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Abstrakt bakalářské práce 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral velmi diskutované téma, škodlivé 

kódy na pracovních stanicích, jelikož tato problematika trápí převážnou většinu 

uživatelů výpočetní techniky. Toto téma mě oslovilo především proto, že se zabývám 

výpočetní technikou, která patří mezi mé koníčky. 

Ve své práci jsem upozornil na hrozící nebezpečí, které společně s výhodami 

přináší Internet. Pokusil jsem se objasnit, jak škodlivé kódy vznikají, kdo je vytváří 

a jaké důvody jej k tomu vedou. 

Součástí mé bakalářské práce je i vlastní zkušenost se škodlivými kódy a jejich 

zhoubností, pokud jsou přítomny na běžné počítačové stanici. Při detekci těchto 

škodlivých kódů, jsem využil několik antispywarových programů. 

 

Abstract of bachelor project 

For my bachelor work I have chosen a very discussed theme - harmful codes on 

work stations, as the problem torments the most of users of IT. I am interested in the 

theme because I deal with IT and it is also my hobby. 

In the work I warned of the danger in association with advantages the Internet 

brings. I attempted to get across how harmful codes evolve and what reasons lead to it. 

My work is based on my own experience with harmful codes and their 

destructiveness if they are presented on a common computer station. For the detection 

of these harmful codes I used a few antispyware programs. 
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1. Úvod 

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou škodlivých kódů na pracovních 

stanicích, jejich přehledem, vlastnostmi a nebezpečím pro svět počítačů i moderní 

techniky. Jistě neuvedu úplný přehled, neboť svět virů a jejich protivníků se mění 

obrovskou rychlostí. Přesto práce postihuje to základní, co je o virech a jejich působení 

známo. S příchodem výpočetní techniky se neobjevují jen kladné vlastnosti a výhody, 

které nám nabízí, ale také negativní a nepříjemné jevy, které především tlačí na 

zabezpečení této techniky. 

Tak, jak se výpočetní technika vyvíjela a stále prudce vyvíjí, obdobným 

způsobem se také součastně neustále zdokonalují různé viry, spyware, červi, trojské 

koně a jiné škodlivé programy. Ty uživateli znepříjemňují pohodlnou práci s počítačem, 

ničí software, blokují nebo i likvidují výsledky činnosti. 

Škodlivé kódy se zpočátku tvářily nevinně, jelikož neměly za úkol nikomu 

působit škodu, spíše jen způsobovat nepříjemnosti nebo pouze vyvolaly úsměv na tváři 

uživatele počítače. Od počátku však sami autoři škodlivých kódů upozorňovali na 

hrozící nebezpečí. V dalším vývoji těchto programů se začaly objevovat zákeřné 

vlastnosti, jejichž působení mělo charakter jakéhosi vandalismu, protože si kladly za cíl 

po načtení škodlivého programu vyřadit z provozu napadený počítač. 

V současnosti se vytváří škodlivé programy, které na sebe neupozorňují a chovají 

se nenápadně, aby o nich uživatel nevěděl. Jejich jednoznačným účelem je škodit, 

zasáhnout citlivá místa počítače, vyřadit z provozu antivirové, firewallové nebo jiné 

ochranné programy. Mají oslabit ochranu, škodit a někdy také zprostředkovat nebo 

uvolnit cestu dalším škodlivým programům. Tyto programy pak prostřednictvím 

připojení k Internetu odesílají soukromá data, popis počítače, mapují chování uživatelů, 

hledají hesla a klíče k proražení ochrany. 

Samozřejmě, že o citlivá data mnohých institucí má zájem konkurence nebo 

špionážní firmy. Ti všichni mohou data analyzovat a vytěžit z nich různé informace. 

Proto je rozvoj tohoto odvětví intenzívní. Investuje se mnoho prostředků na obou 

stranách, neboť jak pro napadeného, tak i pro napadajícího má případný úspěch 

především ekonomický význam. 

Velkým problémem je také fyzické zabezpečení jednotlivých počítačů. Pokud se 

totiž k počítači dostane cizí nepovolaná osoba, může data bez větších problémů 

z počítače během okamžiku odcizit. 
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2. Osobní počítače, softwarové vybavení. 

Pod pojmem počítač si můžeme představit zařízení, které je schopno zpracovávat 

informace, uchovávat data, třídit nebo vyhodnocovat databáze a provádět různé jiné 

činnosti. Ale také s trochou nadsázky si můžeme pod pojmem počítač představit 

„plechovou bednu“, ve které jsou zapojeny různorodé elektronické součástky. 

Před tím, než se začnu zabývat škodlivými kódy na pracovních stanicích, je třeba 

stručně připomenout historii počítačů a také popsat, z čeho se počítač skládá, kde se 

škodlivé kódy usazují, popřípadě na co útočí. 

2.1. Význam a historie počítačů 

Již starověké civilizace k výpočtům používaly svá jednoduchá počítadla. Před 

7 000 lety vznikl u starověkých Egypťanů nástroj pojmenovaný Abakus. Tento nástroj 

se pro jednoduché výpočty v některých islámských zemích používá dodnes. První 

doložená mechanická kalkulačka, která uměla sčítat a odčítat, byla od Blaise Pascala.  

Významný badatel v oblasti počítačů se jmenoval Charles Babbage. V polovině 

19. století vytvořil mechanický sčítač děrných štítků. 

Koncem 19. století si vlády jednotlivých států uvědomily význam počítačů 

a začaly do této oblasti mohutně investovat. Na počátku se jednalo o primitivní 

počítače, kterým byly operační instrukce dodávány vždy na objednávku. Rozměry 

těchto počítačů byly obrovské. 

Převratný zlom nastal s vynálezem polovodičů, které se staly základem diod 

a tranzistorů. Polovodičové součástky rychle nahradily zastaralé elektronky. První 

takový počítač byl sestaven ve Spojených státech a jmenoval se Tradic. Ve druhé 

generaci staré děrné štítky nahradily magnetické nosiče dat, nejprve magnetické pásky 

a později disky, které zaznamenávaly více dat a nebyly tak objemné. 

Vědec Robert Noyce (1927-1990), zakladatel světoznámé společnosti Intel, se 

podílel na vynálezu integrovaného obvodu z křemíku. V roce 1971 uvedl první 4 bitový 

mikroprocesor s označením i4004. Ten obsahoval 2 300 tranzistorů a jeho maximální 

taktovací frekvence byla 750 kHz. V této době počítače zabíraly už jen jednu místnost 

a byly označovány jako počítače sálové. 

Dne 12. srpna 1981, firma IBM představila finančně dostupný osobní počítač 

IBM PC (Personal Computer) s 24 bitovým procesorem a revoluční RISC architekturou 
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dosahující vynikající výkon. Tím firma IBM nastavila nový standard ve výpočetní 

technice. 

Aby získala firma IBM operační systém, nejprve oslovila velké firmy, které však 

zakázku odmítly. Obrátila se tedy na malou, v té době neznámou společnost Microsoft, 

se dvěma lidmi. Ta dodala operační systém zvaný DOS 1.0 a  při následné spolupráci se 

postupně stala gigantem ve světě výpočetní techniky. Ze zakladatele společnosti, Billa 

Gatese, tak udělala multimilionáře. 

Dva roky po nástupu prvního PC se objevuje standard PC XT (eXtendet 

Technology - rozšířená technologie). V roce 1984 vzniká nová norma nazvaná AT 

(Advanced Technology - pokročilá technologie). O rok později dobývají svět procesory 

Intel 386, které obsahují 275 000 tranzistorů a umožňují pracovat s maximální velikostí 

operační paměti 4 096MB. Tento procesor začal podporovat multitasking, což 

operačnímu systému umožňovalo provádět několik úloh současně. 

Dnešní operační systémy jsou typicky víceúlohové – Microsoft Windows či 

Linux. Naopak MS-DOS je příkladem jednoúlohového systému, na kterém vždy běží 

pouze jediný program a teprve po jeho ukončení je možno spustit jiný. S prvním rokem 

devadesátých let výrobní linky opouští procesor Intel 486 a spolu s ním i systém 

Windows 3.0, nový operační systém, který se díky procesoru 486 začal výrazně 

prosazovat. O tři roky později vzniká první procesor s vlastním jménem - Pentium. [1] 

2.2. Vybavení počítače 

Hardware, slovo volně překládané jako technické vybavení počítače, je hmotná 

část prostředků výpočetní techniky. Jsou to všechny druhy základních desek, procesorů, 

řadičů, diskových jednotek, pamětí, periferních jednotek i dalších technických zařízení. 

Jinými slovy, hardware je to, co „lze vzít do ruky“. 

Srdcem každého počítače je procesor (CPU), který obsahuje několik desítek tisíc 

tranzistorů. Hlavním úkolem procesoru je provádět aritmetické operace. Procesor je 

vysoce integrovaný obvod, který se neustále vyvíjí. Průběh operací se zrychluje a jeho 

rozměry se postupně zmenšují spolu s nároky na energii. Jeho vývoj je hybnou silou 

počítačové techniky. 

Základní deska, (mateřská deska, mainboard, motherboard), zajišťuje vlastní 

propojení procesoru s pamětí a řadičem a řízení všech spolupracujících částí. Určuje 

také podstatně charakter celého počítače. 
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Operační paměť RAM si můžeme představit jako čekárnu na data, která 

zpracovává procesor. Poté, co procesor data zpracuje, putují opět do operační paměti 

a zde čekají tak dlouho, dokud se nezapíšou na pevný disk, nebo se opět zpracují 

procesorem. Pokud paměť RAM není napájena elektrickým proudem, všechna data jsou 

z paměti smazána. Na místě je otázka, proč data neputují přímo na pevný disk 

a podstupují tak riziko, že mohou být, v případě výpadku elektrické energie, ztracena. 

Zjednodušeně to lze vysvětlit tím, že ne všechna data jsou konečná a tedy 

nepotřebují zápis na disk, protože budou dále zpracována. Operační paměť má tu 

vlastnost, že je několikanásobně rychlejší než pevný disk, proto procesor na data nemusí 

dlouho čekat. 

Další nedílnou součástí technického vybavení počítače je systémová sběrnice. 

Můžeme si ji představit jako svazek vodičů nebo soustavu vodivých spojů na základní 

desce, pomocí kterých jednotlivé části počítače komunikují a přenášejí data. 

Důležitou částí je pevný disk. Jde o pohyblivé zařízení, které je tvořeno několika 

rotujícími magnetickými kotoučky, nad kterými se vznáší čtecí hlavička, která za 

pomoci elektromagnetu na kotouček zapisuje data. Na disku se data ukládají do tzv. 

sektorů vhodně řazených pro snadný a rychlý zápis a čtení. 

S periferiemi jako jsou klávesnice, myš, tiskárna, scanner nebo vnější disky, 

počítač komunikuje přes jednotlivé vstupně výstupní porty. Monitor je připojen ke 

grafické kartě, která převádí požadované informace do grafické podoby. 

Počítač je složen z mnoha dalších komponent, ale popisovat je všechny není 

posláním této bakalářské práce. 

2.3. Programové vybavení počítače 

Programové vybavení neboli software, je nehmotná část prostředků výpočetní 

techniky. Jsou to takzvané programy, data, soubory a především operační systém, 

bez kterého by počítač nevěděl, jak jednotlivé operace a požadavky zpracovat. Na 

základní desce každého počítače se nachází paměť EPROM, ve které je uložen prvotní 

program, tzv. BIOS. Po zpracování tohoto programu zná procesor primární parametry 

základní desky a jiných hardwarových součástí a je připraven zpracovávat instrukce. 

Následně se z pevného disku do počítače zavede operační systém, který slouží 

k tomu, aby dnes uživatel nemusel instrukce do počítače zadávat pomocí strojového 

kódu, ale snadno pochopitelným a graficky přijatelným způsobem. Operační systém má 

mnoho dalších funkcí, mezi něž patří např. možnost, aby procesor zpracovával více 
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programů součastně nebo aby jednotlivé programy z operačního systému přejímaly 

informace o hardwaru. 

Mezi software je třeba také zařadit i všechny škodlivé programy, kterými jsou 

viry, spamy, spyware, trojské koně atd. 

Počítač bez jakékoliv ochrany lze snadno napadnout prostřednictvím Internetu 

nebo přenosného paměťového zařízení. Pokud počítač není dostatečně chráněn, je 

i surfování po Internetu pro počítač, případně na něm uložená data, nebezpečný. 
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3. Typy útoků a útočníků 

V dnešním moderním počítačovém světě se neustále bráníme útočníkům, kteří 

prostřednictvím slabých míst lehce pronikají do systémů počítače a napadají ho.  

Vzhledem k rozsahu bakalářské práce jsem se zaměřil pouze na útoky na pracovní 

stanice s nejrozšířenějším operačním systémem Microsoft Windows. Ostatní operační 

systémy jako jsou například Linux, nebo Mac OS mají také své bezpečnostní chyby 

a rizika, i zde dochází k útokům, ale typy útoků se mnohdy liší. 

3.1. Typy útoků 

Způsobů, jak dochází k napadení počítače je mnoho. Útoky jsou v literatuře 

rozděleny a popsány různě: 

Podle místa útoku: 

• prostřednictvím Internetu, 

• fyzickým kontaktem s počítačem. 

Podle cíle útoku: 

• náhodný útok, 

• směřované proti jednotlivci, 

• směřované proti firmě, nebo společnosti. 

Podle důvodu útoku: 

• publicita, 

• pomsta, 

• výstřednost, 

• finanční zisk. 

3.2. Typy útočníků 

Útočník je osoba, která se za jakýmkoliv účelem pokusí neoprávněně proniknout 

do cizího počítače. 

Typy útočníků klasifikuje například Král [2006, s. 18]. 

• Hacker – Hacking (z angl. hack, což znamená sekat nebo zásek) je sice snaha 

dělat věci, k nimž nemám oprávnění, ale hackeři většinou získaná data 

nezneužívají. Typický hacker je talentovaný, tvořivý programátor (většinou 

vysokoškolsky vzdělaný), který hledá nedostatky (bezpečnostní chyby) 
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v počítačových komunikačních systémech. Tito hackeři sice vstupují 

neoprávněně do počítačových informačních systémů jiných uživatelů, ale hledají 

problémy i jejich řešení s použitím nových technologií; mají dobré etické cítění. 

V nejobecnějším slova smyslu je pojem „Hacker“ nesprávně používán pro 

označení všech osob, snažících se o průnik do cizího počítače a o zneužití dat. 

• Phracker – je útočník, který se pokouší vloupat do programů, jež poskytují 

zdarma telefonní služby nebo jinak zneužívá počítače a databáze telefonních 

společností. 

• Phreaker – je typ útočníka, zneužívající ukradené telefonní informace 

k přístupu k dalším počítačům. 

• Joyriders – osoby, páchající útoky jako zdroj zábavy, případně i zdroj učení se 

novým technologiím. 

• Script kiddies (kiddiots) – jsou většinou začínající útočníci, kteří hledají 

škodlivé kódy a používají je. 

• Sniffer – pojem „Snifing“ se do počítačové češtiny volně překládá jako 

„čmuchání“, jde tedy o sledování a analýzu síťového provozu. Sniffeři tedy 

sledují komunikaci v síti a získávají tak citlivá data. Obranou proti sniffingu je 

používání šifrované komunikace např. protokolem SSL. 

• Cracker – je v počítačové češtině také nazýván „vlamačem“. Cracking ve své 

podstatě znamená vniknutí do cizího počítače a také zkoumání a úpravy 

programového kódu určitého programu. Cracker většinou vstupuje neoprávněně 

do informačních systémů jiných uživatelů a působí zde ničivou, nežádoucí 

činnost. 

• Softwarový pirát – je člověk, který neoprávněně užívá a šíří počítačové 

programy. Softwarové pirátství úzce souvisí s crackingem, a to vzhledem 

k tomu, že dnešní programy obsahují celou řadu ochranných prvků, které musí 

nejprve zkušený cracker překonat. 

Typy útočníků, které najdeme popsané v odborné literatuře se liší. Různí autoři 

mají různý úhel pohledu na útoky. Dělí je například podle znalostí, dovedností, 

motivace nebo způsobů páchání trestné činnosti. Také své útočníky v různých 

publikacích odlišně nazývají. 

Například autoři Rak a Kummer [2007, s. 22-23] útočníky dělí dle motivace: 

publicita, pomsta, výstřednost, finanční zisk. 
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Proti útočníkům nás ochraňují speciální softwarové a hardwarové prostředky. 

Mezi nejpoužívanější patří aktualizované antivirové programy, firewallové štíty, častá 

aktualizace operačních systémů nebo šifrování dat. O způsobu zabezpečení se více 

zmíním v páté kapitole při popisu ochrany před napadením. 
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4. Škodlivý kód, charakteristika, schopnosti 

Počítačovou infekcí lze označit jakýkoliv neoprávněný vstup do výpočetního 

systému, a tím samozřejmě i do jeho dat. V povědomí veřejnosti se pro počítačovou 

infekci mylně rozšířil pojem (počítačový) virus, který se používá pro jakýkoliv druh 

napadení počítače, kromě napadení hrubou fyzickou silou. 

Samotný uživatel se zcela zásadně negativně podílí na aktivaci rozmanité 

počítačové infekce právě tím, že k aktivaci trojských koňů, červů, blackdoorů či virů 

dochází pouze v případě, kdy je uživatel sám spustí. Tuto problematiku nejlépe 

vystihuje - Král [2006, s. 20-29]. 

4.1. Dělení škodlivých kódů: 

• Trojský kůň - anglický název trojan horses, slangově se mu říká trojan. 

Pramenem nákazy jsou většinou free počítačové programy, které při instalaci 

společně s žádoucím programem instalují škodlivé kódy. Příkladem je soubor 

picture.exe, který se tváří jako obrázek, ale ve skutečnosti si uživatel společně 

s žádanou aplikací instaluje software pro vzdálenou kontrolu počítače. Hacker, 

který tento program použil, tím získal přístup na cizí pevný disk. 

• Červ - anglický název worm. Jedná se o program nebo skript, který reprodukuje 

sám sebe. Od ostatních virů se odlišuje tím, že je většinou šířen prostřednictvím 

e-mailové pošty, nebo webových stránek. 

• Virus – je nejznámější a nejčastější forma infiltrace. Jeho název je odvozen 

z podobnosti chování těchto programátorských produktů s biologickými 

originály. 

• Spyware – slangově se jim říká špionážní programy. Jejich hlavním úkolem je 

bez vědomí uživatele sbírat a odesílat informace o počítači k útočníkovi. 

Například zjistit, které webové stránky uživatel počítače prohlíží, kolik hodin 

denně je počítač zapnutý nebo jaké písničky se na počítači přehrávají, apod. 

• Adware – Advertising supported softWARE. V tomto případě se jedná 

o software, jehož autor získává peníze prostřednictvím reklamy. Uživateli se 

reklama zobrazí po spuštění programu. Takový program je zpravidla šířen 

zdarma. Typickým příkladem je program ICQ. 
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Autoři Bott a Siechert [2004, s. 309] rozdělují typy škodlivých kódů do kategorií: 

virus, červi, trojské koně a kombinované hrozby. Do kategorie kombinované hrozby 

autoři zahrnuli škodlivé kódy, v nichž se spojují charakteristické vlastnosti virů, červů 

i trojských koní, přičemž jejich důsledkem jsou účinné útoky. Tyto škodlivé kódy se 

zaměřují na webové servery a sítě. Již se zde ale neuvádí, o jaký typ útoku se jedná. 

Ostatní škodlivé kódy jako virus, červi a trojské koně jsou popsány ve stejném duchu, 

jako u Krále, viz výše. 

4.1.1. Trojské koně 

Jsou nejméně dokonalou formou infiltrace. Jedná se většinou o programy, které 

se na první pohled chovají jako zcela běžný program. Ve skutečnosti však tajně 

provádějí škodlivé operace. Důležitou vlastností je, že trojský kůň není na rozdíl od viru 

schopen množení a nepřipojuje se k souboru. Trojský kůň se nejčastěji vyskytuje 

v počítači pouze v jednom souboru (nejčastěji typu *.exe), který v sobě neobsahuje nic 

jiného, než zmíněný škodlivý kód. Trojský kůň je tedy škodlivý program, jejž uživatel 

spustí sám úmyslně (i když to vlastně netuší), a který kromě chtěné činnosti vykoná 

i činnost nechtěnou (destrukční). Na rozdíl od klasických virů, tento nemá schopnost 

samoreprodukce. 

Zvláštní skupinou trojských koní jsou tzv. backdoor (zadní vrátka). Backdoor na 

sebe vůbec neupozorňuje, ale schová se do počítače a čeká na to, až se někdo (nejčastěji 

osoba, která backdoor na uživatele nastražila) odněkud, i z druhé strany zeměkoule 

prostřednictvím sítě Internet, připojí na postižený počítač a začne s ním provádět 

prakticky cokoliv. Útočník může snadno manipulovat s operačním systémem nic 

netušícího uživatele, získávat jeho data nebo vymazávat dokumenty. 

Ochrana: Proti útokům trojského koně se lze chránit především kvalitním 

antivirovým programem. Zároveň není vhodné spouštět programy nebo soubory, které 

vypadají podezřele. 

4.1.2. Červ 

Červi se do počítače dostávají převážně e-mailem (elektronickou poštou). 

V současné době jsou velice rozšířené. Tento škodlivý kód vlastně rozesílá sám sebe na 

více e-mailových adres bez vědomí uživatele. Typický červ se šíří na úrovni protokolů 

TCP/IP a zneužívá bezpečnostních děr v operačním systému. Červi mají několik 

vlastností společných s trojskými koňmi. Na počítači se také vyskytují pouze v jednom 
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souboru, který v sobě neobsahuje nic jiného, než onoho červa. „Postižený“ e-mail 

obsahuje většinou přílohu se souborem. Pokud tento infikovaný soubor uživatel spustí, 

dojde k jeho aktivaci. Ten se pak nejčastěji usídlí v počítači a ve vhodném okamžiku 

odešle další takto postižené e-maily ostatním uživatelům (přesněji na jejich e-mailové 

adresy), které si uživatel eviduje ve svém adresáři kontaktů. 

Takto se sám kopíruje k dalším hostitelům. Proč tedy vlastně uživatel PC takový 

soubor v e-mailu spustí? Odpověď je snadná. Koho by nelákal soubor s názvem Pamela 

Anderson, pro dívky třeba Brad Pitt, který je navíc v těle zprávy podpořen nějakým 

vyzývavým textem. Běžný uživatel se těší na obrázek, ale ve skutečnosti jde o červa, 

který jen čeká, až jej uživatel spustí. Vzhledem k tomu, že červi se šíří prostřednictvím 

elektronické pošty, rychlost šíření je obrovská. Důkazem může být například červ 

I_Love_You, který se dokázal po celém světě rozšířit doslova za několik hodin. Existují 

ale i červi, kteří se vyskytují na webových stránkách. Při prohlížení takovéto webové 

stránky se nainstalují do vašeho počítače a čekají. 

Charakteristické vlastnosti červa: 

•••• Příloha e-mailu je tvořena souborem se dvěma příponami. Někteří červi se 

k e-mailu připojí v souboru. 

•••• Červ je přímo součástí zprávy, tedy není potřeba žádného souboru v příloze. 

Tito červi potřebují pro své šíření poštovní klienty, kteří umí přijímat poštu 

v HTML formátu. Zprávy jsou sice hezčí, ale právě ony mohou obsahovat červy. 

•••• Červ může i prostřednictvím Internetu sám sebe aktualizovat, to znamená, 

že může být během svého šíření neustále vylepšován. 

Ochrana: Není vhodné otevírat nevyžádanou poštu a nespouštět soubory, které 

vypadají podezřele. Proti tomuto napadení se lze aktivně bránit antivirovými 

a firewallovými programy. 

4.1.3. Virus 

Počítačový virus je definován jako forma počítačové infiltrace, která má 

schopnost vlastního množení a infikování dalších systémů, samozřejmě bez vědomí 

uživatele. Může být určen k destrukcím systému. Tento škodlivý kód je v počítači 

připojen k hostitelské jednotce, což bývají často spustitelné soubory s příponou: *.com, 

*.exe, *.scr, *.vbs, boot sektory atd. Pokud je tento soubor aktivován při běžném 

spuštění programu nebo startem počítače, spustí se rovněž i virus. Ten se bude přitom 

replikovat připojením své vlastní kopie k  dalším objektům. Virus je tedy program, 
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který je schopen zapisovat sám sebe do nejrůznějších míst v systému. Jsou to tedy 

speciální programy, které mají především destrukční účel. 

Viry mají tyto charakteristické vlastnosti: 

• umí se usadit v jiném programu, 

• umí se šířit i na jiné programy, aniž by o tom uživatel PC věděl, 

• dokáže vytvářet i své kopie, které se dále šíří, 

• kopie viru nemusí být shodná s originálem, a proto je těžší ji najít a odstranit, 

• vykonává nějakou zničující akci, 

• sám si hlídá podmínku, za níž může být tato akce spuštěna (pokud ne, zahájí 

svou činnost okamžitě), 

• viry využívají řadu technik, znesnadňujících jejich odhalení, analýzu a likvidaci. 

Projevy napadení virem: 

• zpomalení zavedení programu do paměti PC, 

• snížení výkonu PC, 

• zmenšování volného prostoru na disku, 

• změna velikosti dokumentů nebo programů, 

• zmenšení systémové paměti RAM, 

• porucha programů (při startování programu se objevuje hlášení „Not enough 

memory“; při chodu programu se objevují neobvyklá chybová hlášení; 

programy, které dříve pracovaly bez problémů, nelze spustit, atp.), 

• zhroucení systému, 

• modifikace dat v dokumentech, 

• šíření dezinformací. 

Škody způsobené infiltrací: 

• přímé náklady: 

o na odstranění viru, 

o na kontrolu, opravu nebo obnovení poškozených dat, 

o na opětovnou instalaci poškozených programů, 

o vzniklé ztrátami v důsledku výpadku výroby či prodeje, 

o vzniklé následky havárie, 

o vzniklé poškozením zdraví v důsledku používání virem napadeného 

programu ve zdravotnictví. 
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• nepřímé náklady: 

o na nákup a provoz antivirových programů a technického vybavení, 

o na provádění organizačních opatření proti šíření virů, 

o z omezení provozu dané opatřeními v antivirové ochraně. 

Druhy virů 

Touto problematikou se velmi důsledně zabývá Král [2006, s. 25], který sám vidí 

rozdělení virů do určitých skupin jako poměrně problematické a nepřesné, jednak proto, 

že různé viry mají přesah do různých oblastí, a také proto, že tato oblast se neustále 

vyvíjí a přesné rozčlenění tudíž zodpovědně provést nelze. 

Přesto viry rozdělil podle: 

• 
ebezpečnosti: 

o nepoškozující viry - viry spíše žertovného provedení, které jen provedou 

nějakou žertovnou akci, 

o poškozující viry - tyto viry už počítač poškodit mohou, ať již záměrně 

(protože jsou k tomuto účelu přímo programovány), nebo náhodně (např. 

vinou existující chyby v programu apod.). 

• Projevů: 

o viry bez projevů - viroví tvůrci se snaží programovat své viry tak, aby si 

jich uživatel nevšiml, 

o viry s grafickými projevy - jednak to mohou být grafické projevy 

s maskujícím účelem (právě proto, aby se virus lépe ukryl), typickými 

příklady mohou být viry, které uživateli oznamují, že mu chybí aktuální 

verze programu či příslušný ovladač, jakmile tento program uživatel spustí, 

dojde k aktivaci viru a dále viry, mající určité poselství (zastavte pokusy na 

zvířatech, atp.), 

o viry se speciálními projevy - (i s možným smyslem pro humor, ale 

napadenému se líbit nemusí). 

• Podle času projevu: 

o aktivující se okamžitě - těchto virů je většina a aktivují se ihned po vstupu 

do počítače, 

o aktivující se k určitému datu - tyto viry se objevovaly v devadesátých 

letech, 
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o aktivující se při určitém úkonu - např. při stisknutí určité kombinace 

kláves. 

• Podle oblastí, které jsou napadeny: 

o Boot vir - napadají tzv. systémové oblasti (partition tabulku na HDD) 

a bootový sektor na HDD i FDD, MBR (Master Boot Record) pevného 

disku. V takovémto případě napadení je virus spuštěn hned po startu 

počítače. „Výhodným“ pro šíření těchto virů byl operační systém DOS; 

hlavní nebezpečí je v tom, že virus je vždy při každém spuštění systému 

zaveden do paměti, ovšem při současných operačních systémech 

(32 i 64 bitových, např. Windows) je většinou boot sektorový virus ihned při 

startu systému odhalen. 

o Souborové viry - napadají kupříkladu dokumenty s příponou .doc. Tyto viry 

lze dále třídit podle toho, jaké soubory při infekci napadají – v zásadě jsou to 

vždy proveditelné soubory (*.com, *.exe, *.ser), dávkové soubory (*.bat), 

ovladače (*.sys) a jsou zaměřeny na různé operační systémy. Mechanismus 

činnosti souborových virů je však podobný ve všech případech. 

o Makroviry - jsou relativně mladou skupinou virů; první se začaly objevovat 

až v roce 1995 - Makroviry souvisí především s dokumenty, jež vzniknou 

používáním kancelářského balíku Microsoft Office. Tyto viry jsou tvořeny 

makry. Makra jsou programy, které si uživatel může vytvořit sám pro 

usnadnění práce v některých aplikacích. Takovou typickou aplikací je právě 

Microsoft Office. Makrojazyk, v němž lze makra vytvářet, je v těchto 

produktech natolik dokonalý, že v něm lze vytvořit i šířící se makrovirus. 

Celý chod makroviru je obvykle závislý na existenci automaker 

(samo spouštěcí makra). Automakra jsou speciální makra, jež se spouštějí 

automaticky při určité operaci (například při otevření dokumentu, uzavření 

dokumentu, apod.). Pokud tedy dokáže makrovir tato automakra využít, 

může se úspěšně šířit, připojí se k dalšímu dokumentu opět ve formě maker. 

Důležité je poznamenat, že makra (ať už makrovir, či makra uživatele) jsou 

společně uložena s dokumentem (v případě Wordu) či se sešitem (v případě 

Excelu) v jednom souboru. „Přestupným místem“ se v případě makroviru 

pro Word stává globální šablona, která se jmenuje Normal.dot Tato šablona 

obsahuje některá nastavení uživatele (formát stránky apod.) a automaticky se 

otevírá při každém spuštění Wordu, takže pokud ji makrovirus napadne, má 
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kontrolu nad Wordem ihned po jeho startu. V případě Excelu hraje velkou 

roli adresář XLStart. 

o Adresářové viry – modifikují vstupy adresářové tabulky tak, že je virus 

zaveden do paměti a spuštěn dříve než program, který uživatel chce spustit. 

Samotný virus se na disku nachází pouze jednou, někde na konci disku. 

Léčení tohoto viru je velmi jednoduché (ale zdlouhavé). Stačí pouze 

„zavirovaný“ soubor překopírovat do jiného adresáře a změnit mu příponu 

(aby nebyla com, exe). 

o Generické viry - jedná se o viry založené na stejném základě, které jsou si 

navzájem velmi podobné. Obvykle vznikají drobnou úpravou již existujícího 

viru. 

o Skriptové viry - jedná se o viry psané v jazyce Visual Basic a Java Scripts, 

které se šíří především přes standardní nastavení prohlížeče Internet 

Explorer. 

• Podle chování: 

o Stealth a substealth viry — tyto se pokoušejí co nejlépe skrýt, např. 

maskují hlášení operačního systému, maskují velikost souborů, apod. Virus 

ovšem musí být zaveden v operační paměti, což by měl antivirový program 

poznat. Důležité proto je, aby byl antivirový program nainstalován a spuštěn 

na nenapadeném počítači. 

o Polymorfní viry - tyto dokážou modifikovat strukturu vlastního těla, jež 

zašifrují. Polymorfní makroviry pak nelze detekovat podle sekvencí, či podle 

klasických kontrolních součtů (CRC). Jelikož mění svůj kód v závislosti 

na situaci, velmi složitě se odhalují, proto moderní antivirové programy 

v sobě obsahují i mechanismus na vyhledávání šifrování. 

o Retroviry - odvetné viry, které napadají antivirový program, a tak se snaží 

zabránit svému odhalení. 

o Tunelující viry obchází aktivity monitorujících programů, aby je nebylo 

možné zjistit. 

• Podle umístění v paměti: 

o Rezidentní viry - takový virus se většinou při prvním spuštění infikovaného 

souboru (pokud se jedná o souborový virus) nebo při prvním zavedení 

systému z infikovaného bootového sektoru (pokud se jedná o boot virus) 

stane rezidentním v paměti a odtud potom provádí svoji škodlivou činnost. 
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o Rezidentní - týká se pouze virů pro MS-DOS. Některé souborové viry 

se mohou instalovat do paměti pomocí služeb DOSu, podobně jako např. 

ovladač myši a pak tajně provozovat svoji škodlivou činnost a replikovat se. 

o 
erezidentní viry (viry přímé akce) - tyto viry nevyužívají paměť pro své 

šíření. Stačí jim, když jsou aktivovány společně s hostitelským programem. 

Pak přebírají řízení jako první, provedou svoji činnost, nejčastěji replikací, 

a pak předají řízení zpět hostitelskému programu. 

• Podle rychlosti šíření: 

o Rychlé viry - tento virus napadá jak soubory při spuštění, tak i soubory 

otevírané (při kopírování, přesouvání atp.). 

o Pomalé viry - napadají soubory, jež operační systém upravuje, například ty, 

s nimiž uživatel nějakým způsobem pracuje. Velice těžko se hledají, důležitá 

je zde kontrola integrity v rámci antivirového programu. 

o Sparse viry - tyto viry napadají počítač pouze příležitostně anebo pří splnění 

určité podmínky (s malou pravděpodobností výskytu). 

o ZOO viry jsou viry, které se ve skutečnosti nešíří; používají se pro testovací 

účely. 

• Podle nejčastější oblasti výskytu virů: 

o Spustitelné soubory (typu *.exe, *.com) - souborů typu *.exe je v počítači 

poměrně dost, souborů typu *.com už méně (command.com, win.com). 

o Systémové oblasti- jako například boot sektor nebo partition tabulka. 

o Při práci s Internetem jsou to složky Temporary Internet Files 

a Downloaded Program Files. 

Ochrana: Je i v tomto případě obdobná jako u trojských koňů nebo červů, to je 

provádět aktualizace operačního systému, firewallu  i antivirového programu. I zde platí 

- neotvírat a nestahovat podezřelé soubory. 

4.1.4. Spyware 

Spyware by se asi dal přirovnat k noze strčené do dveří tak, aby nešly zavřít 

a mohly jimi vstoupit další útoky. Jedná se o počítačový software, který je instalovaný 

s cílem proniknout do systému nebo převzít kontrolu nad uživatelskou vazbou 

s počítačem, a to opět bez vědomí uživatele. Jde tedy o program, který má za úkol 

aktivně, nebo pasivně monitorovat to, co uživatel na počítači dělá. Spyware odesílá 

informace útočníkovi například z oblasti jmen v registrech, IP adresu napadeného 
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počítače, historii prohlížených stránek, seznamy otevíraných souborů nebo informace 

o instalovaném software. 

Některé z těchto programů se mohou do počítače dostat i legální cestou, neboť 

s jejich spouštěním může uživatel souhlasit v tzv. licenčním ujednání. Spyware přitom 

není software určený pouze ke sledování a odesílání informací. 

Také například: 

• Spotřebovává výkon pracovní stanice, mnohdy až neskutečně zpomalí počítač. 

Zpomaluje chod webových stránek, jelikož spyware sleduje, které webové 

stránky se na napadeném počítači spouští. 

• Může do počítače stahovat další programy - opět vesměs typu spyware, 

jejichž odinstalování je velmi obtížné, neboť se vždy vzájemně přeinstalují. 

• Přesměrovává domovské stránky – přesměruje domovskou stránku většinou 

na stránku s pornografickým obsahem. 

• Umožňuje zneužití BHO – Browser Helper Object, jedná se o objekty, jež 

pomáhají při úpravě panelů nástrojů v Internet Exploreru a to tak, že vytváří 

BHO pro panely nástrojů, které se budou spouštět zároveň s Internet Explorerem 

a budou využívat prvků ActiveX ke stahování dalšího BHO do počítače. 

• Může měnit nastavení klíčů v registrech a nastavení systémových složek, což 

mohou být skutečně kritická poškození. Král [2006, s. 207, 208] 

Zvláštní skupinou spyware je tzv. Keylogger, kterému se slangově říká klávesový 

špion. Jeho jediným úkolem je nevědomě zaznamenávat a odesílat posloupnosti 

stisknutí kláves. Útočník se ze sledu stisknutých kláves může dozvědět uživatelova 

přístupová hesla a jména. 

4.1.5. Adware 

Je součástí žádoucího programu, který během své běžné činnosti zobrazuje 

reklamu. Nejčastěji se jedná o volně stažitelné verze programu, u kterých autor získává 

peníze prostřednictvím reklamy za pomocí adware. Může se jednat o běžné reklamní 

proužky, bannery, nebo vyskakující reklamní okna. Tento program může být součastně 

i spyware. 
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5. Ochrana před napadením 

Počítačové stanice není možné 100% ochránit před vnějšími a vnitřními útoky, 

jelikož autoři škodlivých kódů testují své viry na nejznámějších antivirových, nebo 

antispywarových programech. 

Lék proti škodlivým kódům - antiviry nebo antispywary, společnosti vyvíjí až po 

zjištění nového škodlivého kódu. Na základě jeho analýzy vytvoří účinný lék pro jeho 

detekci a zneškodnění, který se do počítačové stanice dostane přes pravidelné 

aktualizace. Tato doba může trvat řádově i týdny, proto nelze počítače zcela úplně 

ochránit před napadením. 

Lze však za pomocí kvalitních aktualizovaných antivirových, spywarových 

a firewallových programů těmto útokům ve velké míře odolávat. Jestliže se i přesto do 

počítače dostane škodlivý kód, lze jej rezidentní ochranou nebo přes testovací rozhraní 

identifikovat a z počítače odstranit nebo uložit do karantény, kde škodlivé kódy již 

nejsou nebezpečné. Tato ochrana se především týká vnějšího napadení. 

5.1. Druhy ochran před napadením z Internetu 

Proti útočníkům z vnější sítě lze pracovní stanici zabezpečit těmito prvky: 

• aktualizace operačního systému, 

• antivir, 

• antispyware, 

• firewall. 

5.1.1. Aktualizace operačního systému. 

Žádná lidská činnost se neobejde bez chyb, proto ani operační systém není 

dokonalý. 

Přibyl [2/2008 s. 28] tvrdí, že chyby v programu jsou samozřejmostí, jelikož při 

vytvoření tisíce řádků syrového programového kódu připadá na tyto řádky 5 až 20 chyb. 

Avšak dle autorů Howarda a LeBlanca v knize Writing Secure, [7] připadá až padesát 

chyb na tisíc řádků syrového programového kódu. Ačkoliv se obě tvrzení liší, podstatou 

je, že program není vytvořen bez chyby a lze jej útočníkem napadnout. 

Většina takových chyb je odstraněna při testování. Avšak malé procento chyb 

zůstává v programu a tyto chyby využívá potenciální útočník. Firma Microsoft 

u operačního sytému Windows XP a Windows Vista celkem úspěšně dokáže objevené 
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chyby následně odstranit v opravných balíčcích. Pro opravy jednotlivých dílčích 

problémů se používá výraz hotfix, souhrnné opravné balíčky se označkují service pack. 

Aktualizace operačního systému od společnosti Microsoft se provádí automaticky 

nebo manuálně, prostřednictvím webového prohlížeče. 

• Automatická aktualizace operačního systému, která je plně dostupná již od verze 

operačního systému Windows 2000, má pomoci uživateli počítače s lepším 

zabezpečením systému, a to především díky včasné automatické aktualizaci. Na 

obrázku je zobrazena karta automatické aktualizace operačního systému 

Windows Vista. 

 
Obrázek 1 - karta automatické aktualizace OS Windows Vista 

 

Při manuální aktualizaci můžeme přes webový prohlížeč na adrese 

http://www.windowsupdate.com zjistit stav aktualizace operačního systému Windows 

XP. Služba Windows Update vyžaduje použití ovládacího prvku ActiveX. Více se 

o tomto ovládacím prvku zmíním v následující podkapitole 5.3.  

Aktualizace u operačního systému Windows Vista je řešena přes kartu Windows 

Update. 
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Obrázek 2 - karta Windows Update, pro OS Windows Vista 

5.1.2. Antivirový program 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, počítač může být napaden různými 

škodlivými kódy. Proti virovým útokům se lze chránit antivirovým programem. Obecně 

platí, že komerční programy nabízí vyšší úroveň poskytovaných služeb, zatímco 

u programů typu freeware je úroveň nabízených služeb nižší. To však neznamená, že 

antivirové programy, které společnosti distribuují zdarma, jsou nekvalitní – tyto jsou 

nabízeny převážně zdarma pro domácí a nekomerční využití. 

Antivirový program je aplikace, která při ideálních podmínkách 1 dokáže škodlivý 

kód zachytit a zneškodnit. Nejdůležitější vlastností antivirového programu je možnost 

co nejčastější aktualizace (update) knihoven, neboť nové viry a jejich mutace se 

neustále vyvíjejí. Tato aktualizace zajistí, že antivirový program nové škodlivé kódy 

správně detekuje a odstraní. 

5.1.2.1. Základní činnosti antivirových programů 

• Vyhledávání – antivirový program má v sobě uloženy všechny charakteristiky 

virů. Pokud nějaký program s uvedenou charakteristikou najde, označí ho jako 

virus. Pokud je podoba viru známá, tato metoda je velice účinná. 

                                                 

 
1 Ideální podmínkou je myšleno, že antivirový program má všechny viry uloženy ve své databázi 

virů a v okamžiku napadení antivirový program virus zneškodní. 
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• Skenování – k pátrání po virech se používá některých typických charakteristik 

virů. Tato metoda oproti klasickému vyhledávání je podstatně rychlejší, ale 

méně spolehlivá. 

• Heuristická analýza – jedná se o rozbor viru, kdy antivirový program zkoumá 

jiný program a to krok po kroku. Pokud antivirový program najde shodnou 

instrukci s podezřelým škodlivým kódem, označí ho jako virus. 

• Kontrola integrity – jedná se o porovnání stavu před možnou infekcí a po 

infekci. Virus se v systému musí nějak projevit, přičemž jedním z projevů bývá 

změna velikosti napadeného souboru. Pokud kontrola integrity zjistí, že byl 

soubor změněn, označí ho jako virus. 

• Rezidentní skenování – jedná se o stálou ochranu ve formě rezidentního 

programu, jenž neustále kontroluje správnost prováděných operací. Antivirový 

program se po startu počítače sám spustí a běží na pozadí počítače. Neustále tak 

počítač hlídá a upozorňuje na podezřelé akce, které v počítači mohou nastat. 

Král [2006, s. 127 - 130]. 

5.1.2.2. Co lze zjistit z označení viru? 

Když se objeví nový virus, červ nebo trojský kůň, každý autor antivirového 

programu se jej nejdříve snaží rychle identifikovat, určit jeho chování a režim šíření 

a nakonec vyvinout opravu, která jej dokáže zastavit. Součástí tohoto procesu je rovněž 

pojmenování viru. Jestliže však různí vývojáři rozmanitých antivirových programů 

přiřadí stejnému viru odlišná jména, mohou vzniknout problémy. Aby se do tohoto 

chaosu vnesl pořádek, skupina označující se jako CARO (Computer Anti-Virus 

Researchers Organization), vyvinula pro pojmenovávání virů konvenci. 

V současnosti se těchto pravidel drží většina firem, které se specializují na 

antivirový software, i když některé mají ve zvyku přidávat k nim předpony či přípony, 

které jsou unikátní pro jejich konkrétní produkty. 

Ve zprávách z masových médií se viry a červi často označují všeobecně známými 

jmény (například SirCam, Gibe nebo Goner), zatímco v technicky zaměřených 

dokumentech jsou většinou označovány standardizovanými názvy (například 

W32.Sircam“ l-Worm.Gibe nebo WS2/Goner.A@mm). 
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5.1.2.3. Součásti názvu viru 

• Prefix, který identifikuje typ viru. Většina virů, které útočí na počítače 

s operačním systémem Windows, jsou označeny prefixy W32 (32bitový virus 

pro Windows), l-Worm (internetový červ), JS (virus v Java Scriptu) nebo VBS 

(virus ve Visual Basicu). 

• Jméno viru, které se obvykle přebírá přímo z programového kódu viru. 

• Základní varianta. Jestliže je tato přípona uvedena, pak ji tvoří číslo, kterým se 

identifikuje velikost souboru s virem. Většina antivirových programů tento 

element ignoruje. 

• Vedlejší varianta. Tato přípona je obvykle písmeno, kterým se odlišují 

alternativní verze jednoho viru, které jsou v oběhu. 

Kromě toho některé názvy nyní obsahují i přípony @m a @mm, kterými se 

označuji viry šířené elektronickou poštou, respektive programy pro hromadné rozesílání 

elektronické pošty. Takto například součásti klasifikují Bott a Siechert [2004, s. 312] 

5.1.2.4. Certifikát ICSA Labs 

Kvalitu antivirových programů testuje společnost ISCA Labs na stránkách 

http://www.icsalabs.com, která podle dosažených výsledků vystaví antivirovému 

programu certifikát. Tento certifikát garantuje 100% úspěšnost nalezených virů. 

V příloze mé bakalářské práce se nachází seznam antivirových programů, označených 

certifikátem společností ISCA Labs. 

5.1.3. Antispyware 

Stejně jako antivirový program, také antispywarový program musí být 

aktualizován, aby nalezl nové spyware, nebo jejich mutace. S antivirovým programem 

mají také společné licenční ujednání. Antispywarové programy nabízené ve free verzi 

jsou stejně tak kvalitní jako komerční programy, protože jsou nabízeny pro domácí 

a nekomerční využití. 

Nejčastěji se spyware do počítače dostává během návštěvy infikovaných 

webových stránek. Statistiky ukazují, že každá 67 stránka umístěná na Internetu 

obsahuje nějakou formu spywaru. Jedná se zpravidla o stránky pornografické, 

s nelegálním obsahem (pirátské kopie softwaru, hudby, filmů), stránky hackerské, apod. 

Takto o této statistice hovoří Přibyl [2007, s. 15]. 
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Pro zvýšení bezpečnosti je pak někdy vhodné používat i dva různé, navzájem se 

doplňující antispywarové programy. To je u antivirových aplikací nebezpečné, neboť ty 

využívají stejné systémové zdroje a navzájem se ovlivňují. Každý antispyware je však 

vyvíjen trochu jinak, takže kolize jsou spíše vzácností. Navíc každý výrobce 

antispywarové aplikace má své vlastní metody získávání vzorků, takže dva hlídací 

programy zpravidla detekují různé databáze škodlivých kódů. 

5.1.4. Firewall 

Jedním ze základních stupňů ochrany počítače před napadením je správně 

nastavený firewall. Připojovat počítač na Internet bez této ochrany je hodně nebezpečné. 

Slovní spojení „správně nastavený“ chci zdůraznit. Nestačí totiž pouze firewall vložit 

mezi počítač a Internet, ale také ho správně nastavit. Důsledkem nedostatečného nebo 

nesprávného nastavení ochrany firewall bývá pohodlnější průnik útočníka do vnitřní 

sítě. 

Brána firewall odděluje chráněnou síť od nechráněné a nabízí základní 

zabezpečení systému při připojení k Internetu. 

Jednotlivé brány firewall se liší jak kvalitou a cenou, tak i rozsahem svých funkcí. 

Obecně se jedná o hardwarové, nebo softwarové zařízení, které může být 

i kombinované. Jeho nejdůležitější funkcí je sledovat nebo blokovat přenos dat 

z Internetu do počítače a obráceně. Pokud se zvnějšku nějaký program pokusí 

o nepovolený přístup k počítači prostřednictvím Internetu, ochranný štít firewallu ho do 

vnitřní sítě nevpustí. 

Názorný obrázek uvádí Král [2006, s. 154]  

 
Obrázek 3 - princip práce firewallu 

Ani kvalitní firewall při správném nastavení dlouhodobě vnitřní síť zcela proti 

útokům neochrání, jelikož i zde se objevují bezpečnostní chyby. Tyto můžeme pomocí 

častých aktualizací odstraňovat. 
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ejznámějšími druhy firewallu jsou: 

• aplikační proxy server – jsou považovány za bezpečnější, hodí se však spíše 

k řízení toku dat směrem z vnitřní sítě. 

• paketové filtry – tato metoda je nejrozšířenější. Pracuje na základě filtrace 

paketů. Jinými slovy to znamená, že firewall rozhodne o tom, jaké spojení ve 

formě paketů bude povoleno, nebo zakázáno. 

5.2. Ochrana pracovní stanice před fyzickým útokem 

V dnešní době miniaturizace výpočetní techniky není žádný problém cenná data 

uchovávat v přenosném počítači (notebooku), na přenosných paměťových médiích jako 

jsou CD a DVD disky, USB Flash disky či přenosné harddisky. U těchto médií však 

hrozí odcizení nebo zneužití cenných dat. Účinnou ochranou je hodnotná data 

komprimovat v programu ZIP nebo RAR a opatřit složitějším heslem. 

5.2.1. Uživatelský účet 

Uživatelský účet je jedním ze základních způsobů ochrany počítačové stanice 

před fyzickým napadením. Pokud na počítačové stanici pracuje více osob, je žádoucí, 

aby každý uživatel měl přidělený vlastní účet a k němu přístupová práva. 

Vytvořením účtu se zároveň vytvoří odkládací složky jednotlivých uživatelů, do 

kterých se jiní uživatelé nedostanou. Tato služba je podporována díky formátu disků 

NTFS. 

5.2.2. Používání hesel 

Počítač nemusí být napaden pouze přes Internet, ale také prostřednictvím 

fyzického kontaktu s počítačem. Kolega například může využít vaší přestávky na oběd 

a mezi tím zkopírovat cenná data. I v tomto případě se jedná o útok. Těmto vnitřním 

útokům lze předcházet zavedením hesla do operačního systému nebo programů 

obsahujících cenná data. 

Hesla musí být pravidelně obměňována. Doporučuje se užívat kombinace velkých 

a malých písmen společně s číslicemi, protože na Internetu jsou volně ke stažení 

programy, které se heslo snaží prolomit generováním pravděpodobných hesel. 

Dle vyjádření různých autorů se nedoporučuje zadávat hesla tvořená jmény, 

zadávat příjmení, kalendářní data narozenin, apod. Útočník vždy tyto kombinace 

vyzkouší jako první. 
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V současnosti se do kybernetického světa jako způsob ochrany zavádí tzv. 

Biometrika. Jedná se o rozpoznávání určitých charakteristik člověka, které přesně 

uživatele identifikují, a to buď podle otisku prstu, hlasu, barvy očí či DNA. Biometrika 

má jednu obrovskou výhodu. Pokud je dobře implementována, je těžké jí falšovat. 

Nejpoužívanějším biometrickým zařízením je čtečka otisků prstů - „papilárních 

linií“, kterou lze využít místo zadávání hesla. Tato čtečka otisků ve velké míře právě 

těmto útokům odolává. Přibil [2007, s. 3]. 

5.3. Webový prohlížeč 

Webový prohlížeč je nezbytnou součátí pracovní stanice, která je připojena 

k Internetu. Většina pokusů o zavlečení infekce do počítače se děje prostřednictvím 

webového prohlížeče. Webový prohlížeč musí být řádně aktualizován, aby z něj byly 

odstraněny všechny známé bezpečnostní chyby, čímž se eliminuje riziko útoku. 

Součástí operačního systému Windows je webový prohlížeč Internet Explorer. 

Další velmi rozšířený webový prohlížeč je Mozilla Firefox, který je oblíben díky svému 

zabezpečení a také proto, že je k dispozici zdarma. 

Všechny webové prohlížeče jsou továrně nastaveny, aby odolávaly nejznámějším 

útokům, avšak některá nastavení lze zpřísnit nebo dokonce operace zcela zakázat. Mezi 

nejrizikovější podpůrnou aplikaci patří ActiveX. 

5.3.1. ActiveX 

Jedná se o samostatné programy napsané v jazyce C++, nebo Visual Basic, pro 

webový prohlížeč Internet Explorer. Tento program byl vyvinut společností Microsoft 

k vytváření multimediálních efektů, interaktivních objektů a různých internetových 

aplikací. Celkově měl tedy zlepšit funkce WWW stránek. Tato technologie je však často 

napadána. 

Programy ActiveX mají plný přístup k pevnému disku. Je tedy možné, že pomocí 

prvku ActiveX se někdo pokusí pevný disk naformátovat či provést jinou škodlivou 

akci. Pokud by se ve webovém prohlížeči spuštění ActiveX úplně zakázalo, je velmi 

pravděpodobné, že mnohé funkce webových stránek nebudou fungovat. Naopak, pokud 

se aplikace ActiveX ve webovém prohlížeči úplně povolí, zvýší se riziko napadení. 

Po zjištěných útocích na tuto aplikaci společnost Microsoft zareagovala 

zavedením certifikátů do Internet Exploreru. Jejich platnost musí počítač před stažením 



  32 

nového prvku ověřit. Soubory pro kontrolu a ovládání prvků ActiveX mají příponu ocx, 

viz Král [2006 s. 118]. 

5.3.2. Skripty 

Skripty jsou programy vložené v rámci webové stránky. Jsou napsány v jazyce 

Visual Basic Script, nebo Java Script a mohou potencionálně způsobit nebezpečné 

chování jako je např. kopírování dat z webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči se 

nedoporučuje skriptování úplně vypnout, jelikož mnoho stránek, které skripty využívají, 

tak činí výhradně k neškodným a užitečným účelům. Pro vyšší bezpečí lze v nastavení 

bezpečnostní zóny webového prohlížeče přepnout skriptování na dotázání. 

5.3.3. Cookie 

Soubory cookies (angl. sušenka, koláček) jsou malé textové soubory, které do 

počítače ukládají některé webové stránky. Tyto soubory obsahují zejména osobní 

identifikační údaje, což jsou informace, na základě kterých lze identifikovat uživatele, 

např. jméno uživatele, e-mailová adresa, nebo adresa domů. Tyto informace lze získat 

pouze tehdy, kdy je uživatel zadá. Nejčastěji se tyto údaje zadávají přes internetový 

obchod. Většina hrozeb je způsobena soubory cookies třetích stran, například 

reklamních systémů nebo marketingových společností, které si tak zaznamenávají 

pohyb uživatele mezi různými webovými servery, na nichž jsou jejich elementy 

(reklamní banery) umístěny. 

Tovární nastavení webového prohlížeče implicitně nemaže historii prohlížeče tři 

dny zpětně. Zde se uchovávají záznamy pro všechny webové stránky, které uživatel 

navštívil. Útočník, který má přístup k tomuto počítači si může záznam navštívených 

stránek prohlédnout a získat tak cenné informace o uživateli. 

5.4. Nevyžádaná pošta 

Nevyžádaná pošta, neboli Spam představuje v současnosti jeden z nejvíce 

diskutovaných problémů. Z větší části je nevyžádaná pošta reklamním spotem. Mezi 

všemi mnohdy neškodnými spamy se také objevují e-maily nesoucí škodlivé kódy, jako 

jsou např. spyware nebo červi. 

Na webové stránce http://www.virovyradar.cz se nachází statistika šíření virů 

v České republice prostřednictvím elektronické pošty. 
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Obrázek 4 - nejrozšířenější viry a analýzy - virový radar on-line. 

Z této stránky (obrázek dostupný z http://www.virovyradar.cz/ ze dne 7.4.2008) 

lze vyčíst nejrozšířenější viry za posledních 31 dní. Ke dni 7.4.2008 nejvíce útočil na 

elektronickou poštu v České republice virus s názvem HTML/Phising.Gen trojan. 

311 610 útoků, viz http://www.virovyradar.cz/stat_01_current/index_c168h_csy.html 

 
Obrázek 5 - virová analýza za sledovaných 31 dní 
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5.5. Phishing a Pharming 

Phishing - je v České republice poměrně nová forma podvodu. Uživateli počítače 

dojde určitá důvěryhodně se tvářící elektronická pošta, v níž se od uživatele vyžaduje 

zaslání nějakých informací, většinou osobního charakteru. Pomocí phishingu jsou tedy 

napodobovány žádosti nejčastěji bankovních domů o ověření totožnosti. Po klepnutí na 

odkaz v e-mailu se otevře okno s formulářem pro zadání osobních údajů. Vzhled tohoto 

formuláře je téměř identický se skutečným oknem zmiňované instituce. Právě takřka 

dokonale napodobený vzhled okna je největším problémem, neboť běžný uživatel 

si nebezpečí často ani neuvědomí. Poté snadno prozradí např. číslo účtu, číslo platební 

karty, přístupové jméno nebo heslo k účtu. 

Pharming - je náročnější variantou phishingu a vychází z následující situace. 

Jestliže se uživatel připojí prostřednictvím Internetu k nějakému počítači, musí znát 

webovou adresu, která je prostřednictvím služby DNS převedena jako IP adresa - např. 

ve tvaru 72.168.37.2. Internetové prohlížeče si v rámci urychlení práce a spojení vytváří 

v lokálním počítači paměť s navštěvovanými IP adresami. Právě tato data, v této lokální 

paměti jsou pharmingem upravena. Správná IP adresa je upravena na IP adresu škůdce 

a uživatel se pak připojuje na nesprávnou stránku, vypadající velmi podobně jako ta, na 

kterou se chce připojit. Král [2006 s. 227 - 231]. 

V polovině března roku 2008 Česká spořitelna zaznamenala právě zmiňovaný 

pharming útok. V České republice to byl první zaznamenaný útok. 

V deníku Hospodářské noviny ze dne 21.3.2008 se na straně 18 při rozhovoru 

k věci vyjádřil Jiří Škorvaga, který uvedl - cituji: 

„Ano, na počítači zaměstnance naší dceřiné společnosti jsme tento týden zachytili 

pokus o pharming. Je to nepříjemnost, ale něco podobného se dalo čekat. Pharming je 

stejně jako phishing fenomén, který už banky ve světě postihl a není důvod se 

domnívat, že by se měl Česku vyhnout. Naštěstí to byl neúspěšný pokus. Pharming totiž 

způsobuje počítačový virus, který se do počítače dostane, když surfujete po Internetu. 

Cílem pharmingu je vylákat od klienta bezpečnostní kód, díky němuž je možné změnit 

nastavení internetbankingu a změnit telefonní číslo, na které klientovi chodí potvrzující 

SMS pro platební transakce. Bezpečnostní kód se ale při běžných internetových 

transakcích nepoužívá.“ 
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Obrázek 6 - spořitelna čelí nové hrozbě 

Cesta bezpečnostních informací potřebných k obsluze účtu směrem k útočníkovi po 

napadení počítače je znázorněna na obrázku. Záluský, Skalková, Schön [2007, s. 15]. 
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6. Praktické ověření vybraného zabezpečení 

Vzhledem k omezenému rozsahu své bakalářské práce jsem se při praktickém 

ověřování škodlivých kódů útočících na počítač zaměřil pouze na jediný druh útoku, 

který dle mého názoru většina běžných uživatelů počítačů příliš nezná. 

Vybral jsem si spyware. Ten představuje skutečnou hrozbu, kterou si uživatel 

nemusí uvědomovat nebo ji může podcenit. 

6.1. Šíření spyware v praxi 

Své tvrzení jsem si prakticky ověřil na svém notebooku TravelMate 4101WLMi 

tvořeném 32 bitovým procesorem Intel Pentium Centrino, 1,6GHz, s operační pamětí 

RAM 2GB, pevným diskem o celkové kapacitě 160GB. Notebook je k domácí síti LAN 

připojen přes WiFI router Asus WL-500W, který má aktivován firewallový štít. 

Celý pevný disk byl zformátován do formátu NTFS a rozdělen na dvě partition. 

Do systémového oddílu o velikosti 30 GB, jsem nainstaloval legální operační systém 

„Windows Vista Bussines“ a nejnovější aktualizace. Do systému jsem nainstaloval 

kancelářský program „Microsoft Office Enterprise“ verze 2007, „AVG Anti-Virus“ 

verze 7, „Adobe Reader“ verze 8, „Skype“ verze 3,5, „PC Translator“ verze 2007, 

„Nero 7 Premium“, „Abbyy Fine Reader 8“. Webové stránky byly spouštěny 

internetovým prohlížečem „Mozilla Firefox“, verze 2.0.0.7. 

S počítačem jsem měsíc pracoval. Jako pravidelný uživatel v operačním systému 

„Windows Vista“ byl nastaven administrátor se všemi právy. Používány byly pouze 

kancelářské programy a navštěvované webové stránky měly legální charakter, nejednalo 

se např. o webové stránky s erotickým podtextem. Nebyly navštěvovány webové 

stránky s jinou příponou než „cz“ a předmětem zájmu nebylo navštěvovat stránky 

s nelegálními programy. 

Po uplynutí jednoho měsíce byl systémový oddíl na disku C: v programu „Ghost“ 

zálohován. Byl tedy vytvořen obraz celého systémového disku. Touto zálohou lze 

opětovně obnovit původní stav před provedenou zálohou. 

Po vytvoření obrazu disku jsem samostatně nainstaloval několik freeware 

antispywarových programů: 

• AVG Anti-Spyware  
• Ashampoo AntiSpyWare 2 
• SpyBoot 

• Spyware Doctor 
• Spyware Terminator 
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Po jejich instalaci jsem zahájil skenování disků. Protože každý z těchto programů 

používá jiný algoritmus pro detekci škodlivých kódů, byla také délka kompletních testů 

různá. 

6.1.1. AVG Anti-Spyware 

 

 
Obrázek 7 - okno antisypwarového programu AVG 

 

Program AVG Anti-Spyware skenoval disk 50 minut a detekoval 7 škodlivých 

kódů, které označil takto: 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\administrator@atdmt[2].txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\administrator@m.webtrends[1].txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\administrator@skype[2].txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cl2wj3r0.default\cookies.txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cl2wj3r0.default\cookies.txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cl2wj3r0.default\cookies.txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\cl2wj3r0.default\cookies.txt 
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6.1.2. Ashampoo AntiSpyWare 2 

 

 
Obrázek 8 - okno antisypwarového programu Ashampoo 

 

I u tohoto antispywarového programu trval kompletní test asi 50 minut, ale přitom 

tento test, který trval přibližně stejně dlouho jako předchozí testování, detekoval pouze 

3 škodlivé kódy, které označil takto: 

 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\administrator@atdmt[2].txt 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\clwj3r0.default\Cookies.txt:27 

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\clwj3r0.default\Cookies.txt:29 
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6.1.3. SpyBoot 

 
Obrázek 9 - okno antisypwarového programu Spy Boot 

 

Doba testu 25 minut, přitom ale tento program nezjistil přítomnost žádného 

škodlivého kódu. 

6.1.4. Spyware Doktor 

Doba kompletního testu byla přibližně 45 minut. Antispywarový program 

detekoval celkem 7 infekcí. 5 z nich byly cookies s nízkou nebezpečností. Se zvýšenou 

nebezpečností byl detekován soubor ve složce WinRar. Vysoké nebezpečí bylo 

objeveno v registru systému Winlogon. 

Nízká nebezpečnost: 

Adware. Advertising (1 infekce) - soubor cookie prohlížeče 

Atdmt.com/atdmt.com 

Aplication. TrackingCookies (4 infekce) - soubor cookie prohlížeče 

hit.gemius.pl\ hit.gemius.pl 

m.webtrends.com/ m.webtrends.com 

Gtestss .hit.gemius.pl 
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Gtestb .hit.gemius.pl 

Zvýšená nebezpečnost: 

Rogue AntiSpyware. Systém Defender (1 infekce) 

C:\Program Files\WinRAR\WinCon.SFX 

Vysoká nebezpečnost: 

Trojan Spy Agent (1 infekce) 

HKEV_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 

 
Obrázek 10 - okno antisypwarového programu Spyware Doktor 

 

6.1.5. Spyware Terminátor 

Stejně jako program SpyBoot, v průběhu 50 minut testování nezaznamenal 

přítomnost žádného škodlivého programu. 

Celá výsledná situace je dokumentována na následujícím obrázku. Jde o výstup 

z použitého testovacího programu. Je vidět, že žádné kritické objekty nebyly nalezeny 

přesto, že kontrola proběhla u více než 58 000 objektů. 
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Obrázek 11 - okno antisypwarového programu Spyware Terminátor 

6.2. Výsledek testování 

U programů „SpyBoot“ a „Spyware Terminátor“ se přítomnost škodlivých kódů 

nepodařilo zjistit. U ostatních testovaných programů byly většinou detekovány škodlivé 

kódy „cookies“, které nejsou tak nebezpečné jako skutečný škodlivý software, např. 

trojské koně nebo keyloggery. Cílem těchto „cookies“ je sledovat pohyb uživatele při 

surfování na webových stránkách. 

Úkolem tohoto projektu nebylo vytvořit reklamu na nejlepší antispywarové 

společnosti, ale dokázat, že škodlivé programy ač v malé míře se mohou vyskytovat 

i při šetrné práci s pracovní stanicí, což znamená, že infikované stránky nemusí 

obsahovat zpravidla témata pornografická, nebo témata s nelegálním obsahem. 

Tímto výsledkem bylo také podloženo mé tvrzení, že je vhodnější pro zvýšení 

bezpečnosti používat i dva různé, navzájem se doplňující antispywarové programy, 

které zajistí více bezpečí. 
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7. Závěr 

V době rychlého, moderního Internetu již není možné mít počítač nechráněný 

novými aktualizacemi operačního systému a účinným antivirovým a antispywarovým 

programem, neboť všechny hrozby jsou mířeny na libovolného uživatele. 

Špionážní společnosti si jsou velmi dobře vědomy toho, že citlivá data lze získat 

z jakékoliv pracovní stanice. Proto do vývoje škodlivých programů investují nemalé 

peníze, aby odhalily co největší procento nechráněných dat. 

Podobnou strategii vykazuje také rozšiřování spamu. Firma, která má zájem na co 

nejčastější propagaci, se spokojí i s malým procentem klientů, kteří na nevyžádanou 

poštu zareagují. Jde o bezpracný zisk, neboť nemá prakticky žádné náklady. 

V dnešní době již nové škodlivé kódy nejsou zaměřeny k likvidaci hardware 

počítače, jak tomu bylo před několika lety, ale ke špionáži a neustálému sledování 

provozovatele počítače. Škodlivé kódy se chovají tak, aby o nich uživatel nevěděl a aby 

před dosažením svého cíle odolávaly antivirovému nebo antispywarovému programu. 

Základní podmínkou, která umožní aktivně se bránit je vlastnit legální operační 

systém a kvalitní antivirový a antispywarový program. I když jsou mnohdy náklady 

velké, zpětně mohou ušetřit nejen peníze, ale především ochránit cenná data před 

zneužitím. 

Při instalaci nelegálního operačního systému nelze využívat aktualizace reagující 

na mezery v systému, které umožňují snadný průnik do počítače. Počítač je tak 

v permanentním ohrožení. 

Nejčastěji se útočníci zajímají v jakém čase a jak dlouho je koncový uživatel 

u svého počítače, o jaké stránky se zajímá, jak je předvídavý a pozorný. Sledují, jakého 

poskytovatele Internetu zákazníci využívají, jakou má kanál přenosovou rychlost, co si 

do svého počítače uživatelé stahují. Všechny tyto informace za pomoci SPAMu nebo 

MALWARu dokáží při nedostatečném zabezpečení získat. 
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Abecední seznam použitých symbolů a zkratek 

ActiveX - jedná se o standardizovaný program webového prohlížeče. Umožňuje 

vyváření multimediálních efektů. 

Adware - Advertising supported softWARE. Je program, jehož uživatel získává peníze 

prostřednictvím reklamy, která se uživateli zobraz po spuštění programu. 

Antivirus - Antivirový program. Je program, který se zabývá detekcí a také následným 

odstraněním virů. 

AT - Advanced Technology. Označení typu počítačů IBM PC s procesorem Intel 80286 

nebo 80386. První počítač tohoto typu byl vyroben v roce 1985. 

BIOS - Basic Input Output System. Základní systém počítače uložený v paměti na 

základní desce. Systém Bios přejímá komunikaci se zařízením jako je pevný disk, 

monitor, apod. 

Boot - Butování. jedná se o proces, který probíhá při zapnutí nebo restartu počítače, kdy 

se do operační paměti načítá operační systém. 

Bootsektor - je obsažen na každé disketě a každém harddisku. Obsahuje informace pro 

případné načtení operačního systému při zapnutí nebo restartu počítače. 

C++ - jeho původní název je C84. Je to strukturovaný, procedurální programovací 

jazyk. 

Cookie - Česky nazýváno koláček. Jedná se o malé množství textových dat, která jsou 

zasílána ze serveru na klientský počítač. Tato data jsou načítána při dalších kontaktech 

s tímto serverem. 

CPU - Central Processing Unit – Procesor, provádí aritmetické a logické operace, je 

tzv. srdcem počítače. Procesor se skládá z řadiče aritmeticko-logické jednotky. 

DOS, MS DOS - Microsoft Disk Operating System. jedná se o 16 bitový diskový 

jednouživatelský operační systém od firmy Micorsoft. Používá textový režim. 

EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory. Je prvek paměti, který může 

být naprogramovaný pouze s pomocí speciálního programu. Lze je mazat ultrafialovým 

zářením a znovu použít. Slouží pro uchovávání dat Biosu. 

EXE - přípona, nebo také formát souboru. 

Firewall - Bezpečnostní brána. Je fyzicky ochranný počítač, zařízení, nebo program 

v počítači, přes který probíhá veškerá komunikace mezi Internetem a pracovní stanicí. 

Hardware - je souhrnný název všech hmatatelných součástí, z nichž se skládá nebo se 

kterými spolupracuje počítač. 
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HTML - HyperText Markup Language. Programovací jazyk pro vytváření webových 

stránek, který lze prohlížet nezávisle na typu počítačové platformy. 

Hz - Herz. Jednotka pro vyjádření frekvence, tj. počtů kmitů (taktů) za sekundu. 

i4004 – První 4 bitový mikroprocesor od firmy Intel v roku 1971, pracuje na frekvenci 

108 až 740 kHz. Obsahuje 2300 tranzistorů. 

IBM - International Business Machines Inc. Legendární společnost vyrábějící 

počítačové sestavy, pevné disky a mnoho dalších komponent. Kromě počítačů se také 

specializují na operační systém. 

Intel - firma zabývající se výrobou integrovaných obvodů, čipových sad a 

mikroprocesorů. Byla založena v červnu roku 1986, Gordonem E. Moorem. Prvním 

produktem byla 64 bitová bipolární paměť RAM. 

Java - Objektový programovací skriptový jazyk, částečně podobný C++. 

JavaScript - Skriptovací (nekompilovaný) jazyk, rozšíření jazyka HTML, který má 

podobné vlastnosti jako Java, přesto je velmi rozdílný. Vznikl společným úsilím firem 

SUN Microsystéms. 

Linux - Operační systém typu Unix. Linux byl vyvinut v roce 1991. 

Mainboard - Základní deska, Je deska plošných spojů, na které jsou umístěny všechny 

nutné základní komponenty počítače. 

Mac OS - Původní operační systém pro počítače iMAC od firmy Apple. 


TFS - New Technology File System. Je formát disků, jehož velkou výhodou je 

nastavení přístupových práv a diskových kvót. Mezi další výhody patří oprávnění 

k souborům a ke složkám, vyšší spolehlivost oproti staršímu formátu FAT a FAT 32. 

OS - Operační systém. Základní programové vybavení, které synchronizuje veškeré 

části počítače takovým způsobem, aby byla dosažena optimální výkonnost celé 

počítačové sestavy, a zároveň poskytuje platformu pro spuštění jiných programů. 

PC - zkr. Personal Computer. Osobní počítač. V dnes již rozšířeném pojetí je to počítač 

kompatibilní se standardem IBM PC. 

Pentium - Jedná se o procesor páté generace od společnosti Intel, je částečně 64 bitový. 

Samotný název Pentium je odvozen od řeckého pentas, což znamená pátý. 

RAM - Random Access Memory – Operační paměť spolupracuje přímo s CPU, lze do 

ní libovolně zapisovat a číst data. 

RISC - Reduced Instruction Set Computer, v překladu počítač s redukovanou instrukční 

sadou. Někdy v 70. letech 20. století vědci prováděli výzkum, jehož výsledky ukázaly, 

že 80% všech výpočtů prováděných na osobním počítači bylo provedeno pouze s 20% 
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všech dostupných instrukcí procesoru. Tato myšlenka stála u zrodu RISC-ových 

procesorů. 

Software - Programové vybavení počítače. Neboli logicky skloubená posloupnost 

příkazů a instrukcí. 

SPAM - označení SPAM není zkratkou, nýbrž se původně jednalo o název konzervy 

s lančmítem, ten se v Americe vyskytoval od 30. let 20. století, kdy tento pokrm byl tak 

hojně rozšířen a zároveň postupem času i stále méně oblíben, až se tento název stal 

pojmem pro nevyžádanou elektronickou poštu 

SPYWARE - program, který se prostřednictvím Internetu může dostat do počítače 

jakéhokoli uživatele a z něj pak stahovat cílená data. 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Standardní sada protokolů 

používaná v síti Internet k přenosu dat bez ohledu na typ operačního systému 

klientského počítače. 

Tradic - první počítač tvořený pouze z polovodičů. 

Vir - je nežádoucí parazitní program, který, pokud pronikne na cílový počítač, může 

způsobit rozsáhlé škody. 

Visual Basic - Objektový progreamovací jazyk na bázi progrramovacího jazyka Basic. 
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Příloha: 

 

Seznam antivirových programů ohodnocených certifikátem od společnosti ISCA 

Labs, dostupných z internetové stránky: http://www.icsalabs.com 

 
 

Vendor  Product  Operating System  

BitDefender SRL  BitDefender Antivirus  Windows Vista 

CA  CA Anti-Virus 2007 (32-bit)  Windows Vista 

CA  CA eTrust r8.1 (32-bit)  Windows Vista 

CA  CA eTrust r8.1 (64-bit)  Windows Vista 

Eset spol. s.r.o.  ESET NOD32 Antivirus (64-bit)  Windows Vista 

F-Secure Corporation  F-Secure Internet Security 2008  Windows Vista 

GRISOFT, s.r.o.  AVG Anti-Virus Professional (32-bit)  Windows Vista 

GRISOFT, s.r.o.  AVG Anti-Virus Professional (64-bit)  Windows Vista 

Kaspersky Lab  Kaspersky Internet Security  Windows Vista 

McAfee, Inc.  McAfee ViruScan Enterprise v8.5i (64-bit)  Windows Vista 

McAfee, Inc.  McAfee ViruScan Plus (32-bit)  Windows Vista 

McAfee, Inc.  McAfee VirusScan Enterprise v8.5i (32-bit)  Windows Vista 

Microsoft Corporation  Microsoft Forefront Client Security (32-bit)  Windows Vista 

Microsoft Corporation  Microsoft Windows Live OneCare (32-bit)  Windows Vista 

Panda Software  Panda Antivirus 2007 (32-bit)  Windows Vista 

Panda Software  Panda ClientShield (32-bit)  Windows Vista 

Panda Software  Panda Internet Security 2007 (32-bit)  Windows Vista 

Symantec Corporation  Norton AntiVirus (64-bit)  Windows Vista 

Symantec Corporation  Norton Antivirus 2008 (64 bit)  Windows Vista 

Symantec Corporation  Symantec Antivirus Corporate Edition (32-bit)  Windows Vista 

Symantec Corporation  Symantec Norton Antivirus (64-bit)  Windows Vista 

Trend Micro  Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware 2007-32 bit Windows Vista 

Trend Micro  Trend Micro Internet Security 2007 (32 bit)  Windows Vista 

Trend Micro  Trend Micro Office Scan (64-bit)  Windows Vista 

 


