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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu zabezpečení 

ve sledované firmě navrhnout jednotlivá řešení v místech, kde byly shledány jakékoliv 

nedostatky. 

Výsledkem práce je návrh řešení, které výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení 

proti škodlivému software a popis současné situace v problematice  škodlivého softwaru 

a možnosti ochrany proti němu.

Klíčová slova

Infiltrace, virus, červ, spyware, spam, antivirový software, firewall

Abstract

The object of this bachelor work is to design a solution for places, where any 

imperfection were found.in an analysis of the current state of malware protection in a 

monitored company. solutions are designed for individual places, where any 

Result of this work is a design, which significantly increases the level of 

protection against malware and a description of the current situation in the problematics 

of malware and protection against it.
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Infiltration, virus, worm, spyware, spam, antivirus software, firewall
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1 Úvod

Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a 

„software“. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, 

spyware a adware a existuje pro něj český ekvivalent - škodlivý software. Výrazem 

infiltrace se pak nazývá jakýkoliv neoprávněný vstup do počítače, ať už s jakýmkoliv 

záměrem. 

Četnost těchto jevů se zvyšuje stejným tempem, jako se rozšiřuje množství 

počítačových technologií, Internet a používání počítačů v obrovském měřítku a pro 

obrovskou škálu nejrůznějších úkolů. 

Škody působené škodlivým softwarem jsou vyšší každým rokem. Zabránit těmto 

škodám je možné pouze znalostí problematiky a s ní spojeným správným využíváním 

nástrojů určených k zabránění infiltraci škodlivého softwaru.
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2 Cíl práce

Cílem této práce je na základě analýzy současného stavu prostředků zabezpečení a 

dodržování zásad bezpečného používání počítačů ve vybrané firmě navrhnout řešení 

kvalitnější. Analýza poskytne informace potřebné k zhodnocení současného stavu a k 

následnému návrhu nových opatření, která by měla vést k výraznému zlepšení stupně 

zabezpečení všech počítačových technologií firmou využívaných.

Rozebrány budou také problémy z návrhu vyplývající jako je vyčíslení nákladů, 

postup zavedení navrhovaných řešení a způsob instalace potřebného softwaru..

Důležitým úkolem této práce je také zhodnocení a popis současné situace v oblasti 

škodlivého softwaru a ochrany proti němu. Budou vysvětleny vybrané pojmy, které jsou 

pro danou problematiku klíčové. Tyto informace umožní stanovený cíl splnit.
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3 Analýza současného stavu

3.1 X&Y, spol. s.r.o.

X&Y1, společnost s ručením omezeným, byla založena v roce 1991. Provozuje 

obchodní a servisní činnost v oblasti vážících a prodejních technologií. Firma sídlí 

v Praze a provozuje i pobočky v Brně, Opavě a má i sesterskou firmu se stejným 

názvem a zaměřením sídlící ve Slovenské republice. Ve všech svých provozovnách 

firma zaměstnává více než 60 zaměstnanců zaměřených jak na obchodní, tak na 

technickou oblast.

Oblast působení je velice široká, a to od potravinářství přes strojírenství, 

stavebnictví až po dopravu a skladování.

X&Y na základě kontraktů, zajišťuje servis na veškerý dodaný software i 

hardware, a to od instalace, školení na jednotlivých zařízeních, až po záruční a 

pozáruční servis. 

3.2 Hardware a software používaný v brněnské pobočce

Široké využití informačních technologií, bezvýhradné a jako samozřejmost 

brané spoléhání se na jejich pomoc při nejrůznějších úkolech je v současné době něčím 

naprosto běžným. Jakoukoliv firmu bez moderního počítačového vybavení si 

v současné době nelze ani představit. Kde jsou však počítače, je i hrozba škodlivého 

softwaru.

Nejdůležitější částí celé této práce tedy bude analýza současného stavu 

zabezpečení počítačového vybavení a návrh vytvoření nového systému ochrany pro 

pobočku firmy X&Y, která sídlí v Brně. 

                                                
1 X&Y není pravým názvem firmy. Kvůli povaze popisovaného problému je vhodnější jistá míra utajení. 
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3.2.1 Počítačové vybavení brněnské pobočky firmy X&Y, spol. s.r.o.

Počítačové vybavení sledované pobočky, jemuž hypoteticky hrozí nebezpečí 

napadení škodlivým softwarem čítá:

1) Stolní počítače platformy PC, které slouží k provádění nejběžnějších úkolů –

tvorba a úprava dokumentů, účetnictví, přístup na Internet. V současné době je 

využíváno šest počítačů.

2) Přenosné počítače používané pro speciální úkoly (nejrůznější prezentace, využití 

při servisních výjezdech či zavádění nových sítích v prodejnách atd.). Přenosné 

počítače spadající do majetku brněnské pobočky firmy jsou čtyři. Většinou však 

pracují samostatně a jejich připojení do firemní sítě je pouze občasné.

3) Server distribuující internetové připojení do všech ostatních počítačů 

používaných ve firmě a zajišťující jejich propojení do firemní sítě. Server je 

v činnosti neustále, tedy i v době kdy není využíván (mimo pracovní dobu, tedy 

za nepřítomnosti kteréhokoliv ze zaměstnanců, kdy všechny stanice bývají 

vypnuté).

Nákupy nového počítačového vybavení nejsou ve firmě omezeny žádnými 

pravidly. Firma nevyužívá nákupu od jednoho dodavatele, ale výhodných nabídek právě 

v době, kdy potřeba nákupu nového počítačového vybavení vznikne. Konfigurace 

jednotlivých počítačů se tedy velmi různí. 

3.2.2 Počítačová síť LAN2, připojení k Internetu a IP telefon

Všechny počítače trvale přítomné na pobočce jsou navzájem propojeny přes 

firemní síť LAN. Připojena jsou i další zařízení, jmenovitě tiskárny a scannery. K síti 

lze jednoduše připojit i počítače přenosné (pro přístup na Internet či přetáhnutí 

potřebných 

Souborů z nepřenosných stanic apod.)

                                                
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/LAN (ověřeno 20. května 2007)
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Propojení počítačů  je realizováno přes server, ke kterému je připojený 

ethernetový hub a k němu dále všechna ostatní zařízení. Pro účely vykonávání úkolů 

serveru je upraven běžný počítač. Ten je přímo připojený k Internetu, který pak přes 

hub dále rozšiřuje do ostatních počítačů. Server také řídí chod celé firemní sítě brněnské 

pobočky.

Obrázek 1 Schéma zapojení firemní sítě.

3.2.2.1 Software běžící na serveru

Návrh firemní sítě, instalace serveru i sítě samotné byly provedeny společností 

Orange & Green Solutions, s.r.o.3 Na Serveru jsou mimo jiné instalovány i některé 

programy z produktové řady OG serverBox .

Debian GNU/Linux4 - Debian je na serveru instalován coby operační systém, a to ve 

verzi 3.0. Systém Debian byl zvolen pro svou stabilitu a jednoduchou údržbu, což jsou 

vlastnosti vhodné pro serverovou instalaci.

                                                
3 http://www.og.cz (ověřeno 20. května 2007)
4 http://www.debian.org (ověřeno 20. května 2007)
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OG fireWall – Tento produkt nabízí komplexní zabezpečení síťového provozu pro 

malé a střední firmy. Obsahuje výkonný firewall, VPN server, filtr obsahu a řízení 

datových toků.

Samba – Samba 3.0 je implementace síťového protokolu SMB. SMB, neboli server 

message block je síťový komunikační protokol, který slouží ke sdílenému přístupu k 

souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti.

Samba na serveru plní funkci souborového serveru. Má na starosti řízení přístupu k 

datům sdíleným na jednotlivých stanicích firemní sítě prostřednictvím systému souborů 

a adresářů.

Router – Řídí přístup k Internetu pro počítače ve vnitřní síti

3.2.2.2 Internetové připojení

Firma využívá připojení k Internetu poskytované společností Karneval. Karneval 

poskytuje dvě IP adresy – jedna je využívaná pro obecné potřeby připojení k Internetu, 

zatímco druhá IP adresa je rezervována pro využití IP Telefonem. Internetové připojení 

je přes server firemní sítě distribuováno do stanic.

3.2.2.3 IP Telefon - VoIP

Druhá IP adresa za příplatek poskytovaná společností Karneval je, jak již bylo 

zmíněno, rezervovaná pro účely tzv. IP telefonu. Jedná se o přenos hlasu 

prostřednictvím datové sítě, Internetu – VoIP5. IP telefony využívají technologii VoIP. 

umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů protokolů UDP/TCP/IP 

prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. V

Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu do ostatních poboček 

firmy, z nichž jedna sídlí na Slovensku. Takovýmto způsobem komunikace firma ušetří 

                                                
5

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voip (ověřeno 20.května 2007)
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nezanedbatelnou částku, hlasová komunikace s ostatními pobočkami je totiž velmi 

častá.

3.2.3 Softwarové vybavení 

Zmíněny budou pouze příklady takového softwaru, s jehož používáním je 

spojena určitá hrozba nebezpečí zavlečení infiltrace do počítače, a jehož správným 

používáním a nastavením lze infiltraci naopak bránit nebo alespoň infiltraci ztížit. 

Úplný seznam používaného softwaru postrádá pro tuto práci smysl.

3.2.3.1 Operační systém

Všechny počítačové stanice i notebooky  jsou vybaveny operačními systémy 

Microsoft Windows XP Professional. Systém Windows je dnes s velkým náskokem 

nejpoužívanějším operačním systémem. Tím je zaručena kompatibilita s většinou dnes 

existujícího softwaru, což je jeden z  hlavních důvodů jeho používání ve firmě.

Přechod na novější systém Microsoft Windows Vista, nebo na jakýkoliv jiný 

operační systém, se v nejbližší době neplánuje. Služby dosud používaného operačního 

systému jsou považovány za naprosto dostačující. Překážkou přechodu na OS Vista jsou 

také větší nároky kladené na použitý hardware. O jiném operačním systému nelze 

v podmínkách firmy této v blízké době uvažovat, ať už z důvodu již zmíněné 

kompatibility či případné nutnosti naučení se efektivní práci s novým systémem.

3.2.3.2 Kancelářský balík

Jsou využívány nástroje balíku kancelářského softwaru Microsoft Office XP. 

Některé programy patřící do tohoto balíku umožňují práci s takzvanými makry. Ta 

mohou manipulovat s daty aplikace a modifikovat i ostatní data na počítači. Nebezpečí 

spojené s používáním tohoto softwaru představují takzvané makroviry – jsou to makra 

schopná kopírovat sama sebe z jednoho dokumentu do druhého.
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3.2.3.3 Internetový prohlížeč

Ve firmě je v současná době jednotně používán internetový prohlížeč Internet 

Explorer ve verzi 6.0, který je distribuován spolu s operačním systémem Windows. 

V prohlížečích je nastavena střední úroveň zabezpečení, kterou samotný Internet 

Explorer doporučuje při svém nastavování.

Webový prohlížeč Internet Explorer je často kritizován (používaná verze verze 

6.0 či starší) pro svou bezpečnostní politiku, která umožňuje šíření virů, spyware či 

adware. Chyby v tomto prohlížeči bývají často zneužívány k získávání kontroly nad 

systémem či získávání citlivých údajů o uživatelích.

3.2.3.4 Klient elektronické pošty

Každému stálému zaměstnanci firmy X&Y je přidělována e-mailová adresa ve 

tvaru ….@ XaY.cz. Její používání je možné přes internetový prohlížeč, přes který je 

možné přihlásit se k firemnímu e-mailovému serveru pracujícímu se systémem 

SquirrelMail6 (ten je licencován podle GNU General Public License -jeho užívání je 

tedy pro firmu bezplatné). E-mailový server je  provozován v pražské centrále firmy.

Dalším způsobem práce s firemní e-mailovou adresou je výběr a odesílání pošty 

pomocí klienta MS Outlook Express ve verzi 6.0, který je standartní součástí 

operačního systému MS Windows XP. Ten je na většině počítačů nastaven jako výchozí 

klient pro práci s e-maily a jako takový je také nejčastěji využíván. První jmenovaný 

způsob přístupu k elektronické poště (tedy přes internetový prohlížeč) nachází využití 

zpravidla při práci s poštou mimo firmu (z domácího počítače zaměstnance apod.).

                                                
6

http://www.squirrelmail.org (ověřeno 18.května 2007)
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3.2.4 Současný stav softwarového zabezpečení

3.2.4.1 Firewall

Ochrana serveru je zajištěna pouze pomocí firewallu. OG fireWall umístěný na 

serveru řídí datové toky pro jednotlivé stanice a toky dat proudící do serveru z Internetu 

a naopak 

Zakázána jsou všechna připojení z Internetu kromě portů:

22 - připojení z Internetu kvůli vzdálené správě serveru pomocí protokolu SSH7. Správu 

zajišťuje jen v případě jakýchkoliv potíží specialista z firmy, která server instalovala.

25 – SMTP – internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty mezi 

stanicemi. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem 

a adresátem

110 - POP3 - internetový protokol používaný pro stahování emailových zpráv

1719 - port pro VOIP, je omezený jen na jednu k tomuto účelu vyhrazenou IP adresu

3.2.4.2 Antivirové programy

Na počítačových stanicích nastávají následující situace:

1) Je instalován program AVG Anti-Virus ve verzích 7.0 a 7.5. AVG bylo 

instalováno běžným způsobem a spouští se automaticky při startu počítače. 

Jistý stupeň ochrany představuje permanentně zapnutý rezidentní štít. 

Vážným nedostatkem je však nepravidelné provádění aktualizací, jež je 

nastaveno jako ruční (tedy k aktualizaci musí dát pokyn uživatel). Nejsou 

naplánovány pravidelné testy počítače. Naopak je zapnutá funkce 

kontrolování elektronické pošty.

2) Je instalován antivirus Nod32 Standart Edition. Jeho instalace byla součástí 

některých nakoupených počítačů. Stejně jako v předchozím případě nejsou  

prováděny automatické aktualizace a testy.

                                                
7

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ssh  (ověřeno 18.května 2007)
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3) Je instalován Norton Antivirus8 2005. Ten je pouze instalována není téměř 

vůbec využit.

4) Není instalován žádný antivirový systém. S touto anomálií se lze setkat jen u 

počítače, který není trvale připojen k firemní síti, a jako takový není 

považovaný za napadnutelný. 

Přítomnost toho či onoho antivirového programu je i přes přehlížené nedostatky 

v jeho nastavení a používání považována za záruku ochrany. Využívání několika 

různých antivirových programů rozmístěných na různých stanicích je nevýhodné jak 

z hlediska nejednotného a tedy složitějšího nastavení různých systémů a rozdílné úrovně 

ochrany, tak i z hlediska jejich budoucího bezproblémového provozu, za předpokladu, 

že budou odstraněny nedostatky v jeho používání..

3.2.4.3 Antispyware

Ochrana proti spywaru je v současné době zajišťována pouze pomocí 

instalovaných antivirových programů. Ty však nebývají přímo zaměřeny na tento druh 

infiltrace, odhalí tedy jen omezený počet spywaru. Problém spywaru nebyl dosud 

posuzován jako hrozba (neznalost tohoto problému je podle mých osobních zkušeností 

nejen z analyzované firmy, ale i z širšího okolí, zcela běžná mezi drtivou většinou 

běžných uživatelů PC), i proto dosud nebyl instalován žádný antispyware.

3.2.4.4 Elektronická pošta

V současnosti je klient MS Outlook Express používán pro výběr, odesílání a 

další práci s e-maily přes server na kterém běží, jak je již výše popsáno, aplikace 

SquirrelMail. Ta je momentálně zabezpečena pouze proti spamu. K tomu je využíván 

plugin Spamassasin SpamFilter 2.09 běžící přímo jako součást . Filtrování spamu se 

                                                
8 http://www.norton.com (ověřeno 20.května 2007)
9

http://spamassassin.apache.org (ověřeno 18.května 2007)
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v současnosti jeví jako velice úspěšné. Přes filtr se v průměru dostane asi 5 spamových 

zpráv do týdne10.

Filtrování zpráv na přítomnost virů, červů a dalších forem infiltrace při jejich 

stahování do Outlook Expressu je nastaveno jen na některých počítačích vybavených 

systémem AVG Anti-Virus.

3.3 Dodržování zásad bezpečnosti ze strany zaměstnanců

Pokud nevznikne složitější problém, dohlíží na chod celé počítačové sítě, všech 

stanic i ostatního vybavení samotní zaměstnanci firmy, kteří ale nejsou specialisty na 

problematiku IT. Je tedy pochopitelné, že zásady vedoucí k bezpečnému používání 

počítačů nejsou vždy dodržovány. 

Informovanost o problematice škodlivého softwaru však nelze u neodborníka 

vyžadovat. Bude proto formulováno alespoň několik jednoduchých doporučení, které 

mohou mít zásadní vliv na bezpečnost při vynaložení minimálního úsilí a žádných 

finančních prostředků.

3.4 Závěr analýzy

Ačkoliv některé zmíněné skutečnosti mohly vyznít až kriticky, popsaná situace je 

běžná ve většině firem, ve kterých nebylo formulováno přesné znění bezpečnostní 

politiky. Často se lze setkat s přesvědčením, že pouhá instalace antivirového softwaru 

počítač spolehlivě ochrání, a to sama o sobě a bez dalších zásahů.

Antivirové programy a firewall (tedy všechny doposud používané prostředky 

softwarové ochrany) nabízí určitý stupeň ochrany a firma tedy není proti útokům a 

infiltracím zcela bezbranná. Považuji však tyto za ne zcela dostačující a především 

nesprávně používané.

                                                
10

Počítáno pro jednu e-mailovou adresu.
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4 Teoretická východiska a nejnovější poznatky

V teoretická části si kladu za cíl shrnutí a popis nejdůležitějších druhů  škodlivého 

softwaru a jeho vlastností a dále i prostředků boje proti nim a postupům, které jsou při 

tomto boji používány.

4.1 Škodlivý software

Škodlivým softwarem se nazývá jakýkoliv software, který je v počítači nežádoucí 

a jeho přítomnost v něm je uživatelem nechtěná. Tento software tedy vstupuje do 

počítače neoprávněně. V případech vniknutí takovéhoto softwaru do počítači se hovoří 

o takzvané infiltraci. V této kapitole se budu věnovat i jevům, které přímo za škodlivý 

software označit nelze. Stejně jako škodlivý software jsou však nežádoucí a v lepším 

případě jen obtěžují, v případě horším představují i menší či větší nebezpečí.

4.1.1 Počítačové viry a jejich nebezpečnost

Počítačový virus (dále jen virus) je termín označující program, který se bez 

vědomí uživatele počítače počítač infikuje a sám sebe dokáže kopírovat. Program se 

sám množí a vkládá se do jiných uložených souborů. Název virus je díky některým 

podobnostem a podobnému chování odvozen od své biologické obdoby. Šíří se 

vkládáním svého kódu do živých buněk. V souladu s touto analogií se někdy procesu 

šíření viru říká nakažení či infekce a napadenému souboru hostitel. 

Další činností, kterou program označovaný jako virus provádí, je využití jiných 

souborů k šíření sama sebe – tyto soubory se nazývají hostitelé. Do jiného počítače se 

virus může přenést jedině tak, že je přenesen spolu s hostitelem.

Aby virus zabezpečil své spuštění, připojuje se k souborům na disku, ukládá se do 

systémových oblastí apod.

Vlastní činnost viru v počítači je bez specializovaných nástrojů jen těžko 

rozpoznatelná. Mezi méně závažné projevy lze považovat zabrání místa v počítači (to 

platí hlavně v případech, kdy se vir sám šíří a vytváří množství svých kopií) či 

způsobení určité nestability operačního systému:
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 Zabírání místa - virus je uložen v paměti nebo na pevném disku počítače –

zabírá místo (datová velikost je ale ve většině případu velmi malá a 

rozpoznávání přítomnosti viru jen podle zabraného místa je obtížné a 

nespolehlivé)

 Nestabilita systému -  viry jsou jen výjimečně testovány různých počítačích 

s různou konfigurací hardwaru a softwaru, a proto může systém často bez zjevné 

příčiny “zatuhnout”. 

Závažnějších výsledků činnosti virů  pak existuje celá řada. Za všechny jmenuji 

ty z nejzávaznějších:

 Krádež dat. Virus může shromažďovat data z hostitelského počítače a tato dále 

předávat (například prostřednictvím e-mailu). V případě, že jsou v počítači 

uložena citlivá data a dokumenty, je takovýto druh viru obzvláště nebezpečný. 

 Šifrování dat. Některé šifrují data uložená na pevném disku. Za šifrovací klíč 

potřebný k jejich uvolnění pak mohou jejich tvůrci požadovat nesmazání viru ze 

systému nebo v extrémním a velmi vzácném případě i převedení finančního 

obnosu na příslušné konto.

 Zničení dat. Zpravidla nenávratné zničení dat je jedna z nejhorších věcí, která 

může oběť útoku počítačového viru potkat. Zvláště pokud data nejsou pravidelně 

zálohována a obsahují-li například důležité obchodní data. 

 Rozesílání e-mailových zpráv. Takovíto virus pravidelně nebo zdánlivě 

náhodně odesílá elektronickou poštou předem určenému či náhodnému příjemci 

zprávy. Ty mohou v lepším případě pouze obtěžovat. V případě horším však 

mohou obsahovat i kopii viru a tímto způsobem se dále šířit.

Podle toho, prostřednictvím jakých hostitelů se virus šíří, je možné je dělit na 

několik druhů. Základními typy hostitelů jsou:

 Spustitelné soubory – EXE a COM programy v prostředí DOSu, EXE soubory v 

Microsoft Windows, ELF soubory v UNIXu atd.
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 Dávkové soubory a skripty – BAT v DOSu, shell skripty11 v systému UNIX.

 Dokumenty obsahující makra –dokumenty programů Microsoft Office, 

OpenOffice atd.

 Boot sektory disket a diskových oddílů.

 Master boot sektor (MBR) pevného disku.

 Specializované skripty některých konkrétních aplikací.

Viry lze rozdělit do dvou základních skupin:

1) Rezidentní (paměťově rezidentní) viry –vir se umístí v operační paměti 

počítače.. Rezidentní virus může napadnout libovolně velký počet souborů.

2) Nerezidentní (paměťově nerezidentní) viry – v okamžiku spuštění hostitele, tedy 

ve chvíli, kdy se při spouštění hostitele spustí kód viru, se rozšíří do nalezených 

nenakažených souborů. Běžně nakazí několik souborů obvykle v aktuálním 

adresáři.

Viry vykonávají se během svého životního cyklu snaží vykonat množství akcí (pořadí 

akcí je u různých virů různé a ne vždy jsou vykonány všechny zmíněné akce): 

- převzetí kontroly nad procesorem

- převzetí kontroly nad některými probíhajícími procesy a zavedení 

nových procesů

- kontrola aktuálního stavu prostředí

- instalace viru do paměti

- provedení testu na podmínku spuštění škody (datum, počet spuštění...)

- vykonání škodlivé činnosti

- nalezení místa pro vytvoření své kopie

- kontrola, zda místo neobsahuje kopii

- vložení své kopie

- provedení úpravy napadeného místa ( zakódování)

                                                
11 Shell skript – skript který se vždy provede předem daným programem 

http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/unix/20280.html (ověřeno 5. května 2007)
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4.1.2 Důvod vzniku počítačových virů a jejich původci

Nejběžnějším autorem počítačových virů jsou programátoři, kteří si chtějí 

vyzkoušet své schopnosti a působení škod berou jako zábavu. Většinou si ale 

neuvědomují všechny dopady svojí činnosti.Viry mohou být i jednou z cest, jak 

ovládnout a řídit větší množství počítačů a využívat je např. k rozesílání spamu.12 Méně 

rozšířený názor konspiračních teoretiků říká, že viry vytváří sami programátoři 

softwarových firem které vytvářejí antivirové programy za účelem zvýšení prodeje 

svých výrobků. Tato teorie však nikdy nebyla opravdu dokázána.

4.1.3 Trojské koně

Mytologický Trojský kůň se zdál být darem. Namísto toho z něj později

vyskočili řečtí vojáci, a zmocnili se Tróji. Podle tohoto známého příběhu byly kvůli 

očividné podobnosti pojmenovány počítačové programy, které se že se vydávají za na 

první pohled neškodný, nebo dokonce užitečný, případně zábavný program, místo toho 

však narušují bezpečnost a páchají škody. 

Trojské koně neboli trojany jsou zástupcem škodlivého softwaru, díky němuž 

má útočník (hacker, známá osoba snažící o vtip či někdo jiný) možnost pozorovat či 

ovládat činnost systému na vzdáleném počítači. Od počítačových virů se trojští koně liší 

především tím, že se nesnaží o samovolné kopírování a šíření sebe sama. Existují však i 

vyjímky v podobě trojských koňů kteří se o samovolné kopírování a šíření sebe sama 

snaží.

Nejčastějším způsobem nákazy trojským koněm je otevření neznámé přílohy v   

e-mailu, která se vydává za regulérní a nijak nebezpečnou aplikaci a stažení trojského 

koně z internetových stránek poté, co uživatel podlehne dojmu že se jedná o aplikaci 

pro něj užitečnou.

Zástupci škodlivých trojských koňů obsahují široké spektrum nekalé činnosti, 

lze je tedy rozlišit podle několika nejdůležitějších základních typů:

                                                
12

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spam (ověřeno 5.května 2007)
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4.1.3.1 Backdoor

Jsou to aplikace typu klient-server umožňující útočníkovi vzdálené ovládání 

napadeného PC, obdobně jako to dokáží komerční produkty jako Remote 

Administrator, Remote PC a další. Rozdílem je skutečnost, že ovládání PC pomocí 

Backdooru probíhá bez vědomí uživatele PC a celý tento proces je anonymní. 

Aplikace backdoor se stane škodlivou až v okamžiku, kdy osoba ovládající 

aplikaci z pozice klienta (tedy útočník) začne škodlivou činnost vykonávat. Serverovou 

částí vztahu klient-server je v tomto případě napadený počítač. Klientská část vysílá 

požadavky části serverové, ta požadavky plní nebo posílá zpět požadovaná data. 

Útočník takto může ovládat množství počítačů na velkou vzdálenost. 

4.1.3.2 Password-stealing trojan (PWS)

Jedná se o trojské koně zasílající získaná hesla z napadeného systému. Je-li 

takovýto program spuštěn na systému nic netušícího uživatele, snaží se nalézt všechna 

dostupná hesla (např. z paměti cache) a následně je odeslat předem určenému cíli –

například na útočníkův e-mail. Trojské koně pro ovládání vzdáleného systému se 

většinou spouštějí na pozadí při každém startu napadeného počítače, naproti tomu 

trojské koně pro získávání hesel většinou plní svou funkci pouze jednou, když je 

spuštěn odpovídající soubor.

Do stejné kategorie lze zařadit i trojské koně známé také jako tzv. keyloggery. 

Jsou to aplikace zaznamenávající uživatelem stisknuté klávesy. Ty se většinou spouštějí 

po každém startu systému a všechny stisknuté klávesy ukládají do určeného souboru 

nebo výsledek prostřednictvím e-mailu posílají útočníkovi. Majitelé takovýchto e-

mailových adres mohou získat např. důležitá hesla.

4.1.3.3 Destruktivní trojan

Je-li takový trojský kůň spuštěn, začne likvidovat soubory na disku nebo může 

být schopen disk zformátovat. Destruktivní trojan se snaží mazat všechny soubory, které 

na disku najde, nebo útočí přímo na některé vybrané soubory. 
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4.1.3.4 Trojské koně zneužívající počítač

Jsou to trojské koně, jejichž účelem je zneužití počítače například k rozesílání 

spamu. Skutečný autor spamu je pak díky využití proxy téměř nevypátratelný. 

Některé trojské koně rovněž slouží k provedení takzvaného DDoS útoku (Distributed 

Denial of Service). Schéma takového útoku vypadá tak, že několik (desítky, stovky, ale 

třeba i tisíce)stanic napadených trojským koněm zaútočí (například na povel útočníka) 

na cílový server, který se pod návalem požadavků zhroutí a přestane poskytovat své 

služby – odtud původní anglický název.

4.1.4 Červi

Poprvé byl pojmem červ (worm) označen tzv. Morrisův červ13. Ten byl vypuštěn 

koncem roku 1988 a zahltil tehdy velkou část sítě, která byla předchůdkyní Internetu, 

síť ArpaNet a Robert Tappan Morris byl za jeho vypuštění odsouzen k několikaletému 

vězení.

Červi se na rozdíl od virů šíří pomocí síťových paketů. Pakety jsou 

z infikovaného systému cíleně nebo náhodně odesílány na další systémy připojené do 

sítě Internet. Pokud systém obsahuje bezpečnostní díru, může dojít k jeho infekci. Nově 

nakažený systém se pak sám může stát odesílatelem takovýchto paketů. Červi jsou 

primárně vytvořeni k průniku konkrétními bezpečnostními dírami v konkrétních 

operačních systémech.  Červi zpravidla nelze detekovat klasickým antivirovým 

softwarem.

Často je červem nazýván i typ infiltrace šířící se elektronickou poštou. Ty se šíří 

se jako soubory v přílohách elektronické pošty a napadají adresy, které naleznou v 

adresáři napadeného počítače. Většinou je nutné spustit infikovaný program, který je v 

příloze e-mailu

                                                
13

http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_worm (ověřeno 6.května 2007)
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4.1.5 Zvláštní druhy škodlivého softwaru

Jedná se o nebezpečný obtěžující či dokonce škodlivý software a jevy, které se 

běžně neoznačují jako infiltrace. I tyto jsou však škodlivé a obrana proti nim bude 

součástí návrhu řešení ochrany organizace.

4.1.5.1 Spyware

Spyware je program využívající Internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí 

jeho uživatele. Mezi spywarem a dříve zmíněným backdoor existují jisté podobnosti. 

Liší se ale tím, že spyware odcizuje spíše statistická a popisná data jako seznam 

navštívených stránek či nainstalovaných programů. Takováto činnost bývá 

odůvodňována snahou zjistit potřeby nebo zájmy uživatele a tyto informace využít pro 

obchodní účely (např. cílenou reklamu, průzkum návštěvnosti internetových stránek 

apod.). Nelze však získat záruku, že informace spywarem získaná nebo samotná tato 

technologie nemůže být zneužita. 

Spyware se šíří několika cestami. Obsahuje jej například celá řada 

sharewarových programů. O přítomnosti spywaru v těchto programech jejich autoři o 

vědí, koncoví uživatel se to ale často nedozví. Jakmile je program nainstalován a 

spuštěn, v pozadí se do systému nainstaluje také spyware.Typickým příkladem jsou 

klientské programy pro p2p14 sítě. Spyware je speciálním případem malware. Malware 

je označení programů, které na počítači běží bez vědomí uživatele a nějakým způsobem 

jej poškozují, nebo zhoršují jeho funkci .

Spyware je hrozbou pro bezpečnost dat, narozdíl od virů odesílá různé 

informace (historii navštívených stránek, hesla) z infiltrovaného počítače a poté vše 

zasílá na určené místo někomu, kdo tyto informace dále zpracovává. Takto získané 

informace jsou velice snadno zneužitelné.

Přítomnost spyware v počítači lze pozorovat podle několika typických příznaků:

                                                
14 Peer to peer sítě jsou využívány ke sdílení dat mezi velkým množstvím uživatelů.
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 Změna domovské stránky v internetovém prohlížeči (přesměrování na jinou 

webovou stránku, často i snaha o znemožnění změny na jinou domovskou 

stránku )

 Pomalé startovaní počítače 

 Nové ikony na ploše, které se objevují bez zjevné příčiny

 Při prohlížení internetových stránek často vyskakují reklamy - Pop-up okna

 Nestabilita operačního systému (častý restart, chyby, apod.)

 Zpomalení internetového připojení

4.1.5.2 Adware

Adware neboli advertising-supported software je označení pro software 

obtěžující uživatele PC nechtěnou reklamou. Projevuje se množstvím příznaků, od 

běžných bannerů až po neustále a nechtěně vyskakující pop-up okna nebo ikony v 

oznamovací oblasti. Adware často mění domovskou stránku v internetovém prohlížeči a 

vnucuje tak prohlížení stránek, o které uživatel nemá zájem.

Adware většinou není infiltrovanému PC přímo nebezpečný a často bývá spojen 

s nějakým freewarovým programem15. Reklama pak uživatele obtěžuje po celou dobu 

práce s programem. Tato nepříjemná skutečnost však může být často kompenzována 

větším množstvím funkcí nebo dokonce v případě placeného softwaru možností 

software bezplatně využívat. 

Mezi spywarem a adwarem je několik podobností, tyto dva pojmy však nelze 

zaměňovat. Adware velmi často využívá spywarem vyprodukovaných výsledků, závislý 

na něm ale není. Adware se instaluje do počítače se souhlasem uživatele. Uživatel je při 

instalaci nějakým způsobem upozorněn, že program obsahuje adware a sám má 

možnost se rozhodnout jestli s tím souhlasí a bude dál pokračovat v instalaci, nebo ne16. 

To se zpravidla děje pomocí licenčního ujednání “EULA“ (End User License 

                                                
15 Díky těmto reklamám mohou vývojáři dál financovat vývoj svého programu
16 Souhlas bývá mnohdy získán po umístění krátkého upozornění o instalaci adware do velice dlouhého 

licenčního ujednání, které drtivá většina uživatelů nepřečte
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Agreement). Naproti tomu Spyware se instaluje do počítače bez vědomí a souhlasu 

uživatele. Spyware navíc odesílá data z počítače uživatele.

4.1.5.3 Dialer

Dialer je program měnící způsob přístupu na Internet prostřednictvím modemu. 

Namísto obvyklého telefonního čísla používaného k připojení k Internetu přesměruje 

vytáčí čísla se zvláštní tarifikací, např. 60 Kč / minutu (tzv. „žluté linky“). V některých 

případech se tak děje bez jakýchkoliv pozorovatelných příznaků nebo dokonce 

automaticky, zvlášť když oběť tohoto programu používá špatně nastavený, popř. 

nedokonale zabezpečený internetový prohlížeč. 

Dialer se do počítače může dostat při návštěvě určitých 

„nedůvěryhodných“internetových stránek (např. stránky s pornografickým obsahem), 

například za využití technologie ActiveX používané prohlížečem Internet Explorer. V 

jiném případě může jít o nenápadný spustitelný soubor (.EXE), který je nic netušícímu 

uživateli vnucován ke stažení klasickým stahovacím dialogem (u prohlížeče Internet 

Explorer).

Dialer existuje v několika formách. Od legálních, záměrně instalovaných, po 

nelegální a škodlivé, s jejichž instalací majitel PC nesouhlasil a ani o ní neví. Tato 

skutečnost stěžuje detekci škodlivých dialerů ze strany antivirových programů. 

Antivirový systém není schopen rozpoznat, zda byl dialer uživatelem záměrně 

nainstalován, nebo zda se jedná o škodlivou podobu tohoto programu. Možná je i 

taková situace, kdy uživatel s instalací dialeru nevědomky souhlasil v okamžiku, kdy 

„podepsal“ licenční ujednání, které si předtím podrobně neprostudoval.

4.1.5.4 Phishing

Tímto termínem se označuje podvodná technika spojená s masovým rozesíláním 

e-mailových zpráv. Ty obsahují sdělení, které se na první pohled  zdá být důležité a 

pocházející z významné instituce (např. banka). Příjemce zprávy vydávající se za 

oficiální oznámení důležité instituce je informován o nutnosti navštívit internetové 

stránky, na kterých je pak nucen vyplnit formulář nebo přihlásit se pomocí fiktivního 
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přihlašovacího okna. V opačném případě je příjemci hroženo kupříkladu zablokováním 

účtu nebo jenom ztrátou příležitosti ke snadnému obohacení se (nabídka fiktivních 

bonusů pro zákazníka atd.). Uživatel je ve skutečnosti přesměrován na cizí server. Ten 

je často vytvořen v naprosto stejném designu jako jeho skutečná předloha. Uživatel, 

který si neuvědomí, že je podváděn, a nerozpozná rozdíl mezi „pravými“ a podvodnými 

stránkami, pak vyplní určená políčka a přichází tak o velice snadno zneužitelné údaje 

(čísla účtů, PIN kódy atd.).

4.1.5.5 Hoax

Jedná se o zprávy rozesílané elektronickou poštou spojené s prosbou dalšího 

přeposlání na co nejvíce adres17. Zpráva uživatele varuje před nějakým virem, prosí o 

pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. 

Nebezpečí tohoto jevu není na první pohled velké, přesto jej ale nelze

podceňovat. Krom obtěžování příjemců zpráv opakovaným přijetím takovéto zprávy 

hrozí například šíření nebezpečných rad či poplašných zpráv. Odesílatel nepravdivých 

zpráv navíc ohrožuje svou důvěryhodnost, zvláště pokud takové zprávy odesílá z 

pracovního e-mailu. V takovém případě může utrpět i pověst příslušné firmy či úřadu.

S hoaxem se také šíří množství e-mailových adres, které se násobí s každým jeho dalším 

přeposláním. Zvyšuje se tak potenciál pro šíření spamu18 i počítačových virů.

4.1.5.6 Spam

Spam je nevyžádané masově šíření zpráv (různých sdělení, reklamy apod.). 

Spam se šíří pomocí elektronické pošty. Jejich původci shromažďují obrovské množství 

e-mailových adres, na které pak nevyžádanou poštu odesílají. Adresy jsou získávány 

nejrůznějšími způsoby. Existují například programy scannující obsah internetových 

stránek. Pokud naleznou text v podobě typické pro e-mailovou adresu ( dvě sady znaků 

                                                
17 hoax se někdy označuje také jako řetězový e-mail.
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oddělené symbolem „@“následované tečkou a příponou (com, net, cz atd.), uloží jej 

databáze. Databáze jsou často předmětem prodeje mezi různými organizacemi 

rozesílajícími spam, což napomáhá stálému navyšování jeho množství. Společnost 

Symantec (mj. jeden z nejznámějších výrobců zabezpečovacího softwaru) uvádí, že 

spam v dnešní době tvoří asi 70 % veškeré e-mailové komunikace19.

4.2 Prostředky boje a ochrany proti škodlivému softwaru

Proti všem druhům počítačové infiltrace a škodlivého softwaru se lze více či 

méně úspěšně bránit. Slouží k tomu specializované nástroje, kterým se budu věnovat 

v následující kapitole.

4.2.1 Antivir

Nejběžněji se lze setkat s názorem, že po nainstalování jakéhokoliv antivirového 

programu je počítač dostatečně ochráněn proti všem druhům infiltrace, a zájem o 

problematiku ochrany PC s nainstalováním takovéhoto programu končí. Na druhou 

stranu je nutno říci, že počty uživatelů, kteří ve svém PC nepoužívají vůbec žádný druh 

ochrany (ať už antivir nebo jiný specializovaný software), jsou v dnešní době 

minimální. 

Zajištění ochrany domácího PC je poměrně snadné. Dostačující úrovně 

zabezpečení lze ve většině případů dosáhnout i pouhou instalací antivirového software. 

Za určitých podmínek je navíc možné antivirový software  bezplatně stáhnout 

z Internetu. Zabezpečení PC je v tomto případě otázkou několika desítek minut. 

Nesrovnatelně obtížnější bývá vytvoření systému ochrany firmy. To vyžaduje výrazně 

komplexnější návrh a v neposlední řadě i nemalou finanční investici ze strany firmy.

Mezi nejznámější a nejpoužívanější antivirové programy patří např. AVG Anti-Virus20, 

Norton AntiVirus21 nebo Nod3222.

                                                
19 http://www.lupa.cz/zpravicky/symantec-spam-se-prestava-zamerovat-na-sex/ (ověřeno 19. května 

2007)
20

www.grisoft.cz (ověřeno 18. května 2007)
21 www.norton.com (ověřeno 18. května 2007)
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Antivirový software lze považovat za základní prvek ochrany počítače. Různé 

antivirové programy se dají podle svých vlastností zařadit do několika skupin:

4.2.1.1 On-Demand scannery

Tato forma antivirových je užitečná především v případech, kdy z jakéhokoliv 

důvodu (např. důsledkem škodlivého působení viru) nelze spustit operační systém MS 

Windows a provést detekci a likvidaci viru běžným způsobem. Obvykle se jedná o 

zjednodušené verze antivirových programů pro operační systém MS DOS ovládané přes 

příkazový řádek. On-demand scannery bývají součástí antivirových systémů. Některé 

společnosti je navíc nabízejí zdarma nebo jako shareware.

Výhodnou formou on-demmand scannerů je jejich internetová verze. Ta je 

dostupná na stránkách mnoha výrobců antivirových programů. Jedná se o skript, který 

dokáže s pomocí internetového prohlížeče provést plnohodnotné prohledání počítače a 

zjistit případný výskyt virů bez nutnosti tento mít tento antivirus v počítači natrvalo 

nainstalovaný.

4.2.1.2 Jednoúčelové antiviry

Jsou to antivirové programy, s velice úzkým zaměřením.  Jednoúčelové antiviry, 

jak už sám název napovídá, detekují a popřípadě i odstraňují jeden konkrétní vir, 

popřípadě menší skupinu virů. Tyto antiviry vznikají většinou k likvidaci viru 

rozšířeného v dané době. Jednoúčelové antiviry v žádném případě nelze používat jako 

plnohodnotnou antivirovou ochranu, jde pouze o jakýsi nástroj pro okamžitou pomoc 

v nouzových situacích nebo při odhalení konkrétního viru.

Pokud uživatel zjistí (popřípadě ho někdo upozorní), že je jeho počítač infikován

určitým virem je využití jednoúčelového antiviru nejjednodušším způsobem, jak se 

                                                                                                                                              
22 http://www.eset.com (ověřeno 18. května 2007)
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konkrétní virové nákazy spolehlivě zbavit.. Jednoúčelové antiviry jsou obvykle k 

dispozici k bezplatnému stažení z Internetu.

4.2.1.3 Antivirové systémy

Antivirové systémy jsou nejpoužívanější formou boje proti počítačovým virům 

stejně i proti některým jiným druhům infiltrace. Primární funkcí antivirového systému 

je sledování všech vstupních a výstupních míst, přes které hrozí infiltrace počítače. Jde 

například o elektronickou poštu (zabudovaná kontrola klientů elektronické pošty jako 

MS Outlook, Outlook Express atd.), internetové stránky, stahování souborů z Internetu 

či přenosná média (CD, DVD, diskety apod.). Antivirové systémy by měly rovněž 

nabízet možnost automatických nebo ručních aktualizací z Internetu podporovaných 

přímo výrobcem. Antivirové systémy se dají označit za opravdu komplexní systém 

ochrany. Často obsahují i další prostředky ochrany jako firewall nebo systém detekce a 

ničení spywaru. Těmto se budu podrobně věnovat níže.

Systémy nabízejí množství funkcím, díky nimž jde o nejkomplexnější jednotlivý nástroj 

pro boj s viry. 

 Konkrétní antivirové techniky - Vyhledávají pouze známé viry podle virové 

databáze, kterou je nutné aktualizovat

 Obecné antivirové techniky - Snaží se najít a pokud je to možné i odstranit 

neznámý virus

 Preventivní ochrana - Preventivní antivirové techniky jsou  využívány ještě 

předtím, než se virus v počítači usídlí. Spočívají v zálohování některých 

důležitých informacích o počítači, podle nichž bude v případě potřeby možné 

obnovit původní stav. Pomocí programu se může uložit obsah paměti CMOS, 

tabulku rozdělení pevného disku apod. Po napadení počítače lze tyto informace 

zpětně obnovit a výrazně tak zjednodušit nápravu způsobených škod.

4.2.2  Metody odhalování virové nákazy a důležitost aktualizací

Moderní antivirový systém by měl využívat hned několik metod hledání virů a 

dalších forem infiltrace. Systémy pro lepší účinnost nabízí různé kombinace těchto 
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metod. Využití více metod detekce má za výsledek mnohem zvýšení pravděpodobnosti, 

že infiltrace počítače škodlivým softwarem bude úspěšně odhalena.

4.2.2.1 Scannování uložených souborů

Antivirové systémy používají pro detekci virů současně několik metod. První 

z nich je scannování dat uložených v počítači, při kterém jsou kódy obsažené 

v uložených souborech porovnávány s kódy uloženými v interní databázi antivirového 

programu23. Je-li kód v databázi shodný s nalezeným kódem viru, systém nález ohlásí 

(nebo provede jinou akci-zpravidla záleží na nastavení programu) Kontroluje se celý 

obsah nějakého souboru, nebo jen jeho část, nejčastěji začátek a konec souboru.

Scannování je spolehlivá antivirová ochrana, nevýhodou však je správná funkce 

podmíněná aktuálností virové databáze. 

4.2.2.2 Heuristická analýza

Další metodou odhalování infiltrace je heuristická analýza. V podstatě je to 

rozbor obsahu souborů z hlediska jejich naprogramování. Za podezřelý je v tímto 

způsobem detekce označen takový program, tedy spustitelný soubor,který se bude 

snažit otvírat jiné spustitelné soubory a zapisovat do nich. V tom případě program na 

takový nález upozorní a čeká na reakci uživatele. Typickým upozorněním na tuto 

událost je otevření okna se zprávou typu: „Soubor c:\xy může být zavirován neznámým 

virem“, ve které c:\ značí disk a umístění a xy jméno souboru a s nabídkou akcí, které 

mohou nález řešit (smazání souboru, jeho další testování, ignorování nálezu apod.). 

Tato metoda hledání virů dokáže odhalit i nové či dosud neznámé viry, tedy takové, 

které ještě nejsou zmíněny v databázi antivirového programu.

 Heuristická analýza však může chybně označit soubory, které jsou zcela v 

pořádku díky tomu, že vnitřní kód některého programu může být podobný kódu 

typickému pro vir. Záleží pak na některých okolnostech jako např. na zdroji programu, 

jeho nezávadnosti i po delší době používání (zda se v minulosti dotyčný program choval 

                                                
23 Databáze antivirového programu shromažďuje kódy, které obsahují známé viry. 
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podivně), zda antivir označil jako podezřelé i soubory, které tvoří jeden programový 

celek nebo označil více souborů v různých adresářích na disku atd. Heuristická analýza 

sice není 100% účinná, je to však velmi vhodný doplněk antiviru. 

4.2.2.3 Test integrity (kontrola změn)

Při testu integrity antivirový software porovnává některé informace o souborech 

s informacemi uloženými do databáze, především datovou velikost souboru s údajem o 

velikost naposledy zapsaným v databázi. Pokud se například změní velikost 

spustitelného souboru, u nějž nebyla provedena instalace novější verze, updatu nebo 

jiná uživatelem provedená úprava, je na místě předpoklad, že soubor může být 

infikován virem. Antivirem takovýto test využívá tak, že kontroluje soubory a všechny 

změněné soubory následně kontroluje scannováním.

  Bohužel ani test integrity není dokonale spolehlivý. Autor viru může například 

zjistit nebo odhadnout název databáze, souboru, kam se informace ukládají a této 

znalosti zneužít. Tato metoda sama o sobě viry nehledá, ale zkoumá, zda nějaký vir 

nezačal na disku působit. 

4.2.2.4 Rezidentní sledování

Některé antiviry používají techniku rezidentního sledování činnosti počítače. Při 

startu počítače se do operační paměti počítače RAM umístí rezidentní antivir a ten pak 

sleduje probíhající činnosti. Antivir běží v pozadí a při zjištění podezřelé aktivity (zápis 

do systémové oblasti disku, modifikace souborů s příponou EXE, COM apod.) upozorní 

na toto neobvyklé chování a čeká na reakci uživatele (záleží na druhu antiviru a jeho 

nastavení). Běh rezidentního programu běžně není uživatelem pozorovatelný a při 

dostatečné velikosti operační paměti ani nijak neovlivňuje běh a výkonnost počítače.

 Naopak při malé operační paměti počítače24 a umístění rezidentního driveru v základní 

paměti výrazně zpomalí rychlost práce počítače. Tato technika také nedokáže odhalit 

                                                
24 Např. 6 MB RAM–všechny moderní počítače však mají operační paměti několikanásobně více. 



- 37 -

tolik virů jako například klasický test scannováním. 

4.2.2.5 Aktualizace

V dřívější doby, kdy se viry šířily pomocí 3.5“ disket trvalo jejich významnější 

rozšíření (v případě že k němu vůbec došlo) několik měsíců nebo dokonce let. Situace 

se ale dramaticky změnila s masovým rozšířením Internetu. Zatímco před několika lety 

stačilo antivirový program (v případě že byl na počítači vůbec instalován) aktualizovat 

každých několik měsíců, dnes se nové viry,červi a ostatní škodlivý software šíří 

obrovskou rychlostí a společnosti vyrábějící antivirový software nemají šanci stíhat 

nové aktualizace řešící všechny nově nalezené problémy vydávat. 

Důležitým faktem je tedy to, že sebelepší antivirový systém nedokáže správně 

fungovat, není-li jeho databáze pravidelně aktualizována. Systém pravidelných (a 

častých) aktualizací by měl být součástí každého z nich.

4.2.3 Firewall

Firewall je zařízení sloužící k řízení a zabezpečení síťového provozu mezi sítěmi s 

různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně by se dal firewall popsat 

tak jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od 

sebe odděluje (např u domácího počítače kontroluje jeho připojení k Internetu). Tato 

pravidla historicky zahrnovala pouze identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou 

IP adresu) a zdrojový a cílový port. Pro dnešní firewally je toto ale nedostatečné. 

Současné verze firewallů pracují přinejmenším s informacemi o stavu spojení, znalostí 

kontrolovaných protokolů a případně i prvky IDS25. 

V souvislosti s firewally se lze často setkat s termínem „bezpečnostní politika 

firewallů“ Termínem bezpečnostní politika se nazývá určení a nastavení pravidel pro 

komunikaci. Zahrnuje pravidla komunikace mezi sítěmi, různá globální nastavení, 

instrukce pro vytváření šifrovaných připojení, vyhledávání možných útoků a 

                                                
25 IDS (intrusion detection systém) – systém detekce vniknutí.
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protokolových anomálií, autentizaci a někdy i autorizaci uživatelů a správu šířky 

přenosového pásma.

Existuje několik druhů firewallů. Podle způsobu fungování se dají zařadit do 

následujících kategorií:

 Paketové filtry

 Aplikační brány

 Stavové paketové filtry

 Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů a popř. kombinované 

s IDS

4.2.3.1 Paketový filtr

Filtrování paketů je nejstarší metoda, kterou firewally využívají a spočívá v 

užívání pravidel přesně uvádějících, z jaké adresy a z jakého portu na jakou adresu a 

jaký port může být doručen procházející paket, tj. kontrola se provádí na třetí a čtvrté 

vrstvě modelu síťové komunikace OSI26.

Velkou výhodou tohoto řešení je rychlost zpracování. Jedná se sice o řešení staaré 

několik let, i přes to se však stále používají na místech, kde není největší důraz kladen 

na  přesnost nebo důkladnější analýzu procházejících dat, ale spíše na vysokorychlostní 

přenos velkého množství dat.

Nízká úroveň kontroly procházejících spojení však zůstává nevýhodou. Je tomu 

tak zejména u složitějších protokolů (např. FTP27, video/audio streaming28,apod.), kdy 

tato metoda nejen nedostačuje ke kontrole vlastního spojení, ale pro umožnění takového 

spojení vyžaduje otevřít i porty a směry spojení, které mohou být využity jinými 

protokoly, než bezpečnostní správce zamýšlel povolit.

                                                
26 http://cs.wikipedia.org/wiki/OSI (ověřeno 15. května 2007)
27

http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP (ověřeno 10. května 2007)
28 Přehrávání audia nebo videa pomocí proudu dat z internetu
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Mezi typické představitele paketových filtrů patří ACL29 (Access Control Lists).

4.2.3.2 Aplikační brána

Jedná se o firewally, které na rozdíl od paketových filtrů zcela oddělují sítě, 

mezi které jsou postaveny jako ochrana. Běžně jsou nazývány Aplikační brány, nebo 

Proxy firewally. Veškerá komunikace přes aplikační bránu probíhá formou dvou spojení 

– klient (iniciátor spojení) se připojí na aplikační bránu (proxy), ta příchozí spojení 

zpracuje a na základě požadavku klienta otevře nové spojení k serveru, kde klientem je 

aplikační brána. Data, která aplikační brána dostane od serveru pak opět v původním 

spojení předá klientovi. Kontrola se provádí na sedmé (aplikační) vrstvě síťového 

modelu OSI (odtud název pro tento druh firewallu - aplikační brány).

Vedlejším efektem použití aplikačních brán je skutečnost, že server nevidí 

zdrojovou adresu klienta, který je původcem požadavku. Jako zdroj požadavku je 

uvedena vnější adresa aplikační brány. Aplikační brány tedy automaticky působí jako 

nástroje pro překlad adres (tuto funkci má i většina paketových filtrů).

Výhodou aplikačních bran je velmi dobré zabezpečení známých protokolů.

Významnou nevýhodou jsou vysoké nároky kladené na použitý hardware – aplikační 

brány nejsou schopny zpracovat takové množství spojení a rychlosti, jako paketové 

filtry (jejich výkonnost v tomto ohleduje mnohonásobně vyšší) a mají mnohem vyšší 

latenci30. Každý protokol také vyžaduje napsání specializované proxy, nebo využití tzv. 

generické proxy, která ale není bezpečnější než využití paketového filtru. Většina 

aplikačních bran proto uměla kontrolovat jen několik málo protokolů (obyčejně kolem 

deseti). Původní aplikační brány navíc vyžadovaly, aby klient uměl s aplikační branou 

komunikovat a nedokázaly spolehlivě  chránit svůj vlastní operační systém. Tyto 

nedostatky se s příchodem nových verzí postupně odstraňovaly, po nástupu stavových 

paketových filtrů se však vývoj většiny aplikačních bran zastavil a dnes se používají už 

jen ve velmi specializovaných nasazeních.

                                                
29 Acces control list je seznam oprávnění připojený k nějakému objektu.
30

Čas, za který data doputují do cílového místa
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4.2.3.3 Stavový paketový filtr

Stavové paketové filtry provádějí kontrolu paketů podobným způsobem jako 

jednoduché paketové filtry, navíc však ukládají informace o povolených spojeních, 

které pak využívají při rozhodování, zda procházející pakety patří do již povoleného 

spojení a tedy mohou být propuštěny, nebo zda se jedná o pakety z jiného spojení, které 

musí znovu projít rozhodovacím procesem. Tímto se urychluje zpracování paketů již 

povolených spojení. V pravidlech pro firewall pak stačí uvést jen směr navázání spojení 

a firewall je schopen samostatně povolit i odpovědní pakety a u známých protokolů i 

další spojení, která daný protokol používá. Například pro přenos pomocí FTP stačí 

nastavit pravidlo, ve kterém je klientu povoleno připojení na server pomocí FTP a 

protože se jedná o známý protokol, firewall sám povolí navázání řídícího spojení z 

klienta na port serveru č. 21, odpovědi z portu 21 serveru na klientem použitý zdrojový 

port a po příkazu, který vyžaduje přenos dat, povolí navázání datového spojení z portu 

20 serveru na klienta na port, který si klient se serverem dohodl v rámci řídícího 

spojení, a i odpovědní pakety z klienta zpět na port 20 serveru. Vylepšením proti 

předchozím verzím firewallů je i možnost vytvoření tzv. virtuálního stavu spojení pro 

bezstavové protokoly, jako např. UDP31 a ICMP32.

Největší výhodou stavových paketových filtrů je jejich vysoká rychlost, slušná 

úroveň zabezpečení a ve srovnání s výše zmíněnými aplikačními branami a 

jednoduchými paketovými filtry nesrovnatelně jednodušší konfigurace. Téměř se tak 

eliminuje nebezpečí chybného nastavení ze strany uživatele.

Zásadní nevýhodou je obecně nižší (stále však poměrně dobrá) úroveň 

bezpečnosti, než jakou nabízejí aplikační brány.

4.2.3.4 Stavový paketový filtr s kontrolou protokolů a IDS

Moderní filtry kromě informací o stavu spojení a schopnosti dynamicky otevírat 

porty pro řídící a datová spojení složitějších známých protokolů implementují funkci 

nejběžněji označovanou jako „Deep Inspection“ nebo „Application Intelligence“.

                                                
31 http://cs.wikipedia.org/wiki/UDP (ověřeno 11.května 2007)
32 http://cs.wikipedia.org/wiki/ICMP (ověřeno 11.května 2007)
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Tyto firewally kontrolují navázaná spojení až na úroveň korektnosti 

procházejících dat známých protokolů i aplikací. Mohou například zakázat přenos dat 

přes spojení pomocí protokolu http33, v němž objeví náznak toho, že se nejedná o 

požadavek na WWW server, ale tunelování jiného protokolu. Tohoto využívají 

například klienti P2P sítí (DC++, gnutella, eDonkey apod.).

Nejnověji se do firewallů integrují tzv. in-line IDS systémy. Tyto systémy 

pracují na podobném principu jako antivirové programy a pomocí databáze typických 

virových kódů a heuristické analýzy jsou schopny odhalit útok i ve zdánlivě 

nesouvisejících pokusech o spojení nebo uvnitř povolených spojení.

Výhodou  je vysoká úroveň kontroly bezpečnosti protokolů. Rychlost kontroly 

ve srovnání s aplikačními branami je sice vyšší, nicméně proti stavovým paketovým 

filtrům je rychlost třetinová až poloviční.

Tento typ firewallu spojuje velké množství funkcí. Tím se zvyšuje nebezpečí, že 

může obsahovat zneužitelnou chybu-jejich design je totiž velmi složitý.

4.2.4 Antispyware

K odhalení spywaru ve většině případů nestačí běžný antivirový program. 

Antispyware je program vytvořený speciálně pro odhalení přítomnosti spywaru 

v počítači a jeho odstranění. Nejznámějšími programy jsou například Ad-Aware34 od 

společnosti Lavasoft nebo Spybot-Search & Destroy35. V poslední době se začali 

vývojem antispywaru zabývat i společnosti dříve orientované pouze na antivirový 

software (AVG Anti-Spyware36).

Antispyware se spywarem bojuje dvěma základními způsoby :

1) Poskytuje ochranu proti instalaci spywaru v reálném čase. Tato ochrana je 

založena na podobném principu jako její obdoba u antivirových programů –

antispywarový program testuje všechna příchozí data (z Internetu, z počítačové 

                                                
33 http://cs.wikipedia.org/wiki/Http (ověřeno 15.května 2007)
34 http://www.lavasoft.com (ověřeno 15.května 2007)
35 http://www.safer-networking.org/ (ověřeno 15.května 2007)
36 http://www.grisoft.cz (ověřeno 1.května 2007)
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sítě apod.) na přítomnost spyaru a  brání )všem hrozbám, na které při těchto 

testech narazí.

2) Nabízí možnost detekce spywaru již v počítači nainstalovaného. Použití tohoto 

druhu antispywaru je pro uživatele jednodušší a tato jeho forma je i 

nejrozšířenější. Nabízí naplánování (jednou denně, jednou týdně apod.) scannů 

počítače na přítomnost spywaru. Testuje se obsah registru, soubory operačního 

systému, instalované programy, soubory cookie37. Po dokončení scannu program 

nabídne přehled všech nalezených hrozeb a nabídne uživateli možnosti dalšího 

postupu (zpravidla vymazání potencionálně škodlivých souborů či ignorace 

nalezených hrozeb)

Stejně jako v případě antivirového softwaru vyžaduje i antispyware pro svůj správný 

chod pravidelné aktualizace. Existují i antispywarové programy nespoléhající se pouze 

na aktualizované databáze, ale vyhledávající určité parametry chování a nastavení 

počítače (určité části registru systému Windows, nastavení internetového prohlížeče 

apod.). Díky tomu mohou nalézt i nové verze spywaru které ještě nebyly přidány do 

definic aktualizačních souborů. V případech podezřelého nálezu nabízí obdobný 

rozhodovací proces, jaký byl zmíněn výše.

4.2.5 Antispam

Spíše než o software zaměřený na likvidaci spamu se v tomto případě jedná o 

soubor technik, jejichž používání by mělo vést k omezení či eliminaci tohoto problému. 

První a nejdůležitější technikou je filtrace e-mailů klasifikovatelných jako spam 

nabízené jako základní služba u poskytovatelů e-mailových účtů (seznam.cz, 

centrum.cz). Pokud uživatel zakládá novou e-mailovou adresu, je vhodné vvybrat 

poskytovatele, který tuto službu nabízí. Pokud již využívá služeb poskytovatele, který 

filtraci nenabízí, je vhodné zvážit založení adresy nové u jiného. Pří správném nastavení 

této služby ze strany poskytovatele a ovšem také uživatele (kupříkladu doplňování 

                                                
37 http://cs.wikipedia.org/wiki/Cookies (ověřeno 16. května 2007)
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seznamu adres) je možné alespoň omezit množství příchozí elektronické pošty 

obsahující spam.  

4.2.6 Chování uživatele

Infiltraci se dá zabránit i způsobem chování uživatele při práci s přenosnými 

médii a hlavně při využívání prakticky všech internetových služeb. Dále je vhodné vždy 

používat poslední verze aktualizovaného softwaru a v případě omezené znalosti 

počítačové problematiky nezasahovat do bezpečnostního nastavení některých programů.
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5 Návrh řešení

Návrh sestává z jednotlivých kroků, jejichž kompletní realizace by měla výrazně 

zvýšit obranyschopnost počítačového vybavení brněnské pobočky firmy X&Y.

Nepředpokládá se napadení počítačů zevnitř, tedy ze strany zaměstnanců. Veškerá 

ochrana je tedy navržena pro zamezení infiltrace přicházející z okolí, tedy z Internetu.

Návrh je sestaven tak, aby představoval co nejjednodušší řešení, kladl co nejnižší  

nároky na obsluhu a údržbu použitého softwaru. Velmi důležitá je i minimalizace 

nákladů na případnou realizaci celého návrhu. 

5.1 Návrh softwarových řešení ochrany

5.1.1 Antivirový systém

Volba jednotného antivirového programu integrujícího i ochranu proti spywaru 

je hlavní součástí navrhovaného řešení ochrany proti škodlivému softwaru. Při volbě 

konkrétního produktu byl brán zřetel i na co nejjednodušší možnost integrování antiviru 

do již fungující počítačové sítě. Antivirový program je určen k instalaci na všechny 

počítače, pouze s vyjímkou serveru.

5.1.1.1 Výběr konkrétního produktu

Jako antivirový systém byl vybrán NOD32 od společnosti ESET. Měl by sloužit 

jako prostředek ochrany proti většině druhů infiltrací.

Důvodů k tomuto výběru bylo několik:

1) Snadná instalace. NOD32 nabízí velice jednoduchou a intuitivní instalaci. 

V případě řešení pod platformou Microsoft Windows lze vycházet ze tří scénářů 

instalace pro začátečníky až profesionály.
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2) Snadné a příjemné ovládání. Snaha o nabídku snadných způsobů ovládání ať už 

jde o grafické rozhraní či ovládání přes příkazový řádek. V případě řešení ESET 

NOD32 na platformě Windows je nabízena grafická nadstavba ESET NOD32 

Control Center, která sjednocuje veškeré součásti ESET NOD32 do jednoho 

místa.

3) Nízké zatížení výkonu počítačů. Antivir je známý vysokou rychlostí kontroly i 

na pomalejších strojích. Využívá inteligentní dynamickou cache (vyrovnávací 

paměť), která se snaží minimalizovat diskové operace a tím výrazně šetřit čas 

pro kontrolu daných souborů. Další šetření času je dáno způsobem, jakým jsou 

interně tříděny signatury apod. Vzhledem k optimalizaci kódu jsou řešení velice 

nenáročná i co se týče obsazení operační paměti procesy programu.

4) Ochrana i před novými a tedy neznámými kódy. Technologie ThreatSense® je 

pýchou společnosti ESET a tvoří jádro všech řešení od naší společnosti. Díky 

této technologii existuje velká pravděpodobnost, že budou naši zákazníci 

ochráněny i před dosud neznámou hrozbou (z pohledu aktuální virové 

aktualizace) v prvních hodinách od jejího vzniku.

5) Testování souborů před jejich volným vstupem do počítače. Rezidentní štíty jsou 

neustále v provozu a vykonávají automaticky kontrolu nad každým objektem, 

který vstupuje do PC (elektronická pošta, soubor...). Ve spojení s technologií 

ThreatSense® tak dokáže včas zastavit všechnu známou infiltraci, popřípadě i 

neznámou, pokud ji je schopna odhalit alespoň jedna z aktivních metod detekce 

- rozšířená heuristická analýza či generická detekce.

6) Automatické aktualizace. Důležitost aktualizací byla v této práci vyzdvihnuta již 

několikrát. Automaticky a pravidelně je kontrolováno, zda je k dispozici novější 

virová aktualizace a dle potřeby je stahuje. Společnost ESET vydává aktualizace 

i několikrát za den, v případě epidemie jsou patřičné aktualizace vydávány 

ihned, jakmile je to technicky možné.

Jako řešení je pro firmu nejvhodnější produkt ESET NOD32 Professional Edition.

NOD32 Professional Edition přidává ke všem zmíněným vlastnostem i nástroj pro 

centralizovanou aktualizaci. 
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5.1.1.2 Automatické centrální aktualizace

Zvolený produkt NOD32 Professional Edition umožňuje vykonávat aktualizace 

na všech počítačích z jednoho místa v síti. Toto řešení se díky předchozím zkušenostem, 

kdy k aktualiazci softwaru docházelo naprosto náhodně, či dokonce vůbec ukázalo jako 

optimální.

Jeden počítač, pro účely aktualizací nazvaný Mirror server (nejedná se o server, 

který řídí počítačovou síť ve firmě), bude stahovat aktualizace z Internetu a stanice tuto 

aktualizaci přebírat. Pro řešení je výhodnější nabízená varianta mirroru jako http serveru 

(ESET NOD32 obsahuje vlastní HTTP server). U této varianty slouží jeden počítač pro 

stažení aktualizace z Internetu a zároveň jako aktualizační server pro stanice v síti.

5.1.1.3 Jednotlivé moduly systému NOD32

Moduly, jejichž využití je návrhem předpokládáno:

 ThreatSense včetně rozšířené heuristické analýzy, antistealth technologie 

(detekce aktivních rootkitů) a detekce spyware / adware / riskware do všech 

modulů.

 Systémové ovladače pro moduly AMON, IMON a procesy nod32krn.exe (jádro) 

a nod32kui.exe (grafická nadstavba).

 Rezidentní štít AMON (on-access skener) sleduje nepřetržitě manipulaci se 

soubory a brání spuštění infikovaných souborů.

 Kontrola příchozí i odchozí elektronické pošty pomocí modulů IMON a EMON.

 Modul DMON – plug-in pro balík kancelářských programů – Microsoft Office. 

 Modul NOD32 pro jednorázovou kontrolu pevných disků.

 Modul zajišťující aktualizaci virové databáze Nabízí možnost definování dvou 

aktualizačních profilů pro mobilní uživatele s notebooky (aktualizace 

z lokálního serveru při připojení ve firmě / aktualizace ze serverů ESET pokud 

je notebook mimo LAN).

 Funkce Mirror pro vytvoření lokálního aktualizačního serveru.
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 Konfigurační editor. Umožňuje předdefinovat nastavení produktu a toto 

vyexportovat ve formátu .XML souboru. Zjednodušení instalace pomocí 

jednotného nastavení.

 Automatická údržba protokolů s událostmi (přehled zachycených infiltrací a 

chybových stavů) s vestavěným prohlížečem.

 Nástroj „Karanténa“. Možnost uložit infikovaný objekt před vymazáním nebo 

pokusem o léčení do karantény. Jde o zabezpečenou část disku, kde není možné 

infikované objekty ani omylem spustit. 

 Plánovač úloh. Automatické aktivace úloh v závislosti na časové podmínce 

Možnost spuštění jednorázové kontroly disku, automatické aktualizace 

(přednastaveno výrobcem), rychlé kontroly souborů zaváděných při startu PC 

((přednastaveno výrobcem) nebo externího programu. Vhodné je nastavit 

každodenní kontrolu disku v předem určenou hodinu (podle preferencí uživatelů 

počítačů).

Detailní informace a návody nastavení a instalace systému NOD32 jsou součástí 

dodávky, nebo dostupné ze stránek výrobce38. Využití těchto informací pomůže při 

instalaci a nastavení antivirového programu na jednotlivé počítače.

5.1.2 Antispyware

Běžně se jako antispyware používají velice rozšířené a zdarma stažitelné 

programy, jako Ad-Aware. Jejich volně stažitelné verze jsou však určeny pouze pro 

nekomerční využití.

Antispywarová ochrana je v tomto návrhu vyřešena společně s antivirovým 

softwarem. Antispyware je tedy, jak již bylo řečeno, součástí systému ESET Nod 32

5.1.3 Firewall

V současné době na serveru běží OG fireWall. Vzhledem ke skutečnosti, že 

internetové připojení je do stanic distribuováno právě přes server a tím pádem je 

                                                
38 http://www.esetsoftware.cz/down/NOD32_net.pdf  (ověřeno 20.května 2007)
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vyloučená možnost, že by příchozí data do kterékoliv ze stanic zůstala nefiltrována, 

odpadá nutnost instalovat firewall i na samotné stanice. Takové řešení by bylo zcela 

zbytečné  a jen by zvyšovalo náklady a zaměstnávalo stanice zbytečnými operacemi.

Firewall zakazuje veškerá připojení, krom dříve zmíněných portů a filtruje obsah 

paketů do serveru přicházejících. Odchozí data filtrována nejsou z důvodu, že 

nepředstavují žádné významné bezpečnostní riziko.

Nastavení firewallu vzdáleně zajišťuje firma, která firewall a server, instalovala. 

Doporučuji tedy vyžádat si od firmy pravidelné zasílání statistik fungování firewallu. Je 

sice možné sledovat nastavení a statistiky firewallu i zaměstnanci firmy X&Y, byla by 

to ale činnost vyžadující určitou odbornou znalosti – bylo by tedy nutné zajistit 

informovanost o této problematice.

5.1.4 Prohlížeč internetových stránek

Z internetových statistik39 vyplývá, že internetový prohlížeč Internet Explorer je 

v současnosti  trvale na prvním místě ve statistikách podílu prohlížečů. Používá jej 

téměř 60% uživatelů. Obecně však nebývá považován za nejbezpečnější. I z důvodu 

jeho největšího rozšíření je právě na jeho bezpečnostní díry zaměřeno nejvíce útoků. 

V současnosti panuje názor, že náhrada Internet Exploreru za jiný prohlížeč 

může přinést jisté zlepšení bezpečnostní situace. Díky níže popsaným vlastnostem a 

skutečnosti, že tato změna se nepromítne do celkových nákladů na pořízení ochrany 

(legální verzi prohlížeče Mozilla Firefox je možné zdarma stáhnout z Internetu),  je 

součástí návrhu přechod na prohlížeč internetových stránek Mozilla Firefox40v aktuální 

verzi 2.0.0.341. Prohlížeč Firefox bude nastaven jako výchozí prohlížeč internetových 

stránek.

Pozitivní vlastnosti prohlížeče Mozilla Firefox ovlivňující bezpečnost jeho používání:

                                                
39 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp (ověřeno 16. května 2007)
40 http://www.mozilla-europe.org (ověřeno 20. května 2007)
41 aktuálnost verze ke 20. květnu 2007
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 Blokování vyskakovacích oken - Firefox nechává kontrolu nad obsahem 

zobrazovaným stránkami v  rukou uživatele a blokuje obtěžující vyskakovací 

okna (vyskakovací okna neboli Pop-up42). Ta mohou v extrémních případech 

otevřít řetězovou reakci otevírání stále nových oken, která uživatel nestíhá 

zavírat a okna mohou zahltit celý výkon počítače. V tomto případě pomůže 

jedině restart systému. O zablokovaných oknech informuje pomocí informační 

lišty nebo ikony v pravém dolním rohu okna a nabízí volbu dalšího postupu 

(například povolení vyskakovacích oken pro některé konkrétní stránky).

 Ochrana proti podvodným stránkám – Pomáhá předejít ztrátě finančních 

informací a ochránit identitu uživatele před krádeží či zneužitím. Pokud uživatel 

navštíví podezřelou webovou stránku (spojitost s jevem označovaným jako 

“phishing”), Firefox uživatele varuje a pomůže pomocí vyhledávače najít 

skutečnou stránku, předlohu stránky podvodné

 Ochrana proti spyware - Firefox nedovolí webové stránce stáhnout, 

nainstalovat či spustit žádný program bez výslovného souhlasu uživatele. Při 

stahování či instalaci softwaru je uživatel vždy upozorněn.

 Vymazání důvěrných dat – Prohlížeč Mozilla Firefox nabízí možnost vymazat 

všechna důvěrná data (soubory cookies, uložená hesla a jiné přihlašovací údaje, 

historii navštívených stránek apod.), která se v prohlížeči uložila při prohlížení 

webu, pomocí jednoho klepnutí myší v nástroji “Vymazání důvěrných dat”. Po 

provedení této akce již není možné tato data znova získat, tím méně zneužít.

 Automatické aktualizace - Prohlížeč obsahuje aktualizační systém, který 

automaticky kontroluje používanou verzi programu a v případě, že uživatel má 

nainstalovanou jinou než poslední verzi, prohlížeč na tuto skutečnost upozorní, a 

nabídne možnost stáhnutí bezpečnostní aktualizace. Tyto bezpečnostní 

aktualizace jsou velmi malé (většinou 200KB - 700KB), obsahují pouze 

potřebná aktualizační data a umožňují rychlé stažení a automatickou instalaci. 

Systém automatických aktualizací poskytuje aktualizace pro Firefox na 

operačních systémech Windows, Mac OS X a Linux a to ve více než čtyřiceti 

jazycích.

                                                
42 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop-up (ověřeno 20. května 2007)
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Po instalaci se neztratí údaje uložené předchozím prohlížečem. Firefox s při prvním 

spuštění dokáže (v případě zájmu uživatele) přetáhnout historii navštívených stránek, 

údaje z formulářů i uložené přihlašovací údaje a hesla.

5.1.5 Klient elektronické pošty

Na tomto postu nebude provedena žádná změna. Je to mimo jiné i z důvodu 

potřeby uchování obsáhlého archivu starých e-mailových zpráv, které by nebyly v jiném 

klientu čitelné a provozovat dva různé klienty elektronické pošty se jeví jako nevýhodné 

a zbytečné. Kontrola příchozích zpráv na přítomnosti různých druhů infiltrace bude 

prováděna systémem NOD32.

Také bude doporučeno nepřidávat do seznamu e-mailových účtů účty soukromé 

(jejich kontrola může zprostředkována přes klienta společnosti poskytující adresu 

dostupného přes internetový prohlížeč), a to z důvodu nemožnosti zaručit, zda její 

poskytovatel filtruje zprávy a zamezuje doručení spamu .

Příchozí  i odchozí zprávy elektronické pošty v poštovním klientu Microsoft 

Outlook Express bude kontrolovat modul EMON, který je součástí NOD32.

5.1.6 Zálohování důležitých dokumentů

V případě, že by byla kterákoliv část systému prolomena a došlo k infiltraci, je 

z důvodu možné ztráty důležitých dat zajistit jejich zálohování. Nejedná se o prvek 

aktivní ochrany proti infiltraci, nýbrž o nástroj pro minimalizaci případných škod 

potencionální infiltrací způsobených. 

V případě firmy X&Y nelze v žádném případě hovořit o práci s velkým 

objemem dat. Investice do celopodnikového systému pro zálohování a replikaci dat by 

však byla vzhledem k množství dat, která je nutno zálohovat příliš vysoká. Opravdu 

důležité soubory je tedy vhodné zálohovat alternativním způsobem. 

K tomuto navrhuji využití USB harddisku, jež je již ve vlastnictví firmy. Do něj 

budou citlivá a důležitá data pravidelně nahrávána. Po vytvoření zálohy bude harddisk 

odpojen, čímž se zamezí jakémukoliv jeho napadení.
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Vhodná frekvence provádění záloh je každý den před koncem pracovní doby a 

to jen v případě, byly-li na důležitých dokumentech provedeny změny. Po prvotním 

vytvoření kopie dat se nepředpokládá, že by množství dalších záloh bylo vysoké. 

Mohou tedy být prováděny ručně (např. s pomocí průzkumníka v systému Windows) 

s využitím počítačové sítě. Nutné je pro tento účel nastavit sdílení USB harddisku pro 

jeho dostupnost ze všech stanic. Nastavení provede technik.

Za zálohu dat bude zodpovídat zaměstnanec, který s daty pracuje. Zálohovat je 

nutné veškerá data, jejichž případná ztráta by pro firmu byla zásadní. Konkrétní seznam 

dat určí vedoucí pobočky podle svých požadavků a podle konzultace s ostatními 

zaměstnanci. 

Bude vydána směrnice určující, jaká data mají být zálohována a jaká má být 

frekvence záloh (podle návrhu jednou denně, pokud vedoucí nestanoví jinak).

5.2 Další  činnosti a doporučení

5.2.1 Windows Update

Vzhledem k používání operačního systému je velmi vhodné pravidelně využívat 

služeb aktualizačního serveru Windows Update společnosti Microsoft. Služba je 

dostupná přes systém windows přes nabídku “Start”. Po Zvolení služby je otevřen 

internetový prohlížeč a uživatel je intuitivním způsobem naveden k výběru a instalaci 

updatů. Updaty řeší bezpečnostní problémy, které obsahuje samotný systém Windows a 

některých jeho další součásti (Windows Media Player apod.).

Jako první krok by měl být proveden veškerý nabízený update všech součástí 

systému Windows na všech stanicích, na kterých není v současnosti zapnutá funkce 

automatických updatů. Dalším krokem je nastavení (v menu Ovládací panely položka 

Automatické aktualizace) automatických aktualizací na každém počítači. Zjišťování 

automatických aktualizací bude nastaveno tak, aby bylo prováděno každý den v 10:00 

hod. ( doba, kdy je většina počítačů zapnutá, tedy aktualizace může proběhnout).
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5.2.2 Nastavení nástrojů sady Microsoft Office

Práce s programy z kancelářského balíku MS Office (Word, Excel, PowerPoint 

atd.) a dokumenty těmito programy vytvořenými  je velmi častá a jak už bylo zmíněno, 

právě těchto dokumentů se dá zneužít k infiltraci počítače. Toto nebezpečí představují

dříve zmíněné makroviry. 

Nebezpečím spojeným s makroviry se dá předejít správným nastavením 

programů patřících pod MS Office. Takovéto nastavení by mělo být výchozím 

nastavením při instalaci tohoto programového balíku, v analyzovaných počítačích se ale 

lze setkat i s nastavením jiným (zpravidla změněným samotnými uživateli).

Navrhované nastavení se dá shrnout do dvou jednoduchých činností:

1. Nastavení úrovně zabezpečení maker v aplikacích Word, Excel, PowerPoint 

nebo jiném dokumentu sady Office. V případě jiného nastavení je roveň 

zabezpečení maker nově nastavena jako „vysoká“43 a je zrušeno zaškrtnutí pole 

„Důvěřovat všem nainstalovaným doplňkům a šablonám“. Samotné nástroje 

sady Office nabízejí zabezpečení maker. Tímto nastavením se jejich účinnost 

maximalizuje.

2. Pravidelné stahování updatů. Update pro tyto programy není součástí 

Windows Update. Je dostupný z internetových stránek 

http://office.microsoft.com/officeupdate44. Tato činnost nebyla dosud provedena 

na žádném z počítačů. Je tedy potřebné první provedení updatu na všech 

počítačích a kontrola dostupnosti nových updatů ze zmíněných stránek alespoň 

jednou měsíčně.

Kontrolu dokumentů před jejich otevřením zajistí modul DMON – plug-in, který je 

součástí NOD32. Ověřuje otevírané dokumenty před výskytem makrovirů.

                                                
43

Nastavení přes nabídku po kliknutí na následující nabídky : „Nástroje“, „Možnosti“, „Zabezpečení“, 

„Zabezpečení maker“.
44 (Ověřeno 15.května 2007)



- 53 -

5.2.3 Vydání doporučení a poučení zaměstnanců firmy

Pro správný chod systému a pro rozšíření doporučení formulovaných  

v předchozích odstavcích mezi zaměstnance doporučuji sestavení materiálu, jež bude 

určen k přečtení všem zaměstnancům pracujícím s počítačovým vybavením. 

Zvažována bylo i omezení přístupu na určitou část internetového obsahu a 

WWW stránek. Tato omezení však často mohou zamezit přístupu i na „neškodlivý“ 

obsah Internetu a je faktem, že ze strany zaměstnanců nedochází k zneužívání 

internetového připojení pro vlastní potřeby. Proto nebylo takovéto řešení do návrhu 

zařazeno.

5.2.3.1 Školící kurz pro zaměstnance

Centra vzdělávání pořádají kurzy bezpečnosti pro uživatele PC s nejrůznější 

odbornou úrovní. Navrhuji jednorázové  zaškolení zaměstnanců do problematiky. Dále 

navrhuji po absolvování kurzu udržovat úroveň znalostí a seznamovat se s novými 

informacemi pomocí vhodné on-line e-learning aplikace. 

Organizací nabízející adekvátní kurzy je společnost AEC, spol. s r. o.. Nabízí jak  

kurz pro uživatele45, který je dobrým příkladem kurzu vhodného pro zaměstnance i 

vedením pobočky, tak kurz informační bezpečnosti pro manažery46.

Výběr konkrétního kurzu provede vedení firmy. Doporučené kurzy by měl 

nabídnout dostatek informací.

5.2.3.2 Zodpovědnost za budoucí chod součástí návrhu a dodržování zásad 

bezpečnosti.

Zodpovědným za provoz všech bezpečnostních součástí a chování zaměstnanců je 

nutné učinit vedoucího pobočky. Ten by měl navíc absolvovat specializovaný kurz 

informační bezpečnosti pro manažery. Jeho absolvování by mělo kromě základních 

                                                
45 http://www.aec.cz/index.php?id=513,0,0,1,0,0 (ověřeno 27. května 2007)
46 http://www.aec.cz/index.php?id=513,0,0,1,0,0 (ověřeno 27. května 2007)
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zásad informační bezpečnosti poskytnout potřebné podklady i pro problematiku jejího 

řízení.

V případě zjištění nedodržování zásad bezpečnosti či jejich úmyslného porušení 

doporučuji uvalení sankce v podobě, jakou uzná za vhodnou vedoucí pobočky. Není 

nutné přímo sestavovat přesné směrnice pro bezpečné používání počítačů. Po 

absolvování kurzu, který zaměstnancům předá informace, jejichž neznalost 

v současnosti vede k porušování zásad, se nepředpokládá zásadní vědomé porušování 

těchto zásad ze strany zaměstnanců. Takovéto chování je v nepříliš velkém kolektivu 

pobočky téměř vyloučené. 

Údržba a kontrola systému by měla být svěřena konkrétnímu zaměstnanci z řad 

techniků, podle zvážení jeho odbornosti a dovedností vedoucím pobočky.

5.3 Instalace

Instalace všech navržených součástí není složitá, a proto může být bez obav 

svěřena firmou zaměstnávaným servisním technikům, kteří problematiku informačních 

technologií pro účely takovéto instalace dostatečně ovládají.

Instalaci a provedení všech nastavení může vzhledem k povaze navrženého řešení 

proběhnout i postupně nebo v jednotlivých etapách, přičemž prvním krokem by mělo 

být odinstalování antivirových programů a jejich nahrazení NOD32 současně 

s nastavením http serveru pro distribuci aktualizací NOD32.

5.4 Kalkulace nákladů

Náklady jsou myšleny útraty spojené se zavedením všech částí tohoto návrhu. Při 

navrhování byl kladen důraz i na ekonomickou stránku problému. Řešení založené 

například na vytvoření komplexního systému ochrany pro všechny pobočky firmy 

spravovaného najatým administrátorem by jistě bylo kvalitnější a dost možná i 

účinnější. Takováto řešení jsou však pro firmu velikosti té, pro kterou byl návrh 

vytvořen naprosto zbytečná a náklady na její zavedení neopodstatněné.
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Návrh popsaný v této práci přináší jen nízké finanční nároky. Ty jsou sníženy i 

tím, že vše je s pomocí návodů dodaných výrobcem možné instalovat vlastními 

zaměstnanci firmy. 

Cena pořízení 10 licencí systému ESET NOD32 Proffesional Edition je 11 300 Kč bez 

DPH. Doba platnosti licence je 2 roky.

Cena kurzů pro zaměstnance závisí na výběru konkrétního kurzu vedením pobočky.

Případné další položky, jako náklady spojené se zaneprázdněním počítačů či plat 

zaměstnancům, kteří software nainstalují, nejsou v tomto případě směrodatné a nejsou 

tedy do kalkulace započítány.
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6 Závěr

V práci byly detailně popsány jednotlivé formy škodlivého softwaru a prostředky 

proti škodlivému softwaru bojující. Byly vysvětleny nejdůležitější metody odhalování 

infiltrací a jejich odstraňování. Teoretická část tedy slouží jako přehled škodlivých jevů 

a prostředků, se kterými se v praxi používání především k Internetu připojených 

počítačů lze setkat.

Byl analyzován stav prostředků zabezpečení proti nebezpečnému softwaru 

v brněnské pobočce firmy X&Y, spol. s.r.o.

Na základě zjištěných nedostatků a nedokonalostí byly navrhnuty jednotlivé kroky, 

jejichž úplné provedení výrazně zvýší úroveň ochrany proti škodlivému softwaru.  

Návrh sestává z využití stávajících prostředků, instalace některých nových a doporučení 

ohledně nastavení některých používaných programů.
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