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Abstrakt: 

Tato práce se snaží přiblížit nejrozšířenější metody útoků na webové servery, internetové aplikace 

a jejich koncové uživatele. Pokouší se vysvětlit jejich princip, možné důsledky a postupy těchto útoků 

včetně obrany proti nim. Jejím cílem je pak seznámit se s existujícími řešeními pro praktickou výuku 

počítačové bezpečnosti a následně navrhnout a realizovat řešení vlastní, spolu s obsahem ve formě 

praktických úloh. 

 

Klíčová slova: Hacking, XSS, CSRF, SQL, PHP, injekce, DoS, DDoS, Brute force, penetrační 

test, Vmware, bezpečnost IT, exploit 

Abstract: 

This diploma thesis tries to apprise the most widespread methods of offenses to web servers, 

Internet applications and their end users. It tries to consecrate its principle, possible consequences and 

technique, which blocks this offences. Main target is to apprise existing solutions for security 

educational systems, design and realize own one including practical exercises. 

 

Keywords: Hacking, XSS, CSRF, SQL, PHP, injection, DoS, DdoS, Brute force, penetration test, 

Vmware, IT security, exploit 

 



 

 

   

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ARP  Address Resolution Protocol – používá se k získání ethernetové MAC adresy 

sousedního stroje z jeho IP adresy 

 

CGI Common Gateway Interface - protokol pro propojení externích aplikací s webovým 

serverem 

 

CMS  Content Management System - Systém pro správu obsahu 

 

FTP  File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí 

počítačové sítě 

 

GUI  Graphical User Interface - grafické uživatelské rozhraní 

 

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol - protokol pro ukládání a přístup k datům 

na adresářovém serveru 

 

J2EE  Java 2 Platform, Enterprise Edition – součást platformy Java, určená pro design, 

vývoj, nasazení a provozování enterprise aplikací 

 

JDBC Java Database Connectivity - API, které definuje jednotné rozhraní pro přístup k 

relačním databázím. 

 

JMS Java Messaging Services – služby umožňující  různým byznys komponentám 

fungovat dohromady a tvořit tak ucelený, spolehlivý a pružný systém. 

 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol - slouží k výměně hypertextových dokumentů ve 

formátu HTML 

 

MySQL  Databázový dotazovací jazyk odvozený z SQL 

 

PHP  Hypertextový preprocesor, původně Personal Home Page 

 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol - protokol určený pro přenos zpráv elektronické 

pošty 

 

SSH  Secure Shell - program a  protokol sloužící k zabezpečení komunikace mezi dvěma 

počítači 
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1 Úvod 

V současnosti se stále více setkáváme s intenzivním využíváním informačních a komunikačních 

technologií. Jejich popularita je dána především velkým množstvím potencionálních uživatelů a tím, 

že moderní vývojové nástroje představují jednoduché a rychlé možnosti jejich tvorby. Důsledkem toho 

se management informatiky dostává do popředí v rámci celkového vedení většiny organizací. 

Důležitým podkladem pro celkový úspěšný rozvoj organizace je pak znalost stavu informační 

bezpečnosti. Informační bezpečnost se v poslední době stala často používaným pojmem. Mnohdy je 

totiž jednou z nejdůležitějších příčin úspěšnosti či neúspěšnosti nasazení klíčových projektů v rámci 

velkých mezinárodních firem, veřejné i státní správy.  

 

Jednou z důležitých oblastí informační bezpečnosti je bezesporu její osvěta a další vzdělávání. 

Nedílnou součásti vzdělávání jsou pak praktické zkušenosti. Cílem diplomové práce je tedy navrhnout 

a vyvinout sadu laboratorních úloh, cvičení a experimentů pro výuku počítačové bezpečnosti spojené 

jednotným laboratorním prostředím. Při výběru z možných typů úloh a cvičení, které lze 

implementovat, jsem se rozhodoval na základě aktuálního rošíření a kritičnosti bezpečnostních chyb a 

zranitelností. Část mé práce jsem věnoval také aspektům prověřování zabezpečení a to zejména 

bezpečnostním testům a nástrojům jim určeným. 
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2 Definice pojmů 

V této kapitole se nachází shrnutí pojmů, které jsou poté používány dále v celé diplomové práci. 

 

Autentizace - procedura ověření pravosti identity objektu nebo subjektu. Po úspěšné autentizaci je 

objekt nebo subjekt z hlediska autorizovaného subjektu důvěryhodný. 

 

Exploit - program, data nebo sekvence příkazů, které využívají programátorskou chybu, která způsobí 

původně nezamýšlenou činnost software a umožňuje tak získat nějaký prospěch. Obvykle se jedná o 

ovládnutí počítače nebo nežádoucí instalaci software, která dále provádí činnost, o které uživatel 

počítače neví. 

 

Hrozba - možnost využití zranitelného místa IS k útoku na něj s následkem způsobení škod na 

aktivech. Hrozba může být pasivní (objektivní) plynoucí z přírodních, fyzických nebo fyzikálních 

skutečností, nebo aktivní (subjektivní) plynoucí z lidského faktoru - úmyslná nebo neúmyslná. 

 

Informační bezpečnost - představuje ochranu informací ve všech jejich formách a podobách. Cílem 

je ochrana informací po celý jejich životní cyklus - tedy během jejich vzniku, zpracování, ukládání, 

přenosu a likvidace. 

 

Obrana -  soubor metod, jak zabránit realizaci hrozby. 

 

Útok - bezpečnostní incident, využití zranitelného místa - úmyslné nebo neúmyslné. 
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3 Existující řešení 

 

Cílem této kapitoly bude základní seznámení s existujícími řešeními pro praktickou výuku 

počítačové bezpečnosti.  V současné době existuje mnoho různě zaměřených laboratorních cvičení pro 

výuku informační bezpečnosti a tak jsem vybral jen některé, nejzajímavější z nich. Tato řešení by se 

dala rozdělit mezi ta, která jdou nasadit lokálně a na ta, ke kterým lze přistupovat volně přes internet a 

jsou hostována nějakým poskytovatelem, většinou pak nějakou společností, specializující se na 

bezpečnost v IT. 

3.1 Lokálně použitelná řešení 

3.1.1 OWASP WebGoat Project 

WebGoat je úmyslně děravá webová J2EE aplikace, která slouží zejména výukovým účelům. 

WebGoat je rozdělen do několika tematických lekcí. V každé lekci musíte prokázat, že jste pochopili 

bezpečnostní problém. Máte také možnost si vytvářet své lekce.  K dispozici je předpřipravený obraz 

disku, takže lze celé prostředí spustit lokálně, jako virtuální stroj.Toto prostředí je vyvíjeno jako jeden 

z mnoha projektu sdružení OWASP (Open Web Application Security Project), což je prakticky projekt 

a komunita zabývající se bezpečností webových aplikací zahrnujíce v to rozměry lidské, procesní a 

technologické. Dalším známým projektem tohoto sdružení je například i OWASP Top Ten Project – 

každoročně vydávaný dokument, který mapuje vždy aktuálně 10 nejzásadnějších internetových 

hrozeb. K tomuto projektu se dostanu blíže v jedné z dalších kapitol [1].  

3.1.2 Web Security Dojo 

Web Security Dojo je testovací laboratorní prostředí od společnosti Maven Security, postavené na 

úmyslně děravých web aplikacích, které jsou spuštěny na upravené linuxové distribuci Ubuntu. 

K dispozici je předpřipravený obraz disku, takže lze celé prostředí spustit lokálně, jako virtuální stroj 

[2]. 

3.1.3 McAfee Hackme 

McAfee Hackmee je soubor stáhnutelných webových aplikací napsaných v ASP .NET. 

Ke spuštění je zapotřebí mít nainstalován a nastaven webový server Microsoft IIS a databázi Microsoft 

SQL Server. 

 

Ke stáhnutí jsou k dispozici jednotlivé testovací aplikace, které mají představovat simulace 

elektronického bankovnictví, internetového kasína, klasického eshopu, elektronické služby na prodej 

letenek a jízdenek a  přepravní služby [3].  
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3.1.4 Gruyere  

Gruyere je webserver a CMS napsaný v Pythonu (což je trend u velkých dynamických CMS – u 

nás se jedná například třeba o Seznam.cz) a slouží k vysvětlení a možnosti vyzkoušení webových 

útoků. Každý útok je tu nejen popsán i s postupem jak danou zranitelnost na aplikaci najít, ale dozvíte 

se i jak dané chybě předejít (z pohledu programátora). 

 

Gruyere je laboratorní prostředí od společnosti Google, spadající do projektu Google Code 

University, zaměřeného na programování a web security. K dispozici je volné stažení  celého balíku. 

Ke spuštění je potřeba mít nainstalován pouze Python verze 2.5 a vyšší. 

 

Možné je spustit si Gruyere i vzdáleně, Google Vám vygeneruje unikátní prostředí tím, že pro Vás 

vytvoří samostatný fork - vznik potomka z rodičovského Gruyere, aby vám ostatní nezasahovali do 

aplikace [4].  

3.1.5 HP Zero WebAppSecurity 

HP Zero WebAppSecurity je kompletní simulací fiktivního portálu internetového bankovnictví, 

vyvinutou společnosti HP. K dispozici je jak ke stáhnutí, tak stejně jako výše uvedený Guyere 

spustitelná vzdáleně [5].  

  

3.2 Vzdáleně přístupná řešení 

3.2.1 Acunetix Vulnweb 

Acunetix Vulnweb je soubor testovacích, úmyslně děravých aplikací od společnosti Acunetix. Je 

rozdělen na jednotlivé webové stránky napsané v jazyce PHP (testphp), v ASP (testasp) a nebo 

ASP.NET (testaspnet) a je k dispozici na doméně vulnweb.com. Byl vytvořen jako demonstrační a 

testovací prostředí pro produkt Acunetix Web Vulnerability Scanner [6].  

3.2.2 Flack security-portal.cz 

Projekt českého komunitního portálu zabývající se IT bezpečností. Projekt Flack je zaměřen na 

testování zranitelností typu SQL injekce. K dispozici je i malý tutoriál a návod [7].   

3.2.3 demo.testfire.net 

Projekt demo.testfire.net je simulací internetového portálu fiktivní finanční společnosti. Celý 

portál je úmyslně děravý a obsahuje množství nejrozšířenějších chyb a zranitelností. Je vyvinut další 

velkou firmou na poli IT, a to IBM [8].   
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3.3 Shrnutí existujících řešení 

Z existujících rešení, se kterými jsem se v rámci této práce seznámil, se pro praktickou výuku 

bezpečnosti v školním prostředí dají použít jen některé. Mezi použitelné bych zařadil pouze ty, které 

se lze nasadit i lokálně. To kvůli absenci nutnosti připojení k internetu a hlavně možnosti snadné 

přenositelnosti a dalších potenciálních úprav. Z těch lokálně nasaditelných lze vyzdvihnout primárně  

OWASP WebGoat Project a Web Security Dojo kvůli celkové komplexnosti a zaměření na různé typy 

zranitelností a taktéž projekt Gruyere od Google, kvůli snadnému nasazení. Všechny tyto tři projekty 

pak mají výbornou dokumentaci i s připravenými návody pro potenciální studenty. Díky výše 

zmíněným kvalitám jsou ideální kandidáti na nasazení do praktické výuky počítačové bezpečnosti.   
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4 Návrh a realizace vlastního řešení 

Mým úkolem v této části mé diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat kompletní laboratorní 

prostředí pro praktickou výuku počítačové bezpečnosti včetně úloh, které se dají využít jako podpora 

pro výuku předmětů zaměřených právě na informační bezpečnost. 

4.1 Návrh a realizace laboratorního prostředí 

Samotné laboratorní prostředí se zakládá na hypervizoru ESXi [39] od spolecnosti Vmware. Jedná 

se o plnohodnotný nativní hypervizor, díky kterému je možno na jednom jediném hostitelském 

hardwarovém zařízení provozovat více operačních systémů. Na tomto hardware monitoruje a řídí běh 

virtualizovaných strojů (guestů) z hlediska hardwarových prostředků. Hostované operační systémy tak 

fungují na jiné úrovni, pod hypervizorem. Princip je takový, že hypervisor vytváří virtualizační vrstvu 

mezi existujícím fyzickým hardwarem a několika virtuálními počítači, které fungují na základě 

virtualizační vrstvy. Tato virtualizační vrstva označovaná jako VMkernel dovoluje, aby virtuální 

počítače fungovaly na stejném hardwaru a ve stejnou dobu, ale aby vypadaly jako zcela samostatné a 

soběstačné. 

 

Mezi klíčové výhody ESXi patří fakt, že architektura nezávislá na operačním systému 

minimalizuje prostor pro útoky. Pro implementaci jsem použil verzi ESXi 5, která je momentálně 

nejaktuálnější. 

 

Vybral jsem si právě toto řešení od společnosti VMware, jelikož mám k němu díky svým 

pracovním zkušenostem nejblíže a taktéž je považován momentálně za nejlepší ve své kategorii, co se 

virtualizace týče.  

 

Hypervisor ESXi je nainstalován na serveru Supermicro X7DCL, jenž má tyto parametry: 

 

Model:  Supermicro X7DCL 

CPU:   Dual Intel® 64-bit Xeon® Quad-Core E5405 4*2GHz 

Paměť RAM:  8GB 667MHZ DDR2 ECC SDRAM  

Síťové karty:  Intel® 82573V & 82573L  

SATA controller: 6x SATA (3 Gbps) Ports via ICH9R Controller 

PCI/PCI-e sloty: 2 (x8) PCI-e, 1 (x4) PCI-e (x8 slot), 3x 32-bit PCI sloty 

GPU:   XGI Z9 Graphics with 32MB video paměťi 

Lokální úložiště: 2x 240GB disky 

 

Tento hardware byl vybrán jako dostačující vzhledem k potřebám laboratorního prostředí a jeho 

konečné podoby. 
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Nad tímto virtualizovaným prostředím je vytvořena skupina virtuálních strojů, která se skládá 

ze serverů určených pro studenty, kde jsou vytvořené úlohy pro cvičení. Dále z podpůrných serverů, 

taktéž používaných při cvičení a nakonec administračního serveru. 

 

4.1.1 Studentské servery 

Na studentských serverech je nainstalován jako operační systém CentOS 6. CentOS (Community 

ENTerprise Operating System) je volně dostupná linuxová distribuce založená na Red Hat Enterprise 

Linuxu. Je s ním 100% binárně kompatibilní a je podporována vlastní komunitou vývojářů. Celé 

prostředí čítá celkem 8 identických studentských serverů, bežících nezávisle na sobě. 

 

 Na každém z nich je pak připravena platforma s praktickými příklady, ke kterým se blíže dostanu 

v následující podkapitole. Veškeré příklady jsou doplněny krátkým popisem dané zranitelnosti, 

cvičením s návodem pro studenty a nakonec i výpisem možných typu obrany proti této zranitelnosti 

viz. Obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Studentský server 
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4.1.2 Podpůrné servery 

Laboratorní prostředí dále obsahuje dva servery, které se používají taktéž při cvičení a jsou sdílené 

pro všechny studenty. Jeden z nich je virtualní stroj s nainstalovaným a předpřipraveným penetračním 

nástrojem OpenVas 4, bežícím na linuxové distribuci OpenSUSE, viz. kapitola 5. Druhý je pak stroj 

„attacker― sdílený linuxový server postavený na distribuci CentOS 6, maje simulovat potenciální 

server útočníka. Obsahuje připravené skripty a konzolové aplikace pro skenování portů a hledání 

zranitelností, exploitů využitelných při nalezené zranitelnosti injekcí kódu, nebo pro crackování hesel 

zašifrovaných slabým hashovacím algoritmem. 

4.1.3 Administrační server 

Poslední a velice důležitou součástí celeho virtuálního prostředí je pak server sloužící jako 

administrační. Administrační prostředí je dostupné jako webová aplikace. Krom toho, že vidí 

kompletní seznam všech virtualních strojů, může kantor pomocí tohoto nástroje spravovat jednotlivé 

stroje těmito funkcemi: 

 

Funkce "Zapnout" - Zapne vybraný virtuální stroj (nedostupné pro učitelský server, na kterém beží 

tato webová aplikace) 

Funkce "Vypnout" - Vypne vybraný virtuální stroj (nedostupné pro učitelský server, na kterém 

beží tato webová aplikace) 

Funkce "Restartovat" - Restartuje vybraný virtuální stroj 

Funkce "Obnovit" - Obnoví vybraný virtuální stroj do původního stavu (začátek cvičení) 

 

Popřípadě spravovat všechny stroje hromadně: 

 

Funkce "Zapnout všechny servery" - Zapne všechny virtuální stroje (krom učitelského serveru, na 

kterém beží tato webová aplikace) 

Funkce "Vypnout všechny servery" - Vypne všechny virtuální stroje (krom učitelského serveru, na 

kterém beží tato webová aplikace) 

Funkce "Restart všech serverů" - Restartuje všechny virtuální stroje (krom učitelského serveru, na 

kterém beží tato webová aplikace) 

Funkce "Obnovit všechny servery" - Obnoví všechny virtuální stroje do stavu pro začátek cvičení 

(krom učitelského serveru, na kterém beží tato webová aplikace) 

 

Ovládání virtuálních strojů je dosaženo tak, že systémový uživatel, pod kterým beží tento webový 

server, má k dispozici privátní SSH klíč, s kterým se autentizuje na hypervisor ESXi a posílá mu přes 

SSH jednotlivé příkazy. Pomocí tohoto mechanismu je tedy zajištěno, aby mohl kantor přes webové 

rozhraní vypínat, spouštět, restartovat a obnovovat jednotlivé virtuální instance. Na níže uvedeném 

Obrázku  2. je ukázán webový frontend pro správu virtuálních strojů. 
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Obrázek 2 - Administrační prostředí 
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Všechny virtuální stroje jsou připojeny přes virtuální switch, mají přidělenou adresu z rozsahu 

podsítě 158.196.98.0/24 a jsou dostupné ze školní sítě, potažmo z VPN. Níže, v Obrázku 3, uvádím 

schéma celého laboratorního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Laboratorní prostředí 
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4.2 Návrh a tvorba praktických úloh 

V této kapitole se zaměřím na návrh a tvorbu samotných praktických úloh vhodných pro výuku. 

Každý studentský server se chová jako samostatný pro praktické cvičení. Běží na linuxové distribuci 

CentOS, na němž je nainstalován HTTP server Apache verze 2.2.21, s modulem PHP verze 5.3.8 a 

také databáze MySQL ve verzi 5.5.16. Na této kombinaci aplikačního a databázového serveru je pak 

připravena webová aplikace, která se skládá z modulů, kde každý z nich je samostatným interaktivním 

cvičením, na kterém si studenti mohou testovat různé druhy útoků na webové aplikace, popřípadě 

přímo na HTTP server formou DoS útoku. Jeden modul je věnován i penetračním testům a tak si 

studenti mohou vyzkoušet podle návodu základní jednoduché bezpečnostní testování. 

 

Celé cvičení se skládá z několika příkladů jako podsekcí. Každý příklad stručně popisuje nějaký 

typ zranitelnosti s tím, že se studenti dozví, jak se bránit právě proti na ně vedeným útokům. Obsahuje 

podrobný popis úlohy s návodem, jak krok po kroku postupovat při praktické demonstraci daného 

problému. Zaměřil jsem se na příklady útoků a zranitelností, které jsou momentálně nejvíce rozšířené 

a tedy se s nimi studenti mohou často setkat. Následné úlohy jsem se pak snažil vytvořit takovou 

formou, aby to pro studenty bylo co nejvíce zajímavé. 

 

Pro testování byly vytvořeny jednoduché webové aplikace, které jsou záměrně napsané tak, aby 

byly zranitelné. Připraveny jsou také různé exploity a skripty k potřebným demonstracím jednotlivých 

útoků.  

 

Samotné webové prostředí jsem vytvořil na základě skriptovacího jazyka PHP s pomocí 

JavaScriptu. Grafiku a především ikonky jsem použil dle licence GPL [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

   

5 Typy útoků a zranitelností v úlohách 

 

Celé cvičení se skládá z 9 úloh a jejich podúloh. Při výběru, které typy úloh do cvičení 

implementovat jsem se rozhodoval podle aktuálního rošíření a kritičnosti zranitelností a 

bezpečnostních chyb. K tomu mi dopomohl projekt OWASP Top Ten. 

 

OWASP Top Ten je dokumentem, který poskytuje povědomí o zabezpečení webových aplikací. 

Představuje konsensus mnoha odborníků o nejkritičtějších bezpečnostních chybách webových 

aplikací. Níže uvádím 10 nejkritičtějších chyb vyskytujících se ve webových aplikacích, podle tohoto 

dokumentu z roku 2010. Valnou většinu z nich jsem pak obsáhl v praktické časti me diplomové práce. 

Každou z TOP 10 bezpečnostních chyb stručně představím a dále se jim budu věnovat při popisování 

úloh, které byly v rámci výukového prostředí realizovány [10].   

OWASP Top Ten 

 

 

1 Cross Site Scripting (XSS). XSS je metoda narušení WWW stránek využitím 

bezpečnostních chyb ve skriptech (především neošetřené vstupy). Útočník díky těmto 

chybám v zabezpečení webové aplikace dokáže do stránek podstrčit svůj vlastní kód, což 

může využít buď k poškození vzhledu stránky, jejímu znefunkčnění nebo dokonce k 

získávání citlivých údajů návštevníků stránek, obcházení bezpečnostních prvků aplikace 

a phishingu. 

 

2 Injection flaws. SQL injection je technika napadení databázové vrstvy programu 

vsunutím (injection) kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního, pozměněného, 

SQL dotazu. Toto nechtěné chování vzniká při propojení aplikační a databázové vrstvy 

(téměř vždy jde o dva odlišné programy) a zabraňuje se mu pomocí jednoduchého 

nahrazení potencionálně nebezpečných znaků escape sekvencemi. 

 

3 Malicious File Execution. Tato zranitelnost umožňuje útočníkovi spustit na straně 

serveru škodlivé soubory. 

 

4 Insecure Direct Object Reference. Zranitelnosti této kategorie umožňují útočníkovi 

získat informace o jednotlivých objektech cílové aplikace bez patričné autentizace. Další 

možností je získání interních systémových informací. 

 

5 Cross Site Request Forgery (CSRF) je technika, která umožňuje útočníkovi 

podvrhnout formulář na jiné stránce nebo pomocí některých HTTP metod přesměrovat 

prohlížeč oběti na skript zpracovávající legitimní formulář aplikace s daty, které můžou 

oběť poškodit. 
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6 Information Leakage and Improper Error Handling. Zranitelnosti tohoto typu 

útočníkovi zpřístupňují v případě chybového stavu aplikace informace, které lze později 

použít k lepšímu plánování útoku. Příkladem může být změna vstupního parametru, 

která způsobí chybu, a aplikace dobrovolně oznámí cestu ke skriptu, ve kterém chyba 

nastala. 

 

7 Broken Authentication and Session Management. Zranitelnosti tohoto typu umožňují 

útok na přihlašovací části aplikace či úplné obcházení přihlašovacího systému. Ze strany 

aplikace je nutné zaměřit se na zabezpečené předávání autentizačních údajů a bezpečné 

úložiště identifikátoru relace („session id"). 

 

8 Insecure Cryptographic Storage. Zranitelnosti tohoto typu můžou způsobit 

kompromitaci privátního šifrovacího klíče jedné či obou stran spojení. 

 

9 Insecure Communications. Zranitelnosti tohoto typu umožňují útočníkům odchytávat 

komunikaci, která jim není určená. 

 

10 Failure to Restrict URL Access. V případě, že aplikace umožňuje neautentifikovaný 

přístup i ke stránkám, ke kterým by měl být přístup jen po příslušné autentizaci, je 

možnou zranitelností situace, kdy takto odkazovaná stránka zobrazí některé informace, 

které by měly být přístupné jen konkrétním autentizovaným uživatelům, či systémové 

informace citlivého charakteru. 

5.1 LFI/RFI - file inclusion, code injection 

Injekce kódu (Code Injection) je exploitace výpočetní chyby která je způsobena procesováním 

chybných dat. Code injection lze použít pro vložení vlastního kódu do počítačového programu za 

účelem změny povahy nebo běhu aplikace. V rámci této podkapitoly jsem se zaměřil na zneužití této 

chyby útokem File Inclusion. Principiálně se jedná o načtení neočekávaného souboru do kódu 

s výpočetní chybou. To pak dále dělíme na načtení místní a vzdálené. 

 

Local File Inclusion (LFI) - načtení souboru, který se nalézá na daném serveru, do kódu 

zranitelné aplikace - v tomto případě se jedná o PHP injekci - zneužití funkce include();. Může 

způsobit, že bude možné zobrazit některé lokální, třeba i systémové soubory (/etc/passwd, /etc/hosts a 

další...), popřípadě konfigurační soubory webové aplikace (představme si například soubor, kde jsou 

uložené přihlašovací údaje do databáze, které jsou dále využívána webovou aplikací...). 

 

Remote File Inclusion (RFI) načtení souboru, který se nalézá na vzdáleném serveru, do kódu 

zranitelné aplikace - i v tomto případě se jedná o PHP injekci - zneužití funkce include(); Zde je 

naopak možné zneužít škodlivého kódu, který se nalézá mimo lokální server, avšak může zde být 
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vykonán. To může vézt krom exekuce kódu třeba k manipulací lokálních dat nebo i k DoS útokům 

[11]. 

5.1.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Vytvořil jsem testovací webovou stránku, na které se zranitelnost bude testovat. Jedná se 

nejobyčejnější jednoduché použití funkce include();, bez toho, aniž by se ověřovaly vstupy (což pro 

demonstraci plně postačí),  kde se do zobrazované stránky načte stránka vložená jako argument. 

 

Test LFI:  V tomto příkladu neošetřený vstup pro funkci include dovolí číst některé systémové 

soubory, jako jsou /etc/passwd, /etc/hosts, /proc/cpuinfo, /proc/meminfo a další, které nám mohou řict 

bližší informace o operačním systému, na kterém webserver běží. 

 

Test RFI: V tomto příkladu neošetřený vstup pro funkci include dovolí číst soubory ze 

vzdáleného místa a následně je spustit, jako skript. Zde se studenti pokusí jako argumenty vložit 

vzdálené skripty, předpřipravené pro tento účel, popřípadě vytvořit svůj vlastní skript, který by byl 

uložen na serveru attacker, na který se do stanou s pomocí SSH 

5.1.2 Účinné způsoby obrany 

    Základní pravidla pro obranu proti inkluzi souboru jsou: 

 

- Filtrovat uživatelské vstupy, jak jen to jde - pravidlo "přijmi jen co znáš" je to nejlepší možné 

řešení. 

- Vytvoření firewall pravidel, pro některé komunikace webového serveru pouze na lokální síť 

(popřípadě na určené VLANy). 

- Implementace chroot jail a jiných sand box mechanismů jako je virtualizace a jiné k izolování 

aplikací - jedné od druhé. 

- Správné nastavení PHP - vypnout allow_url_fopen a allow_url_include v php.ini, pokud to 

není nezbytné, zakázat register_globals a používat E_STRICT. 

 

5.2 Command execution 

Nepovolené provedení příkazu - prakticky se jedná o rošíření k příkladu o Local File Inclusion 

(LFI) a Remote File Inclusion (RFI), jelikož jde taktéž o neošetření vstupu. 
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5.2.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Pro tento druh zranitelnosti byla vytvořena jednoduchá webová aplikace, která umožní pomocí 

formuláře použít systémovou funkci ping pro určitý hostname či IP adresu. Jelikož není ošetřen vstup, 

je možné ho upravit tak, že může útočník vykonat jakýkoliv příkaz unixového typu. 

5.2.2 Účinné způsoby obrany 

V podstatě stejné jako u předchozího příkladu kromě některých drobných změn: 

 

- Filtrovat uživatelské vstupy, jak jen to jde - pravidlo "přijmi jen co znáš" je to nejlepší možné 

řešení.(v tomto případě povolit jen ping na IP adresy, popřípadě hostname převést na IP - 

řetězec rozdělit na podřetězce, u těch kontrolovat, zda jsou to čísla od 0-255, nepovolit 

středníky a podobně...). 

- Vytvoření firewall pravidel, pro některé komunikace webového serveru pouze na lokální síť 

(popřípadě na určené VLANy) - pokud chceme omezené na ping jen na určité segmenty. 

- Implementace chroot jail (změna kořenového adresáře pomocí systémového volání chroot();) 

a jiných sand box mechanismů jako je virtualizace a jiné k izolování aplikací - jedné od 

druhé(nepovolit uživateli pod kterým je pouštěn apache používat to co není nezbytně nutné 

pro běh webové aplikace). 

5.3 Špatná přístupová práva 

 

Přístupová práva v Unixu umožňují ve víceuživatelském systému definovat přístup k adresářům a 

souborům na základě uživatelských účtů nebo skupin uživatelů. Kontrola přístupu umožňuje na 

systémové úrovni zabránit uživatelům, aby záměrně nebo omylem cizí data poškodili nebo zneužili. 

 

Základní oprávnění (označována také jako tradiční unixová oprávnění) pocházejí z přelomu 60. a 

70. let minulého století, kdy počítače měly velmi málo paměti (řádově desítky kB) a pomalé 

procesory. Oprávnění byla proto vytvořena co nejjednodušeji, aby se minimalizovala režie operačního 

systému při jejich interpretaci. 

5.3.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Prakticky se jedná o rošíření k příkladu o Local File Inclusion (LFI), s kombinací špatně 

nastavených práv pro přístup k systémovým logům. Tím lze získat přímý přístup k konzoli serveru. 

Toho lze využít například k tomu, že se útočník může pokusit přihlásit na server pomocí SSH jako 

neexistující uživatel, jehož login name bude prakticky PHP příkaz, který útočníkovi poskytne shell k 

serveru. Takovým pokusem o přihlášení by se do logu /var/log/secure dostal škodlivý kód a díky již 

výše zmíněné zranitelnosti LFI to útočníkovi dopomůže získat přístup ke konzoli. 
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5.3.2 Účinné způsoby obrany 

Pokud pomineme zranitelnost LFI, která je již popsána v samostatné podkapitole, pro práci s 

přístupovými právy a obecně s bezpečností je v linuxu/UNIXU několik možností: 

 

- Nastavení práv a vlastnictví souborů a adresářu pomocí příkazů chmod pro změnu práv a 

chown pro změnu vlastníka a skupiny 

- ACL - Access Control List práva - v UNIX/Linuxových systémech příkazy setfacl a getfacl. 

Přidávají ke klasickým právům vlastníka a skupiny zejména práva dalších uživatelů, skupin a 

také výchozí práva (pro adresáře). Dále je možné nastavit masku práv. ACL záznamy se 

přidávají příkazem setfacl s parametrem -m. Záznamy mají tvar user:"jmeno 

uzivatele":"prava". Je možné použít i zkrácený tvar, místo user lze použít u, místo group stačí 

g atd. Záznamy bez uživatele nebo skupiny se zadávají ve tvaru mask:"práva". Práva se 

zadávají ve tvaru rwx (jakákoliv libovolná kombinace práv pro čtení, zápis a spouštění). 

"Prázdná" práva se zadávají ve tvaru ---. 

- SELinux (Security-Enhanced Linux) je rozšíření jádra Linuxu o mandatorní řízení přístupu 

sloužící ke zvýšení počítačové bezpečnosti. SELinux umožňuje definovat oprávnění k 

provedení určité operace na úrovni jednotlivých procesů, uživatelů, soketů a podobně tím, že 

na kritická místa jádra umisťuje volání svých kontrolních rutin. Tím dochází ke zvýšení režie 

systému, avšak je možné zabránit programu, aby provedl potenciálně nebezpečnou akci, která 

může vést k elevaci oprávnění. Operační systémy používají některý z mechanismů řízení 

přístupu. Mezi dva nejznámější patří diskrétní (volitelné) řízení přístupu DAC (Discretionary 

Access Control), které je použito v klasickém Linuxu, a povinné řízení přístupu MAC 

(Mandatory Access Control), které je předmětem SELinuxu. Oba mechanismy mohou být v 

systému implementovány zároveň. 

5.4 XSS 

 

Cross-site scripting (XSS) je metoda narušení WWW stránek využitím bezpečnostních chyb ve 

skriptech (především neošetřené vstupy). Útočník díky těmto chybám v zabezpečení webové aplikace 

dokáže do stránek podstrčit svůj vlastní JavaScriptový kód, což může využít buď pouze k poškození 

vzhledu stránky, jejímu znefunkčnění anebo dokonce k získávání citlivých údajů návštěvníků stránek, 

obcházení bezpečnostních prvků aplikace a phishingu. 

 

Za její rozšířenost může především fakt, že velká část webových vývojářů jí nepřikládá velkého 

významu a nemají představu o možném dopadu úspěšného útoku [12].  

 

Cílem XSS je docílit stavu, kdy webová aplikace zašle uživateli výstup obsahující útočníkův 

javascriptový kód. Tato chyba se objevuje nejčastěji tam, kde uživatele mohou zadávat do aplikace 

vlastní data, která se následně zobrazují na výstupu webové aplikace. Typicky se jedná o vyhledávací 
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formuláře, internetová fóra, diskuse apod. Tato metoda využívá chyb programátorů, kdy nedostatečně 

ošetřují data vypisovaná na výstup.  

 

XSS se dělí na několik základních skupin. Jsou to trvalá (persistent) a dočasná (nonpersistent) 

XSS, dále tzv. In-line neboli Self-contained XSS a DOM-based XSS. 

5.4.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Non-persistent XSS 

Byla vytvořena zranitelná webová aplikace která čte řetězec ze vstupu v formuláři a předává ho 

zpět do aplikace pomocí funkcí GET a echo(). Studenti si vyzkouší, že do takto neošetřeném vstupu 

lze vkládat kromě předpokládaných řetězc;, řetězce jiné, obrázky, falešné obrázky, úplně jiné stránky a 

nebo i celé scripty, vykonávající nějakou činost.  

Persistent XSS 

 Persistentní (trvalé) XSS lze vyzkoušet ve webové aplikaci, jenž má znázorňovat jednoduchou 

návštěvní knihu, která má opět neošetřené vstupy a data ukládá do MySQL databáze. Studenti pak 

mohou  vkládat úplně stejné vstupy, jako v předchozím případě. 

5.4.2 Účinné způsoby obrany 

Na straně serveru 

Při vkládání dat od uživatele do HTML stránky odfiltrovat „nebezpečné― znaky z uživatelského 

vstupu resp. je převést na příslušné HTML entity ( < za <, > za > atd.), na což lze použít ad hoc funkce 

(např. v jazyce PHP je to funkce htmlspecialchars). 

Pokud se jedná sice o textové parametry, ale z omezené množiny hodnot, lze zvážit indexace této 

množiny a přenášení pouze číselného indexu, který lze před výstupem (podle možností daného 

skriptovacího jazyka) implicitně přetypovávat na celé číslo. 

Na straně uživatele 

Na straně uživatele lze vypnout JavaScript. Je třeba si ale uvědomit, že o zamezení možnosti cross-

site scriptingu by se měl postarat skript na straně serveru. 

Možností mohou být různá rozšíření pro webové prohlížeče, pomocí kterých lze 

povolovat/zakazovat JavaScript na požádání, avšak ani toto není ideálním řešením. 
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5.5 CSRF 

 

Metoda někdy též nazývaná Cross Site Reference Forgery CSRF či XSRF je v současné době 

velice rozšířenou a často zneužívanou metodou útoku proti uživateli webové aplikace. Důvodem jejího 

rozšíření je lehká možnost zneužití a programátorsky složitější implementace zabezpečení. 

 

Princip CSRF spočívá v provedení určité akce ve webové aplikaci pod identitou oběti útoku. 

Nejčastěji se tak děje prostřednictvím speciálně upraveného odkazu. Pokud uživatel navštíví tento 

odkaz, může útočník pod jeho identitou provést akci, kterou by uživatel sám nikdy neprovedl. Princip 

útoku je vytvoření odkazu vyvolávající na serveru nějakou akci. Většinou jde o volání skriptu se 

speciálně upravenými parametry. Po navštívení odkazu dojde k odestání dat a provedení akce pod 

uživatelovou identitou. Pokud aplikace ověřuje oprávněnost uživatele k provedení akce jen za pomoci 

session ID (SID), akce bude úspěšně autorizována a provedena. 

 

Útoky jsou většinou prováděny formou speciálně upravených odkazů vedoucích k předem 

připravené akci útočníka (emailem, instant messagingem, XSS, …). Takový útok je obvykle používán 

v kombinaci s cross site scripting útokem. Útočník může nechat provést nic netušícího uživatele akce 

jako hlasování v anketách, případně i změnit uživatelovo heslo, případně provést nějakou akci v 

systému, kde je právě uživatel přihlášen. 

5.5.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

K dispozici je jednoduchý webový formulář na změnu hesla uživatele "franta". Formulář se zeptá 

na heslo, na které se má změnit a na jeho zopakování. 

 

Studenti jsou vedeni k vytvoření vlastního skriptu, který bude vzdáleně simulovat funkci 

formuláře a bude uložen na serveru attacker a který dokáže toto heslo vzdáleně změnit. 

 

5.5.2 Účinné způsoby obrany 

Problém ochrany před CSRF útoky spočívá v samotném protokolu HTML, který nenavazuje trvalé 

spojení a je bezstavový. Z tohoto důvodu je nutné v aplikacích programově ošetřit kontrolu 

oprávněnosti požadavků uživatele. Jako mnohem lepší metoda se zdá být kontrola hlavičky referer 

odesílané uživatelovým prohlížečem. Jedná se o hlavičku obsahující adresu webové stránky, ze které 

přichází požadavek. Tato obrana má dvě nevýhody. První je ta, že tato metoda nezabraňuje všem 

možným typům tohoto útoku a tudíž na ní nedá stoprocentně spolehnout. Druhá nevýhoda spočívá v 

samotné podstatě hlavičky referer, která z hlediska soukromí uživatele může vypovídat informace, 

které by uživatel nerad sděloval. Proto se často stává, že webové prohlížeče tuto hlavičku neposílají, 

nebo jí posílají pozměněnou a proto by při použití této metody často docházelo k zamítnutí legitimních 

požadavků. Pokročilejší a často používanou metodou je použití proměnného URL. To zapříčiní, že 
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formulář i skript zpracovávající požadavek se vždy nachází na jiné adrese. Nejčastěji se do URL 

vkládá identifikátor session. Jako jedna z nejlepších metod obrany proti CSRF je považována tzv. 

metoda lístků. V tomto případě je každý vygenerovaný formulář v aplikaci doplněn o skryté pole s 

jedinečným dentifikátorem. Tento identifikátor je na straně aplikace uložen v databázi společně s 

typem akce a SID pro které byl vygenerován. Při přijetí požadavku je zkontrolována shodnost 

zaslaného identifikátoru s identifikátorem v databázi a typ akce pro který byl vygenerován. Pokud vše 

souhlasí, je akce provedena. V každém případě je identifikátor po zpracování z databáze odstraněn pro 

znemožnění opětovného použití. Podobně jako v předchozím případě, je tato metoda účinná jen při 

komplexním zabezpečení aplikace a dostatečně náhodném generování identifikátorů. 

 

V tomto případě lze jako další prvek ochrany použít i potřebu zapsat do formuláře původní/staré 

heslo. 

5.6 SQL injekce 

 

SQL injection je technika napadení databázové vrstvy programu vsunutím (odtud „injection―) 

kódu přes neošetřený vstup a vykonání vlastního, samozřejmě pozměněného, SQL dotazu. V 

klasickém případě je útok na internetové stránky prováděn přes neošetřený formulář, manipulací s 

URL nebo třeba i podstrčením zákeřně upravené cookie. 

 

SQL injekce je navíc pravděpodobně nejrozšířenější útok napadající přímo serverovou část 

webové aplikace. Jelikož drtivá většina databázových serverů používá jazyk SQL, tak se tato chyba 

může vyskytovat napříč platformami. Nezáleží tedy na jazyku webové aplikace, ale pouze na 

implementaci zabezpečení napsané v tomto jazyce. 

5.6.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Na jednoduché webové aplikaci, jenž vypisuje stručné informace o uživatelích z tabulky v předem 

vytvořené v databázi, si studenti odzkouší základní typy útoku pomocí SQL injekce. Původní SQL 

dotaz v připravené aplikaci postupně mění pomocí webového formuláře a neošetřeného vstupu. 

Studenti si pak podle návodu vypíšou třeba celý obsah tabulky, názvy všech tabulek v dané 

databázi, zjistí verzi SQL databáze, přečtou lokální soubor nebo nahrají cizí skript do systému. Ten 

pak využijou k útoku. 

5.6.2 Účinné způsoby obrany 

Nejjednodušší obrana na straně aplikace spočívá ve vhodném escapování vstupu. Escapování je 

převod znaků majících v daném kontextu speciální význam na jiné odpovídající sekvence. Prakticky 

každý skriptovací program s podporou databáze má nějakou vestavěnou funkci pro escapování znaků 

před jejich použitím v dotazu. V PHP jsou to například funkce pro kontrolu typů očekávaných hodnot: 
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is_string() a is_numeric() a funkcí pro escapování nebezpečných hodnot: html_specialchars(), 

addslahes(), mysql_real_escape_string(). 

 

Od PHP verze 5.0 a u platformy .NET je vhodné tzv. oddělené posílání samotného dotazu a jeho 

parametrů SQL severu. Dobré je i vypnutí chybových hlášení, které by mohly útočníkovi pomoci 

dostat se k užitečným informacím o databázi, či aplikaci samotné. 

 

Na straně databáze můžeme útoku zabránit (nebo ho přinejmenším extrémně ztížit) vhodným 

nastavením práv uživatele, se kterými bude program přistupovat. Málokdy je třeba přímo z aplikační 

vrstvy mazat tabulky či dokonce databáze, proto stačí povolit jen základní SQL příkazy. Vhodné je i 

logování důležitých událostí pro pozdější nápravu po případném poškození útočníkem. 

5.7 Brute force útok 

Řešení hrubou silou je způsob řešení problému či úlohy, při kterém se systematicky prochází celý 

prostor možných řešení problému. Jeho výhodou je nalezení opravdu nejlepšího řešení či případný 

důkaz o nemožnosti řešení problému. Jeho nevýhodou bývá velká složitost hledání, a tedy časová, 

případně paměťová náročnost algoritmu. Velmi často čas potřebný k nalezení řešení roste 

exponenciálně či dokonce s faktoriálem, takže i pro velmi malé prostory možných řešení je tato 

metoda v praxi nepoužitelná. 

 

Podobným případem může být útok slovníkový, kdy namísto všech permutací znaků skript vybírá 

jen určitou podmnožinu potenciálních hesel – tj. bere vstup z nějakého slovníku dat. Tím můžou být 

křestní jména, nejčastější používaná slova v nějakém jazyce, nebo třeba i slovník cizích slov, či 

dokonce celý slovník slov daného jazyka. Výsledek(úspěch) již pak ale není logicky stoprocentní. 

5.7.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Útok na webové formuláře (login form) 

Studenti  si mohou vyzkoušet  slovníkový útok na přihlašovací formulář pomocí nástroje Hydra 

[13]. Přihlásí se na server attacker, kde jsou již připraveny soubory s seznamem uživatelů, které budou 

chtit testovat a wordlist s hesly (v tomto případě jen několik hesel, pro jednoduchou demonstraci). 

Spuštěním crackovací aplikace Hydra si pak udělají představu, jak účinný takový útok může být.  

 

Prolomení slabého hashe 

V této úloze se studenti přesvědčí, že je třeba v praxi používat raději silnější hashovací algoritmy. 

A to na zahashovaném hesle, pomocí hashe algoritmu používaném MySQL databázi verze 4.1 a starší. 

Na serveru attacker, ke kterému se opět připojí pomocí SSH, je připravena aplikace, napsaná v jazyku 

C [14], která dokáže rozšifrovat tento slabý hash během několika sekund. Pro srovnání je zde pak 

zmíněno silnější hashovaní v novějších verzích MySQL databází, které je již naštěstí bezpečné. 
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5.7.2 Účinné způsoby obrany 

Z hlediska uživatele 

Jednoznačně silné heslo - tj. heslo složené z malých/velkých znaků, čísel a specialních znaků o 

rozumné délce. 

 

Z hlediska serveru/aplikace 

Jako ochranu proti opakovanému automatickému odesílaní formulářovému požadavku můžeme 

použít třeba ošetření časového rozmezí pro odesílání požadavků z jedné IP adresy, popřípadě nějaký 

Turingův test - (pojmenovaný podle svého tvůrce Alana Turinga, který jej prezentoval roku 1950) což 

je pokus, který má za cíl prověřit, jestli nějaký systém umělé inteligence se opravdu chová 

inteligentně. Jelikož inteligence je pojem, který lze jen těžko definovat, tím hůře testovat, používá 

Turingův test porovnání s člověkem. V našem případě chceme zkoumat jestli příspěvky píše a chce 

odesílat opravdu člověk a ne nějaký skript. Pro tento "problém" se používá například známá 

CAPTCHA. Dobrým způsobem může být řešení výše uvedené společně s kombinací s různými 

bezpečnostními politikami jako je nutnost nastavení složitého hesla pro uživatele, popřípadě 

zablokování učtu v aplikaci po x špatných přihlášení a podobně. 

 

Co se týče ochrany proti brute force útokům na ssh, platí totéž jako v předchozím případě - 

firewall pravidla, omezení počtu zkoušení v určitém čase z jedné IP, popřípadě port-knocking. Port-

knocking (klepání na porty) označuje metodu, jak si z nedůvěryhodného počítače otevřít přístup do 

počítače nebo počítačové sítě chráněné firewallem bez nutnosti se na počítač s firewallem přihlásit a 

jako administrátor jeho nastavení ručně změnit. Tento způsob umožňuje mít firewall vůči 

nedůvěryhodným počítačům zdánlivě úplně uzavřený a přesto mít možnost pomocí speciální utajené 

sekvence datagramů jeho nastavení změnit. Metoda umožňuje vyhnout se zneužití bezpečnostních 

chyb v programech obsluhujících trvale otevřené porty. V rámci ukládání hesel samotných je pak třeba 

využívat jen  silné hashovací algoritmy, například typu SHA-2. 

5.8 DoS/DDoS útoky 

 

Odmítnutí služby (Denial of Service - DoS) - termín pro označení skupiny různých způsobů 

znepřístupnění počítačového systému pro jeho uživatele. Obvykle značí útok hackera způsobující 

částečnou nebo úplnou nedostupnost serveru, sítě nebo služby (web, mail, ftp,.. ). Důsledek je pád 

systému, nestabilita nebo restart. 

 

Principem je používání různých způsobů útoků k zahlcení systému nebo sítě. Typickým útokem je 

zaslání nadměrného množství požadavků, které server nestíhá vyřizovat. V případě, že nedojde ke 

zhroucení systému, dochází k vyčerpání systémových prostředků nebo k zatížení kapacity linky s 

výsledkem nedostupnosti pro požadavky ostatních uživatelů. Útok je velmi jednoduchý, protože 
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nástroje pro provedení jsou běžně dostupné z Internetu a k provedení nejsou potřeba téměř žádné 

speciální vědomosti. Obrana není vždy jednoduchá a i při využití jednoho či několika počítačů se 

stávají server nebo síť nedostupnými. Někdy může být útok DoS použit jako kamufláž jiné činnosti, 

například k zametení stop po jiném hackerském útoku nebo jako jedna z posledních možností, když se 

hackerský útok nepodaří. Ve většině případech nejde o prolomení bezpečnosti, bohužel však přesto 

může dojít k velkým škodám díky nedostupnosti serveru, a tím ke ztrátě času, peněz a důvěryhodnosti. 

 

Možným důvodem pro použití DoS je potřeba, aby byl vzdálený systém restartován. Pokud hacker 

pronikne do systému a provede některé změny v konfiguraci, může potřebovat, aby byl systém 

restartován pro uplatnění změn. Při útoku DoS může někdy restart pomoci ke zmírnění útoku, ke 

vzpamatování nebo k uplatnění některých změn prováděných samotným administrátorem. 

 

Distribuovaný Dos (Distributed DoS - DDoS) - Podobný princip jako DoS, ale pro útok jsou 

zneužity desítky až tisíce infiltrovaných počítačů označovaných jako zombie nebo daemons. Zombie 

je stroj ovládaný na dálku útočníkem (hackerem), případně přes napadené systémy označované jako 

Master při použití tříúrovňové architektury. Na počítače označované jako zombie je program 

nainstalován různými způsoby - může to být s počítačovým virem nebo při průniku hackera do 

systému, a to nejčastěji s pomocí nástrojů, které tuto činnost automatizují. Uživatel a vlastník počítače 

ve většině případech o programu neví, a tak program čeká na pokyn hackera nebo stanovený čas ke 

spuštění útoku a záplavě dat na cílový systém. 

5.8.1 Statistiky 

Podle statistik naměřených společností Kaspersky [15] (Obrázky 4,5 a 6) za druhou polovinu roku 

2011 vyplývá, že největší počet infikovaných přístrojů, používaných k útokům typu DDoS je ze zemí 

jako jsou Rusko, Ukrajina a Thajsko. Nejvíce jsou těmito distribuovanými útoky napadány cíle jako 

elektronické obchody a aukce, herní servery a aplikace internetového bankovnictví, přičemž jako 

nejčastější typ útoků drtivě vede zahlcení cíle velkým množstvím HTTP požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Statistiky podle typu útoku [15] 
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Obrázek 5 - Statistiky, podle země původu [15] 

Obrázek 6 - Statistiky, podle cíle [15] 



 

 

25 

   

5.8.2 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Jako příklad DoS si studenti vyzkouší útok pomocí nástroje Slowloris [16]. Ten je napsán v Perlu 

a pracuje s pomerně jednoduchým principem držení si otevřených spojení s web serverem tak, že mu 

pravidelně zasílá neúplné (částečné) HTTP požadavky, znemožňující uzavření socketů. V rámci 

tohoto útoku vypadá komunikace se serverem následovně. Nejprve je mu odeslána naprosto legitimní 

část hlavičky, kde chybí poslední prázdný řádek, který by serveru oznámil, že je hlavička kompletní a 

teď je čas na jeho odpověď. Pak už stačí jen počkat rozumnou dobu a hlavičku doplnit o další řádek. 

Řádek, který  není chybný, ale nesděluje serveru žádnou informaci. Jen ho donutí vynulovat počítadlo 

a zahájit další fázi čekání. Webový server tak zůstane zahlcen čekajícími spojeními a přestane 

odpovídat na ta regulérní.  

 

Připravený skript Slowloris studenti naleznou na serveru attacker a spustí ho s tím, že jako oběť 

určí svůj přiřazený webový server. Po spuštění a po dobu běhu skriptu se tato webová aplikace stane 

nedostupnou. Posléze si vyzkouší stejný typ útoku na webový server, který je proti těmto útokům 

ošetřen. Ukážou si tak, jak lehce může být webový server odstaven, pokud nemá patřičnou ochranu. 

5.8.3 Účinné způsoby obrany 

- Webové servery postihnutelné tímto útokem: Apache 1.x, Apache 2.x (nejrošířenější 

webový server, podle statistik společnosti Netcraft z Únoru, 2012 [17]), dhttpd, mnohé 

webové servery v embended zařízeních (routery, modemy) 

- Webové servery nepostihnutelné: IIS6.0, IIS7.0, lighttpd, Squid, nginx, Cherokee 

 

Řešením může být použití modulu, který zranitelnost ošetří -  třeba mod_antiloris [18], popřípadě 

použití jiného webového serveru jakožto proxy (squid, nginx) před samotným webovým serverem, 

upravením firewallu (omezení počtu požadavků z 1 IP) a v nejhorším případě úplnou změnu 

webového serveru. 

5.9 Penetrační testy 

Penetrační testy tvoří důležitou součást bezpečnostní analýzy. Za použití různých nástrojů jsou 

prováděny pokusy proniknout do různých částí informačního systému zvenčí či zevnitř. Výsledkem 

těchto testů je odhalení slabých míst v ochraně informačního systému. Jelikož se budu těmito a jinýmy 

bezpečnostní testy zabývat v následující kapitole, nebudu je zde dále popisovat. 

5.9.1 Názorný příklad, použitý v úlohách 

Konzolový scanner 

Studenti si vyzkouší test pomocí konzolového scaneru NIKTO2 [26] ze serveru attacker podle 

připraveného návodu. Tento scanner budu taktéž popisovat v následující kapitole. 
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Scanner s GUI 

Poté studenti udělají základní bezpečnostní test svého webového serveru s pomocí scaneru 

OpenVas, na který se přihlásí přes webové rozhraní a podle návodu takové testování nastaví a spustí. 

Po nějaké době pak pozorují výsledky provedeného testu na různé zranitelnosti. Scanner OpenVas je 

virtuálním strojem, který je součástí laboratorního prostředí. 
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6 Obrana 

 

Zabránění realizace hrozby obecně by mělo spočívat v následujících krocích: 

 

- Detekce - odhalení neoprávněných (skrytých, nezamýšlených) činností a slabých míst v 

systému, zde pomůžou různé typy bezpečnostních a penetračních testů a auditů. 

- Náprava - odstranění slabého místa v systému, které jsme zjistili například pomocí včasné 

detekce využitím bezpečnostních testů. 

- Prevence - a také nejdůležitější krok - včasná prevence před hrozbami. 

 

6.1 Testování bezpečnosti, penetrační testy a audity - detekce možných 
problémů 

 

Bezpečnostní testy jsou způsob, jak zjistit stávají bezpečnost sítě a celé infrastruktury obecně. 

Mají různý rozsah a různé zaměření. Abychom se dokázali v  problematice orientovat, ukážeme si v 

této kapitole kategorizaci bezpečnostních testů a popíšeme si jejich jednotlivé druhy. 

6.1.1 Rozdělení podle množství prováděných úkonů 

 

Dle rozsahu testování použitých metod můžeme dělit testy na 3 poddruhy. Prvním z nich je 

Hledání slabých míst (vulnerability assessment, vulnerability audit) jeho rozšířením pak Penetrační 

test (pen testing) a nejobsáhlejším testem je pak Red Teaming [19]. Přehledné rozdělení včetně 

některých z typů prováděných činností můžeme vidět na Obrázku 7. 
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Obrázek 7 - Rozdělení podle množství prováděných úkonů [19] 
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Na Obrázku 7. vidíme, že zatímco při hledání slabých míst auditor pouze zkoumá terén a hledá 

zneužitelné chyby v systému, při penetračním testování již tyto nalezené chyby využívá ke kontrole 

nad testovaným systémem. V případě Red Teamingu se pak již jedná o komplexní testování, 

zahrnující jak již výše zmíněné typy testů, tak i například hledání zranitelností z hlediska lidského  

faktoru, mezi které můžeme počitat sociální inženýrství, hledání zaznamenaných hesel někde na 

pracovišti apod.  V praxi bývá prováděn nejčastěji jen penetrační test, s ohledem na cenu obsáhlejšího 

Red Teamingu. Pokud je však třeba otestovat systém globálně, Red Teaming se svým rozsahem stále 

zůstává jako jediná opravdová varianta komplexního testu bezpečnosti [19].  

6.1.2 Rozdělení podle znalostí obou zainteresovaných stran 

  

Toto dělení pochází z Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) [20], jenž 

je doporučující metodika - manuál o bezpečnostních zkouškách a analýzách vytvořená Petem 

Herzogem. OSSTMM zastřešuje ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies), neziskový 

institut pro bezpečnost a s bezpečností související volně šiřitelné metodiky. 

Samotná metodika OSSTMM, pokrývající "co, kdy, kde", je k použití zdarma a distribuovaná v 

rámci OML (Open Methodology License).  

 

K Obrázku 8.: Osa x reprezentuje auditorovy znalosti o daném cíli. Osa y pak reprezentuje 

informovanost o připravovaném útoku. Nyní se zaměřím na popis jednotlivých testů. 

 

 

Obrázek 8 - Rozdělení podle znalostí obou zainteresovaných stran [20] 
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Dle OSSTMM existují 3 kanály, zabývající se různými faktory bezpečnosti v IT. Níže uvádím 

stručný popis každého z nich [20].  

 

COMSEC (Comunication Security) — jeden z kanálů, skládá se ze 2 sekcí — 1) Datové sítě, do 

kterých patří všechny sítě a  komunikace,které probíhají přes pevný kabel. 2) Telekomunikace, sem 

patří všechny komunikace probíhající po telefonním kabelu. 

 

PHYSSEC (Physical Security) — kanál skládající se ze dvou sekcí — 1) Lidská sekce; sekce 

zkoumající lidský faktor komunikace z  pohledufyzického i psychologického. 2) Fyzická sekce; testuje 

tam, kde jsou kanály fyzického (nikoliv elektronického) charakteru. Tato sekce zahrnuje prvky 

bezpečnosti, které vyžadují fyzickou námahu k tomu, aby jimi mohlo být manipulováno. 

 

SPECSEC (Spectrum Security) — kanál, který se zabývá problematikou všech bezdrátových 

signálů v celém elektromagnetickém spektru. 

 

Blind 

Tento druh auditu by se dal volně přeložit jako „Naslepo―. Auditor se při něm zaobírá testovaným 

systémem bez jakýchkoliv předchozích znalostí o cíli a kanálů. Naopak cíl o probíhajícím auditu ví, je 

na něj připraven a zná jeho předpokládaný proces. Tento audit je primárně zaměřen na testování 

schopností samotného auditora. Rozsah a hloubka auditu pak tedy závisí především na znalostech a 

efektivitě auditora. V rámci kanálů COMSEC a SPECSEC je tento typ auditu často označován jako 

„Ethical Hacking― (etický hacking) v kanále PHYSSEC pak jako „War Gaming― či „Role Playing― 

[20]. 

 

Double Blind 

 

Tento druh auditu je modifikací předchozího auditu „Naslepo―. Auditor se při něm zaobírá 

testovaným systémem bez jakýchkoliv předchozích znalostí o cíli a kanálů. Avšak narozdíl od výše 

zmíněného typu zde naopak cíl o probíhajícím auditu neví, není na něj připraven a nezná jeho 

předpokládaný proces. Je zaměřen jak na testování schopností samotného auditora, tak na připravenost 

cíle na neočekávané útoky a zásahy do sytému. Rozsah a hloubka auditu zde také závisí především na 

znalostech a efektivitě auditora. Tento test je znám také jako „Black Box Test― nebo „Penetration 

Test― (Penetrační test) [20]. 

 

Gray Box 

V tomto druhu auditu, přeložitelném jako „Šedá Schránka―, se auditor zaobírá testovaným 

systémem s omezenými znalostmi o cíli, ale s plnou znalostí kanálů. Cíl o probíhajícím auditu ví, je na 

něj připraven a zná jeho předpokládaný proces. „Gray Box― je zaměřen jak na testování schopností 
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samotného auditora, tak na připravenost cíle na útoky a zásahy do sytému. Tento druh testu je velmi 

efektivní. Rozsah a hloubka auditu zde závisí kromě znalostí a efektivity auditora i na kvalitě 

poskytnutých informací o cíli. Tento typ je znám i jako „Vulnerability Test― (hledání slabých míst) a 

je nejčastěji prováděn samotným cílem jako sebehodnocení [20]. 

Double Gray Box 

Tento druh auditu je modifikací předchozího auditu „Šedá Schránka―. Auditor se v něm zaobírá 

testovaným systémem s omezenými znalostmi o cíli, ale s plnou znalostí kanálů. Cíl o probíhajícím 

auditu ví, je na něj připraven a zná jeho předpokládaný proces, ale neví, jaké kanály budou testovány a 

odkud budou testy provedeny. Tento audit je zaměřen jak na testování schopností samotného auditora, 

tak na připravenost cíle na útoky a zásahy do sytému. Tento druh testu je velmi efektivní. Rozsah a 

hloubka auditu zde závisí kromě znalostí a efektivity auditora i na kvalitě poskytnutých informací o 

cíli. Tento typ je znám i jako „White Box Audit― [20]. 

Tandem 

V tomto druhu auditu je auditor obeznámen s plými znalostmi o cíli a s plnou znalostí kanálů. 

Taktéž cíl je upozorněn na všechny detaily ohledně útoku. Audit „Tandem― testuje primárně správu a 

ochranu cíle. Jelikož auditor zná veškeré informace o cíli, je tento druh auditu velice důkladný. Jeho 

problém je, že netestuje připravenost cíle na neočekávané útoky. Je nazýván často jako „In-House 

Audit― nebo jako „Crystal Box Audit―. Auditor je většinou součástí týmu, který se stará o samotnou 

bezpečnost cíle [20]. 

Reversal 

V tomto typu auditu, volně přeložitelném jako „Zvrat―, má auditor úplné znalosti o cíli, o jeho 

procesech, zabezpečení a kanálech. Naopak cíl vůbec neví jaký typ testování se uskuteční, co se bude 

testovat, ani kdy. Tento audit je tedy primárně zaměřen na připravenost cíle na nepředpokládané 

útoky. Rozsah a hloubka auditu zde závisí jak na znalostech a efektivitě auditora, tak na množství a 

kvalitě poskytnutých informací o cíli. Reversal audit je často znám jako „Red Teaming― [20]. 

 

Lze si povšimnout, že oba typy dělení, podle znalostí obou zainteresovaných stran i podle typů 

prováděných úkonů jsou velmi rozdílné avšak ůležité a proto se v praxi vyskytují a používají oba. Z 

hlediska komplexity, je na tom nejlépe jako test nejspíše "Red Teaming", který pokryje nejvíce rozsah 

testovaného objektu. Naopak z hlediska autenticity bude nejlépe vypovídat o opravdové snaze 

útočníka proniknout do systému, klasický Penetrační test (Double blind). A to kvůli nedostatku 

znalostí poskytnutých cílem a zároveň kvůli nutnosti využít všech možností proniknutí včetně 

sociálního inženýrství.    
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6.1.3 Jiné používané testy 

V této podkapitole úvádím testy, které se používají v praxi, avšak nelze je zařadit ani do jednoho z 

předchozích dvou rozdělení. Níže uvádím zde jen ty nečastěji využívané – testy systémové a 

bezpečnostní audity. 

Systémové testy 

Systémové testy se zabývají pouze konkrétní částí testovaného systému. Tyto testy testují jen a 

pouze konkrétní část cíle, avšak zkoumá ji velice podrobně (mnohem podrobněji než penetrační test 

používaný pro komplexní testování celého systému). Testování se soustředí jednak na známé chyby, 

ale také na hledání chyb nových. Hledání nových chyb je velice složitý problém, který vyžaduje 

opravdu vysoké znalosti problematiky. Znamená to, že plně závisí na zkušenostech a kvalitách daného 

auditora. Testy se používaji primárně na otestování částí systému, kde je riziko útoku 

nejpravděpodobnější [21].  

 

Konkrétně testy webových aplikací se vydělily ze skupin vnějších a vnitřních testů do samostatné 

kategorie a hojně se využívají od doby, kdy se z webů tvořených pouze statickým obsahem staly 

plnohodnotné aplikace (resp. informační systémy) s kódem spouštěným na straně serveru i na straně 

klienta. U takových aplikací i zdánlivě relativně nevinné chyby mohou vést ke kompromitaci celé 

infrastruktury sítě společnosti. Ačkoli se to tak nemusí na první pohled jevit, už jenom například útok 

s úspěšným cílem snížení dostupnosti webové aplikace může mít značný dopad na bezpečnost 

organizace, minimálně může znamenat nespokojenost klientů, poškození dobrého jména instituce a 

finanční výdaje spojené s obnovením její spolehlivosti [22].  

Bezpečnostní audit 

Bezpečnostní audit je zhodnocení stavu bezpečnosti vůči vybranému standardu. Audit je prováděn 

fyzicky přímo na zkoumaném zařízení (např. serveru), nikoli vzdáleně po síti. Audit vyžaduje plný 

přístup ke zkoumaným zařízením a je prováděn za asistence administrátora. Audit je neinvazivní, 

časově relativně nenáročné řešení. Výsledkem bezpečnostního auditu je porovnání zjištěných hodnot 

vůči hodnotám doporučeným a samostatná zpráva o každém zařízení. Na základě toho, kdo je 

auditorem, rozlišujeme bezpečnostní audity na interní a externí. 

Interní audit 

Cílem interního auditu je ujistit se, že celková ochrana systému je přiměřená k rizikům, která na 

systém působí. Výsledkem interního auditu je podklad pro management k modifikaci a optimalizaci 

firemní strategie. Využití výhod plynoucích z interního auditu se neomezuje pouze na komerční 

subjekty. Optimalizaci informačních procesů na základě auditu využívají i nekomerční organizace. 

Interní audit je většinou definován pro potřeby vedení společnosti a je závislý na dohodě s vedením. 

Podstatná je jeho nezávislost na provozních aktivitách a subjektech informatiky. S výhodou lze využít 

výsledky monitoringu (tzv. "audit trail"). 

Externí audit 



 

 

33 

   

Externí audit slouží k ověření podstatných vlastností systému nezávislým subjektem, provádí ho 

specialisté externí organizace na základě objednávky nebo jako součást správního řízení. Rozsah a 

výstup externího auditu může být stanoven legislativně. Profesionální auditorské firmy disponují 

týmem lidí, který je schopen splnit jednotlivé kroky auditu informatiky v krátkých časových termínech 

s potřebnou odbornou úrovní [23].  

 

6.2 Popis vybraných nástrojů pro penetrační testování 

V této podkapitole jsem se zaměřil na nejčastěji používané nástroje využitelné k detekci 

zranitelností webových a serverových aplikací. Ke každému pak přikládám stručný popis jeho 

funkcionality a nasazení.  

6.2.1 Metasploit Framework  

Project Metasploit Framework [24] je Open Source, tudíž k použití naprosto bezplatně a i když byl 

původně vyvinut pro Unixové systémy, je dnes k dispozici také pro operační systém Windows, kde 

běží v prostředí Cygwin. Je vynikajícím nástrojem pro vývoj, testování, správu a užití exploitů. Jeho 

velkou výhodou je, že je velice flexibilní a rozšířitelný. Obsahuje velké množství přídavných modulů 

pro práci s exploity, k jejich vývoji a testování.  

6.2.2 NeXpose 

NeXpose [25] je security scanner, který vyhledává zranitelnosti systémů, databázových aplikací a 

serverových služeb. Na trhu je několik komerčních variant – NeXpose Enterprise Edition, NeXpose 

Consultant Edition, NeXpose Express Edition a bezplatná, NeXpose Community Edition. Je vyvíjen 

společnosti Rapid7, jenž nedávným odkoupením Metaspoit Frameworku provedla jeho akvizici a 

zahrnula používaní jeho modulů i v tomto komerčním produktu.   

6.2.3 Nikto 

Nikto [26] je bezplatný nástroj napsaný v jazyku Perl, který je určen pro odhalování zranitelností 

webových aplikací a webových serverů. Jeho výhodou je zejména mnohem menší časová náročnost na 

provedení testu, než předchozí zmiňované nástroje. Jeho silnou stránkou je schopnost odhalování 

skrytých administračních rozhraní, konfiguračních souboru a dalších objektu, které mohou poskytnout 

útočníkovi cenné informace.  

Existuje také ve variantě určené pro prostředí OS Windows, pojmenovaným Wikto [27], takže 

není závislý výhradně na platformě systému GNU/Linux. Tato verze má pak krom původních funkcí z 

linuxové verze i některé navíc, například dolování obsahu adresáře pomocí Google a další. Je napsána 

v C# ke svému spuštění tedy potřebuje .NET framework.  

Pro svou rychlost a jednoduchost jsem si ho vybral jako jeden z penetračních nástrojů, které jsem 

zahrnul do praktické části mé diplomové práce. 
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6.2.4 Acunetix Web Vulnerability Scanner  

Acunetix Web Vulnerability Scanner [28] je komerčním nástrojem umožňující zkontrolovat vaši 

webovou aplikaci, zda je náchylná na útok prostřednictvím SQL injection a některých dalších 

hackerských technik, jako jsou XSS a další. Nabízí propracované rozhraní s množstvím voleb, ve 

kterých je možné si nastavit požadované testy, pro větší přesnost využívá i Google Hacking Database.  

6.2.5 Nessus 

Nessus [29] je komerční security scanner zranitelností od společnosti Tenable. Projekt Nessus byl 

původně pod GPL licencí, ale později se bohužel rozhodla společnost Tenable zdrojové kódy uzavřít. 

Projekt pokračoval dál jako Tenable Nessus a free verze (GPL licence) pod názvem GNessUs. Ten ale 

po zhruba roce zanikl a aplikace dál pokračuje pod jménem OpenVas. Paralelní GPL projekt je 

založený na posledním otevřeném zdrojovém kódu Nessus, proto je OpenVas i dnes kompatibilní s 

Nessus.  

 

Nessus je (stejně jako OpenVas) „klient – server― aplikace. Skládá se z GUI klientské části z 

nessusd démona (instalovaného lokálně nebo vzdáleně). V základu Nessus umí detekovat věci jako 

CGI zranitelnosti, backdoors, analyzovat vzdálený přístup k souborům, nadbytečné síťové služby, 

Denial of Service útoky (DoS), otestovat službu finger, root shell nebo provést penetrační test 

firewallu, FTP, SMTP služeb, nebo oskenovat porty jedním z pěti scannerů, a řadu dalších důležitých 

věcí jenž se dají "dokoupit" pomocí pluginů. Nessus tedy funguje na bázi plug-inů (původně psáno v 

NASL Nessus Attack Scripting Language).  

6.2.6 OpenVas 

OpenSource Vulnerability Assessment Scanner [30] původně známý jako GNessUs, je network 

security scanner s příjemným uživatelským rozhraním dostupný pod GPL licencí. Vývoj byl postaven 

na jinak komerčním scanneru Nessus, jehož verze 2.2.5 byla v minulosti uvolněna pod stejnou licencí. 

Integruje nasledující: Nikto, NMAP, ike-scan, snmpwalk, amap, ldapsearch, OVAL, SLAD, pnscan, 

portbunny, strobe a mnohé další. Existují i pluginy, podobně jako u produktu Nessus, avšak k 

dispozici zdarma. Pro svou komplexnost a jednoduchost, co se týče uživatelského rozhraní, jsem si 

vybral pro využití v praktických úlohách právě jeho. Na Obrázku 9. uvádím schéma prostředí 

OpenVas.  
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6.2.7 HP WebInspect 

HP WebInspect [31] je komerční nástroj od společnosti HP, jenž pomáhá zákazníkům analyzovat 

složité webové aplikace. Obsahuje kontrolu aplikací v rámci škály nejrozšířenějších zranitelností, od 

různých typů injekcí, přes kontrolu sessions a autentifikace, až po kontrolu serverové části 

(DoS/DDoS na serverové/webové služby a podobně).  

6.2.8 IBM Appscan 

Produkt AppScan Source Edition [32] je komerčním nástrojem od společnosti IBM, jenž analyzuje 

zdrojový kód a identifikuje slabiny zabezpečení při integraci testování zabezpečení s procesy a 

systémy vývoje softwaru. Přímo integruje testování zabezpečení do procesu vývoje softwaru a zároveň 

napomáhá bezpečnostním a vývojovým týmům posilovat zabezpečení aplikací, ochraňovat důvěrná 

data a zlepšovat úroveň dodržování předpisů.  

Obrázek 9 - Prostředí OpenVas [30] 
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6.2.9 Nmap 

Nmap (Network MAPer) [33] je bezpečnostní scanner portů. Použití tohoto scanneru je v nalezení 

hostů a služeb na počítačových sítích, čili vytvoření jakési "mapy" sítě. Aby nmap mohl vykonat tyto 

úkoly, odesílá na cílového hosta speciálně upravené pakety a poté analyzuje odpovědi. Na rozdíl od 

ostatních scannerů, které pouze odesílají pakety v určitém časovém sledu, nmap počítá s různým 

prostředím (kolísání latence, zahlcením sítě, interference s cílovým strojem) během scanu. Díky 

obrovské komunitě uživatelů a přispěvatelů nmap se stal více než jenom scannerem pro otevřené - 

zavřené porty, nmap je schopen odhalit použité OS, jména a verze služeb naslouchajících na portech, 

jak dlouho je cílový systém online, typy zařízení nebo přítomnost firewall případně jeho pravidla. 

Nmap byl původně vyvinut pro scanning velkých sítí a proto zvláště v tomto segmentu vyniká nad 

ostatními scannery.  

 

Nmap běží na systémech Linux, Solaris, HP-UX, BSD, Windows, Mac OS X, SGI IRIX a AmigaOS.  

6.2.10 JMeter 

JMeter [34] je součástí projektu Jakarta od Apache. Jedná se o nástroj pro měření výkonnosti a pro 

vytváření zátěže (performance testing) webových aplikací. Lze s ním měřit i výkon SQL databází. 

Dále se dá použít pro testování JDBC, FTP, LDAP, webových služeb, JMS, HTTP a generických 

TCP. Nespornou výhodou JMeteru je, že open-source. JMeter Vám umožní vytvořit specifický test pro 

vaší aplikaci, který simuluje reálnou zátěž během provozu. Můžete si nastavit kolik klientů bude 

posílat požadavky a na jaké objekty, nastavit v jakých intervalech apod. Je napsán v jazyce JAVA a 

disponuje grafickým rozhraním (jak je vidět na obrázku níže). Jde o velmi populární nástroj pro 

vytváření zátěžových testů webových aplikací, tudíž se hodí například i k simulaci DoS/DDoS útoků.  

6.2.11 Ostinato 

Ostinato [35] opensource je generátor síťových packetů, tedy zdarma k použití. Umí na sebe 

skládat protokoly, volitelně upravovat hlavičky a data, nastavit tok packetů a třeba více proudů dat. 

Lze tak jednoduše testovat třeba VLANy, IPv6, ARP – a to na všech možných platformách. Testování 

není omezeno jenom na funkci – Ostinato umí otestovat i výkon, což se opět hodí k simulaci různých  

útoků. Běží na systémech Windows, Linux, BSD a Mac OS X.  
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6.3 Náprava a prevence – obecná řešení 

Je zřejmé že při tvorbě a zabezpečování aplikace by se mělo brát ohledy na komplexní obranu a 

potenciální útoky z všech možných stran a tedy postupovat následujícím způsobem. Zajistit bezpečný 

server pro webovou aplikaci s pravidelnou aktualizací operačního systému a všech aplikací na něm 

běžících. V samotné webové aplikaci ošetřit všechny vstupy a výstupy z aplikace. Programátor by měl 

vždy počítat s nejhorší možnou variantou a dobře se na ní připravit. Pravidelně zálohovat na bezpečné 

místo, nejlépe na jiný server či na fyzická média. Logovat důležité činnosti jak samotného webového 

serveru, databázového serveru, tak i uživatelů a tyto logy pravidelně zpracovávat. Nikdy neukládat 

hesla v čitelné podobě, ale jedině šifrovaná. Velice vhodné  je zaměřit se i na správu uživatelských 

účtů (Identity Managment) a propojit ji s nějakým silným autentizačním mechanismem. Níže uvádím 

některá vybraná řešení z oblastí autentizace, monitorování logů a sbírání poznatků o potenciálním 

nebezpečí. 

6.3.1 SIEM 

SIEM (Security Information and Event Management) řešení je auditní a monitorovací nástroj pro 

zajištění a garanci úrovně bezpečnosti provozovaného segmentu IT. Tento nástroj zajišťuje logické 

oddělení bezpečnosti a provozu IT. SIEM řešení monitorují definované události na zařízení a jsou 

schopny interpretovat potenciální i reálné bezpečnostní incidenty a také aktivitu administrátorů a 

uživatelů. Vyhodnocení těchto událostí je automatické dle definovaných parametrů [36].  

6.3.2 Honeypot 

Honeypot je informační systém, jehož účelem je přitahovat potenciální útočníky a zaznamenat 

jejich činnost. Honeypot jsou užívány zejména pro včasné detekování malwaru a následnou analýzu 

jeho chování. Honeypoty detekují činnost neoprávněných zdrojů přicházejících do systému. 

Automaticky se sbírají data o činnosti potenciálního útočníka. Detekce buď vyloučí, že se jednalo o 

útočníka, nebo to jen potvrdí. Honeypot zpravidla není jen jeden samostatný systém, ale kompletní síť, 

tzv. „Honeypots―. V těchto sítích jsou sdíleny data o malwarech a jejich trendech. Nejčastěji jsou to 

způsoby šíření a užité algoritmy v malwaru [37].  

6.3.3 Kerberos 

Kerberos je síťový autentizační protokol umožňující komukoli komunikujícímu v nezabezpečené 

síti prokázat bezpečně svoji identitu někomu dalšímu. Kerberos zabraňuje odposlechnutí nebo 

zopakování takovéto komunikace a zaručuje integritu dat. Byl vytvořen primárně pro model klient-

server a poskytuje vzájemnou autentizaci – klient i server si ověří identitu své protistrany. Kerberos je 

postavený na symetrické kryptografii a potřebuje proto důvěryhodnou třetí stranu. Volitelně může 

využívat asymetrického šifrování v určitých částech autentizačního procesu [38].  
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7 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snažil představit a stručně popsat existující řešení pro praktickou 

výuku počítačové bezpečnosti. V rámci mé práce jsem dále navrhnul a kompletně realizoval vlastní 

laboratorní řešení pro výuku bezpečnosti v IT. Základ tohoto řešení je postaven na nejnovější 

virtualizační platformě VMware. Většina dalších použitých prostředků je pak OpenSource, díky nímž 

je možno celé prostředí v budoucnu rozšířit o další prvky a funkce. Výhodou je i to, že k takto 

virtualizovanému laboratornímu prostředí je možno přistupovat takřka odkudkoli. Studenti tedy nejsou 

vázáni k tomu, být v jediné učebně.  

 

Samotné praktické úlohy a cvičení jsem vybíral podle aktuálního rozšíření a míry kritičnosti, 

přičemž jsem vycházel z dostupných statistik vypracovaných předními odborníky a společnostmi, 

orientujícími se na informační bezpečnost. Příklady jsem se snažil vytvářet pro studenty v co 

nejzajímavější formě. V každé úloze je obsažen základní popis problému a jeho možných dopadů tak, 

aby z něj mohli pochytit co nejvíce praktických zkušeností, týkajících se obecných problému 

bezpečnosti. Nechybí ani popis účinné obrany čímž je zaručen komplexní pohled na celou 

problematiku. 

 

Ve zbytku mé práce jsem se zaměřil na obranné techniky obecně, především na bezpečnostní a 

penetrační testování. Seznámil jsem se s nejpoužívanějšími nástroji a stručně je popsal. Některé z nich 

jsem pak použil i v praktické části mé práce, v implementaci laboratorního prostředí. 

 

Problematika počítačové bezpečnosti  je velmi rozsáhlá, a proto není v mezích této diplomové 

práce pojmout všechny prvky a aspekty s touto problematikou spojené. Nicméně mnou vytvořené 

prostředí pro její praktickou výuku může být základem pro další vývoj a jeho rozšíření o další funkce. 

Jako vhodné rozšiření se mi jeví například nové typy útoků na internetové aplikace, popřipadě 

začlenění problematiky zajímající se o zranitelnosti operačních systému rodiny MS Windows 
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A. Potenciální rozšíření laboratorního prostředí 

Díky tomu, že celé laboratorní prostědí je virtualizováno, je možné ho v budoucnu rozšiřovat o 

například o další virtuální stroje určené pro studenty. To může být k užitku zvlášť v případě, pokud, 

momentálních 8 instancí nebude stačit.Možné je také doplnit úlohy a cvičení o další nové. 

a. Přidání nové instance studentského serveru 

Alokace IP adresy v školní síti 

K tomu aby byl nový virtuální server dostupný ze školní sítě je třeba zažádat o přidělení IP adresy. 

Vytvoření nové instance 

Na hypervisoru ESXi je ve složce /vmfs/volumes/datastore2/student-template/ připraven obraz 

disku virtuálního serveru typu student, který lze lehce zklonovat na novou instanci konzolovým 

příkazem na samotném hypervisoru: 

 

 vmkfstools –i  student-template.vmdk student-new.vmdk 

 

Poté po přihlášení přes klienta VSphere na ESXi vytvoříme pomocí funkce „New Virtual 

Machine“ novou virtuální instanci, k níž jako disk přiřadíme ten, který jsme v minulém kroku 

zklonovali. 

Nastavení IP adresy pro novou instanci 

Novému virtuálnímu stroji přes konzoli v VSphere nastavíme získanou IP adresu editací souboru 

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. 

Finální úpravy 

Nově vytvořený server zálohujeme funkcí „Snapshot->Take Snapshot― a v souboru 

/opt/lampp/htdocs/index.php na stroji admin upravíme pole $machines tak, že zde přidáme další řádek, 

charakterizující nově  vytvořenou virtuální instanci.  

 

b. Přidání nové úlohy 

Vytvoření nové úlohy 

Celá webová aplikace je psána v jazyce PHP, HTML s pomocí JavaScriptu, veškeré úlohy jsou 

pak v jednotlivých souborech popsány ve složcě /opt/lampp/htdocs/moduly a vloženy do aplikace 

pomocí funkce include() do souboru index.php ve složce /opt/lampp/htdocs. Potenciální přidání 

nového úkolu je tudíž velice triviální. 
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Finální úpravy 

Po vytvoření nové úlohy je třeba jí rozdistribuovat do všech studentských serverů. Jako poslední 

krok se musí vymazat snapshoty všech instancí student a vytvořit znova a to funkcemi „Snapshot-

>Snapshot Manager->Delete Snapshot―  a poté „Snapshot->Take a snapshot―. Bez vymazání a 

znovuvytvoření záloh by nebylo možné virtuální servery obnovovat na začátcích cvičení. 
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B. Dokumentace k prostředí a přístupové údaje 

Seznam studentských instancí: 

 

MAC adresa IP adresa Hostname v doméně vsb.cz Hostname 

00:0c:29:f3:98:40 158.196.98.198 vsrva1028qedu-198.vsb.cz Student1 

00:0c:29:6c:88:e0 158.196.98.199 vsrva1028qedu-199.vsb.cz Student2 

00:0c:29:6c:88:e1 158.196.98.220 vsrva1028qedu-220.vsb.cz Student3 

00:0c:29:6c:88:e2 158.196.98.221 vsrva1028qedu-221.vsb.cz Student4 

00:0c:29:6c:88:e3 158.196.98.222 vsrva1028qedu-222.vsb.cz Student5 

00:0c:29:6c:88:e4 158.196.98.223 vsrva1028qedu-223.vsb.cz Student6 

00:0c:29:6c:88:e5 158.196.98.224 vsrva1028qedu-224.vsb.cz Student7 

00:0c:29:6c:88:e6 158.196.98.225 vsrva1028qedu-225.vsb.cz Student8 

 

Všechny studentské servery mají následující systémový uživatelský účet: 

Uživatel: root 

Heslo: asennus 

Hypervisor ESXi5: 

 

MAC adresa IP adresa Hostname v doméně vsb.cz Hostname 

00:30:48:b8:f8:10 158.196.98.194 vsrva1028qedu-194.vsb.cz ESXi5 

 

Hypervisor ESXi5 má následující systémový uživatelský účet: 

Uživatel: root 

Heslo: v4nocka4Fialova 

 

Virtuální instance admin: 

 

MAC adresa IP adresa Hostname v doméně vsb.cz Hostname 

00:0c:29:6c:8e:56 158.196.98.195 vsrva1028qedu-195.vsb.cz admin 

 

Instance admin má následující systémový uživatelský účet: 

Uživatel: root 

Heslo: asennus 
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Virtuální instance attacker: 

 

MAC adresa IP adresa Hostname v doméně vsb.cz Hostname 

00:0c:29:11:5f:e5 158.196.98.196 vsrva1028qedu-196.vsb.cz attacker 

 

Instance attacker má následující systémové uživatelské účty: 

Uživatel: root 

Heslo: asennus 

 

Uživatel: student 

Heslo: studentQvsb 

 

 

Virtuální instance OpenVas: 

 

MAC adresa IP adresa Hostname v doméně vsb.cz Hostname 

00:0c:29:24:ec:57 158.196.98.197 vsrva1028qedu-197.vsb.cz openvas 

 

Instance OpenVas má následující systémový uživatelský účet: 

Uživatel: root 

Heslo: asennus 

 

A následující aplikační účty: 

Uživatel: openvas 

Heslo: asennus 

 

Uživatel: student 

Heslo: student12qw 

 

Webové rozhraní aplikace OpenVas je dostupná z adresy https://158.196.98.197:9392 
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C. Obsah DVD 

- text práce 

- zdrojové kódy virtuálních strojů 

 


