
 



 

 



 



 



 

ABSTRAKT 

Práci jsem chronologicky seskupil od základních poznatků o historii sítí a jejich rozčlenění 

podle několika kritérií. První velká část je věnovaná sítím LAN, kde se postupně od její 

charakteristiky a návrhy dostává k její bezpečnosti. Zde jsou popsány nejznámější postupy  

a nástroje jak správně zabezpečit síť. 

Druhá velká část se zabývá sítěmi WLAN. Podobně jako v předchozí kapitole jsem nejprve 

napsal základní informace, přes nové prvky aţ k jejímu zabezpečení.  Další kapitola  

je zaměřena na zcela nový jev, který se nazývá sociální inţenýrství. Poslední část se zamýšlí  

o budoucnosti počítačových sítí.  

 
 

ABSTRACT 

My work is grouped chronologically from basic knowledge about the history of networks  

and their cases too, according to several criteria. The first part is devoted to the LAN, where  

it gradually from its characteristics and proposals received for her safety. Here are described 

known methods and tools to properly secure the network.  

The second part deals with a large WLAN network. Like in the previous chapter, first I wrote 

the basic information through the new features to its security.The next chapter focuses on  

a completely new phenomenon, called social engineering. The last part of planning for the 

future of computer networks. 
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ÚVOD 

Mnoţství informací, které se s postupem času objevují, je neustále větší. Nových zdrojů  

a poznatků je tolik, ţe se mnoho z nich nestačí nikde zaznamenat. Ať uţ v tištěné podobě 

nebo dnes ve velké míře vyuţívané elektronické podobě. Nebezpečí odhalení informací, které 

se předávají pomocí dopisu nebo jakékoliv tištěné podoby je stejné, jako kdyţ se neznáma 

osoba nabourá do našeho počítače.  

Na bezpečnost informací se klade velký důraz. Tak, jak si chráníme své cenné věci a majetek, 

musíme přistupovat k ochraně svých dat. V dnešní době má informace mnohdy vyšší cenu 

neţ majetek. Například kdyţ podnik ztratí své know-how. Komunikace a informační tok  

je díky PC a Internetu neuvěřitelně rychlá. Umoţňuje prakticky okamţité předávání po znatků 

druhé osobě a přitom nezáleţí na vzdálenosti mezi nimi. Ať uţ firmy nebo uţivatel PC  

by měli bezpečně ochránit svá data ve větší či menší míře.  

Hrozba můţe přijít ze strany neznámého útočníka, „z vlastních řad“ nebo ze strany samotného 

uţivatele. Většina případů je připisována právě selhání faktoru uţivatele. Firmy by měly 

systémově a v širokém rozsahu zabezpečit chod a stabilitu sítě, kde kolují důleţité informace. 

Ať se jedná o citlivé údaje zaměstnanců tak o informace spojené s ekonomikou podniku. Dnes 

se ţádná firma neobejde bez online komunikace se světem. Vyuţívání Internetu a jiných 

sluţeb přináší obrovské riziko v počtu neznámých útočníků, kteří mohou zaútočit  

z jakéhokoliv místa na Zemi. Moderní doba nabízí širokou škálu moţností, jak se ochránit.  

Je mnoho lidí, kteří se zabývají bezpečností PC a chrání důleţitá data. Myslím si, ţe počet 

osob, které se naopak snaţí nabourat do sítí, je podstatně vyšší. V oblasti výpočetní techniky 

informace mnohem rychleji stárnou, neţ poznatky získané z jiných odvětví.     
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1 Historie počítačových sítí 
První sítě vznikly na konci 70. let 20. století firmou IBM, kdyţ nastala potřeba vzájemného 

propojení jednotlivých počítačů. Za účelem jejich vzájemné spolupráce, vzniká 

vysokorychlostní propojení sálových počítačů. Tomuto typu propojení se říká tzv. 

terminálové sítě. Na začátku existovalo mnoho technologií, které navzájem nebyly 

kompatibilní (ARCNET, DECnet, Token ring atd.). Modernějším nástupcem byly sítě LAN  

vystavěné s pomocí technologie Ethernet, které se projevily v komerční sféře a ve všech 

dalších oblastech jako jsou firmy, školy úřady atd.  

U osobních počítačů  došlo k rozmachu budování LAN sítí po roce 1983, kdy firma Novell 

uvedla svůj produkt NetWare. Na počátku sítě LAN s osobními počítači pouţívaly pro svoji 

jednoduchost rodinu protokolů IPX/SPX (případně NETBEUI, AppleTalk a další 

specializované protokoly). Počátkem 90.let se začala vyuţívat poměrně úspěšná technologie 

ethernetu, která nahradila stávající protokoly za rodinu nových protokolů TCP/IP.  

2 Členění počítačových sítí  

2.1 Z hlediska územního rozloţení 

1) WAN (Wide Area Network) 

- komunikační síť, propojuje sítě LAN (nejznámější příklad je Internet)  

- veřejná datová síť, neomezená svým rozsahem  

- můţe zabírat rozlehlá území (státy, kontinenty) 

2) MAN (Metropolitan Area Network) 

- propojuje jednotlivé sítě LAN např. v rámci města 

- spojuje se většinou přes Wi-Fi, optická vlákna 

3) CAN (Campus Area Network) 

- síť mezi budovami 

- např. knihovny 

4) GAN (Global Area Network) 

- celosvětová síť (internet) 

5) LAN (Local Area Network) 

- PC jsou propojeny na kratší vzdálenost (např. v rámci firmy, budovy) 

- infrastruktura je z metalických kabelů, z optické páteře  

- vysoké přenosové rychlosti 
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6) VLAN (Virtual Local Area Network) 

- virtuální LAN, vzniká logicky uvnitř fyzické sítě LAN 

- je logicky nezávislá síť v rámci zařízení 

7) WLAN (Wireless Local Area Network) 

- prvky jsou propojeny bezdrátově  

- vyuţívají se rádiové vlny 

2.2 Členění sítí podle přenosového média 

1) Metalickým kabelem (dvojlinka) 

2) Rádiovým přenosem (vzduchem) 

3) Optickým kabelem (speciální vlákno s vysokou  přenosovou rychlostí) 

2.3 Členění sítí podle topologie 

1) Sběrnicová 

- uţivatelé jsou připojeni paralelně na společný kabel 

- jednoduché připojování dalších uţivatelů  

- při poruše libovolného PC nedojde k havárii celé sítě  

2) Stromová 

- PC propojeny pomocí rozvětvovače (HUB) 

- Síť se dobře rozšiřuje a má velký dosah 

3) Kruhová 

- jednotlivé PC jsou propojeny do kruhu 

- signál prochází přes všechny připojené PC  

- připojení dalšího uţivatele je sloţité, porucha kteréhokoliv PC můţe způsobit 

havárii celé sítě 

Členění počítačových sítí z různých hledisek poskytuje širokou škálu jejich typů, které  

se mohou podrobněji charakterizovat. V mé práci se budu podrobněji zabývat sítěmi typu 

LAN a WLAN. Jedná se o nejznámější zástupce, které se ve velké míře vyuţívají jak  

v podnicích, tak v domácnostech. 
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3 Sítě LAN  
Označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území. Nejrozšířenějšími 

technologiemi v dnešních LAN sítích jsou Ethernet a Wi-Fi. V minulosti byly pouţívány např. 

ARCNET a Token Ring. [2] 

LAN je komunikační síť uţívaná jedinou organizací na omezenou vzdálenost, která umoţňuje 

sdílení informací a technických prostředků. Rychlost sítě závisí především na typu média 

propojujícího jednotlivé stanice. První sítě LAN byly poměrně primitivní. Musely se vyrovnat 

s tím, ţe prakticky neexistovaly programy vytvořené pro více neţ jednoho uţivatele. Uţívala 

se proto metoda nazývaná uzamykání souborů (file locking), která dovolila pouţívat program 

pouze jednomu uţivateli. Postupně se rozvíjel i softwarový průmysl a dnešní sítě mohou 

pouţívat výkonné a sloţité účetnické a plánovací programy dostupné v jeden okamţik více 

uţivatelům. Tyto programy vyuţívají metodu uzamykání záznamů (rekord locking). [1] 

 

3.1 Charakteristika sítě LAN 

Sítě LAN označují všechny malé sítě, které si vytváří sami uţivatelé na své vlastní náklady. 

Charakterizuje je levná a vysoká přenosová rychlost aţ desítky Gb/s. Slouţí ke snadnému 

sdílení prostředků, které jsou v LAN dostupné. Nejvyšší podíl při komunikaci v LAN má 

obvykle sdílení diskového prostoru. Dále umoţňuje vyuţívat tiskáren, které jsou připojeny  

k jiným počítačům nebo vystupují v síti samostatně, sdílet připojení k Internetu a dalších  

k němu návazných sluţeb (WWW, E-mail, Peer-to-peer sítě a podobně). [2] 

Síť se skládá z aktivních a pasivních prvků. Aktivní prvky se aktivně podílejí na komunikaci. 

Patří mezi ně například switch, router, síťová karta apod. Pasivní prvky jsou součásti, které  

se na komunikaci podílejí pouze pasivně. Nevyţadují napájení, příkladem mohou být 

propojovací kabely, strukturovaná kabeláţ, optická vlákna, koaxiální kabely, konektory nebo 

pasivní hub. [2] 

Opačným protipólem k sítím LAN jsou sítě WAN, jejichţ přenosovou kapacitu si uţivatelé 

pronajímají od specializovaných firem a jejichţ přenosová kapacita je v poměru k LAN drahá. 

Uprostřed mezi sítěmi LAN a WAN najdeme sítě MAN. 
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3.1.1 Moderní prvky LAN 

V moderních sítích dnes nalézáme pokročilé technologie, které zvyšují jejich propustnost  

a variabilitu. Propojovací prvky jako HUB jsou nahrazovány inteligentními zařízeními. 

Například switch, který odstraňuje kolize, omezuje provoz v síti, umoţňuje monitorování, 

zabezpečení a další pokročilé zásahy do provozu.  

VPN (virtuální privátní síť) umoţňuje bezpečné propojení počítačů nebo celých sítí zpravidla 

prostřednictvím větší obecně nedůvěryhodné sítě (Internetu). Takovéto propojení je vůči 

jednotlivým počítačům transparentní a umoţňuje i v geograficky vzdálených lokalitách 

komunikovat jako by byly součástí jedné sítě. IEEE 802.1X umoţňuje autorizovat prvek, 

který se k síti připojuje a umoţnit nebo odepřít mu k LAN přístup. [2] 

3.2 Návrh sítě 

Klasická síť je z fyzického pohledu strukturovaná kabeláţ, která spojuje počítače, tiskárny, 

směrovače, přepínače a další zařízení. Je to médium, jehoţ prostřednictvím spolu komunikují 

všechny počítače. Na síť se spoléhají všechny součástí našeho moderního komunikačního 

prostředí. Bez vysokorychlostního spojení přes moderní strukturovanou kabeláţ  

by se výpočetní technologie musely omezit na velké, dávkově pracující superpočítače  

bez moţnosti interaktivní a osobní komunikace. Díky rychlému rozvoji sítí dnes můţeme data  

po místních sítích posílat i na dlouhé vzdálenosti rychlostí aţ 10GB/s. Velké firmy, vlády  

a organizace jsou navzájem propojené tenkými měděnými drátky a skleněnými vlákny. Tyto 

jemné elektronické cesty pouţívá prakticky veškerá moderní komunikace, s pomocí Ethernetu 

a internetového protokolu IP. Digitální svět je v podstatě celý pospojovaný strukturovanou 

kabeláţí. Data za digitální povaţujeme automaticky, ale hodně z nás neví, ţe i naše telefonní 

rozhovory jsou přímo u zdroje nebo nedaleko něj digitalizovány. Digitální je i bezdrátové 

vysílání, od mobilních telefonů aţ po satelity. Za léta své existence se síťové kabely staly 

vysoce důmyslnou vědou , která má obrovský dopad na výkon, spolehlivost  a údrţbu celé sítě. 

Síť se skládá z mnoha částí a kabely jsou základ, na kterých všechno stojí. Bez správného 

fyzického zapojení měděných drátů, skleněných optických vláken, konektorů, propojek, 

propojovacích panelů a různých typů kabelů nebude síť fungovat spolehlivě. [2]  
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3.3 Pokroky 

Všechny počítačové systémy se průběţně mění a sítě v tomto ohledu nejsou ţádnou výjimkou. 

Stejně jako u všech počítačových technologií jsou některé z těchto změn výsledkem evoluce  

a jiné výsledkem revoluce. 

Zavedené systémy instalace sítě, síťové součástky a postupy jsou převáţně výsledkem 

evoluce, protoţe výrobci, správci a uţivatelé pomalu vylepšují existující technologie. 

Dokonalým příkladem postupného vývoje jsou stále přísnější standardy pro parametry kabelů 

a trend směřující ke garanci určitého výkonu síťových součástek. Nové typy kabelů, zásuvek 

a propojovacích panelů jsou také výsledkem postupného vývoje. Výrobek vzniklý postupným 

vývojem nepředstavuje výrazný technologický skok, jen nabízí vyšší výkon nebo  

se pohodlněji pouţívá. 

K revolučním změnám můţeme přiřadit, jestliţe výrobek nebo postup není kompatibilní 

s těmi staršími, ale nabízí výrazně lepší moţnosti. Například zvýšení rychlosti sítě. Revoluční 

změny jsou náhlé.  

Hlavním cílem návrhu sítě je udrţet tempo s evolučními změnami, které zvýší hodnotu 

systému, a snaţit se připravit na další revoluční změnu v síťových technologiích. [2] 

3.4 Síťové protokoly 

K tomu aby síť fungovala, nestačí jen hardwarová standardizace. Je nutné, aby se propojené 

počítače navzájem domluvily, aby existovala pravidla, jimiţ se bude komunikace řídit.  

Pro souhrn těchto pravidel se pouţívá označení protokol. V sítích LAN se můţeme setkat 

s těmito protokoly :      [7] 

- NetBEUI 

- IPX/SPX 

- TCP/IP 

- DHCP 

V době komerčního vyuţití je třeba dostatečně zajistit bezpečnost TCP/IP. Technicky to jde 

buď pomocí šifrování na aplikační úrovni, kdy aplikace sama zabezpečí data ještě před jejich 

odesláním. Dále přes zabezpečené tunely, které vytváří virtuální kanály. Přenášená data  

se zašifrují a poté se vloţí do normálních IP paketů a přenesou. Posledním způsobem jsou 

firewally. 
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3.5 Cíle strukturovaného návrhu 

Pokud chceme ze sítě dostat maximum, musíme při instalaci kabelů dodrţovat správné 

standardy. Kombinací různých kabelů, konektorů, rozbočovačů a síťových karet se zabývá 

několik mezinárodně uznávaných standardů. Síťové standardy popisují všechno  

od elektrického výkonu aţ po bezpečnost práce. [2] 

3.6 Rizika sítí LAN z hlediska bezpečnosti 

3.6.1 MAC flooding 

Tato technika vyuţívá slabých míst v síti jako např. směrovače, přepínače nebo protokoly.  

Utočník se nejprve propojí s tímto místem a pak začne pracovat. Jedná se o “bombardování” 

náhodně vygenerovaných MAC adres zaměřené na přepínače v síti. Ty mají omezenou 

kapacitu, kterou se snaţí zaplnit. Utočník se snaţí zahltit slabé místo a tím vytlačit  

ze seznamu skutečné  adresy . V sítích,  jsou za pomoci jejich správců předem definované 

MAC adresy, které mají povolený přístup. Na jejich úkor se do paměti uloţí útočníkova 

adresa. 

Cíl: Přinutit LAN přepínač k tzv. floodingu. Jde o to aby přepínač odesílal data na všechny 

porty v LAN síti, i těm kteří nemají povolení ke vstupu do sítě a nejsou předem ověřene. 

Moţné opatření: Omezit počet MAC adres. V případě pokusu o jeho překročení  

by přepínač zablokoval daný port.  

3.6.2 DHCP Spoofing 

V sítích se DHCP stará o automatické přidělování IP adres jednotlivým uţivatelům.  Hlavní 

problém je v tom, ţe tento protokol neposkytuje prakticky ţádné zabezpečení. Útočník vloţí 

do sítě svůj vlastní DHCP server. Uţivatelé sítě mohou příjmout IP adresu nebo adresu brány 

a DNS server, vysílané z tohoto falešného serveru.  Data, která proudí mezi klienty  

a serverem, budou navíc procházet přes útočníka.  

Cíl: Přesměrovat komunikaci přes útočníka. Ze zachycených informací můţe získat 

důvěrná data jako např. přístupová hesla. 

Moţné opatření: Zamezit útočníkovi přístup k síti  pomoci fyzického nebo bezdrátové 

připojení.  
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3.7 Zabezpečení LAN 

3.7.1 Kontrola přístupu 

Základní technologií pro identifikaci uţivatelů je jejich autentizace. Je to proces, kdy  

se uţivatel snaţí představit IS a ten se naopak snaţí ověřit, ţe se jedná skutečně o daného 

uţivatele. Princip ověřování je jednoduchý. Bezpečnostní systém a uţivatel mají společné 

přístupové heslo, jehoţ platnost je schopen bezpečnostní systém ověřit. V praxi se jedná  

o přihlašovací heslo. Proces autentizace pro uţivatele pak spočívá v zadání přihlašovacího 

jména a hesla. Bezpečnostní systém pak ověří jeho správnost a podle výsledku buď uţivatele 

do systému vpustí nebo nikoliv. Tento jednoduchý princip má však řadu úskalí. D íky silnému 

vlivu lidského faktoru je útok na heslo pro narušitele nejzajímavější. Statistiky říkají,  

ţe přibliţně 70% útoků bylo provedeno pomocí zneuţití hesla uţivatele. [4] 

3.7.2 Bezpečnostní politika 

Při prosazování poţadované úrovně síťového zabezpečení je vhodné si hned na začátku 

stanovit, jak přísným směrem se po této cestě vydat. S odlišnou důvěrou bude zapotřebí 

přistupovat například k uţivatelům velké podnikové sítě a jinou formou bude vhodné zvolit 

v rodinném síťovém prostředí o dvou či třech počítačích. Podle poţadované přísnosti a důvěry 

vkládané do jednotlivých uţivatelů lze celý bezpečnostní model budovat jedním 

z následujících přístupů : optimistický, liberální či paranoidní [11] 

Optimistický přístup: 

- velmi vysoký stupeň benevolence  

- uţivateli je dovoleno prakticky vše, sada omezení se buduje aţ postupně v reakci  

na poţadavky 

- bezchybná funkčnost všech aplikací, bezproblémové síťové spojení 

- především v menších sítích (uţivatelé s vysokou důvěrou) 

Liberální přístup: 

- bezpečnostní politika na míru 

- nejprve se povolí či zakáţí známé bezpečnostní prvky 

Paranoidní přístup: 

- zakázání všeho  

- uţivatelé nemají přístup k nadbytečným prostředkům 

- taková síť se prakticky nikdy nedostane do vyloţeně nebezpečného stavu 
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Největší slabinou pro bezpečnost celého IS je lidský faktor. V praxi se lze velmi často setkat 

s poměrně kvalitním technickým zabezpečením IS vyuţívajícím šifrování, digitální podpisy  

a dalších moderní technologie, jejichţ moţnosti byly znehodnoceny právě díky špatné kázni 

uţivatelů v oblasti přístupových hesel. Fatálním, avšak poměrně častým prohřeškem uţivatele 

je zapsání hesla na místo, které je snadno dostupné. Mnoho hesel lze získat z posledních 

stránek diářů, kde občas bývají napsána například pozpátku nebo vzhůru nohama.  

Moţná opatření: A) organizační 

   B) technické 

Ad A) V rámci bezpečnostní politiky by měly být zpracovány poţadavky na kvalitu hesel,  

na minimální počet znaků, dodrţování utajení hesla atd. Všichni pracovníci by měli být 

prokazatelně proškolení o zásadách jejich pouţívání.  

Ad B) V rámci bezpečnostního systému nastavit nároky na kvalitu hesel. Nevyhovující hesla 

pak mohou být automaticky odmítána a kvalita hesel je takto udrţována na patřičné úrovni.[4] 

3.7.3 Omezení přístupu vlastních uţivatelů 

Přístup uţivatelů sítě můţe být omezen ochranou pomocí hesla, časovým omezením  

a určením stanic, které mohou být pouţity pro přihlášení do sítě. Správce sítě můţe pouţít 

funkce, které obsahuje většina síťových operačních systémů, aby omezil přístup síťových 

uţivatelů k nejdůleţitějším firemním adresářům a souborům. Také můţe od uţivatelů, kteří  

se přihlašují k síti a na určitý file server, vyţadovat hesla.  

Způsoby ke zlepšení ochrany sítě: 

- zabránit uţivatelům, aby své heslo zadávali do dávkového souboru pro automatické 

přihlášení (dávkové soubory si mohou prohlíţet neoprávnění uţivatelé)  

- vyţadovat, aby uţivatelské heslo mělo určitý počet písmen, a aby si uţivatelé pravidelně 

měnili svá hesla 

- zabránit uţivatelům, aby mohli dvakrát pouţít stejné heslo  

- zabránit uţivatelům, aby se mohli přihlásit z několika stanic současně  

- omezit uţivatelům moţnost přihlášení v určitých hodinách nebo dnech 

- uvědomit správce sítě, pokud některý zaměstnanec dostane výpověď nebo sám odejde,  

aby zrušil jeho oprávnění pro přístup k síti [1] 

3.7.4 Slovníkový útok 

Dalším reálným nebezpečím je, ţe uţivatel bude volit hesla sice náleţitě dlouhá,  

ale jednoduchá. Například slova jednoznačně svázána s osobou. Můţe jít o heslo totoţné 
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s přihlašovacím jménem, o rodné příjmení, rodné číslo, jméno dcery atd. Nebezpečná jsou 

však všechna obvyklá slova, která lze najít ve slovníku. Víme, ţe jako hesla jsou velmi často 

pouţívány názvy předmětů, které jsou viditelné z místa u počítače.  

Této slabiny lze vyuţít pro tzv. slovníkový útok. Útočník sestrojí automat, který se pokouší 

uhádnout heslo tím, ţe předkládá systému pro autentizaci obvyklá slova ze slovníku. Počet 

obvyklých slov je podstatně menší neţ je počet kombinací náhodných znaků například o délce 

8 znaků. A proto tento útok patří mezi nejefektivnější. 

Moţná opatření: A) organizační 

   B) technické 

Ad A) Uţivatel by měl být prokazatelně poučen o teoretických zásadách pro zadávání hesel.  

Ad B) Většina operačních systémů umoţňuje v rámci svých nastavení definovat maximální 

počet neúspěšných pokusů o přihlášení. Po jejich vyčerpání bude účet dočasně zablokován. 

Tímto způsoben se lze bránit proti útokům v podobě testování moţných hesel. [4] 

3.7.5 Nedodrţení důvěrnosti hesla 

Dalším váţným prohřeškem proti bezpečnosti je vyzrazení hesla dalš í osobě. Ve chvíli, kdy  

se jeden uţivatel z jakéhokoli důvodu nemůţe přihlásit, jednoduše se zeptá na heslo svého 

kolegy. Do této kategorie nebezpečí lze zařadit i nakukování přes rameno uţivateli, který 

právě zadává své heslo. Zde pomůţe pouze prevence, Opatření můţe být pouze 

administrativní. Uţivatel by měl být prokazatelně poučen o rizicích, kterým vystavuje sebe  

i celou organizaci vyzrazením soukromého hesla. Kaţdý uţivatel by také měl znát způsob,  

jak si v případě potřeby můţe kdykoli samostatně své přihlašovací heslo změnit. [4] 

3.7.6 Krátkodobé opuštění počítače 

Jedná se o hrozbu plynoucí z fyzického opuštění počítače bez jeho zabezpečení. Prevence  

je jednoduchá, při odchodu je nutné stanici jednoduše uzamknout. Tj. zablokovat většinu 

externích zařízení a zakrýt aktuální obsah obrazovky. Odemčení stanice je pak podmíněno 

zadáním přístupového hesla. Tento princip je vhodné kombinovat například s automatickým 

spuštěním šetřiče obrazovky po určité době nečinnosti počítače. Zajímavý efekt můţe nastat 

v kombinaci s hardwarovými identifikačními prostředky např. čipové karty. Autentizační 

moduly obvykle umoţňují svázat přítomnost identifikační čipové karty ve čtecím zařízení 

s odemčením stanice. Po vyjmutí karty se automaticky provede uzamčení stanice. [4] 
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3.7.7 Firewall 

Při práci v síti, ať uţ té místní nebo přímo v rámci internetu, se musí klást velký důraz  

na bezpečnost. Jedním z nástrojů na ochranu PC je brána firewall. Dovoluje omezovat 

komunikaci, bránit neţádoucím programům v připojení a nabízí další důleţité bezpečnostní 

funkce. [10] 

V PC by měl být aktivní vţdy jen jeden firewall, jinak se připojení znatelně zpomalí nebo 

nebude fungovat vůbec. [10] 

3.7.8 Stabilní hesla 

Obecně platí, ţe bezpečnost jakéhokoli tajemství se po určitém čase sniţuje. Bezpečnost 

systému proto můţeme výrazným způsobem zvýšit, kdyţ budeme hesla pravidelně obměňovat. 

Přísné bezpečnostní systémy například poţadují změnu hesla kaţdý týden, v komerčních 

systémech se obvykle poţaduje změna hesla jednou měsíčně. Poţaduje se, aby hesla netvořila 

ţádnou logickou posloupnost a aby si nebyla podobná. Dobrý bezpečnostní systém umoţňuje 

kontrolovat nejen shodu hesla, ale i podobnost se všemi v minulosti pouţitými hesly. Problém 

častého vyţadování změny hesla spočívá v nárocích na uţivatele. Obecně platí, ţe čím větší 

nároky na častou změnu hesla budeme mít, tím větší je pravděpodobnost, ţe uţivatelé poruší 

zásadu snadné dostupnosti hesla tím, ţe si je jednoduše někam zapíší.  [4] 

Kdyţ se někdo bude potřebovat dostat do vaši e-mailové schránky či účtu u nějaké sluţby,  

tak první, co zkusí, bude zadání jména vašich blízkých, data narození a pak různých slov 

s vámi nějak spojených. Pokud bude onen hacker rafinovanější, nechá nějaký program, aby 

postupně zkoušel slova ze slovníku. [9] 

TABULKA DOBY ROZKRYTÍ HESLA 

Pouţité znaky 
Počet pouţitých znaků v hesle  

4 5 6 7 8 

0-9 2 minuty 16 minut 3 hodiny 1 den 11 dní 

a-z; 0-9 5 hodin 7 dnů 8 měsíců 25 let 900 let 

a-z; A-Z; 0-9 2 dny 3 měsíce 18 let 1000 let 70 000 let 

a-z; A-Z; 0-9; š č ř á é 6 dnů 1 rok 120 let 10 000 let 800 000 let 

[9] 

Z tabulky vyplývá sloţení optimálního hesla. Pokud pouţijeme heslo o šesti znacích  

a vyuţijeme velkých a malých písmen od a do z zkombinované společně s čísly od nuly  
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po devítku, takové heslo odolá 18 let útokům hackerů. Dále je patrné, ţe při vyuţití osmi 

znaků a maximální kombinací čísel a písmen je heslo zbytečně moc důvěrné. Rozkrytí hesla 

by trvalo 800 000 let. Výhodné je v hesle kombinovat čísla s písmeny, protoţe u číselného 

hesla je prolomení kódu otázkou minut. Útočník vyuţije aplikací a nástrojů, které generují 

čísla a usnadňují mu práci.  

3.7.9 Mnoho hesel 

Tento problém se týká převáţně sloţitějších informačních systémů, které se skládají 

z několika více či méně závislých částí. Kaţdá z těchto částí pak vyţaduje vlastní autentizaci 

uţivatele. Uţivatel by si pak měl pamatovat například aţ čtyři hesla, která musí v různých 

periodách obměňovat. Tato situace často nastává například u administrátorů systému. 

Důsledkem tohoto stavu je situace, kdy si uţivatelé vyberou jednotlivá hesla podobná nebo 

stejná, coţ výrazně sniţuje bezpečnost celého systému. Úroveň zajištění jednotlivých částí 

systému je obecně různá. Celková úroveň bezpečnosti celého systému je pak dána úrovní 

nejslabší částí. V praxi to znamená, ţe pokud útočník odhalí přístupové heslo například 

k elektronické poště, jsou mu k dispozici i všechny ostatní programy. Řešením této situace  

je redukce počtu hesel pro uţivatele například funkcemi single sing-on. Tento systém 

bezpečně uchovává hesla uţivatele. Po přihlášení uţivatele k systému single sing-on  

uţ automaticky překládá správná hesla do ostatních subsystémů za uţivatele.[4] 

3.7.10 Moţnost zachycení hesla 

Protoţe většina síťových protokolů je nechráněná, v některých síťových topologiích je moţné, 

aby pracovníci ve stejných segmentech byli schopni pomocí softwarových prostředků filtrovat 

komunikaci vašeho počítače s okolím. Pomocí této metody je moţné jednoduše sledovat 

například pohyb elektronické pošty, kopírování souborů ze serveru, ale například  

nad protokolem TCP/IP je také moţné získat vaše přístupová hesla. Obranou proti těmto 

útokům je pouze šifrování dat, ať uţ pomocí lokálně instalovaných VPN nebo například 

šifrováním elektronické pošty a souborů na serverech. 

Další moţností, jak získat cizí heslo, je nasazení rezidentních programů na cizí počítač, které 

budou zaznamenávat všechny stisknuté klávesy, apod. Částečnou ochranou proti těmto 

klávesnicovým filtrům poskytuje operační Windows NT, který umoţňuje zavést nové sluţby 

pouze administrátorům. Systematickou ochranou je kontrola čistoty běţícího software. [4] 
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3.8 Hardwarové autentizační prostředky 

 Protoţe člověk není dobře vybaven k tomu, aby byl schopen pamatovat si dlouhé sekvence 

znaků pro autentizaci nějakého systému, přišly firmy zabývající se vývojem bezpečnostních 

technologií s myšlenkou uloţit tato sloţitá hesla do nejrůznějších hardwarových prostředků  

a přístup k těmto sloţitým heslům zabezpečit snadněji zapamatovatelným přístupovým kódem 

(PIN). Pro autentizaci je pak nutné vlastnictví tohoto hardwarového prostředku a znalost 

přístupového kódu. Tato dvojitá ochrana je tu pro případ odcizení autentizačního předmětu.  

A protoţe PIN bývá obvykle pouze čtyřmístný, bylo nutné vypořádat se s moţností útoku 

testováním všech moţností PIN. Proto autentizační systému obvykle tolerují pouze dva 

neplatné pokusy, při třetím se zablokují a uţ není moţné je znovu pouţít.  

Nejznámější aplikací jsou platební karty vydávané bankami pro bankomaty nebo 

bezhotovostní platby, ale podobný princip je pouţit například i u čipových karet pouţívaných 

v síti mobilních telefonů GSM. V praxi se nejčastěji pouţívají následující zařízení: 

- Čipové karty  

Obsahují přímo ve svém čipu procesor, v některých případech i uţivatelsky 

programovatelný. Díky tomu karty mohou mít přímo v sobě implementovány šifrovací 

algoritmy pro bezpečný přenos poţadovaných dat do počítače. Tyto karty poskytují 

vysoký stupeň ochrany. S výhodou se pouţívá funkce spojující vysunutí karty  

a zamknutí stanice. Jedinou nevýhodou pouţití čipových karet je poměrně vysoká cena 

čtecích zařízení.  

- DALLAS butony 

Jsou malé kulaté předměty, které se obvykle zavěšují ke svazku klíčů. Jedná  

se o kontaktní paměťový čip, někdy označovaný jako dotyková paměť. Hlavními 

výhodami jsou malé rozměry a niţší cena neţ u čipových karet. Sporná je však 

bezpečnost informací uchovávaných v tomto autentizační předmětu.  

- Různé předměty 

Vysílající infračervený signál se vyuţívá zejména u notebooků, kde přijímač není 

nutné kupovat, protoţe většina notebooků tato čidla standardně obsahuje. Nevýhodou 

je, ţe infračervený signál prochází vzduchem, kde můţe být zachycen například 

špionáţním zařízením. [4] 
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3.9 Biometrické systémy 

Aby tvůrci autentizačních prostředků odstranili nutnost pamatovat si jakékoli informace  

a vlastnit jakýkoli předmět, snaţí se nalézt něco unikátního na kaţdém z nás. Vznikly proto 

skenery autentizující uţivatele na základě rozpoznávání otisku prstu, rozlišování hlasu nebo 

snímání rozloţení cévek na oční sítnici. Společným problémem všech těchto zařízení je jejich 

cena, která několikanásobně převyšuje cenu všech výše jmenovaných. Dalším problémem  

je i rozlišovací schopnost zařízení a moţnost je obejít pomocí maket prstů nebo nahrávek 

hlasu.[4] 

3.10 Výhody sítí LAN 

Tato síť umoţňuje velké sdílení dat pro mnoho uţivatelů. Další výhodou je sdílení prostředků 

jako jsou tiskárny, disky, modemy atd. Niţší náklady na tento výpočetní systém přináší 

kvalitní poměr ceny : výkonu. Další výhodou je vyšší spolehlivost a dokonalejší ochrana dat.  

3.11 Nevýhody sítí LAN 

Šíření virů je v takové síti moţné při nákaze jedné stanice od druhé. Výkon sítě klesá 

s rostoucím počtem uţivatelů.  

4 Sítě Wifi  

Je standard pro lokální bezdrátové sítě, které umoţňují komunikaci mezi propojenými 

počítači. Bezdrátové sítě existují od roku 1992. 

Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných 

zařízení a dále jejich připojování na lokální sítě LAN. S postupem času začala být vyuţívána  

i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. Hotspotů. Jsou 

to přípojné body k internetu na wifi, které by měly být zdarma. Většinou jej nalezneme   

v restauracích, barech, obchodech, na čerpacích stanicích atd. Některé města je financují  

a pouští uţivatelům zdarma. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných 

počítačích, v některých mobilních telefonech, MP3 přehrávačích nebo v herních konzolích. 

Úspěch Wi-Fi přineslo vyuţívání bezlicenčního pásma, coţ má negativní důsledky ve formě 

silného narušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů.  

Sítě WLAN jsou charakteristické pouţitím bezdrátového rádiového přenosu v pásmu  

2,4 Ghz resp. 5GHz, přičemţ přenosové médium je sdíleno jednotlivými uzly sítě. [8] 
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4.1 Vyuţití bezdrátových sítí 

Případy vhodné pro nasazení bezdrátové sítě se dají rozdělit do dvou skupin. První z nich jsou 

motivované technicky, druhé hodnotou. Zjevným adeptem na bezdrátovou síť jsou například 

pracovní stanice, které nezůstávají na jednom místě.  

Pro bezdrátové sítě můţe mluvit i jejich hodnota, ať uţ ve smyslu přímé analýzy nákladů 

nebo uţitečnosti pro uţivatele. Musíme brát ohled jestli se bezdrátová síť zavádí do staré 

budovy kde schází podhledy, které jsou v moderních kancelářských prostorech běţné.  

Dnes uţ můţeme počítače k internetu nebo firemní síti připojit pomocí bezdrátové sítě. Cena 

je ve většině případů srovnatelná s klasickými sítěmi a zbavíme se všech nevýhod kabeláţe. 

Můţeme zachovat historický vzhled budov a všechny architektonické poklady, aniţ by jsme  

si museli odpustit výhody moderních technologií.  

Dalším příkladem vyšší hodnoty bezdrátových sítí je pohodlí. K  firemní síti se můţeme 

bezdrátově snadno připojit v jednací místnosti, v kantýně i hale. Ve vzdělávacích institucích 

se si mohou vyučující i ţáci nosit notebooky s sebou, ke školní síti se připojí kdekoliv.  

Pruţnost a pohodlí bezdrátových sítí jsou obrovské, a tak ospravedlňují náklady, které jsou  

o něco vyšší neţ u klasických sítí. [2] 

4.2 Základy bezdrátových sítí 

Bezdrátové sítě data vysílají a přijímají na rádiových frekvencích, tak trochu jako všechna 

rádiová zařízení. Jediný rozdíl je v modulaci a samotné frekvenci, která je asi 25× vyšší  

neţ frekvence rádiového vysílání v pásmu FM. [2]  

Poskytují nám dva základní typy provozování. Prvním typem je síť hvězda, kdy uprostřed sítě 

je přístupový bod na něhoţ se připojí klienti. Druhým typem je Ad-hoc síť, ve které uţivatelé 

komunikují navzájem vůči sobě.  

4.3 Vysílání po rádiových vlnách 

Přenos informace vzduchem se děje pomocí elektromagnetického pole (rádiové vlny),  

na které se obsah v podobě zvuku, obrázků nebo dat namoduluje. Elektromagnetické pole šíří 

vlny všemi směry, odráţí se od stěn a dalších objektů a nechávají se ovlivnit médiem, kterým 

zrovna procházejí. Od kovových předmětů se odráţí úplně. Jinými předměty, které nejsou 

příliš silné a neobsahují příliš mnoho ţeleza, rádiové vlny projdou. Při průchodu ale ztratí  

na síle, dochází k tzv. útlumu. 
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Rádiové vysílání většinou probíhá na určité základní frekvenci, které se říká nosná. Nosné 

frekvence jsou národními i mezinárodními zákony rozdělené do pásem. Jednotlivá pásma 

slouţí konkrétním sluţbám, například rádiu a televizi, rádiovému vysílání státní správy nebo 

soukromému rádiovému vysílání. Vysílání v některých pásmech vyţaduje licenci, která můţe 

být udělená pro konkrétní frekvenci, nebo můţe pokrývat celé pásmo. Mezi licencovaná 

pásma patří rádio a televize, firemní vysílačky, vysílačky státní správy a většina 

mikrovlnných spojů. Provoz na jiných pásmech se obejde bez licencí, jen musíme pouţívat 

schválený vysílač s omezeným výkonem. [2] 
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FREKVENČNÍ SPEKTRUM 

 
  

   
 
 

 
 

 
  
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 

 

 

4.4 Bezpečnost 802.11 sítí 

Bezdrátová síť má oproti síti kabelové jednu nevýhodu vycházející z jejího principu, ţe nelze 

přesně a dostatečně omezit prostor, kde je její signál k zachycení. Bezpečnost bezdrátových 

sítí můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 1) šifrování  2) autorizace [14] 

4.4.1 Šifrování přenášených dat 

WiFi síť jiţ ve svém standardu 802.11 obsahuje moţnost šifrovat provoz. Je to samozřejmý 

předpoklad k tomu, aby bylo WiFi důvěryhodné pro společnosti. Jsou tu ale jistá a dosti 

podstatná omezení. [3] 
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4.4.2 WEP (Aires Equivalent Privacy) 

Je standard, který se stará o zabezpečení rádiové části WiFi sítě. Zabezpečuje komunikaci 

mezi WiFi zařízeními aţ na úroveň přístupového bodu. Za nim jiţ bezpečnost nezajistí, 

protoţe z WiFi zařízení jiţ vystupuje provoz takový, jaký jej vyţadují připojení těchto 

zařízení. Bezpečnost celého datového toku je třeba zajistit jinými prostředky, například 

pouţíváním šifrovaných protokolů jako je HTTPS, SSH nebo tunelováním provozu na bázi 

VPN IPSec. [3] 

U veřejných a páteřních sítí s velkým počtem uzlů komplikuje vzájemnou komunikaci  

mezi nimi. Klíče jsou často staticky instalovány na discích, nejsou pravidelně obměňovány, 

coţ vede k riziku prolomení klíče, případně jeho okopírování z uzlů sítě. [8] 

Standard WEP pouţívá jako šifru symetrickou streamovou šifru RC4, tedy šifru s tajným 

klíčem. Odesílaná zpráva se šifruje podle nějakého klíče a na cílovém bodě se zase podle 

tohoto klíče dešifruje. Bezpečnost RC4 šifry záleţí především na délce klíče a na četnosti jeho 

obměny. Čím častěji se mění, tím větší problémy mají potenciální hackeři, protoţe se jim 

nepodaří rozluštit celý klíč nebo je rozluštěný klíč nefunkční. [3] 

4.4.3 Autentizace 

Je řízení přístupu do sítě, tedy autentizace uţivatele. Jde o jednosměrný proces. Stanice  

si musí o autentizaci do sítě ţádat, zatímco síť se vůči stanicím autentizovat nemusí Existují 

dvě základní metody: 

 Open-systém autentizace = Přístupový bod příjme klientské zařízení na základě údajů, 

které mu toto poskytne aniţ by je ověřoval. Klient pošle svoji identifikaci v podobě SSID 

(Service Set Identifier). Pokud přístupový bod své SSID vysílá, můţe kaţdá stanice, která 

není konfigurována na svoje SSID, toto SSID přijmout a pouţít jej pro přístup do sítě. Proto 

se doporučuje vypnout vysílání SSID v případě, ţe chceme zamezit přístupům na přístupový 

bod. [3] 

 Shared-key autentizace = autentizace sdíleným klíčem. Podstata je v klíči, jenţ  

je známý kaţdému zařízení, které chce přistupovat do sítě. Zařízení se při poţadavku  

na autentizaci musí tímto klíčem prokázat. V případě ověření, je zařízení v síti autentizováno. 

Ověřování probíhá tak, ţe přístupový bod odešle náhodné číslo, to je zakódováno algoritmem 

RC4 podle onoho sdíleného klíče a přístupový bod jej dekóduje. [3] 
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4.4.4 Filtrování adres 

Protoţe zabezpečení WEP není standardem 802.11 přímo vyţadováno a v prvních zařízení 

nebylo často vůbec implementováno, začali výrobci zařazovat vlastní autentizační vylepšení 

zaloţené na filtrování MAC adres, tedy unikátních síťových adres kaţdého zařízení.  

Administrátor zadá do kaţdého přístupového bodu seznam MAC adres, jímţ byl povolen 

přístup do bezdrátové sítě. Přístupový bod všechny ostatní klientské adaptéry odmítne připojit. 

Některá zařízení umoţňují přístup na MAC adresy omezit i časově nebo dokonce jim umoţnit 

vyuţívat pouze určitou šířku pásma.  

Bohuţel MAC adresa je většinou programovatelná a ukládá se do firmware zařízení, přičemţ 

je moţné ji změnit. U některých zařízení je tato změna moţná jen speciálním a téměř 

nedostupným softwarem výrobce, pro další zařízení stačí sehnat lehce zajistitelnou utilitu  

a například u domácích směrovačů šla situace tak daleko, ţe moţnost změny MAC adresy 

zařízení přidali výrobci přímo do webového rozhraní, takţe ji lze kdykoliv a velmi pohodlně 

provést. Více se uplatňuje seznam povolených MAC adres neţ seznam vyloučených MAC 

adres. [3] 

V malé kanceláři nebo v domácím prostředí se filtrace MAC adres implementuje snadno, 

protoţe zde máme jen nízký a víceméně konstantní počet klientů. [5] 

4.4.5 Extensible Authentication Protocol (EAP) a 802.1x 

Ověřování v bezdrátové síti provádí přístupový bod pro klienty na základě jejich výzvy, 

pomocí seznamu nebo externího autentizačního systému zaloţeného na serveru Kerberos 

nebo RADIUS. Pouze ověřený uţivatel má moţnost přístupu k bezdrátové síti. 

802.1x pouţívá k šifrování datové komunikace pro kaţdé autentizované zařízení dynamické 

klíče. Tyto klíče jsou známy pouze danému zařízení, mají omezenou ţivotnost a vyuţívají  

se k šifrování rámců na daném portu, dokud se zařízení neodhlásí nebo neodpojí. [3] 

4.4.6 Omezení úniku rádiového signálu 

I kdyţ nemůţeme elektromagnetickým vlnám přikázat, aby se nešířily mimo budovu, můţeme 

podniknout různá opatření, jak míru neţádoucího úniku omezit. AP umístěný blíţe ke středu 

budovy bude vně vyzařovat méně, neţ AP umístěný u okna. Namísto všesměrových antén 

vyzařujících na všechny strany je moţné pouţít směrové antény a omezit vyzařování směrem 

dovnitř budovy. Na některých lepších AP je navíc moţné sníţit vyzařovaný výkon. [5] 
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4.4.7 WPA (WiFi Protected Access) 

Hlavní výhodou je přijetí mechanismů ze vznikajícího standardu 802.11i, a to jak  

pro šifrování komunikace, tak pro řízení přístupu do bezdrátové sítě. Pro šifrování 

komunikace je pouţíván TKIP. Vyuţívá stejného šifrovacího algoritmu jako WEP. Pracuje 

s automatickým klíčovým mechanismem, jenţ mění dočasný klíč kaţdých 10 000 paketů. 

Další velkou výhodou je Message Integrity Check (MIC), tedy kontrola integrity zpráv. MIC 

má znemoţnit útočníkům změnu zprávy po přenosu. [3] 

4.4.8 WPA 2 

Poskytuje větší bezpečnostní reţim algoritmu. Před několika lety (2006) se zařízení potýkala  

s nekompatibilitou. Dnes uţ veškeré přístroje s WPA2 pracují aţ na výjimky v naprosté 

kompatibilitě. Tento typ zabezpeční ještě nebyl prolomen.  

4.5 Výhody Wifi 

Nemusí se pouţívat metalická, optická nebo jiná kabeláţ. Můţeme se svobodně připojit 

odkudkoliv, pokud máme povolený přístup. Poskytuje vysokou přenosovou rychlost a dobrý 

dosah v případě kvalitní antény. Usnadňuje přístup k internetu. 

4.6 Nevýhody Wifi 

Vyšší náklady oproti klasickým kabelovým sítím. Na kvalitu signálu mají vliv rušivé 

elementy jako stromy, budovy atd. Dalším narušitelem jsou vlivy počasí, kdy za hustého deště 

nebo sněţení jde kvalita signálu dolu.  

5 Sociální inţenýrství 
Jedná se o způsob manipulace s lidmi za účelem získání určité informace. V mnoha případech 

se útočník nedostane do přímého kontaktu s obětí. Mezi významné sociální inţenýry  patří 

především Kevin Mitnick. 

Jedná se o pouţití netechnických prostředků k získání neoprávněného přístupu k informacím 

nebo systému. Pouţívá zranitelná místa a  sociální inţenýr ( hacker ) vyuţívá lidské 

přirozenosti. Nejsilnější zbraní pro hackera, který si přeje vykonávat sociální inţenýrství  

je hlas a schopnost lhát. Hacker můţe pouţje telefon pro kontakt se zaměstnancem 

společnosti, působí jako zástupce technické podpory a poţaduje heslo. Zaměstnanec pak 

v dobré víře heslo nahlásí.  
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V některých případech bude hacker předstírat, ţe je zaměstnanec a bude kontaktovat 

technickou podporu, aby zjistil, jaké informace lze získat. Pokud hacker zná jméno 

zaměstnance, technická podpora mu ve snaze pomoci oznámí heslo nebo si heslo změní 

hacker podle své volby. Vzhledem k tomu, ţe technická podpora organizace je vyškolena 

k tomu, aby pomáhala, je pravděpodobné, ţe hacker získá přístup k alespoň jednomu účtu 

pomocí této techniky. 

Toto jsou příklady, kdy se hacker snaţí získat informace a přístup k systému pomocí jediného  

telefonátu. V jiném případě, bude hacker pouţívat řetězec telefonních hovorů, aby získal  

co nejvíce dat o cíli a získal tak informace a neoprávněný přístup. [12] 

5.1 Techniky sociálního inţenýrství 

5.1.1 Pretexting 

Utváří myšlenkový scénář, aby oběť vykonala potřebnou akci k dosaţení potřebné informace. 

Vyuţívá se spojení lţí s trochou pravdivé informace získané dříve.  

(datum narození, rodné číslo, jméno nadřízeného atd.). Útočníkovi napomáhá seriózní tón 

hlasu a dostatečně přesvědčivý obsah konverzace.  

Cíl: Přesvědčit oběť o legitimnosti akce, která se po ní poţaduje  

Obrana: Obezřetnost 

5.1.2 Phishing 

Tato technika se pouţívá na Internetu. Principem je rozesílání e-mailových zpráv, které  

se tváří jako oficiální ţádosti banky či jiné podobné instituce. [13] 

Cíl: Získat od oběti přihlašovací jméno a heslo za pomoci napodobení přihlašovacího okna.  

Obrana: Bezpečnostní nástroje poskytované softwarovými výrobci. Nereagovat  

na neznámé odkazy a ověřovat informace od dané společnosti.  

5.1.3 Baiting 

Zde se vyuţívá infikovaného média jako CD, flashdisk nebo jiného nosiče informací. Útočník 

médium zanechá na místě, kde ho oběť pravděpodobně nalezne a vyuţije jeho zvědavosti.  

Cíl: Přimět uţivatele k vloţení média do svého PC. Tím se nainstaluje vir, za pomoci 

kterého získá útočník přístup k PC nebo k firemní síti.  

Obrana: Neznámé média vůbec nevkládat do PC  
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5.1.4 Quid pro quo (něco za něco) 

Funguje na principu náhodného vytáčení čísel společnosti. Útočník se představí jako 

pracovník technické podpory a nabídne své sluţby.  

Cíl: Přímět danou oběť k instalaci infikovaného  programu do firemního informačního 

systému. 

Obrana: Neinstalovat ţádné aplikace bez konzultace se správcem sítě.  

 

6 Budoucnost PC sítí 

Myslím si, ţe sítí LAN bude v budoucnu ubývat. Mnoho uţivatelů přejde na bezdrátový 

přenos dat v síti nebo si vybere úplně novou technologii. Na druhé straně místa jako školy, 

výpočetní střediska a některé firmy určitě zůstanou věrná přenosu informací pomocí kabeláţe. 

Tento způsob je zaručený a poměrně stabilní.  

Příznivců sítí WLAN se den ode dne zvyšují. Je to fenomén dnešní doby a Česká republika  

je na předních místech v počtu dostupných bezdrátových sítí. Myslím si, ţe to je úplný vrchol 

z dostupných technologií v přenosu dat. Tato technika se stále vyvíjí a vylepšuje. 

Následníkem sítí WLAN by měla být bezdrátová technologie WiMax, která se zaměřuje  

na zlepšení přenosu signálu na větší vzdálenosti. 

Síťové kabely, ať uţ měděné nebo optické hrají v digitální komunikaci stále ještě nesmírně 

důleţitou roli. Jsou kritickou součástí infrastruktury pro přenos hlasu a dat. Přesto měděné 

kabely nestačí na přenos gigabitů a optické mají omezenou šířku pásma, dosah a jsou moc 

drahé. Budoucnost by měla patřit bezdrátovým sítím. Přes to všechno jsou fyzické kabely  

ve světě komunikací hodně pouţívané.  [2] 

V době jde do popředí tzv. virtualizace síti, kde na jednom serveru můţe vzniknout několik 

virtuálních sítí a podsítí čímţ dojde k úspoře jak elektrické energie tak v nákladech  

na hardware. Přičemţ administrativa těchto sítí je velice efektivní, kdy z jednoho počítače  

je moţno řídit celou síť a jakýkoliv počítač v doméně, kdy můţu nastavovat bezpečnostní 

politiku pro kaţdý počítač a pro kaţdého uţivatele zvlášť a to z jednoho PC. I aktualizace 

jednotlivých softwarů se děje automaticky, coţ velmi usnadňuje práci v sítí. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo přiblíţit bezpečností rizika sítí. Zaměřil jsem se především na dva 

nejvíce vyuţívané typy sítí LAN a WLAN. U kaţdé z nich jsou popsány jejich výhody  

a nevýhody, ale také moţná rizika napadení, která jim hrozí. Pokusil jsem se za pomoci 

informačních zdrojů, najít tato slabá místa a způsob, jak je vyřešit. Rizika vznikají, jak  

po stránce fyzického a imaginárního napadení, ale také po stránce psychické. Nejlépe  

se dá bránit fyzickým typům útoku na data. Jednoduše můţeme své citlivé informace 

uzamknout nebo uloţit do trezoru. Dalším faktorem, který nám napomáhá, je ţe útočníka 

můţeme identifikovat.  Jeho útok je veden v daném místě.  V opačném případě pomocí 

imaginárních nástrojů je většinou pachatel těţko odhalitelný a útok můţe být proveden 

z jakéhokoliv místa na zemi. Nutné je, aby kaţdý důleţitý člověk v systému dokázal odolat 

nově vzniklému nebezpečí ze strany sociálních inţenýrů. Několikrát jsem se zmiňoval,  

ţe člověk je nejslabším místem v systému, právě tento typ útoku je nejnebezpečnějším. Pokud 

chtějí podnikové sítě nebo běţní uţivatelé být pod větší ochranou, měli by pamatovat na to, ţe 

útok můţe přijít ze strany jakékoliv osoby.  

 

Rizika v sítích LAN jsou spojena s místy se slabou bezpečností nebo s přístroji, které mají 

pouze základní nastavení ochranných parametrů. Z tohoto pohledu se mi velice líbí paranoidní 

přístup k bezpečnosti sítě. Tím , ţe se ve velké míře direktivně zakáţí změny v nastavení  

a přístupu k technologiím, můţe být případné porušení ze strany zaměstnanců potrestáno. Tím 

nehrozí existence místa v síti, kde by nebylo nastaveno pokročilé zabezpečení.  

 

Ve velkých firmách nebo společnostech bych stránku bezpečnosti nechal v rukou odborných 

pracovníků nebo firem. Pracovníci na těchto pozicích mají velké znalosti a zkušenosti  

jak teoretické, tak i praktické. Náklady na tyto sluţby jsou jistě nemalé, ale vzhledem 

k důleţitosti, kterými se chrání data a interní informace jsou zanedbatelné. 

 

Zcela nejbezpečnější se u WLAN sítí jeví ochrana pomocí WPA2, která po několikaletém 

vývoji slaví největší uspěch, protoţe dosud tento bezpečnostní algoritmus nebyl prolomen. 

Další vývoj a budoucnost vidím v bezdrátových sítích. Problémy jejich rušení například 

vlivem počasí a jiných vlivů bude pravděpodobně odbourán dalším vývojem a modernizací  

ve spojení šířených vzduchem. Bude potřeba vynakládat mnoho prostředků do vývoje  

a tvorby nových bezpečnostních opatření, protoţe bez nich by nebylo moţné sítě spravovat. 
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Dalším problémem a potřebou je intenzivně pracovat na vývoji boje proti sociálním 

inţenýrům, kteří budou neustále vyvíjet nové a nové druhy a systémy nabourávání do sítí  

a nové a nové způsoby získávání informací. Tito jsou bohuţel v dnešní době vţdy krůček 

napřed, před bezpečnostními PC inţenýry.  
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

PC   počítač 

IBM International Business Machines, společnost v oboru informačních 

technologií 

ARCNET  technologie síťové komunikace  

DECNET  obdoba ARCNET, síťová komunikační technologie  

TOKEN RING technologie lokální sítě, předávání vysílacího práva pomocí speciálního 

rámce 

LAN   Local Area Network, lokální síť  

IPX/SPX Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange, síťový 

protokol 

NETBEUI  NetBIOS Extended User Interface, jeden z prvních protokolů 

APPLETALK  síťový protokol vyvinutý firmou Apple  

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol, rodina hlavních 

protokolů celosvětové sítě Internet 

HUB   rozbočovač, umoţňuje větvení sítě  

Gb/s   Gigabit za sekundu, jednotka přenosové rychlosti 

WWW   World Wide Web, soustava propojených hypertextových dokumentů 

PEER-TO-PEER klient-klient, označení architektury počítačové sítě 

IEEE 802.1X Institute of Electrical and Electronics Engineers, protokol  

pro zabezpečení sítě 

IP   Internet Protocol, datový protokol pro přenos dat v síti 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, aplikační protokol  

pro automatické přiřazování IP adres 

MAC   Media Access Control, identifikátor síťového zařízení  

DNS   Domain Name Systém, hierarchický systém doménových jmen 

IS   informační systém 

VPN   Virtual Private Network, virtuální privátní síť k propojování PC 

PIN   Personal Identification Numer, osobní identifikační číslo, identifikátor 

GSM Global System for Mobile Communications, standard pro mobilní 

telefony 

WIFI   Wireless Fidelity, zkratka pro bezdrátové sítě  

HOTSPOT  místo s moţností bezdrátového připojení k Internetu 
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FM   frekvenční modulace 

AD-HOC  označení druhu spojení mezi dvěma rovnocennými prvky 

HTTPS síťový protokol, který zabezpečuje spojení mezi webovým prohlíţečem 

a serverem 

SSH   Secure Shell, program pro bezpečnou komunikaci mezi počítači 

WEP   Wired Equivalent Privacy, zabezpečení WiFi sítí 

RC4   typ šifry 

SSID   Service Set Identifier, jedinečný identifikátor kaţdé bezdrátové sítě  

RADIUS  Remote Authentication Dial In User Service, autentizační protokol 

AP   Access Point, přístupový bod bezdrátových sítí 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol, bezpečnostní protokol, který 

dynamicky mění klíče 

MIC   Message Integrity Check, nástroj pro šifrování 

WPA2   Wi-Fi Protected Access2, zabezpečení bezdrátových sítí 

CD    Compact Disc, optický disk pro ukládání dat 


