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O mně
 Narozen 1985 ve Zlíně,

 Ing., 2009 (obor Mobilní Technologie, FEI VŠB – TUO).

 Ph.D., 2016 (obor Komunikační Technologie, FEI VŠB – TUO).

 Oblast zájmu: VoIP technologie a jejich implementace v praktickém provozu,
modelování sítí v krizových situacích, bezpečnost komunikačních sítí, sítě nové
generace, monitoring hlasových a streamingových služeb.

 Vědecké a praktické výsledky: přes 80 indexovaných výsledků v databázích Scopus a
WoS, 5 registrovaných software.

 Vedení projektů, konzultace a školení: CESNET, z.s.p.o., MPO Aplikace III, INDECT,
IBC v Ostravě, Apelby, Čtyřlístek Ostrava, T – Mobile, Ixperta, Kofola, RETIA.

 Propagace, výuka: Zlepši si techniku, Noc vědců, přednášky: IP telefonie,
Kyberkriminalita, Kyberšikana, výuka: VoIP, BvK, MKZO, ÚdKT.

 Stáže, přednášky: 2009 a 2010 – Universitá degli Studi di Milano, přednášky na
konferencích v Británii, USA, Německu, Polsku, Itálii.

 Koníčky: sportovní střelba, cestování, badminton.

 Ženatý, 1(2) děti .





Kyberprostor – svět zábavy, informací a hrozeb

 Kyberprostor je tam, kde jsou informace, jedná se o skutečný a zároveň fiktivní 

prostor.

 Ohrožena je především mladá generace narozena po 1994, tzv. „digital native“ or

„digital naive“?

 Nebezpečí podvodu, kyberšikany, sextingu – rizika podceňovány NEJENOM 

uživateli.

 V roce 2016 nárůst kyberkriminality o 355% oproti roku 2011. (zdroj: policie.cz)



Podvodné jednání - malware, ransomware, phishing, ….

 Přes 60% všech detekovaných incidentů má za cíl získat osobní či platební 

informace za účelem finančního zisku.

 Každý den se stane obětí kyberzločinu dvakrát více lidí, než se narodí dětí.

 Odhadované škody každoročně – 114 mld. $ + obnova dat 274 mld. $ = 388 mld. $.

 Pouze 2 osoby z 10 informují administrátora či orgán činný v trestním řízení.

 NEJEDNÁ se o Hacking či Cracking, uživatel si útočníka k sobě pozve sám –

stáhne si škodlivý kód v podobě viru, trojského koně, phishing.

 Získání informací realizováno nejčastěji pomocí malware, ransomware, phishing, 

spoofing….



Podvodné jednání - malware

 Stahování her, filmů, SW – na 99% obsahuje malware (trojan, backdoor, botnet).

 Ověření pomocí online tools: https://www.virustotal.com/

 Když už musím, tak „anonymně“: https://www.securitykiss.com/

 Adware alias modifikátory prohlížečů - relativně neškodné, ale otravné. 

 Spyware, Keylogger – monitoring aktivity na PC, druhý nejčastější způsob pro 

získání přihlašovacích údajů, čísel bank. karet…..

 Trojský kůň, backdoor – otevírá PC pro možnou správu útočníkem, doinstalování 

dalšího malware, ransomware, botnetu.

 Botnet, zombie – uživatel se nevědomky stane zdrojem útoků (DoS, SPAM), 

útočník má přístup k téměř veškerým aktivitám v rámci PC. 

https://www.virustotal.com/
https://www.securitykiss.com/


Podvodné jednání - ransomware

 Cesta do zařízení je podobná jako u jiných malware.

 Dříve - zablokování OS, nyní – šifrování obsahu se zaměřením na fotky, videa, audio, soubory s

malou velikostí.

 Není jiná možnost než zaplatit, či obnovit ze zálohy, průměrná cena za odblokování roste – ve

2016 průměrně 679 dolarů, placeno v kryptoměnách.

 V současnosti nabízeno jako služba – koupím od autorů ransomware, personalizuji, vydělávám.

Autoři profitují procentuálním podílem.

 Dopad: firmy zakládají fondy s kryptoměnou, ke konci 2015 – 700 tisíc mutací ransomware,

nástup IoT – velký problém.

Zdroj: 
https://www.microsoft.com/en-
us/security/portal/mmpc/shared/ran
somware.aspx



Podvodné jednání - phishing
 Oproti předchozím se nešiří přímo na/mezi zařízeními.

 V drtivé většině případu rozesílán jako SPAM.

 Cílem je opět získat osobní a plat. údaje.

 Příchozí e-mail se tváří jako „pravý“ od banky, pojišťovny,  mob. operátora, firmy.

 Odkaz či příloha obsahuje malware či přesměruje na web s formuláři pro zadání údajů.

 Velice jednoduchý avšak velice efektivní typ útoku, nevyžaduje „high skills“, stačí 
kopírovač webů, volný hosting, jednoduchý credential harvesting a fake mailer – All-in-
one – Social Engineer Toolkit, Metasploit,….

 V roce 2017 evidováno více phishing pokusů než za celou dobu monitorování skupinou 
APWG od roku 2004. 



Podvodné jednání – detekce, obrana

„A communications disruption could mean only one thing: Invasion“.

- Star Wars Episode I – Phantom Menace

 Malware – snaží se chovat nenápadně, 

 Ransomware – sám kontaktuje uživatele s žádostí o platbu,

 Phishing – aktivně oslovuje uživatele.

 Aktualizace OS, silná hesla, manažer hesel, šifrování obsahu HDD, (antivir)….

 Neotevírat ŽÁDNOU přílohu ani LINK co mi přijde, když nic nečekám a neznám adresáta –

na 99% malware, ransomware.

 Rhybaření (Phishing) – NIKDY, ale opravdu nikdy, nezadávám žádná hesla, PINy, osobní 

údaje, apod… do web formuláře, který jsem otevřel přes mail.

 Ověření zabezpečeného a ověřeného spojení HTTPS:



Sociální inženýrství

 Proč se snažit dolovat data od uživatelů, když nám je předají sami.

 Zveřejňování osobních údajů, vodítek k osobním a plat. informacím, polohy.

 Důvěra v prezentovanou identitu, minimální autentizace při komunikaci.



Jak se tedy chovat na Internetu?

 Přemýšlet, než člověk něco zveřejní!!!!!



Chraňte si soukromí

 Nezveřejňujte nic, co byste neřekli náhodnému kolemjdoucímu.

 I když fotku, video, komentář, atd… smažete, vždycky zůstane otisk v databázi a v indexu 
vyhledávače.

 „Však to nikdo nenajde“ ….. Najde, vždycky.

 Anonymita neexistuje, každé zařízení je dohledatelné s využitím IP, MAC adresy, otisku ve 
Web Browseru apod.

 Používejte silná a rozličná hesla na soc., mail, IM,… účty, používejte správce hesel 
(KeyPass, KeyWeb). 

 Heslo SPpOpZLSzNMPnK@15

 (Skakal pes, přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku a 
„počet znaků“)



Čtěte podmínky užívání



Nikomu nevěřte!!!!
 Projekt: Robin Sage

 Robin Sage je fiktivní postava s fiktivním životopisem vytvořena na Facebook, Twitter a 
Linkedin.

 Autor: Thomas Ryan (White hat hacker, bezpečnostní specialista, New York, prosinec 2009)

 Věk: 25 let

 Studium: Vystudovala Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 Praxe: Profil na Linkedin uváděl, že má 10 let praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti (ve 
věku 25 let!) 

 Práce: Námořnictvo Spojených států (NETWARCOM) - analytik kybernetických hrozeb

 Žádostí o přátelství přibližně 300 osob (bezpečnostní experti, pracovníci zpravodajských 
služeb, příslušníci ozbrojených sil atp.) 

 Pozvána na několik osobních schůzek a večeří, byly jí nabídnuta práce konzultanta u 
společností Google a Lockheed Martin.

 Projekt Thomase Ryana jako první jednoznačně ukázal negativa, která jsou spojena s 
využíváním sociálních sítí a s téměř bezmeznou důvěrou v data, informace a kyberprostor 
jako takový.



Zajímavosti a paradoxy z oblasti bezpečnosti a 

autorského práva



Zajímavosti a paradoxy z oblasti bezpečnosti a 

autorského práva

 The Verve – Bittersweet Symphony.

 The Rolling Stones, demo z roku 1965 – The last time.

 Zástupci kapely RS vyhráli spor o autorská práva a The Verve nemá z písničky 

vůbec nic.

 Na Youtube 268 mil. shlédnutí.



Zajímavosti a paradoxy z oblasti bezpečnosti IP 

telefonie
 VoIP technologie – současnost a budoucnost

pevné a mobilní telefonie.

 Mob. operátoři v současnosti masivně
nasazují technologii VoLTE.

 Volání v aplikacích Google Hangouts, FB
Messenger, Whatsapp, Viber,…..

 Rizika: bez zabezpečení prochází signalizace
i hovorová data bez jakékoliv ochrany proti
odposlechům a pozměnění.

 V praxi:

 útoky na koncové telefony a VoIP ústředny za
účelem volání na prémiová čísla,

 odposlechy hovorů,

 SPIT – SPam over IP Telephony.



Děkuji za pozornost, diskuze….


