu a rozbor situace při testování 

Smyslem této práce je vytvořit účinné řešení proti možnému podvádění při testování studentů. 
V této úvodní části bude nastíněn součastný stav a jeho rozbor. Přesněji zde budou  postupně 
popisovány jednotlivé možnosti testování. Výsledkem má být reálný návrh řešení, který bude 
rozvinut v následujících kapitolách 

Důraz bude kladen především na funkčnost našeho omezení a na to, aby se uživateli co nejvíce 
znemožnila snaha toto nastavení prorazit. Mé řešení je v součastné době jediné svého druhu a to 
především díky kombinaci zákazu Editoru „Zásady skupiny“ a modifikací registrů v systému 
Windows.  

Návrh řešení pro systém Linux bude mírně odlišný. Vytvořím upravenou distribuci (která bude 
založena na operačním systému CentOS), a která bude uložena na USB disku. Po spuštění 
počítače se nastartuje operační systém umožňující uživateli pohyb pouze v rámci webového 
prohlížeče bez možnosti libovolného přecházení na různé webové stránky a také neumožní 
žádné změny v nastavení samotného operačního systému. 

2.2. Pro koho bude určeno řešení zabezpečení  

Samotné řešení zabezpečení testování bude určeno pro dvě základní skupiny uživatelů. Jedna 
skupina budou zkoušející (profesor), druhá studenti. Níže budeme specifikovat jednotlivé role  
a také to, jaký vliv budou mít jednotliví uživatelé  na testování. Nejedná se zde o aplikaci, ale  
o omezení.  

První rolí a zároveň rolí hlavní je role Profesora - Administrátora (dále jen „Profesor“). Druhou 
rolí je Student – Uživatel (dále jen „Student“). Tyto role budou nyní specifikovány a bude 
uvedeno, jaké funkce  při daném nastavení systému vykonávají. 

•  Profesor – jak již napovídá název, jedná se o hlavní skupinu . Profesor bude mít možnost 
zablokovat nejrůznější dostupné funkce, které tedy nebudou pro uživatele skupiny Student 
dostupné během testu. Všechny skripty našeho programu budou určeny pro skupinu Student. 
Dle rozepsané funkčnosti v kapitole níže Nastavení registrů – pro operační systém Microsoft 
Windows, bude moci Profesor kdykoli jasně definovat, které funkcionality OS budou povoleny 
a které zakázány. 

Taktéž v operačním systému Linux budou všechny zásadní funkčnosti systému zakázány stejně 
jako v u systému Windows. Profesor tak bude mít možnost zaměřit se na jiné formy možného 
podvodu než jsou ty které může student používat při online testování. Důležitou součástí mého 
návrhu bude také možnost, před i během testu změnit studentům možnost přístupu na 
internetové stránky. Profesor tedy může kdykoli provést změnu, ihned jakmile student provede 
restartování webového prohlížeče najede i nová stránka, na kterou bude mít student přístup. 

•  Student – Tato role je v našem nastavení čistě uživatelská. Nemá žádné funkční náležitosti  
a je zde pouze pro informaci. Nebudou umožněny žádné možnosti nastavení systému, resp. 
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stěžejní  možnosti nastavení systému, popřípadě při odhlášení se ze systému (OS) bude 
provedena jeho dekonfigurace do původního stavu.  

Musíme tedy také vzít v potaz to, že ihned po testu může následovat další činnost na počítači  
a bude nutné funkčnost počítače pro kompatibilitu s jinými programy zase co možná nejrychleji 
a především snadno uvést do původního stavu. Student se po zkoušce odhlásí (jediná funkce 
našeho návrhu), zadá svůj login a heslo a přihlásí se. Tím bude ihned po zkoušce schopen mít 
plně funkční operační systém. 

To samozřejmě platí pro část návrhu pro OS Windows, návrh pro OS Linux (CentOS) bude jak 
již bylo řečeno vycházet z upravené distribuce použitelné právě jen pro daný účel testování. 

2.3. Vstupy  

• Možnost přístupu na internet přes prohlížeče tři nejznámější prohlížeče (OS Windows) 
a jeden u OS CentOS, 

• Možnost přihlášení a odhlášení se do systému pod loginem na zkoušení. 
• Možnost přihlášení a odhlášení se ze systému pod svým loginem pro další práci. 

2.4. Výstupy 
• Možnost omezení funkce Ctrl + Alt + Del. 
• Možnost omezení prohlížení webových stránek mimo výjimky (možná změna 

v operačním systému Linux). 
• Omezení nabídky Start. 
• Omezení správce úloh. 
• Omezení plochy uživatele. 
• Zákaz Ovládacích panelů. 
• Zamezit možnost nahrávání souboru přes USB 
• Zákaz celkové administrace PC. 

2.5. Vize aplikace  
Aplikace musí splňovat následující požadavky pro funkčnost: 
 
OS Windows  

• Po spuštění operačního systému bude spuštěn webový prohlížeč (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox nebo Google Chrome) v kioskovém módu. 

• Zablokován přístup na všechny webové stránky mimo stránku s testem zápočtu či 
zkoušky. 

• Na ploše budou zablokovány veškeré odkazy (např. Tento počítač, Dokumenty apod.), 
studentovi nebude povolena manipulace s těmito odkazy.  

• Bude zakázána příkazová řádka, panel nástrojů. 
• Student nebude mít možnost počítač vypnout či restartovat OS, jedinou funkcí, kterou 

bude moci provést je odhlášení se (ihned poté následuje smazání plochy – OS Windows 
seznámíme jaké možnosti podvodů při elektronickém zkoušení existují a zda již 
v součastné době máme možnost omezit tyto aktivity jinými programy 

 



 

 
 

4 

Linux  
• Po spuštění operačního systému bude provedeno automatické přihlášení studenta 

k systému a bude spuštěn webový prohlížeč (Mozilla Firefox) v kioskovém módu. 
• Zablokování funkčního spojení kláves Ctrl + Alt + Del. 
• Zablokování vypnutí kioskového módu i webového prohlížeče Mozilla Firefox. 
• Zablokování možnosti vypnutí aplikace funkčními klávesy Alt + F4. 
• Zákaz přístupu na jakékoliv internetové stránky, které se netýkají testu. 
• Možnost Profesora měnit adresu stránek s testem kdykoli během testování. 
• Možnost pro Studenta kombinací kláves Ctrl + Alt + Backspace restartovat přihlášení   

k X serveru a obnovení systému, tím také obnovení aktuálního nastavení prohlížeče 
(úvodní webové stránky aplikace, pokud byla změněna). 

 

 
Oba systémy mají jak společné tak rozlišné funkce. V následujících kapitolách si ještě potřebné 
funkce rozepíšeme. 

2.6. Nefunkční požadavky 

Návrh řešení je určen pro elektronické testování a je určen jako pomoc profesorům ve snaze 
zabránit podvodům při testování. V současné době (jak již bylo uvedeno) existuje celá řada 
možností podvádění (např. pomocí smartphone, tabletů apod.) , nicméně tyto nebudou brány 
v potaz a řešení se bude přímo zaměřovat na testování prostřednictvím počítače. Řešení zároveň 
nebude nikterak narušovat soukromí studentů (např. logováním prováděných činností, 
odchytávání stisknutých kláves apod.) nebo znepříjemňovat poctivým studentům zkoušku. 

2.7. Určeno pro uživatele 

Každý profesor bude se systémem seznámen. Zároveň bude vytvořena uživatelská příručka ve 
které budou popsány jednotlivé postupy pro uživatelskou skupinu Profesor. Zároveň zde bude  
uveden i popis konečného prostředí pro uživatelskou skupinu Student. Této skupině bude 
povoleno  pouze vyplnit zkoušku a v uživatelské příručce bude popsáno, co vše je v systému 
zakázáno. Příručka bude publikována společně s aplikací a zároveň bude také jako příloha na 
CD. Každé z řešení pro operační systém Windows XP resp. 7 a operační systém Linux 
(CentOS) bude mít svou vlastní uživatelskou příručku.  

2.8. Určeno pro programátory  

Pro programátory bude sloužit přesně popsána a definována dokumentace – programátorské 
příručka  (také jako příloha na CD)  tak, aby poskytla programátorovi dostatečné informace pro 
zorientování se v dané problematice. Programátorská příručka bude sepsána pro systémy 
Windows XP a Windows 7 a zvlášť také pro operační systém Linux. 

2.9. Funkčnost – Hardware, Software 

Aplikace (omezení) ke svému spuštění nebude potřebovat zásadně výkonný hardware. V otázce 
softwaru je tato situace obdobná s tím, že bude přesně v dalších částech specifikováno, pro jaký 
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systém a internetový prohlížeč je aplikace primárně určena. Pro informaci uvedeme doporučený 
hardware a software, který je určen pro operační systémy Windows XP, Windows 7 a Linux. 

Hardware Windows XP1: 

PC s procesorem minimálně 233 MHz (nejlépe 300MHz a více) 

Paměť 64 MB (nejlépe 128 a více) 

Minimálně 1,5 GB volného místa na disku 

Klávesnice, myš, grafický adaptér, monitor 

Software: Windows XP,  

Hardware Windows 72: 

PC s procesorem minimálně 1 GHz a více 

Paměť 1 GB (pro 32bitový systém) ; 2 GB (pro 64bitový systém) 

Minimálně 16 GB volného místa na disku (pro 32bitový systém) ; 20 GB (pro 64bitový systém) 

Klávesnice, myš, grafický adaptér, monitor 

Software: 

Microsoft Windows 7,  DirectX 9 s ovladačem WDDM 1.0 nebo vyšším 

Hardware Linux CentOS3: 

PC s procesorem minimálně 1 GHz a více 

Paměť 512 MB 

Minimálně 3 GB volného místa na disku 

Klávesnice, myš, grafický adaptér, monitor 

Software: 

Linux CentOS  

2.10. Funkčnost webové aplikace 

2.11. Testování aplikace 

Testování mého návrhu a implementace řešení bude prováděno několika kolegy a známými  
(z Vysoké školy Báňské a z mého okolí) - dále „testeři“. Testeři dostanou modifikaci  
k prozkoušení, budou mít možnosti ohodnotit, poukázat na případné chyby a případně 
navrhnout vylepšení tak, aby byl systém pro zabezpečení online testování více efektivní.  
K vyhodnocení, k zaznamenání všech kladů a záporů bude sloužit krátký dotazník, ve kterém 
budou moci uživatelé poukázat na silné a slabé stránky řešení. Tyto odpovědi budou v závěru 
zpracovány a výsledek bude uveden v příloze této diplomové práce.  

                                                      
1 http://support.microsoft.com/kb/314865/cs  
2 http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/products/system-requirements  
3 http://www.linuxexpres.cz/distribuce/centos  
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Informace pro uživatele, kteří budou testovat zabezpečení online testování: 

Každý tester bude mít k dispozici elektronický dokument s popisem řešení a bude mít za úkol 
řešení prolomit a výsledky svého zjištění zaznamenat do výše zmiňovaných dotazníků.  Tyto 
budou na konci dokumentu. Vyplněné dotazníky budu analyzovat a vyhodnocení bude součástí 
této práce. Dobu testování a termín odeslání výsledků jsem stanovil na 1 týden.  
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3. Podvody při zkouškách  

Existuje mnoho možností, jak lze podvádět při testech a zkouškách. V prvé řadě je důležité 
specifikovat, o jaký druh zkoušky se jedná. Zkoušky můžeme rozdělit do dvou skupin podle 
způsobu jejich zpracování a to na  Ústní zkoušku a zkoušku písemnou. V našem případě nás 
bude zajímat pouze druhá možnost a to písemná zkouška, kterou lze dále dělit na dvě 
podskupiny: 

• Písemné testy – testy psané na papír 
• Elektronické testy – testy psány na počítači  

Tyto skupiny obsahují každá své vlastní specifikum,  Jedna se píše na papír a jiná probíhá 
pomocí počítače formou vyplňování různých testů. Možnosti jak podvádět jsou však velmi 
podobné. Základním typem podvodu se kterým se každý z nás alespoň jednou v životě setkal je 
opisování. Opisovat může student od souseda nebo z taháku. Pokud se zaměříme na tahák, 
uživatel jej může mít kdekoli a téměř v jakékoliv podobě. Na internetu narazíme na různé 
propisky, tužky a jiné psací potřeby které mají již zabudovaný papír na tahák. Taková možnost 
jen studenty podporuje v tom, aby podváděli. Jedinou možnou, jak písemným tahákům zabránit 
je kontrola, ale i tato možnost, jak nepoctivce vystopovat není dokonalá. 

Další možností, která se velmi těžce eliminuje je, když student radí sousedovi ústně. 
V takovýchto případek pak nezbývá nic jiného, než znovu a dokola studenty kontrolovat  
a hlídat. Pokud si projdeme jednotlivé možnosti jak testovat uživatele, zjistíme,  
že nejbezpečnější formou zkoušení a testování je ústní zkouška, hned za ní písemná zkouška na 
papír a poté až testování přes počítač. Ne vždy však tato posloupnost platí. Jednoznačně však 
můžeme říct, že možností jak podvádět při testování prováděných na počítači je nejvíc. Jestliže 
však řekneme, že součastný trend, jak studenty testovat je právě v podobě elektronických  
testů, je nasnadě i to, aby vznikla možnost, jak nepoctivost a podvodníky co nejvíce eliminovat.  

Pokud se tedy podíváme na elektronické testy a na možnosti podvádění, můžeme vidět i nové 
způsoby podvodu. Pokusíme se je shrnout a co nejvíce rozebrat. Budeme však brát v potaz 
i aktuální možnosti jak podvádět, protože i možnost jak podvádět se stejně jako vše ostatní 
hodně vyvíjí. 

3.1. Možnosti podvodu u písemných testů – „testů na papír“ 

První skupinou, kterou je potřeba zmínit je možnost podvádění při testech psaných na papír. 
Tyto testy mají hodně podobné možnosti podvádění jako druhá skupina elektronického 
zkoušení. Student si může materiály připravit doma buď na klasický papírový tahák, který  
v životě použil nebo u někoho viděl asi každý z nás. Důležitým aspektem také zůstává to, že 
v době moderních technologií se tato forma zkoušení a testování studentů používá skoro stejně 
jako před léty, kdy ještě pokrok v elektronickém zkoušení nebyl takový jaký je dnes.  

3.2. Možnosti elektronického podvodu 

3.2.1. Materiály uložené na disku 
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Takovéto materiály si student předem nachystá a později je při testu použije. Má možnost je mít 
buď na pevném disku v počítači, případně na USB Flash disku, který si může donést. V dnešní 
elektronické době, kdy již papírové skripta skoro nejsou, není problém si při zkoušce právě ty 
elektronické otevřít. Není to ale jen možnost spouštět skripta, ale také obdobné testy. Takovéto 
testy byly řešeny například před několika málo lety. Pak není žádný problém již vyřešení test 
otevřít a opsat si jej celý či část kterou student zrovna neví, nebo se mu jí například jen nechce 
učit. Je to bohužel i chyba učitelů, kteří dávají stejné testy rok co rok po sobě, nebo testy změní 
jen velmi lehce. Toto platí nejen o testech znalostních, ale také při testech kdy jde především 
o programování můžeme používat předem připravené materiály. (1, 2) 

Důležitou funkcí aplikace - omezení jenž navrhuji, musí být taková možnost, aby uživatel 
nemohl před testem ukládat žádné datové soubory a aby byla omezena také funkce připojení 
USB disku. Tím se budeme snažit zamezit opisování z předem připravených materiálů. 

3.2.2. Materiály na internetu 

Jinou skupinou jsou materiály volně přístupné na internetu. Tyto informace jsou neomezené 
a pokud uživatel ví, jak je vyhledat není problém podvádět i tímto způsobem. Najít si něco přes 
vyhledávač Google nebo jiný „chytrý“ webový vyhledavač, není nikterak obtížné. Student pak 
nemá problém zobrazit různá fóra či úložiště informací (jako je například webová encyklopedie 
Wikipedia) či online materiály na webech různých univerzit a jím podobné. (1, 2) 

Další funkcí mého řešení musí být možnost zákazu přístupu na takové webové stránky na 
internetu, které sice přímo s daným testem nesouvisí, ale uživateli mohou dopomoci k lepšímu 
výsledku. Bude však důležité specifikovat, kde přesně uživatel bude a kde nebude během testu 
moci přistoupit, na které z webových stránek. Předem stanovený seznam stránek bude povolen, 
většina však zakázána. Stránky, které budou uživatelé navštěvovat bude moci v jednoduchém 
kroku nastavit zadavatel - profesor. Lze využít princip: „Co není povoleno je zakázáno“..Přístup 
na internetové stránky budou zakázány, povoleny budou pouze webové stránky související se 
zkouškou. V dalších kapitolách bude také řešeno, pro jaké webový prohlížeč bude naše aplikace 
implicitně určena.  

3.2.3. Spouštění jiných programů 

Další možností jak podvádět je otevřít si jiný program, který by nám dal potřebné informace, 
které se snažíme nalézt. Mohou to být školní programy pro usnadnění výpočtu, překladače či 
jiné tématicky zaměřené programy. Takovéto aplikace mohou napomáhat v podvádění a bude 
důležité je zakázat. Musím tedy především nastavit modifikaci systému s ohledem na to, že 
během testováni se nebude moci používat jiný software, a bude moci být zapnutá jen webová 
stránka testu. Základem tohoto má být především co nejvíce zabezpečit operační systém před 
možností nahrávání souborů, které by uživateli mohli ulehčit zkoušku. 

3.2.4. Ukládání testů 

Velmi velkou skupinu materiálů na webových stránkách a datových úložištích, tvoří také 
dokumenty testů, které byli aktuální například při zkouškách před rokem či na minulém termínu 
zkoušky. Rozdíl oproti podvodům jenž jsem zmínil výše je v tom, že tímto chceme  zamezit 
tomu, aby si studenti test během či po zkoušce uložili zadání a mohli je použít například při 
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dalším termínu. Studenti si takovou zkoušku (např. pomocí funkčních kláves na počítači - Print 
screen apod.) uloží a po testu nebo dokonce ještě během něj tyto dokumenty odešle přes e-mail 
či jiné komunikační kanály. Pokud tedy neexistuje zkouška taková, která je při každém termínu 
jiná, je velmi pravděpodobné, že se na ní uživatele připraví díky materiálům ze zkoušek 
předchozích. Nejedná se však pouze o možnost si obrazovku „vyfotit“ ale také například o 
možnost si text zadání zkopírovat do jiného souboru či paměti. Musím tedy mít možnost 
vytvořit obranu pro takovéto zneužívání.  

Řešení  musí zabránit ukládání si jakýchkoliv dat na plochu pro jiné uživatele a také další 
případné stahování takovéhoto dokumentu či nahrávání jej na internetové stránky, které 
podporují sdílení dokumentů. (1, 2) 

3.2.5. Online pomoc 

Tato skupina, kterou označuji jako online pomoc se skládá z různých třeba webových aplikací 
nebo programů, které uživatel může spouštět na pozadí. Jde nám zde především o aplikace  
a software komunikačního charakteru a zjišťovat informace v čase zkoušky. Rozšířeným  
komunikátorem je například ICQ. Další mohou být online chaty či soukromý chat, který si 
v dnešní době dokáže udělat skoro každý. V neposlední řadě musíme také vzpomenout na 
komunikátory typu Skype nebo obyčejný email, díky kterým uživatel v nouzi může požádat 
o pomoc „přítele na druhé straně“. Naše aplikace - omezení musí mít možnost zabránit 
komunikaci mezi testovaným studentem a jeho případnou „pomocí“.  Tomu zabráním správným 
zákazem otevřených portů, a aplikací, které dokáží spustit komunikátor online. Takovýmto 
případem může být například komunikační program Meebo4, ICQ2GO5 nebo Web-ICQ6.  (1, 2)                                                     

                                                      
4 http://www.meeboicq.cz/ 
5 http://www.icq-online.cz/icq2go/  
6 http://www.icq.com/cz 



 

 
 

10 

4. Obdobné programy a aplikace 

V součastné době existuje více programů či aplikací, které si za úkol dávají potlačit funkčnost 
ať už celého operačního systému nebo jen jeho některých systémových funkcí.  V následujícím 
textu ukáži ty nejzajímavější a vypíši jejich klady a zápory. Výsledkem celé této kapitoly bude 
sepsání funkcí, které by náš systém měl splňovat. Nyní následuje přehled z mého názoru 
nejzajímavějších programů. Většina z nich je určena pro operační systém Windows, pokud jde 
o linuxové řešení, autoři jdou cestou upravených linuxových distribucí a tvorbou operačního 
systému s omezenou funkčností. 

4.1. Programy pro omezení jisté funkcionality - klávesové zkratky 
a funkční klávesy 

První skupinou jsou programy, které se snaží zakázat možnost klávesových zkratek a zároveň se 
snaží potlačit funkční klávesy v systému Windows. Zde bych rád zmínil dva známější programy 
KillKeys7 a Keys 2.8.0.8. Výhodou těchto aplikací je zablokování klávesových zkratek, které si 
uživatel může předem přednastavit. Což je na jednu stranu praktické například pro počítačové 
hráče, kterých se pomocí těchto programů mohou zablokovat kombinace kláves, které při hře 
potřebují tak, aby pomocí těchto funkčních kláves nevyvolali nabídku. Nevýhodou je to, že oba 
programy nedokáží zablokovat funkční a nejvíce používané klávesy jako je kombinace 
ctrl+alt+del. Toto je docela zásadní chyba, protože pomocí kombinace těchto kláves může 
uživatel zapnout správce počítače a vše potřebné zapnout či vypnout.  

Aplikací, která dokáže tyto klávesy potlačit v systému Windows 7 je například Tweak Ctrl + Alt 
+ Del 9. Ta má tu výhodu, že si uživatel nastaví, co přesně z nabídky po stisknutí kláves 
Ctrl+Alt+Del chce přesně vypnout a co v tam může zůstat. (Obr.1) 

  

 

Obr. 1 –Programy – Tweak Ctrl + Alt + Del 
                                                      
7 http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/zjednoduseni_prace/klavesove_zkratky/killkeys/?g[hleda  
no]=killkeys&g[oz]=1.1  
8 http://www.slunecnice.cz/sw/keys/ 
9 http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/Tweak-Ctrl-Alt-Del-Options-Tool.shtml 
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Mé řešení aplikace na rozdíl od výše zmiňovaných potřebuje mít stoprocentní účinnost při 
kombinaci funkčních kláves. Potřebuji, aby se uživatel nedostal k systémových procesům 
(ctl+alt+del) a aby nemohl použitím klávesových zkratek jakkoliv spravovat počítač a tím si 
dopomoci k možným programům, díky kterých by mohl podvádět.   

4.2. Program na blokování softwaru 

Mezi další programy, které již v dnešní době mají hodně využití, mohu zmínit např. programy 
na blokování námi zvoleného softwaru. Příkladem takovéhoto softwaru je aplikace Process 
Blocker10. Výhodou této aplikace je možnost nastavit si přesně daný software, který chceme 
zakázat.  Tato aplikace splňuje svůj účel a nemá žádné zásadní negativa. Výhodou této aplikace 
je také to, že běží jako služba a tudíž nijak nenarušuje práci a uživatel o ní ani nemusí vědět. 

4.3. Program na zablokování internetových stránek 

Pokud se podíváme na programy, které mají zablokovávat přístup k internetovým stránkám 
můžeme si být jisti, že je v dnešní době vytvořeno nespočet takovýchto aplikací. Tyto aplikace 
dokáží blokovat určité stránky, případně dokáží monitorovat uživatelův pohyb po jednotlivých 
webových aplikací. Mohou to být aplikace zabraňující nevhodný obsah webových stránek nebo 
přímo dokáží weby filtrovat dle přání uživatele. Takovýmito programem jsou například 
TrustPort WebFilter11 či Naomi12. První uvedený program dokáže zablokovat všechny webové 
adresy které mu uživatel nastaví. Druhý – Naomi -  zase dokáže filtrovat nevhodný internetový 
obsah, a tak chránit uživatele.  

Pro mé nastavení chci použít možnosti, o splnění co nejpřísnějších nároků na blokaci nejlépe 
všech webových stránek, které uživatel ke zkoušce nepotřebuje. Povolené budou pouze výjimky 
jako jsou - stránky školy, ale především stránky testu.  

4.4. Ostatní aplikace  

Existuje další velká řádka programů, které nějakým způsobem podporují bezpečnost práce na 
počítači a dokáží buď zablokovávat obsah či nepodporovat určité funkce, které by mohly vést 
k možnému podvádění. Například jsou to Kill Process13 - vypnutí služeb na PC,  Tweaky 14 - 
optimalizace funkčnosti počítače nebo Assassin G 1315 - slouží k vypnutí nebezpečných služeb 
spouštějící se společně se systémem.  

                                                      
10 http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/ostatni/process-blocker/ 
11 http://www.trustport.com/cz/produkty/trustport-webfilter 
12 http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/ostatni/naomi/ 
13 http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/Kill-Process.shtml 
14 http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/ostatni/tweaky/ 
15 http://assassin-g13.software.informer.com/ 
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5. Rozbor aktuální situace a vybrání operačního systému  

V dnešní době existuje řada operačních systémů.  Stále leaderem na trhu je společnost Microsoft 
a její operační systém Windows, společnosti pozadí nezůstává ani společnost Apple se svým 
MacOS. Spíše minoritu mezi koncovými uživateli (o to větší podíl má v serverové sekci) tvoří 
„nekomerční“ Linux.  V následující kapitole rozeberu aktuální situaci mezi operačními systémy 
tak, aby bylo možné si naše omezení aplikovat na co možná nejvhodnější systém. Při 
rozhodování samozřejmě budu vycházet také s vlastních zkušeností z naší vysoké školy tak, aby 
se výsledná aplikace dala použít na co nejširší spektrum počítačů, skrz celé spektrum. 

Na začátku si položme otázku jaký operační systém je v dnešní době nejpoužívanější. Jaký je 
poměr použití ve světě a u nás? Jsou hodnoty použití operačních systémů v České republice na 
světovém průměru nebo jsme nad či pod tímto průměrem?  

Pokud vyjdeme z aktuálních světových dat, které jsou volně dostupné na internetu vidíme 
drtivou dominanci operačního systému Windows – 97,2 procentního bodu všech světově 
používaných operačních systémů. Na druhé místo se dostal operační systém Mac OS a až na 
třetím místě se umístil volně používaný operační systém Linux (Obr. 2). Postupný pokles 
používaní OS Windows se v posledních letech ještě více prohloubil, ale i přesto můžeme vidět, 
že ještě dlouhou dobu bude mezi operačními systému jasnou jedničkou. (3) 

 

Obr. 2 –Operační systémy – Data o použití svět 

Na rozdíl od světových čísel, podíváme-li se na statistiku dat používání operačních systémů 
v České republice, je  poměr oproti světovému průměru docela rozlišný. To, že 
nejpoužívanějším operačním systémem u nás je stejně jako ve světě Windows je věc 
pochopitelná. Zajímavější však je, že poměr oproti světovému průměru je jiný.  
Nejpoužívanějším  operačním systémem zůstává Windows s 75 procenty. Na druhém místě se 
jasně umístil operační systém Linux s 16 procenty a až třetí je operační systém od společnosti 
Apple Mac OS. Musíme však vzít v úvahu, že poměr a procenta operačního systému Linux 
značně ovlivnil fakt, že tento systém je u nás především používán jako serverový systém 
a nikoli primárně jako operační systém na stolních počítačích. (4) 
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Obr. 3 – Operační systémy – Data o použití OS v České republice 

Budeme tedy chtít navrhnout výslednou aplikaci - omezení pro co možná nejširší použití. Pokud 
se podíváme na použit systému na naší vysoké škole, používají se právě OS Windows a Linux. 
S  ohledem na tuto skutečnost chci navrhnout aplikaci - omezení pro tyto dva operační systémy. 

5.1. Nejpoužívanější druh operačního systému – Windows  

Nejpoužívanějším operačním systémem na trhu, je bezesporu Windows. Jenže druhů OS 
Windows je je současnosti  několik a který je právě tím nejpoužívanějším?. Na tuto otázku nám 
odpoví následující statistika (Tato statistika je pro nás důležitá i proto, že se budeme snažit 
vytvořit program pro co možná největší spektrum uživatelů)  Budeme vycházet z dat které 
nejsou starší tří měsíců. Bohužel i tyto data již dnes nejsou přesná. Základní problém je 
především v tom, že společnost Microsoft přivedla na podzim loňského roku (2012)  nový 
operační systém  Windows 8. Ten si každým dnem získává nové uživatele. Tento operační 
systém  je stejně jako jeho předchůdci určen především pro desktopové a přenosné počítače. 
Velkou skupinou, která však tento systém má primárně využívat jsou tablety a chytré telefony. 
Důležitým aspektem je také to, že koncem roku 2014 skončí podpora pro jeden zatím z 
nejlepších operačních systémů společnosti Microsoft - Windows XP. (5) 

Jaké jsou tedy v dnešní době nejpoužívanější operační systémy Windows?  

 

Obr. 4 – Operační systém Windows – Rozdělení podle typu začátek roku 2013 

Z výše uvedeného grafu vidíme podíl použití jednotlivých operačních systému Windows. Toto 
koresponduje se součastnou situací. Nejvíce používaným systémem je systém Windows 7, který 
ani po nástupu nového systému Windows 8 nezastavil svůj růst v procentech použití. Podle 
tohoto grafu chceme navrhnout aplikaci takovou, aby byla použitelná v co největším počtu 
operačních systémů. 



 

 
 

14 

Především bude tedy určena pro operační systém Windows 7, ale zároveň by měla být 
kompatibilní i s operačním systémem Windows XP, který je i v dnešní době, více než 10 let od 
svého vydání, na špičce mezi používanými operačními systémy. Zlomové datum kdy se po 
dlouhé době měnilo první místo bylo 25.6.2012. Toto je den kdy se operační systém Windows 7 
stal nejpoužívanějším systémem současnosti. Po masivní kampani nového systému Windows 8 
a podle plánu společnosti Microsoft bude jen otázka několika let, kdy se tento nový operační 
systém trvale usadí na prvním místě. (5, 6) Nebo také ne a bude nahrazen další řadou OS. 

5.2. Druhý nejpoužívanější operační systém - Linux  

Operační systém Linux má oproti operačnímu systému Windows nerovnoměrně rozložené 
používání svých distribucí. Tento operační systém jenž v původním označení znamenal unixový 
operační systém je druhým nejrozšířenějším operačním systémem světa. Výhodou je to, že 
systém Linux je volně šířitelný a v současné době pro jeho instalaci nám stačí projít 
jednoduchým průvodcem ve většině případů grafickým. Další možností je použít tzv. Live CD, 
díky kterému můžeme systém používat bez nutnosti jej instalovat do počítače. Výhodou Linuxu 
je to, že je tento systém možno jakkoli dle své potřeby upravit, předělat a vše i posléze sdílet 
a dále distribuovat bez nutnosti  mít speciální povolení. V tomto se zásadně odlišuje od svých 
dvou „kolegů“ operačních systémů Windows a Mac OS X. (4, 8) 

Operační systém Linux má řadu pro i proti. Výhody jsou především volné aktualizace, systém je 
ke stáhnutí většinou zdarma, zdarma jsou zdrojové kódy, možnost modifikovat si systém. Každý 
kdo chce měnit a modifikovat systém, musí souhlasit s základní licencí – GNU PL (GNU Public 
Licence). Mezi nevýhody patří většinou to, že v součastné době existuje obrovské množství 
modifikací systému Linux. Další nevýhodou je grafický vzhled systémů. Na internetu 
nalezneme nespočet komentářů a popisů o zastaralých grafických rozhraní. (7, 8) 

Pro příklad uvedu některé volně šiřitelé distribuce, kterých za řadu let vzniklo opravdu velmi 
mnoho. Tyto distribuce se dále od sebe liší tím, pro jakého uživatele a pro jakou funkci je 
určena. Soupis aktuálních linuxových distribucí můžeme vidět na následujícím grafu. Pro jeho 
velikost uvádím pouze odkaz na stránky encyklopedie 16 a seznam pár nejzajímavějších 
distribucí. (7) 

Seznam nejznámějších linuxových distribucí: 

Debian17 –  jedna z nejstarších distribucí, které jsou ještě vyvíjeny. Především je můžeme najít 
jako serverové instalace. 

Ubuntu18 – komplexní distribuce pro stolní počítače, serverové řešení ale také pro notebooky. 
Jezaložena na distribuci Debian. Jde o stabilní operační systém pro běžné užívání s komplexní 
aktualizací každých 6 měsíců a podporou pro systém 18 měsíců.   

Fedora19 – vznikla odštěpením od distribuce Red Hat jako open source software. Tato distribuce 
se především zaměřuje na komplexnost operačního systému pro stolní počítače.  

                                                      
16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg  
17 http://www.debian.org/  
18 http://www.ubuntu.com/  
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Saxana.cz20 – jedna z prvních českých linuxových distribucí. Především jako LiveCD distribuce 
ale podporuje také instalaci na pevný disk počítače.  

Red Hat21 – původně volně šiřitelná distribuce, které se od roku 2003 stala komerčním 
produktem. Náhradou pro nadšence je bezplatná distribuce CentOS, která je na Red Hatu 
postavena. 

5.3. CentOS – Linux pro naši potřebu 

Pro mé řešení jsem si z celé škály distribucí operačního systému Linux nakonec vybral systém 
CentOS22 (Community Enterprise Operating System).  Stejně jako i jiné distribuce je tato volně 
dostupná připravená pro další modifikaci tak, aby co nejvíce vyhovovala uživateli. Tento 
operační systém vychází z původní distribuce Red Hat Enterprise Linux (poskytována na FTP 
serverech společnosti Red Hat jako systém v binární podobě pro CD-ROM, DVD). (10) 

Samotná distribuce CentOS je k dispozici volně ale zároveň se tato distribuce odkazuje na svého 
původce Red Hat (podmínka pro vyřešení možných problémů s ochrannými známkami).  
Výchozí grafické prostředí lze zvolit ze dvou nejznámějších okenních manažerů. Jsou jimi 
GNOME (populární pracovní prostředí distribucí operačního systému Linux)  a KDE  (pracovní 
prostředí). Obě tyto části jsou použity z jiných již dřívějších distribucí. (9) 

Systém CentOS v nemodifikované verzi obsahuje jako standard software pro základní  
práci – PHP, Mozilla Firefox, MySQL, Apache či kancelářský balíček OpenOffice. 
Programovým vybavením je tento systém především určen jako serverový software. Opak je 
však pravdou, díky své stabilitě je oblíben pro další modifikaci a používá se jako desktopový 
systém pro další práci uživatelů. (9) 

Nevýhodou této distribuce je to, že používá spíše starší ale stabilní aplikace z předchozích verzí. 
Tuto nevýhodu však hned otáčí jednoduchou a rychlou možností instalace jiných softwarových 
aplikací. (10) 

 

                                                                                                                                                            
19 http://fedoraproject.org/  
20 http://www.saxana.cz/index.php  
21 http://www.redhat.com/  
22 http://www.centos.org/     
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Obr. 5 – Distribuce Linux -  CentOS 
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6. Internetový prohlížeč  

Další otázkou na kterou musím najít odpověď je jaké internetové prohlížeče nebo prohlížeč 
budu ve svém řešení používat, upravovat nebo omezovat. Internetový prohlížeč vyberu z těch, 
které jsou v součastné době mezi nejpoužívanější. Budu samozřejmě také brát v potaz co 
nejlepší možnou bezpečnost internetového prohlížeče Na začátku si řekneme, jaké jsou 
v součastné době nejpoužívanější internetové prohlížeče a poté se zaměříme na bezpečnost 
prohlížeče, jenž jsem se rozhodl používat. 

Hlavním hráčem ve světě internetových prohlížečů je již pěknou řádku let společnost Microsoft 
se svým internetovým prohlížečem Internet Explorer. Tento prohlížeč sice postupně časem 
ztrácí svou dominantní pozici (získané i díky politice Microsoft implicitně do svých OS 
instalovat právě Internet Explorer), ale i nadále je nejpoužívanějším prohlížečem. Pokud budu 
vycházet ze statistiky, která je k dispozici na počátku roku 2013 (přesněji leden 2013) a mohu 
říct, že tento internetový prohlížeč používá nyní více než 717 milionu uživatelů (33,69 procent) 
po celém světě.  Druhým nejvíce používaným webovým prohlížečem je Mozilla Firefox, kterou 
používá přes 641 milionů uživatelů (31,67 procent). Na třetí místo se již vyhoupl internetový 
prohlížeč Google Chrome se skoro 500 miliony uživatelů. Posledním používaným webovým 
prohlížečem, který stojí za zmínku je Opera. Tuto používá skoro 85 milionů uživatelů (4.18 
procent). (11) 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 1 – Přehled použití internetových prohlížečů 

 

Obr. 6 – Vývoj používání webových prohlížečů 

Pořadí Název prohlížeče Počet uživatelů k 1/2013 Procenta 
1. Internet Explorer 717 270 622 33.69 
2. Mozilla Firefox 641 334 275 31.67 
3. Google Chrome 499 514 512 23.62 
4. Opera 84 038 541 4.18 
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Podíváme-li se na graf nejpoužívanějších internetových prohlížečů, vidíme že oblíbenost 
jednotlivých dlouho vedoucích prohlížečů postupně upadá. Zatímco oblíbenost prohlížeče  
Opera se za období od začátku roku 2010 do začátku roku 2013 snížila jen o 3,8 procent  
a oblíbenost Mozilly Firefox o 2,4 procent, největší internetový prohlížeč Internet Explorer se 
propadl o více než 11,3 procent. Největší pokrok za výše zmíněnou dobu, měl prohlížeč Google 
Chrome. Ten za dva roky začalo používat o skoro 17 procent uživatelů víc než tomu bylo na 
začátku roku 2010.  (12) 
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7. Možnosti omezení funkcí v operačním systému Windows 

Možností, jak omezit funkce systému Windows tak, abychom co nejvíce zabezpečili testováni je 
jen několik. Dvě z nich jsou přímo systémové. Další skupinou jsou různé utility a programy 
podporující možnost potlačení jednotlivých procesů a funkcí.  

Nejprve bych se rád zaměřil na  omezení pomocí systémových nástrojů. První možností je 
zakázání funkcí přes zásady skupiny. Druhou (hodně podobnou) možností je modifikace 
registrů. V následujících odstavcích si obě možnosti popíšeme. V samotné implementaci si pak 
ukážeme obě tyto možnosti, kterými systém omezit. Důraz však bude kladen především na 
omezení operačního systému přes modifikaci a změny registrů. 

7.1. Uživatelské Zásady skupiny 

Zásady skupiny v systému Windows mají především funkci konfigurační. Jedná se o tzv. modul 
snap-in. Pomoci tohoto modulu lze nastavit konfiguraci počítače a uživatelů. Můžeme vytvořit 
konfigurace počítačů pro jednotlivé skupiny uživatelů, a to vše buď pro aktuálně přihlášeného 
uživatele k počítači nebo pro všechny uživatele, kteří na tomto počítači budou pracovat. Modul 
Editor objektů zásad skupiny jak zní celý název, budeme moci upravovat, pokud si spustíme 
konzoly MMC (Microsoft Management Console). (13) 

Modul snap-in Zásady skupiny můžeme rozdělit na následující části : 

• Zásady registru  
Zde jsou zahrnuty zásady skupiny pro daný operační systém.  

• Možnosti zabezpečení. 
Možnosti nastavení zabezpečení místního počítače, domény a sítových prvků.  

• Možnosti instalace a údržby softwaru 
Zde nalezneme všechny nutné potřeby pro správu instalací programu, jeho následného 
aktualizování či odinstalování.   

• Možnosti skriptování 
Možnost nastavení jednotlivých skriptů po spuštění či ukončení chodu počítače 
a zároveň také skripty pro jednotlivého uživatele (jeho přihlášení a odhlášení).  

• Možnosti přesměrování složky 
Administrátorské možnosti jak co nejrychleji přesměrovat lokální složky uživatele na 
složky síťového umístění. 

Zásady skupiny nám umožňují nadefinovat stav pracovního prostředí počítače či uživatele  
a zároveň mít možnost kdykoli tuto modifikaci dále měnit či zcela vypnout. (13,14) 
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Obr. 7 – Přidání modulu snap-in Editor objektů zásad skupiny 

7.2. Registry  

Registr je databáze systému Windows obsahující důležité informace o systému. Je to náhrada 
původních konfiguračních souborů (s koncovkou INI). V této databázi jsou uloženy informace 
o hardwaru, softwaru, seznam nainstalovaných programů včetně nastavení, systémových klíčů 
a aktualizací a také informace a uživatelských účtů používající daný počítač. Poprvé byly 
registry použity v operačním systému Windows 3.11 ale však ve velmi modifikované podobě. 
První registry tak jak je známe dnes se objevily s příchodem systému Windows 95. Od systému 
Windows XP se registry oproti dnešním registrům skoro neliší. (15) 

Registry tak jak je známe dnes uživatel nastavovat nemusí. Aplikace a programy, které 
přistupují k registrům si vždy tyto hodnoty nastaví automaticky. Pokud již uživatel chce do 
registrů zasahovat, měl by si udělat zálohu. Nesprávná změna registrů může mít za následek 
nefunkčnost celého počítače či jednotlivých softwarových či hardwarových částí. Do změn 
registru by jsme se měli pouštět pouze v nutném případě a navíc musíme přesně vědět, co vše 
můžeme změnit. (15, 16) 

Registr je velmi důležitou součástí systému Windows. Během každodenního používání počítače 
se registr postupně zaplní a je důležité jej občas promazat. Zaplnění registru má na svědomí 
nejen samotný operační systém, ale především různé aplikace, které si do registru 
zaznamenávají informace. Odstranění takovýchto hodnot ručně je nereálné, jelikož uživatel 
přesně neví, co kdo přesně do registru program zapsal. Pro tuto možnost vyčištění existuje na 
internetu množství programů, které nám pomohou problém vyřešit.  Jako příklad uvedeme Wise 
Registry Cleaner23  nebo Argente24. Pokud uživatel nechce stahovat software, je poslední 
možností, která dokáže registry alespoň z části pročistit, spustit možnost de-fragmentace 
pevného disku. (15,16) 

                                                      
23 http://www.wisecleaner.com/wiseregistrycleanerfree.html   
24 http://argentesoftware.blogspot.cz/2008/02/argente-registry-cleaner-1200.html  
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8. Síťové omezení 

V této kapitole si nastíníme problematiku síťového omezení, zároveň si ukážeme na názorném 
příkladu, jak toto omezení vypadá v reálném řešení. V součastné době existuje mnoho způsobů, 
kterými lze nastavit síťové omezení. Liší se podle topologie či konfigurace sítě. Můj návrh se 
bude týkat  např. omezení s použitím VLAN. K příkladu budu používat ve zjednodušení formě 
nastavení sítě pro jednotlivé učebny naší Vysoké školy Báňské.  

8.1. VLAN 

Na začátek je důležité si specifikovat co vlastně zkratka VLAN znamená.VLAN nebo také 
Virtual Local Area Network je virtuální síť (LAN) sloužící k logickému rozdělení sítě bez 
závislosti na fyzické uspořádání. Tento typ sítě je používám především pro usnadnění správy 
sítě či pro zabezpečení sítě. Realizace takových sítí bývá zpravidla přes switch (přepínač). Tyto 
přepínače pak mohou mít speciální port pro propojení mezi sebou. Tento port pak označujeme 
jako trunk port. Celé vytvoření a propojení sítí VLAN probíhá na druhé vrstvě protokolu 
OSI/ISO (norma pro účely propojování systémů).(17) 

Hlavními výhodami tohoto řešení je především snížení broadcastů v síti, snížení nutnosti mít 
rozsáhlé switche, seskupení uživatelů dle služeb, namísto nutnosti seskupení uživatelů podle 
fyzického umístění počítače. Všechny tyto výhody byly také  zároveň i spouštěcím 
mechanismem, aby vůbec virtuální síť měla důvod vzniknout. (17) 

Existuje několik metod, jak zařadit komunikaci do VLAN. Uvedeme si základní typy rozdělení : 

• Podle portu – nejpoužívanější řešení. Port switche je napevno zařazen do určité 
VLANy. Komunikace pak funguje přes tento port. Zároveň pokud zapojíme do tohoto 
portu jiný switch budou všechny další zařízení přiřazeny právě pod „hlavní“ VLAN.  

• Podle MAC adresy – port se přiřadí zařízení do VLANy podle MAC adresy zařízení. 
Jedná se o dynamické přidělování a je tedy nutné mít tabulku s MAC adresami, aby port 
věděl, k jaké VLANě má přiřadit jaké zařízení.  

• Podle Autentizace - zařízení je ověřováno dle standardního protokolu IEEE 802.1x a 
podle zjištěných informací pak zařadí zařízení do předem domluvené VLANy. 

• Podle protokolu – zařízení je přidáváno do VLANy podle přenášeného paketu. To 
znamená značné zpoždění oproti předchozím typům přiřazování, kde se switch „dívá“ 
pouze do druhé vrstvy a ne jako v tomto případě do třetí vrstvy. Proto se toto řešení 
skoro nepoužívá.  

8.2. Topologie omezení – škola a učebny 
Pro příklad si uvedeme jednoduchý nákres topologie sítě. (Obr. 8)  
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Obr. 8 –Topologie sítě - VLAN 

Na předchozím obrázku vidíme, jak vypadá klasická topologie sítě školy. Jedná se samozřejmě 
jen o část sítě. Nahoře je router (plnící routovací funkce – směrování), na který je připojen 
agregační switch - přepínač. Na hlavní přepínač je poté připojeno několik dalších koncových 
přepínačů. Každý koncový switch má všechny své porty v určité VLANě (což samozřejmě 
nemusí být pravidlo ale může to tak být nastaveno). Číslo každé VLANy (101, 201, 301) značí 
například číslo patra – umístění místnosti v budově školy a pořadové číslo učebny. Každý 
koncový switch pak má na sobě připojeny  počítače v dané učebně. Můžeme tedy říct, že jeden 
koncový switch (resp. počítače na něm připojené) patří do právě jedné VLANy na routeru. Na 
každou VLANu je nastaven samostatný segment IP adres a pokud to není umožněno routerem 
(nebo speciálně nastaveno na switchi) je z principu věci nemožné komunikovat mezi PC 
umístěných v odlišných VLANách.  

Tímto způsobem je řešeno zapojení učeben v mnoha školách.  

8.3. Omezení síťového provozu  

Omezení síťového provozu může být provedeno v několika vrstvách a na různých zařízeních. 
Pokud odhlédneme od možností nastavení ACL (access control list) na samotném koncovém 
nebo agregačním switchi, je jediná možnost, jak lze efektivně omezit síťový provoz nastavení 
routeru. Koncové stanice pak můžeme dle naší libovůle omezovat. Závisí samozřejmě na OS 
routeru, nicméně jak pro platformu Windows tak linuxově založené OS jsou nástroje velmi 
podobné. Omezit můžeme například veškerý odchozí provoz, zvolit si výjimky v omezení a 
uživatele „pustit“ na předem určené stránky, služby. Stejně tak můžeme zabránit  i provozu 
příchozímu.  
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V systému Windows se toto provede pomocí již v základní instalaci implementovaného nástroje 
- Firewallu (kapitola 8.3.1), u Linuxových distribucí pak pomocí Iptables (více v kapitole 
10.2.1). 

8.4. Firewall 

Firewall sloužící především k řízení a zabezpečení provozu mezi různě důvěryhodnými sítěmi. 
Vykonává také kontrolní funkci mezi sítěmi a zároveň od sebe odděluje jednotlivé sítě podle 
předem určených pravidel. Jedná se o nejpoužívanější prostředek k ochraně komunikace 
jednotlivých sítí. (18) 

Firewall můžeme dělit na čtyři základní kategorie : 

• Paketové filtry – nejpoužívanější forma filtru, která určuje z jakého portu a adresy 
a zároveň na jakou adresu a port, může paket přistupovat. 

• Stavové paketové filtry – obdobná funkce jako paketové filtry s tím rozdílem, že si 
zapamatovávají stavy, neboli povolené spojení a tuto hodnotu si ukládají a při dalším 
rozhodování o podobném paketu tuto informaci použijí. 

• Aplikační brány – tato kategorie má za úkol především od sebe oddělit sítě. Uživatel se 
spojí na aplikační bránu (proxy), ta uživatelovo připojení zpracuje a spojí ze serverem. 
Pokud je provoz pro daný server povolen, aplikační brána obdrží data, které předá zpět 
uživateli. 

• Stavové paketové filtry s kontrolou protokolů – jedná se o modifikaci druhé kategorie, 
která je navíc rozšířená o kontrolu spojení, až do úrovně protokolů či aplikací 
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9. Nastavování pravidel v systému Windows 

V následujícím textu budou popsány možnosti, jak zabezpečit, upravit a omezit funkčnosti 
operačního systému Windows s ohledem na online testování studentů.  

9.1. Záloha registrů 

Všechny změny, které budeme provádět v registrech, nám mohou při chybném kroku nevratně 
poškodit systém. Než tedy začneme měnit klíče, podklíče a hodnoty v registru, je důležité si 
vytvořit zálohu registru. Tato záloha nám v případě chyby dokáže velmi usnadnit opravu 
případného problému. Doporučuji si tuto kopii uložit na bezpečné místo tak, aby šla kdykoli 
importovat zpět do počítače. Záloha registrů se provádí obdobně jak u OS Windows XP tak  
u Windows 7. Zálohu registrů provedeme následujícím způsobem:  

1. Klikneme na tlačítko Start a do pole Hledat (Windows 7) nebo Spustit (Windows Xp),  
zadejte příkaz regedit a potvrďte klávesou enter. Ihned poté se nám spustí nástroj Editor 
registru.  

2. Po spuštění Editoru registru klikneme uvnitř editoru na možnost Tento počítač. Následně 
provedeme zálohu registrů a to tak, že klikneme na záložku Soubor dále na podzáložku 
Exportovat. Tento krok lze provést také kliknutím pravého tlačítka na záložku Tento počítač ( 
v okně Editor registru) a dále kliknutím na Exportovat.  

3. Posledním krokem je pojmenování a uložení souboru registru. Zálohu je dobré uložit si na 
bezpečné místo tak, aby byla v případě potřeby dostupná a funkční.  

Nyní jsme provedli zálohu registrů a můžeme se pustit do nastavování omezení operačních 
systému Windows XP a Windows 7 (19)  

9.2. Rozdělení registru 

V následující části si popíšeme a vytvoříme skript, díky kterému uživateli, studentovi v co 
možná nejširší míře omezíme funkčnosti OS Windows a tím i snahu podvádět během online 
testování na PC  . Na začátek si popíšeme jednotlivé záložky – kořenové klíče, 
obsažené v Editoru registru. Tento registr je stejný pro oba námi popisované operační systémy 
Windows XP i Windows 7. (20) 

 
  

Obr. 9 – Základní rozdělení registru. 
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HKEY_CLASSES_ROOT – zkratka HKCR – Tento kořenový klíč obsahuje několik 
základních informací, jako jsou například asociace názvů souborů, asociace tříd souborů, 
informace OLE (Object Linking and Embedding) – technologie umožňující vkládání, 
propojování, výměnu dat a editaci aplikací, a následné exportování části dokumentu do jiné 
aplikace. 

HKEY_CURRENT_USER – zkratka HKCU – Tento kořenový klíč obsahuje aktuálně 
přihlášeného uživatele. V podklíčích můžeme nastavovat omezení a povolení registrů například 
pro složky uživatele, ovládací panely, nastavení plochy, sítě a jiné. Je zároveň i podklíčem 
kořenového klíče HKEY_USER. 

HKEY_LOCAL_MACHINE – zkratka HKLM – Pod tímto kořenovým klíčem nalezneme 
hardwarové profily neboli konfiguraci daného počítače pro všechny uživatele používající daný 
počítač. Můžeme zde provádět veškeré nastavení systému. Součástí tohoto kořenového klíče je  
i podklíč mající na starost nastavení nového softwaru Plug And Play.  

HKEY_USERS – zkratka HKU – Jedná se o kořenový klíč obsahující všechny uživatelské 
profily v počítači. Podmínkou je to, že takovýto účet musí být aktivní. Tento klíč je navíc 
obsažen i v klíči HKEY_CURRENT_USER.  

HKEY_CURRENT_CONFIG – zkratka  HKCC – Tento kořenový klíč obsahuje veškeré 
součásti týkající se konfiguračních dat a hardwarového profilu uživatele, který je k počítači 
aktuálně přihlášen. 

Systém registrů a tedy i kořenové klíče zůstávají u všech operačních systémů od OS Windows 
XP totožné. To však neplatí pro podklíče. Ty se mohou v různých typech operačních systémů 
lišit. Zavedením některých klíčů ze staršího do novějšího operačního systému tedy z Windows 
XP do systému Windows 7 zůstane zachována funkčnost. (20) 

V registrech existují čtyři základní typy dat. V mém řešení budu potřebovat pouze jedinou 
hodnotu a tou je dword. Pokud se podíváme na to, jaké typy dat se v registrech nejvíce 
používají, jsou to Dword a Hexadecimal u typů registru REG_DWORD a REG_BINARY. Další 
dvě se používají již méně především jako nástroj k změnám proměnných hodnot.  (20, 21) 
 

Typ dat Typ dat v registru 
REG_BINARY Hexadecimal 
REG_DWORD Dword 
REG_EXPAND_SZ Hexadecimal 
REG_MULTI_SZ Hexadecimal 

Tabulka 2. – Typy dat registr 

9.3. Základní pravidlo registru 

Základem pro nastavení většiny hodnot v registru je hodnota 0 a hodnota 1. Pomocí  hodnoty 0 
nastavíme námi zvolenou hodnotu registru jako vypnutou. Hodnotou 1 nastavíme volbu registru 
na stav zapnuto. Při přidávání a editaci hodnot, musíme brát na vědomí název hodnoty.  
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V následujícím textu budeme nastavovat především dvě položky – NoClose 
a Start_ShowMyComputer. Obě tyto položky budeme chtít nastavit tak, aby z panelu Start byla 
odstraněna možnost vypnout počítač (NoClose) a volba Tento počítač 
(Start_ShowMyComputer). První položku - NoClose  - pomocí nastavení její hodnoty na 1 
odstraníme možnost vypnout počítač Počítač tedy nebude možné takto vypnout, Druhá položka 
- Start_ShowMyCompter se zase pro změnu nastaví na hodnotu 0. Po startu se tedy v nabídce 
Start neobjeví odkaz Tento počítač.  

Jinými slovy musíme si dávat pozor na to, zda povolujeme zákaz, nebo zakazujeme 
povolení.(20, 21) 

U řady hodnot v registru systému, především textových, jenž mají intuitivní pojmenování, 
můžete vsadit na základní pravidlo, které říká, že je-li údaj dané hodnoty nastaven na 1, bude 
související vlastnost zapnuta. Analogicky zase nastavení údaje na 0 danou vlastnost v řadě 
případů vypíná. Pokud budete chtít některou z takovýchto funkcí vypnout, můžete namísto 
změny údaje přidružené hodnoty na 0 celou hodnotu v nadřazeném klíči úplně vymazat. (21) 

9.4. Omezení systému Windows XP 

Název omezení Typ nastavení   

Zakázání správce úloh Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz ukládání na USB Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz tlačítka Soubor u IE  Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz zobrazení Dokumenty Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz administrace pc Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz  Panelu nástrojů Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání další programy Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz kontextového menu Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz tlačítka Vypnout Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Spouštění kioskového módu Editace nastavení Zásady místní skupiny 
Zákaz přesunu ikon po ploše Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání možnosti Spustit  Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz tray ikon Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz možnosti u složek Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Omezení přístupu na internetové stránky mimo test Editace nastavení Zásady místní skupiny 
Zákaz dokumentů Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání možnosti Hledat Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Omezení vlastnosti místních nabídek Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz Mé Dokumenty Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zakázání přístupu Tento počítač Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Omezení složky Obrázky Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zakázání Ovládací panel Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zákaz služky Hudba Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zákaz panelu připojení. Změna podklíče registru na hodnotu 0 

Tabulka 3. – Omezení systému Windows XP 
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9.5. Základní nastavení registru Windows XP 

Nastavení těchto pravidel budeme provádět pomocí změn v registrech. Vytvoříme si jednoduchý 
skript, který nám automaticky nastaví potřebné změny. Tento skript můžeme sepsat do 
textového dokumentu (bez formátování) a poté jej uložit s koncovkou reg. Pokud si najdeme 
cestu přímo v registrech, je zapotřebí, abychom hodnoty, které zde nejsou uvedeny přidali 
a hodnoty, které jsou uvedeny změnili. 

Při přidání nového omezení klikneme na pravé tlačítko a dále pak na přidání hodnoty dword. 
Název hodnoty je uveden níže stejně jako nastavení povolení resp. zakázání (hodnoty 1 a 0). 
Změnu hodnoty nastavení registru provedeme obdobně rozkliknutím příslušného omezení a dále 
přednastavením hodnot povolení či zakázání (hodnoty 1 a 0).  

V následujícím odstavci bude předvedeno, jakým způsobem registry změnit a taky bude 
popsána jejich přesná funkce. Údaj v hranatých závorkách označuje cestu od kořenového klíče 
až po poslední podklíč. (22) 

Zakázání správce úloh – podklíč DisableTaskMgr – tímto podklíčem nastavíme zákaz správce 
úloh.  Uživatel nebude moci s touto možností pracovat. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] 
"DisableTaskMgr"=dword:00000001 
 
Zákaz ukládání na USB – podklíč WriteProtect – tímto se docílí toho, že jakýkoli soubor, 
který by si uživatel chtěl nahrát na svůj flash disk, nebude na disk uložen.  
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies] 
"WriteProtect"=dword:00000001 
 
Zakázání tlačítka Soubor v Internet Explorer – podklíč NoFileMenu  
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoFileMenu"=dword:00000001   
 
Zakázání zobrazení dokumentů – podklíč NoSharedDocuments – nemožnost mít dokumenty  
na ploše. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoSharedDocuments"=dword:00000001 
 
Zakázání administrace počítače – podklíč NoManageMyComputerVerb  
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoManageMyComputerVerb"=dword:00000001 
 
Zakázání panelu nástrojů – podklíč NoCloseDragDropBands 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001 
 
Zakázání dalších programů – podklíč NoStartMenuMorePrograms – v nabídce Start nám 
bude chybět položka Všechny programy. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001 
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Zakázání kontextového menu – podklíč NoViewContextMenu – nemožnost vyvolat 
kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši.  
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoViewContextMenu"=dword:00000001 
 
Zakázání tlačítka vypnout – podklíč NoClose – odstranění možnosti vypnout počítač 
z nabídky Start. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoClose"=dword:00000001 
 
Zakázání přesunu Ikon po ploše – podklíč NoSaveSettings 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoSaveSettings"=dword:00000001 
 
Zakázání možnosti spustit – podklíč NoRun – odstranění možnosti spustit z nabídky Start. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoRun"=dword:00000001 
 
Zakázání Tray ikon – podklíč NoTrayItemsDisplay – zákaz ikonek v pravé části hlavního 
panelu vedle aktuálního času. Uživatel nebude moci otevírat ikony rychlého spuštění. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001 
 
Zakázání možnosti u složek – podklíč NoFolderOptions 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoFolderOptions"=dword:00000001 
 
Zakázání dokumentů – podklíč NoSMMyDocs – odebere složku moje dokumenty z nabídky 
Start. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoSMMyDocs"=dword:00000001 
 
Zakázání možnosti Hledat – podklíč NoFind – odebere možnost hledat z nabídky Start. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoFind"=dword:00000001 
 
Zakázání vlastnosti místních nabídek – podklíč NoSetTaskbar – odebere položku Vlastnosti 
z místních nabídek tlačítka a nabídky Start. Zároveň odebere Hlavní panel a Start z Ovládacích 
panelů. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 
"NoSetTaskbar"=dword:00000001  
 
Zakázání Moje dokumenty – podklíč Start_ShowMyDocs – pro aktuálně přihlášeného 
uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowMyDocs"=dword:00000000 
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Zakázání Tento počítač – podklíč Start_ShowMyComputer – pro aktuálně přihlášeného 
uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowMyComputer"=dword:00000000 
 
Zakázání Obrázky – podklíč Start_ShowMyPic – pro aktuálně přihlášeného uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowMyPics"=dword:00000000 
 
Zakázání Ovládací Panel – podklíč Start_ShowControlPanel – pro aktuálně přihlášeného 
uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowControlPanel"=dword:00000000 
 
Zakázání Hudba – podklíč Start_ShowMyMusic – pro aktuálně přihlášeného uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowMyMusic"=dword:00000000 
 
Zakázání panelu Připojení – podklíč Start_ShowNetConn – pro aktuálně přihlášeného 
uživatele. 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] 
"Start_ShowNetConn"=dword:00000000  

9.6. Omezení systému Windows 7 

Název omezení Typ nastavení   
Zákaz funkce Prohledat programy a soubory Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Blokace Ctrl+Alt+Del  Editace nastavení Zásady místní skupiny 
Zakázání správce úloh Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz ukládání na USB Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz zobrazení Dokumenty Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz administrace pc Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz  Panelu nástrojů Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání další programy Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz kontextového menu Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz tlačítka Vypnout Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Spouštění kioskového módu Editace nastavení Zásady místní skupiny 
Zákaz přesunu ikon po ploše Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání možnosti Spustit  Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz tray ikon Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz možnosti u složek Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Omezení přístupu na internetové stránky mimo test Editace nastavení Zásady místní skupiny 
Zákaz dokumentů Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zakázání možnosti Hledat Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Omezení vlastnosti místních nabídek Změna podklíče registru na hodnotu 1 
Zákaz Mé Dokumenty Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zakázání přístupu Tento počítač Změna podklíče registru na hodnotu 0 
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Omezení složky Obrázky Změna podklíče registru na hodnotu 0 
Zákaz služky Hudba Změna podklíče registru na hodnotu 0 

Tabulka 4. – Omezení systému Windows 7 

9.7. Základní nastavení registru – Windows 7  

Důležitým aspektem při nastavení registru v systému Windows 7 je mírná odlišnost oproti 
nastavení ve Windows XP. V následujícím textu budou uvedeny doplňující změny v registru 
bez kterých by nebylo možné zabezpečit správně operační systém Windows 7. (22, 23) 

Na rozdíl od Windows XP nemusíme při přepisování registrů v systému Windows 7 použít tyto 
omezení, respektive oproti Windows XP mají položky odlišnou funkcionalitu: 
 

• Zakázání Ovládacího panelu – podklíč Start_ShowControlPanel – tuto volbu lze 
použít pouze u operačního systému Windows XP. V Systému Windows 7 nezpůsobí 
žádnou změnu. 

• Zakázání panelu Připojení – podklíč Start_ShowNetConn – tato hodnota stejně jako  
u zakázání ovládacích panelu nemá v operačním systému Windows 7 na změnu registru 
žádný vliv. 

• Zakázání tlačítka Soubor v Internet Explorer – podklíč NoFileMenu – tato hodnota 
nemusí být nastavená v případě, že se jedná o novější prohlížeč než je Internet Explorer 
6.  

• Zakázání Prohledat programy a soubor - EnableSearchingSlowLibrariesInStartMenu 
tento podklíč zamezuje vyhledávání a to tak, že výsledek hledání neobsahuje knihovny, 
které nejsou indexovány. Tímto zakážeme to, abychom pomocí pole Prohledat 
programy a soubory, které jsou uloženy v síti.  

Celá cesta ke změně registru poté vypadá následovně  

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Se
archPlatform\Preferences] 
"EnableSearchingSlowLibrariesInStartMenu"=dword:00000000 

Důležitou informací je také to, že po zmáčknutí kombinace kláves Ctrl+Alt+Del nám stále 
vyskočí sice omezená, ale i tak ještě dosti funkční možnost správy počítače. Tu zablokujeme 
pomocí dalšího postupu uvedeného v následující kapitole.  

9.8. Nastavení blokace Ctrl+Alt+Del – Windows 7  

V předchozím textu bylo zmíněno, že nastavování, respektive omezení OS nemusí být 
prováděno pouze přes registry. Pro příklad si uvedeme postup, jak zakázat po stisknutí 
kombinace funkčních  kláves Ctrl + Alt + Del v systému Windows 7 veškeré možnosti a 
ponechat pouze možnost odhlášení se ze systému. Toto společně s nastavením omezení 
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webových aplikací bude sloužit jako ukázka, že lze systémové omezení nastavit i jinými 
způsoby. (24) 

Spustíme si Konzolu pro správu Místních zásad skupiny a to tak, že do nabídky Spustit 
napíšeme příkaz gpedit.msc. Poté se postupně přesuneme do položky Možnosti klávesové 
zkratky Ctrl+Alt+Del. Tu nalezneme v nabídce Konfigurace uživatele - Nástroje pro správu -
Systém - Možnosti klávesové zkratky Ctrl+Alt+Del. Následně se nám zobrazí následující 
tabulka (Obr. 10). (24) 

 
 

Obr. 10 – Editor místních zásad skupiny – Možnosti klávesových zkratek Ctrl+Alt+Del 

Nyní můžeme rozkliknout jednotlivé položky, které po stisknutí kombinace kláves 
Ctrl+Alt+Del nechce mít k dispozici. Takovouto položku nastaví do stavu povoleno. Tím povolí 
odebrání této položky. V opačném případě může nastavit možnost zakázáno a položku nebude 
možno odebrat.  

9.9. Kioskové módy webových prohlížečů 

V součastné době existuje docela široké spektrum programů a aplikací, které mají za úkol 
blokování softwarových aplikací a programů. Prioritou je si vybrat a přesně vymezit vlastnosti 
tak, abychom ty nejlepší mohli zaimplementovat do naši aplikace. Musíme si přesně stanovit 
jaké vlastnosti z hlediska omezení možnosti podvodů chceme v naší aplikaci mít. Následující 
body mají za úkol představit možnosti omezení.  

Na začátek si  přesně specifikujeme, co si pod pojmem módy webových aplikací máme přesně 
představit. Existuje celá řada webových prohlížečů a aplikací, které nám dovolí či zakáží 
funkčnost, kterou chceme nebo nechceme používat.  Podíváme se na tři základní 
a nejpoužívanější webové prohlížeče a na možnosti, jak se dají nastavit pro co nejbezpečnější 
použití.  

• Google Chrome 25 - Pro tento webový prohlížeč existuje jediná volně dostupná možnost 
(neplacená)  jak lze webový prohlížeč nastavit. Tato možnost je založena na tzv. 
kioskovém módu. Výhodou tohoto módu je především to, že prohlížeč lze použít pouze 
pro prohlížení webových aplikací a nejde jej jakkoli přenastavit. Uživateli se zobrazí 
přes celou obrazovku. Lze jej vypnou pomocí zkratky Alt+F4. Pokud tedy budeme 
chtít, aby studenti byli testováni pod tímto prohlížečem stačí nám použít následující 
příkaz pro spuštění aplikace. Za http adresu (v našem případě www.vsb.cz) si pak 
můžeme dosadit jakoukoli námi požadovanou adresu (tedy adresu online testu apod.). 

                                                      
25 http://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/   
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 chrome.exe -kiosk http://www.vsb.cz  

• Mozilla Firefox26  - Obdobně jako pro předchozí webový prohlížeč, je i pro Mozillu 
Firefox připraven tzv. kioskový mód. Na rozdíl od Google Chrome je však možné si 
stáhnout přímo tzv. přídavný plugin. Tento plugin můžeme stáhnout pod názvem R-
kiosk 0.9.0. Výsledkem je poté , že každé spuštění webového prohlížeče je v režimu 
přes celou obrazovku a vždy jako kioskový mód. Funkční klávesy pro vypnutí zůstávají 
stejné. Je však důležité přesně nastavit domovskou stránku ihned při prvním spuštění 
tohoto prohlížeče, ještě před doinstalováním kioskového módu R-kiosk.  

• Internet Explorer27  - Webový prohlížeč Internet Explorer lze stejně jako prohlížeč 
Google Chrome nebo Mozilla Firefox nastavit do kioskového módu pomocí příkazu při 
spuštění aplikace. Funkci pro zapnutí prohlížeče přes celou obrazovku v kioskovém 
módu nám umožňuje parametr –k. Za webovou adresu si stejně jako u prvního 
prohlížeče můžeme zadat naši domovskou stránku, která nám ihned po spuštění 
prohlížeče naskočí. Celý kód pro spuštění programu Internet Explorer v kioskovém 
módu má následující tvar.  

iexplore –k http://www.vsb.cz 

Pokud se podíváme na zhodnocení všech možností, jak omezit funkčnost internetového 
prohlížeče, můžeme říct, že existují velmi účinné a jednoduché možnosti. Všichni velcí hráči 
v oblasti internetových prohlížečů mají v poslední době zájem na tom, aby právě jejich 
prohlížeč byl používán mezi softwary v kioskových aplikacích (bankomaty, informační systémy 
apod.). Většinou je funkce kioskového módu předem před-implementována a tedy pro spuštění 
nám stačí znát příkaz s parametrem. O něco málo složitější je možnost nainstalování pluginu, 
která se provádí u Mozilly FireFox.   

Implementované řešení, bude mít předem přednastavený webový prohlížeč, který se po spuštění 
počítače zapne v „kioskovém módu“. Jaký internetový prohlížeč si Profesor pro testování 
studentů zvolí, je pouze na něm.  

9.10. Jak nastavit spouštění kioskového módu v OS Windows 

V systému Windows XP i Windows 7 chceme, aby ihned po spuštění uživateli spustil 
Internetový prohlížeč v kioskovém módu. Kioskový mód budeme nastavovat podle kapitoly 9.7 
Budeme mít na výběr ze tří typů internetových prohlížečů. Nastavení prohlížeče provedeme 
podle níže popsaného postupu. 

V editor místních zásad skupiny, který si spustíme pomocí příkazu gpedit.msc přes panel Spustit 
klikneme a otevřeme si Konfiguraci uživatele – dále pak Šablony pro správu  - zvolíme záložku 
Systém a zde položku Přihlášení. Nyní se dostaneme do nabídky, kde klikneme na nastavení Při 
přihlášení uživatele spustit tyto programy. (Obr.11).  Tímto se dostaneme k možnostem, kde již 
budeme nastavovat námi zvolený spouštěný internetový prohlížeč.  

                                                      
26 https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/r-kiosk/  
27 http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie   
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Obr. 11 - Editor místních zásad skupiny – Nastavení kioskového módu  

Pokud se nám podařilo a dostali jsme se do tabulky Při přihlášené uživatele spustit tyto 
programy – vlastnosti (Obr.11), vybereme možnost povolit a klikneme na tlačítko zobrazit. 
Nyní nám vyskočilo okno Zobrazit Obsah (Obr.12).  

 
 

Obr. 12 - Editor místních zásad skupiny – Nastavení kioskového módu přidání prohlížeče  

 
V tuto chvíli máme možnost zadat např. jeden ze tří internetových prohlížečů, jenž jsme si 
popsali v předchozí kapitole. Tedy stačí zadat v případě prohlížeče Google Chrome - 
chrome.exe –kiosk stránka, pro prohlížeč Mozilla Firefox – firefox.exe (musíme mít instalován 
patřičný plug-in) a při volbě prohlížeče Internet Explorer - iexplore -k stránka 
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10. Zakázání dostupnosti internetových stránek mimo výjimky 
V následujícím textu si ukážeme, jak nastavit pravidla  a to tak, abychom měli zakázán přístup 
na veškeré webové stránky a povolili jsme přístup pouze na stránky námi zvolené, chtěné. Zde 
pochopitelně patří stránky s online testem a žádné jiné. Níže si ukážeme možnost zablokování v 
operačním systému Windows (platí jak pro Windows XP, tak pro Windows 7) a v druhé části 
této kapitoly i zablokování webových stránek pro operační systém Linux.  

10.1. Omezení přístupu na webové stránky OS Windows  
Nastavení omezení přístupu na veškeré webové stránky je v systému windows velmi 
jednoduché. Na začátku je potřeba říct, že omezení budeme provádět pod daným uživatelem, 
kterému toto omezení chceme zavést. Budeme zde používat již dříve zmíněný Editor místních 
zásad skupiny. Po spuštění editoru (do nabídky Spustit vpíšeme příkaz gpedit.msc)  

Po jeho spuštění vidíme dvě základní skupiny zásad místního počítače. Pro nastavení našeho 
omezení potřebujeme volbu Konfigurace uživatele. Nejdříve klikneme na Nastavení systému 
Windows, dále pak na Údržba aplikace Internet Explorer (ikona nářadí na složce).  Poté si 
rozklikneme položku Připojení a jako poslední položku Nastavení serveru proxy. Celý postup je 
ukázán na obrázku číslo 13.  

  
 

Obr. 13 – Editor místních zásad skupiny – Nastavení serveru proxy. 

Ihned po rozkliknutí položky Nastavení serveru proxy se nám zobrazí možnosti nastavení a 
zvolíme Nastavení serverů proxy. Do adresy http vložíme zákaz všech odchozích spojení přes 
localhost (aktuálně používaný počítač). Tedy napíšeme adresu 127.0.0.1, což je adresa pro 
localhost. Musíme si také nastavit, že veškeré omezení nemá platit jen pro nechráněný síťový 
protokol http ale také pro chráněný protokol https a vlastně pro všechny protokoly, které zde 
nalezneme. Toto se provede zaškrtnutím check boxu s názvem  Použít stejný server proxy pro 
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všechny adresy. Pokud jsme tedy zakázali přístup na veškeré stránky, je třeba povolit ty, které 
nějak souvisí s online zkouškou. V našem případě jsme si jako příklad nechali v tabulce 
výjimky internetovou adresu naší vysoké školy (znázorněno modře na obrázku číslo 14).  Poté 
nám stačí pouze potvrdit tlačítkem OK a uživatele odhlásit a zase přihlásit.  

Nyní když si zapneme jakýkoli webový prohlížeč, bude spojení na všechny webové stránky 
mimo naše výjimky zakázán. Pokud se uživatel bude snažit na prohlížeči zadat jinou stránku 
než je v seznamu výjimek, úspěšný nebude. V takovémto případě vždy načítání takovéto 
webové stránky skončí chybou ve spojení případně vypsáním chybové hlášky o zapnutí proxy 
serveru pro daného uživatele.   

 

Obr. 14 – Editor místních zásad skupiny – Konečné nastavení. 

10.2. Omezení přístupu na webové stránky v systému Linux  

Omezení internetových stránek v operačním systému Linux budeme nastavovat pomocí tzv. 
iptables. V následujícím odstavci si popíšeme tuto možnost nastavení firewallu a představíme 
celkové řešení tohoto zabezpečení.   

10.2.1. Iptables 

Iptables je nástroj založen na unixovém základu. Je to program, díky kterému můžeme 
v příkazovém řádku nastavit firewall. Ten se nastavuje pomocí tzv. pravidel. Díky brány 
firewall dokážeme ovlivnit veškerý provoz paketů – odchozí, příchozí.  

Příkaz iptables je skutečnosti slouží pro manipulaci s tabulkami. Tyto tabulky neboli Xtables 
obsahují další složené pravidla. Tyto pak složí k nastavení provozu paketů dovnitř i ven jádrem 
operačního systému. Tímto můžeme skládat jednotlivé druhy pravidel do sebe a tím ovlivnit 
průchod paketů. Iptables umožňuje definovat tabulky, které obsahují sady pravidel. Iptables je 
součástí Linuxu od verze 2.4, u starších systémů se používali nástroje ipchains či ipfwadm.  
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Existují dvě možnosti, které můžeme v základu systému Linux využít. Buď si nadefinujeme 
iptables nebo jej definovat nebudeme a použijeme systémový filtr. Ten se skládá ze 3 
základních funkcí Input, Forward, Output. Popis a zobrazení vidíme na obrázku. (Obr. 15). 
(25,26) 

 

 

Obr. 15 – Linux – filtr Input, Forward, Output. 

 
Pokud se vrátíme k iptables, vypadá základní syntaxe následovně :  

iptables [tabulka] [akce] [chain] [ip_část] [match] [cíl] [cíl_info] 

Za hodnotu akce, můžeme doplnit následující příkazy z tabulky  

Příkaz zkratka Název příkazu Popis 
-A Append Přidání pravidla na konec řetězce 
-D Delete Smazání pravidla 
-R Replace Nahrazení pravidla 
-L List Vypíše všechna pravidla v řetězci 
-I Insert Přidání pravidla na začátek řetězce 
-F Flush Odstranění všech pravidel 
-N New-chain Vytvoří nový řetězec 
-P Policy Politika řetězce 
-E Rename-chain Přejmenování vlastně vytvořeného řetězce 
-X Delete-chain Smazání vlastně vytvořeného řetězce 

Tabulka 5. – Iptables – příkazy do hodnoty akce 
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11. Nastavení systému Linux  

Nyní si ukážeme, jak lze efektivně a jednoduše zabezpečit online testování v OS Linux. V této 
kapitole, na rozdíl od minulých se nebudeme zabývat jednotlivými omezeními, ale vytvořím 
upravenou, bootovací distribuci založenou na OS Linux, přesněji řečeno CentOS, při jejíž 
spuštění se zobrazí webový prohlížeč (zvolen Mozilla Firefox) v kioskovém modu a s přístupem 
pouze na stránky s online testem.   

11.1. LiveCD  

Má modifikace systému Linux (CentOS) bude nahrána na Flash disku s příznakem jako 
bootovací. Tedy stačí zapnout počítač, mít v něm zasunut patřičný Flash disk a v Setupu 
zapnutou volbu bootování z Flash disku a OS se automaticky spustí. Nejprve ale bude potřebné 
si takovýto flash disk vytvořit. K tomuto budeme používat nástroj LiveCD, který nám dovolí 
vytvořit plnohodnotný systém. (27) 

Abychom mohli upravenou distribuci vytvořit, je potřebné mít nainstalován OS CentOS a mít 
nainstalovány patřičné aplikace, nástroje. Místo, odkud se dá stáhnout aplikace nebo program se 
v Linuxovém světe (resp. u distribucí založených na tzv. balíčcích) nazývá repositář – 
repository. 

Vytvoříme si tedy repositář např. /etc/yum.repos.d/centos-livecd.repo s obsahem: 

# Name: CentOS LiveCD repositury 

[livecd] 

name = CentOS $releasever - LiveCD 

baseurl = http://www.nanotechnologies.qc.ca/propos/linux/centos-live/$basearch/live 

enabled=1 

protect=0 

gpgkey = http://www.nanotechnologies.qc.ca/propos/linux/RPM-GPG-KEY-PGuay2010 

Pak doinstalujeme potřebné nástroje pomocí “yum install livecd-tools syslinux anaconda-
runtime“.  Doinstalování systému  provedeme pomocí instalátoru Anakonda, jenž podporuje 
přidání velké škály funkcí do Linuxových systému jako jsou Red Hat Enterprise Linux, Oracle 
Linux, Fedora nebo právě námi používaný CentOS.  

Samotný systém poté vytvoříme příkazem: 

LANG=C livecd-creator –config=centos6-kiosk.ks –fslabel=centos6-kiosk. (27) 
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Musíme být přihlášení jako root (pod administrátorským účtem). Podmínkou a způsobem, 
jakým ovlivnit tvorbu distribuce je tzv. kickstart soubor, který je jak je vidět z předchozího 
příkazu jedním z nutných parametrů při tvorbě.  
Vzniklý obraz (iso) poté nahrajeme na Flash disk, vytvoříme bootovací Flash disk příkazem: 
 
Livecd-iso-to-disk /home/tk/centos6-kiosk.iso /dev/sdh1 
 
USB klíčenka je přimountována na /dev/sdh1, kompletní popis je v příloze. 
 

11.2. Kickstart 

Další důležitou součástí pro vytvoření live systému, je vytvoření tzv. Kickstart souboru.  Tento 
soubor je jednou z pomůcek při automatických instalacích systému na např. desítky počítačů. 

 Samotný kickstart soubor může být vytvořen třemi základními způsoby. (28, 29) 

• Pomocí grafického rozhraní GUI system-config-kickstart nástroj 

• Pomocí standardní instalace systému přes program Anaconda   

• Ruční nastavení 

Kickstart soubor instalace obsahuje mnoho částí - kroků, které dopomáhají nastavit systém  
a spustit skripty tak, jak si uživatel přeje systém nastavit. (28, 29) 

• Systém můžeme spustit z CD/DVD disku, USB disku případně pomocí síťového 
protokolu 

• Kickstart soubor je poté stažen a spuštěn z média či síťového prvku 

• Instalace je automaticky spuštěna, načítá se soubor Kickstart. 

• Po načtení instalačního stromu  (bootovací médium či síťový prvek), proběhne 
bezobslužná instalace. 

Modifikovaný systém pomocí instalačního souboru Kickstart bude obsahovat následující prvky : 

1. Prvky ovlivňující chování systému – odstranění funkčních panelů 

2. Nastavení firewallu Iptables 

3. Automatické přihlášení uživatele a zapnutí webového prohlížeče Mozilla Firefox 
v kioskovém módu 

 

Popis jednotlivých částí souboru je v příloze. 

11.3. Xfce 

Při tvorbě vlastního systému nebudu  používat standardní X desktopové manažery Gnome nebo 
Kde, ale sáhnu po úspornějším řešení – Xfce. 
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Xfce28 neboli také XForms Common Environment je desktopové prostředí, které je známo svojí 
modifikací veškerých nastavení a panelů na co nejvíce jednoduché prostředí. Tento prvek, je 
určen primárně pro systémy na Linux. Toto prostředí má za úkol působit co možná 
nejjednodušeji a zároveň kompaktně. Velkou výhodou tohoto řešení je funkčnost na celé věkové 
škále jednotlivých strojů, tak jeho malá náročnost na nastavení a použití. Celková jednoduchost 
a rychlost jsou základními prvky tohoto prostředí, které si mnoho prvků převzalo z jiných 
grafických prostředí jako jsou například GNOME či KDE. Díky tomu, že si vzala z obou 
prostředí to „nejlepší“ je více preferována právě na úkor svých starších kolegů. (30) 

Pokud se podíváme do historie bylo toto grafické prostředí vytvořeno roku 1997 kdy Olivier 
Fourdan poprvé modifikoval a vytvořil jednoduše fungující panel pro Windows Manager.  
Jeho úplné začlenění do Unix systémů se postupně nedařilo. Po neúspěchu s začleněním do 
systému Red Hat se ihned po vydání nových nových všeobecných licencí o volně použitelném 
softwaru zabydluje v několika modifikovaných systémech. Součastnou podobu tak jak jej 
známe dnes má systém od poloviny roku 2003. Ihned po té se objevila řada modifikací, pluginů 
a možností zlepšené grafiky, která není součástí tohoto grafického prostředí. Existuje mnoho 
vylepšení, které jsou označovány jako Xfce GP – Xfce Goodies Project29.  (30 ,31) 

Pro modifikaci a vzhled systémů CentOS používám, právě toto grafické prostředí. Po úvahách 
jsem zvolil nejaktuálnější verzi tzv. Xfce 4. 

 
 
 
Nejznámější mezi základními aplikacemi grafického prostředí Xfce. 

Název aplikace Popis aplikace 
AllTray Přidání programů do oznamovací části 
Catfish Grafický vyhledávač 
Exaile Aplikace pro editaci Xfce nabídky 

Mousepad Textový editor 
Orage Hodiny a kalendář 

Squeeze Správce archívů 
 Thunar  Program na správu oken 

Xfburn Aplikace pro vypalování 
Xfdesktop Funkčnost plochy 
Xfterminal Terminál prostředí Xfce 

Xfpanel Nastavení hlavního panelu 
Xfprint Aplikace pro tisk 

Tabulka 4. – Nejznámější funkce a aplikace grafického prostředíí Xfce 

 

                                                      
28 http://www.xfce.org/ 
29 http://goodies.xfce.org/  
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12.  Porovnání řešení s ostatními aplikacemi 

Mé výsledné řešení pro operační systém Windows je souhrnem více druhů zabezpečení, které 
dohromady dávají větší bezpečnost systémů. Na různých internetových stránkách můžeme najít 
podobné návrhy, jak systém zabezpečit buď pomocí registrů nebo pomocí editoru zásady 
skupiny. Mé řešení je jedinečné v tom, že právě tyto druhy spojuje. Pokud se týká kioskového 
módu webové aplikace, která po startu naběhne, tak toto řešení je v součastné době hojně 
používáno nejen například na veřejně dostupných počítačích, ale také například pro domácí 
potřebu ( zabezpečení pro prohlížení stránek pro děti.) Blokace webového obsahu pak probíhá 
na základě zákazu veškerých webových stránek, vyjma stránek potřebných pro online test. 

Na rozdíl od operačního systému Windows XP a 7, je druhé mnou navržené řešení pro operační 
systém Linux již používáno více. Především řada kiosků a veřejně přístupných informačních 
bodů je na bázi operačního systému Linux, který je omezen a společně s webovým prohlížečem 
tvoří „nedobytnou tvrz“. Výhodou mého řešení je především fakt, že uživatel si při startu 
počítače nabootuje systém z  USB Flash disku, což plní funkci bezpečnostní a hatí uživateli si 
předem do systémů nakopírovat potřebné materiály k testu. V dnešní době existuje nespočet 
distribučních řešení pro Linux. V mém případě jsem si vybral operační systém CentOS 
především pro jeho flexibilitu, možnost připravit a nastavit si systém pomocí různých 
pomocných rozhraní do takové podoby, aby bylo co nejbezpečnější. Podobnou aplikací, která 
má za úkol pouze jediný úkol je například Webconverger30. Tento program je na obdobné bázi, 
jako mé řešení a slouží pouze ke spuštení webového prohlížeče v kioskovém módu. Mé řešení 
však oproti tomuto, má výhodu především v možnosti zablokování nežádaných internetových 
stránek a povolením pouze těch, které pomocí iptables může profesor kdykoli a jednoduše 
změnit.  

Obě řešení  se od sebe liší v mnoha ohledech, systémy Windows XP a 7 jsou zaměřeny nejen na 
testy online, ale můžeme je také použít k testům (např. na papír), kdy počítač slouží jako 
pomocník pro výpočet a práci v určitých programech, kdy je úplně zakázáno použití webových 
aplikací a stránek, nebo je povoleno pár „vyvolených“. Řešení operačního systému Linux 
CentOS je zase především a výhradně na online testování a jeho ostatní funkčnost je potlačena 
tak, aby jej uživatel nemohl nikterak obejít a byl co nejbezpečnější pro online testování. Dle 
mého názoru se mě povedlo vytvořit dva druhy operačního systému, který lze použít v širším 
spektru zkoušek. Je poté už na profesorovi, který typ testování zvolí. Nejbezpečnější a nejvíce 
kompatibilní je systém Linux CentOS. 

 

 

                                                      
30 http://www.linuxexpres.cz/distro/webconverger-linux-pro-internetovy-kiosek   
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13. Výsledné soubory a testování 

V následující kapitole budou vypsány všechny soubory, které vznikly modifikací  
a nastavováním operačních systémů. Jeden bod se bude také zabývat analýzou dotazníku – 
testování modifikace systémů, který je součástí Uživatelské příručky. 

13.1. Výpis základních souborů LiveCD Linux systému CentOS 
Kořenový adresář  

centos6-kiosk.iso – obraz funkčního systému CentOS 

centos6-kiosk.ks – soubor instalace Kickstart  

kiosk-setup.txt – soubor obsahující povolené webové aplikace pro Studenta 

Adresář files\etc 

gdm\custom.conf – konfigurační soubor pro nastavení uložiště USB 

sysconfig\firstboot -  pomocný soubor systému 

xdg\xfce4\kiosk\kioskrc – soubor nastavení povolení a omezení pracovní plochy systému 

iptables – nastavení povolení a zákazu síťového provozu  

inittab  - pomocný nastavovací soubor OS CentOS 

Adresář files\home 

kiosk\scripty\setweb.sh – zdrojový(skriptový) shell soubor pro Linux CentOS 

13.2. Výpis základních souborů modifikace Windows XP a 7 

Adresář nastaveniregistru\  

instalace.bat – instalační soubor obsahující k souboru modifikace systémů Windows XP a          
Windows 7 

vymazaniplochy.bat – spouštěcí soubor provádějící vymazání plochy uživatele po odhlášení 
systému 

modifikace.reg – základní soubor registru, který se díky souboru instalace.bat automaticky 
zavede do registru a modifikuje systém tak jak požadujeme 

 

13.3. Analýza dotazníku – testování modifikace systémů 

Po dokončení všech modifikací jsem požádal testery, aby po dobu jednoho týdne, po který  
budou mít k dispozici všechny tři verze operačních systému, otestovali a zapsali veškeré 
možnosti, jak a zda-li se jim podařilo řešení obejít. Dotazník byl především zaměřen na otázky 
směřující k funkčnosti modifikace systémů, spokojeností s zabezpečením, návrhem dalšího 
možného vylepšení a informací, který operační systém je dle testerů nejbezpečnější  
a nejvhodnější k použití v praxi.  



 

 
 

42 

Celkový dojem z všech nastavení byl dle testerů pozitivní. Každý operační systém byl testován 
vždy více než 5 osobami a ani v jednom případu, se uživateli nepodařilo pravidla prolomit tak, 
aby si mohli při „případném“ zkoušení pomoci. Na otázku vypsání kladů byly různé odpovědi. 
Největší ohlas měla modifikace systému Linux CentOS se svým zabezpečením a systém 
Windows 7 pro vypnutí základních prvků nastavení hlavního panelu, nemožnosti správy 
počítače a  zablokování internetových stránek, mimo povolenou. Předposlední otázkou zase 
testeři dali jasně najevo fakt, že je pro ně nejvíce přijatelný a to i díky zabezpečení, operační 
systém CentOS.  

Závěrečná otázka byla zaměřena pouze na jednoduchý dotaz, zda toto řešení může uspět při 
reálných zkouškách. Odpovědi byly vesměs podobné. Na jednu stranu je modifikace systémů 
určitou možností jak testování studentů zabezpečit. Na druhou však  musíme brát v potaz, že 
v dnešní moderní době většina studentů, kteří chtějí uspět na testu podvodem, spíše použije 
chytrý telefon, či jinou možnost podvodu, která se odehrává mimo počítač. V tomto případu pak 
testeři navrhovali, možnost rušiček signálů, či psaní testu na předem připraveném tabletu  
(prázdný stůl a na něm pouze tablet).  

Jak vyplývá z dotazníku, modifikace systémů může být možností jak studenty odradit od 
možného podvodu. Použitím těchto omezení však student může předejít použitím jiných 
„pomocníků“ mimo používaný počítač. 
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14.  Závěr  
Cílem této diplomové práce na téma „Možnosti a omezení počítačového prostředí při online 
zápočtových a zkouškových testech pro minimalizaci podvodů ze strany studentů“, bylo popsat 
a analyzovat možnosti podvodů při online testech a vytvořit řešení, které by těmto podvodům 
zabránilo.  

V teoretické části jsem představil a zároveň nastínil možnosti podvodu při online zápočtových 
a zkouškových testech a to nejen možnost písemných podvodů na počítači ale také klasicky na 
papír. V další části jsem analyzoval možnosti aktuálních prostředků, které nám dopomáhají 
k zabezpečení testování. Touto částí jsem také rozepsal funkce které by mělo mít mé řešení.. 

V praktické části jsem se snažil nejdříve modifikovat a nastavit operační systém Microsoft 
Windows XP a Microsoft Windows 7 tak, aby byl tento systém co možná nejbezpečnější pro 
možnost testování. Další částí má implementace bylo vytvoření funkčního operačního systému 
Linux – CentOS na USB flash disku, který bude také možno použít jako bezpečný prostředek 
k online testování studentů. Zároveň jsem vytvořil uživatelské a programátorské příručky, kde 
popisuji jak se systémy nastavují, jak uživateli znemožňují možnost podvodu a jak vypadají 
zdrojové kódy těchto souborů.   

Výsledné řešení, které jsem vytvořil je pro všechny typy operačních systémů funkční  
a testováním aplikace jsem dosáhl i odezvy na mojí modifikaci a nastavení ze strany testerů. 
Celkový návrh a řešení, lze dále vyvíjet, stejně jako se vyvíjí možnosti jak podvádět. Pokud se 
podíváme na možnost jak a kam přesně rozšířit případné zdokonalení tohoto tématu, je třeba se 
zaměřit na možnost zabezpečit testování proti použití aplikací na chytrých telefonech. Například 
pomocí rušení wifi signálu telefonu apod. Možnosti jak podvádět se denně vyvíjejí dál a dál 
a asi nikdy se nepovede tento nešvar úplně vymýtit. Toto však může být nástrojem, 
k pozvolnému zabezpečení. 

Cíl diplomové práce se mi tímto podařilo naplnit.  
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Přílohy 
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