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Abstrakt 

V bakalářské práci jsou popsány síťové útoky, které hrozí sítím a počítačům. Útoky jsou zaměřeny na 

operační systém Windows a jeho bezpečnostní chyby. Zároveň je cílem práce připravit podklady pro 

budoucí laboratorní cvičení volitelného předmětu Bezpečnost počítačových sítí, který je vyučován na 

Fakultě Informačních technologií Vysokého učení technologického v Brně. 

 

 

Abstract 

In this Bachelor thesis there are described network attacks which focus on network a computers 

issues. Attacks are aimed at operation system Windows and its security faults. The aim of this 

Bachelor thesis is also to prepare materials for lab of course called Security and Computer Networks, 

which is taught at the Faculty of Information Technology in the University of Technology in Brno. 
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1 Úvod 

Doba informačních technologií přináší spoustu pozitiv a lidská společnost si bez elektrotechniky již 

nedokáže představit normální život. Bohužel propojování počítačových sítí a vytváření obrovských 

informačních datových toků vytváří přirozené prostředí pro útočníky neboli hackery, kteří se stávají 

čím dál větší hrozbou. Čím se více rozšiřuje oblast, kde jsou informační technologie používány, tím 

se více odborníků zabývá jejich bezpečností.   

 Informační bezpečnost zahrnuje (podle [1]) tři důležité aspekty: bezpečnostní služby, 

bezpečnostní mechanismy a bezpečnostní útoky. Bezpečnostní služby mají jediný záměr a to zaručit 

bezpečnost informačního toku. Tyto služby se dělí podle hlediska, které zaručují důvěrnost, 

autentizaci, integritu, kontrolu přístupu, přístupnost a neodvolatelnost. Pro bezpečnou komunikaci je 

důležité tyto hlediska zajistit pomocí bezpečnostních mechanismů. Bohužel neexistuje mechanismus, 

který by zaručoval všechny služby najednou. Proto se využívají různé kryptografické techniky, které 

spojení co nejlépe zabezpečí. Posledním aspektem jsou bezpečnostní útoky, které výměnu informace 

znemožňují či do ní zasahují.  

 Má bakalářská práce je výhradně zaměřena právě na problematiku bezpečnostních útoků. V 

textu popisuji nejen jejich provedení, ale i jejich nebezpečnost a způsob obrany proti nim. Vybrané 

útoky jsem demonstrovala na videích a připravila jsem podklady pro budoucí laboratorní cvičení 

předmětu Bezpečnost počítačových sítí (dále IBS). Je důležité, aby si každý budoucí informatik 

uvědomoval, že pokrývání světa informačními technologiemi má i své stinné stránky a proto 

laboratoře by měly být doplněny o teoretický výklad. Studenti by si měli útoky nejen vyzkoušet, ale 

také pochopit jejich dopad na sítě či počítačové stanice. 
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2 Síťové útoky 

Tato kapitola je teoretickým úvodem do problematiky. V první části se věnuji možným rozdělením 

síťových útoků. Další podkapitoly detailněji popisují jednotlivé druhy útoků.  

2.1 Rozdělení síťových útoků 

Existuje řada síťových útoků, které byly zaznamenány během existence počítačových sítí a lze je 

rozdělit do čtyř základních kategorií (podle [2]).  

 Prvním druhem je přerušení (angl. interruption), který zasahuje přístupnost komunikace jejím 

přerušením či poškozením. Dalším je zachycení (angl. interception), které postihuje důvěrnost spojení 

neautorizovaným přidružením programu, počítače či člověka. Třetí způsob je modifikace (angl. 

modification) způsobující selhání integrity. Útočník se neautorizovaně přidruží ke komunikaci jako u 

zachycení, ale zároveň i pozmění data, která jsou přenášena. Pozice útočníka je známá pod názvem 

man-in-the-middle (zkráceně MITM). Poslední kategorií je padělání (angl. fabrication), což je útok na 

autentizaci, kdy se neautorizovaný člen tváří jako autorizovaný.  

 

Obrázek č. 2.1: Základní kategorie útoků 

Dalším používaným rozdělením je na útoky pasivní a aktivní. Odlišujeme je podle toho, zda útočník 

přímo zasahuje do komunikace. Při pasivním útoku jde jen o monitorování komunikace, přičemž 
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útočník ohrožuje důvěrnost dat. Aktivní napadení se vyznačuje přímým zásahem do síťového spojení. 

Napadá autenticitu, integritu a důvěrnost dat.  

 Snad posledním odlišujícím faktorem je, zda jsou to útoky vedené na blízko nebo na dálku. V 

tomto případě rozlišujeme, jestli je útočník přítomen přímo v lokální síti, která je napadena, nebo je 

přítomen vně sítě. Většina aktivních útoků předpokládá proniknutí útočníka do sítě, kde pak zahájí 

útok. Naopak pasivní útoky jsou představiteli napadení z vnějšku sítě, tedy z internetu. Proto většina 

útoků, která je demonstrována ve třetí kapitole, předpokládá umístění útočníka v rámci lokální sítě. 

 V práci naleznete popis útoků, které jsou zaměřeny na aktivní prvky počítačové sítě nebo na 

počítače, které jsou součástí takové sítě. Existuje ale i řada útoků, které v textu nejsou rozebrány. 

Patří mezi ně útoky na software, programový kód či web. Napadení takového typu lze zamezit 

příslušnými antivirovými a dalšími programy. 

2.2 Příklady pasivních útoků 

Síťová komunikace probíhá v několika různých vrstvách, ve kterých se používají různé 

předdefinované protokoly. Útočník využívá při útoku bezpečnostních chyb v těchto protokolech. Na 

obrázku č. 2.2 je znázorněn OSI a TCP/IP model, kde jsou vyznačeny jednotlivé vrstvy a protokoly, 

které se nejčastěji používají v rámci přenosu dat po síti. Útočník může vést útok po kterékoliv vrstvě 

a využít bezpečnostní trhliny jakéhokoliv protokolu. Proto je důležité pro obranu sítí a počítačů znát 

strukturu sítě a jednotlivé vrstvy komunikace, ve kterých je třeba zavést opatření.  

Obrázek č. 2.2: Model OSI, model TCP/IP, protokoly 

Pasivní útoky mají dvě stádia. V první části útoku útočník odposlechne komunikaci mezi dvěma i 

více subjekty a nashromáždí data. Informace o síti, které ho zajímají, jsou: doménová jména, síťové 

rozsahy, IP adresy počítačů sítě, TCP a UDP služby, které běží na systémech, architektura, přístupová 

práva, zda je použit detekční program (IDS), informace o systémech, MAC adresy počítačů a 
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síťových zařízení. Po sběru informací následuje jejich analýza a výběr útoku, což je rozebráno v další 

podkapitole 2.2.2. 

 V rámci operačního systému Windows je mnoho informací o počítačích a sítí volně 

dostupných. Dokonce systém obsahuje služby, které Vám tyto informace poskytnou. Jsou to 

například služby protokolu SMB a NetBIOS
1
. Následující text se zabývá běžně dostupnými zdroji 

informací, které může útočník využít k vyhledávání oběti útoku.  

2.2.1 Sběr informací o oběti 

Jak už jsem naznačila, velké množství informací o síti a počítačích v ní je přístupné z internetu. 

Každá počítačová síť i počítač jsou jednoznačně identifikovány v rámci internetu doménovým 

jménem a IP adresou. Síťové nastavení počítače či sítě lze získat snadno příkazem ipconfig či 

zjištěním nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. Avšak útočník nemá přístup k těmto 

datům, proto musí hledat informace dostupné zvenčí sítě.  

 Identifikátory, které jsem popsala výše, jsou jedinečné v rámci sítě a převody mezi nimi 

zajišťují DNS
2
 (angl. Domain Name System), což jsou servery, které na žádost převedou doménové 

jméno na IP adresu nebo naopak. Servery jsou hierarchicky uspořádány, proto pro zjištění jakého 

serveru se má uživatel dotázat na informace, je zapotřebí jiné služby. Služba, která Vám zjistí jméno 

příslušného serveru je systém WHOIS serverů. Existují i WHOIS vyhledávače jako je 

http://www.ripe.net/, kde po zadání IP adresy naleznete vše dostupné od doménového jména serveru 

až po vlastníka. RIPE je organizací, patřící mezi tzv. Regionální registrátory, kteří mají na starosti 

rozdělování IP adres v rámci regionu. Součástí této organizace je RIPE NCC, která je výkonným 

orgánem a rozděluje IP adresy v Evropě. Samozřejmě existují organizace, které tuto funkci plní na 

jiných kontinentech naší planety. Organizace jsou přehledně sepsány v tabulce č.2.1: 

Název organizace www stránka působiště 

APNIC www.apnic.net Asie, Tichomoří 

ARIN www.arin.net Amerika, část Afriky 

LACNIC www.lacnic.net Latinská Amerika, Karibik 

AfriNIC www.afrinic.net Afrika 

RIPE www.ripe.net 
Evropa, část Asie,  

Střední východ a horní polovina Afriky 

  

Tabulka č. 2.1: Regionální registrátoři 

Tyto registrátoři spadají pod kompetenci hlavního koordinátora činností spojených s internetem a to 

organizaci ICANN. Ta má na starosti přidělování doménových jmen, IP adres, parametrů protokolů a 

čísel portů v rámci celého světa. Dále zajišťuje funkčnost kořenových serverů DNS a internetu jako 

takového. Samozřejmě je dále členěna na jednotlivé úseky, které se o všechny tyto úkoly starají. 

 Po zadání IP adresy do vyhledávač RIPE.net se vypíšou všechny dostupné informace o této 

síti. Na obrázku č. 2.3 je vidět část výpisu pro IP adresu počítače, který je součástí vnitřní sítě kolejí 

na Vysokém učení technickém. 

                                                      
1
 http://datatracker.ietf.org/doc/draft-palanivelan-netbios-smb/ 

2
 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6195/ 
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Obrázek č. 2.3: Výpis na stránkách RIPE.net 

Tyto informace jsou volně dostupné. Stačí si vybrat firmu, která nás zajímá, a můžeme se dozvědět 

první informace o její lokální síti. Další služba přístupná tentokrát z příkazového řádku je v 

operačním systému Windows nazvána tracert. Pro výpis je zapotřebí znát doménové jméno cíle: 

tracert vutbr.cz 

Výpis obsahuje veškerá jména a adresy uzlů sítě, které paket prošel, než se dostal do cílového 

počítače. Tedy předposlední uzel je většinou uzel směrovače nebo firewallu, který si může útočník 

vybrat jako cíl svého útoku. Útočník tak pomocí běžně dostupných služeb vybere sítě, které by chtěl 

napadnout. Nyní je dobré provést skenování sítě a analýzu shromážděných dat. 
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2.2.2 Analýza nasbíraných informací, šifrovací schémata 

Existuje řada programů, které Vám práci ulehčí a informace o síti a počítačích v ní Vám poskytne 

doslova do několika minut. Mezi ně patří programy: netcat
3
, SuperScan

4
, WinScan

5
, WUPS

6
 či 

ScanLine
7
. Skenování sítě či počítače pomocí programu je dále podrobněji rozebráno v praktické 

části práce, konkrétně v podkapitole 3.1, kde je představen program Nmap – Zenmap (více [5]).  

 Informace, které tímto programem lze získat, musí útočník nejprve analyzovat. Z dat může 

vyčíst, které síťové služby se v rámci sítě používají a otestovat je, aby zjistil, kde bude nejlepší 

zaútočit. Jednoduché otestování síťových služeb je možné pomocí příkazu telnet, kdy zadáme 

doménové jméno a port, na který se chceme připojit (pro službu http je 80
8
, pro službu SMTP 25

9
, 

atd.): 

telnet 192.168.56.101 25 

Příkaz umožní komukoliv se připojit na port umožňující přes protokol SMTP
10

 posílání elektronické 

pošty. Je možné pomocí příkazu VRFY potvrdit existenci uživatelského jména a pomocí EXPN 

zobrazit skutečné adresy aliasů a poštovních konferencí. Proto je doporučeno službu SMTP 

nevyužívat a raději vypnout. Také je možné prohlédnout přístupnost FTP
11

 služeb. Nejjednodušší je 

přihlásit se pod anonymním uživatelem a zjistit, které ze složek sítě jsou volně dostupné. Příkazem 

otevírající FTP služby je: 

ftp ftp.neco.nekde.cz 

Poté stačí napsat jako uživatelské jméno anonymous. Server bude požadovat heslo v podobě emailu, 

který ale nemusí být nijak ověřován, takže útočník může napsat jakýkoliv smyšlený. Nejběžnější 

spuštěnou službou na počítačích s operačním systémem Windows je NetBIOS a to konkrétně NBNS, 

která překládá adresy počítačů na NetBIOS jména. Zjištění dostupných otevřených domén v okolí je 

jednoduché, stačí příkaz net view: 

net view /domain 

Výpis obsahuje všechny dostupné domény. Pro výpis počítačů v doméně lze použít příkaz: 

net view /domain:nazev_domeny 

Výpis obsahuje všechny počítače v doméně. Pro více informací je možné použít program nbtstat
12

 či 

nbtscan
13

, které vypíší veškeré dostupné informace o doménách, počítačích i prostředcích, které 

                                                      
3
 http://netcat.sourceforge.net/ 

4
 http://www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/superscan.aspx 

5
 http://www.acsw.com/ws1.html 

6
 http://ntsecurity.nu/toolbox/wups/ 

7
 http://www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/scanline.aspx 

8
 http://www.iana.org/assignments/port-numbers 

9
 http://www.iana.org/assignments/port-numbers 

10
 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc821/ 

11
 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc959/ 

12
 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc940106.aspx 

13
 http://www.inetcat.net/software/nbtscan.html 
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sdílejí. Mnohem nebezpečnější je program regdmp
14

, který dokáže vypsat obsahy registrů vzdálených 

systémů. V systémových registrech operačních systémů jsou informace o programech, jejich verzích 

a nastavení.  

 Posledním programem, který bych zmínila je Dumpsec,
15

 který funguje na stejné bázi jako 

předchozí program, ale má příjemné grafické rozhraní a hlavně je možné se přes něj připojit 

anonymně k počítači a získat jména uživatelů, jejich bezpečnostní zásady a práva. Tyto informace 

jsou velmi důležité při výběru útoku a zároveň útok značně ulehčí.  

 Na závěr výčtu služeb je nutné zmínit službu SNMP
16

, což je protokol určený pro správu a 

sledování síťových zařízení. Můžeme přes něj získat informace o běžících službách, jménech 

sdílených svazků, cestách ke sdíleným svazkům, komentáře k nim, uživatelská jména, jméno domény 

a další. Pro přehledné prohlížení dostupných informací existuje i program jménem IP Network 

Browser
17

, který funguje jako prohlížeč veškerých dat. Veškeré bezpečnostní trhliny služeb, které 

jsou zde popsány, můžeme zacelit tím, že využijeme IDS a IPS systému (v podkapitole 2.4) nebo 

služby jednoduše vypneme či omezíme. Samozřejmě existuje více metod a protokolů, kterých útočník 

může využít k analýze sítě. 

 Na základě analýzy se útočník rozhodne, jaký útok bude nejlepší použít. Některá data, která 

odposlechne v rámci komunikace, mohou být zašifrována. Analýza mu může pomoci zjistit, jakých 

šifrovacích schémat je v komunikaci použito a jakých útoků bude potřeba pro jejich prolomení. Na 

prolomení těchto schémat existuje několik způsobů útoků, kterými se nyní budu zabývat podrobněji. 

 Zásadním rozdílem mezi následujícími útoky je, jaké zprávy útočník získal při odposlechu 

komunikace. Zda tyto zprávy byly tzv. plaintext neboli čistý text nebo byly šifrovány a zda máme k 

sobě odpovídající zprávy nebo jen útržky komunikace. Následující případy jsou popsány podle [1].  

 Prvním případem je, kdy útočník luští zprávy pouze ze znalosti šifrované zprávy. Tento 

způsob se nazývá Ciphertext-only attack. Mnohem jednodušší pro útočníka je případ, kdy má k 

dispozici zašifrovaný text i otevřený text. Zde je dobré k prolomení použít útok zvaný Known-

plaintext attack. Chosen-plaintext attack je oproti předchozímu obohacen tím, že otevřený text, který 

máme k dispozici k zisku šifry, odpovídá textu zašifrovanému, což je prakticky ideální stav. U 

Adaptive chosen-plaintext attack se lze podle otevřeného textu a jemu odpovídajícímu zašifrovanému 

textu pokusit o šifrování jiných částí zprávy. Tedy lze zašifrovat více zpráv než v předchozím 

případě. Chosen-ciphertext attack je útok s možností výběru šifrovací zprávy, kdy útočník má k 

dispozici dešifrovací zařízení, ale nesmí jej porušit, aby se neznehodnotilo. Posledním způsobem je 

tzv. Adaptive chosen-ciphertext attack, kde útočník pošle jako v předchozím případě k dešifrování 

několik šifrovaných textů a výsledky využije k výběru dalších textů k dešifrování.  

2.3 Příklady aktivních útoků 

Aktivní útoky jsou útoky patřící do kategorií interruption, modification a fabrication (viz Obr. 2.1), 

které se liší činností útočníka. Ve většině případů se útočník snaží získat jemu užitečná data, narušit 

komunikaci mezi subjekty sítě či narušit chod některé ze stanic sítě. V jiných případech mu jde o 

krádež identity pro využívání prostředků oběti. Postavení agresora je u všech útoků kromě některých 

DoS útoků stejné. Jde o postavení Man-in-the-middle, tedy zařízení uprostřed komunikace. 

                                                      
14

 http://www.softpanorama.org/Windows/Registry/microsoft_registry_tools.shtml#RegDmp 

15
 http://www.systemtools.com/somarsoft/?somarsoft.com 

16
 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1157/ 

17
 http://www.solarwinds.com/products/toolsets/ip_network_browser.aspx 
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 Útočník tedy nashromáždil data  s pomocí pasivních útoků, vybral si vhodné cíle a jejich 

slabiny, kterých využije. Nyní se může rozhodnout, jakým způsobem oběť napadne. Nejčastější 

příklady aktivních útoků řazených podle kategorií jsou rozebrány v následujícím textu. 

2.3.1 Zachycení - útok Replay 

První z těchto kategorií je reprezentována útokem Replay. V tomto případě útočník zachytí data 

pasivně a později je použije k neoprávněné autorizaci. Data, která zachytí a později i odešle, nijak 

neupravuje. Takovému útoku nelze zabránit pouhým šifrováním komunikace. Je zapotřebí mít ve 

zprávách časovou značku nebo pořadové číslo zprávy v komunikaci. Díky tomu bude jasné, jestli tato 

zpráva byla rozesílána několikrát nebo s podezřelým zpožděním. Samozřejmě označení musí být silně 

zašifrováno, aby útočník jeho změnou nemohl zprávy využít.  

 Napadení tohoto typu nemusí být využito pouze pro narušení komunikace, ale mohou být 

takto zasaženy i webové aplikace zabývající se například finančními transakcemi. Útočníkovi stačí 

zachytit zprávu typu: Převedení částky z účtu na jiný účet. Zde se přímo nabízí jiný typ útoku a to 

Modifikace zprávy, který je často použit právě s verzí Replay.  

2.3.2 Modifikace zprávy 

Představitel kategorie Modifikace nese název Modifikace zprávy (angl. Modification of message), 

kdy obsah nasbíraných zpráv je změněn, tak aby byl útočník neoprávněně autorizován nebo 

komunikace byla jinak narušena. Přímo navazuje na předchozí typ Replay útoku. Útočník opět 

naslouchá komunikaci, ale odposlechnuté zprávy před posláním mění tak, aby byl cílem mylně 

považován za legitimního účastníka komunikace. Tomuto typu útoku lze zabránit pouze silným 

zašifrováním komunikace tak, aby útočník nebyl schopen zprávu pozměnit. ARP spoofing nebo Port 

Stealing, které jsou blíže rozebrány v podkapitole 3.3 a 3.4, představují tento typ útoku.  

2.3.3 Maškaráda 

Konečně posledním druhem je Padělání. Představuje ho útok Maškaráda (angl. Masquerade). Útočník 

předstírá, že je někým jiným, čehož využije k falešné autorizaci. Obvykle používá krádeže hesel oběti 

nebo otevřených spojení, které nedbalý uživatel nechal volně přístupné svým spolupracovníkům. Tyto 

útoky jsou těžko detekovatelné. Většina monitorovacích programů, které se snaží odhalit podobné 

typy útoků, sleduje odchylky chování uživatele při připojení. Jinými slovy, zda se nesnaží o nějakou 

podezřelou činnost.  

 Rozdíl mezi útokem Maškaráda a Modifikace zprávy je v tom, že u Modifikace je použita 

zpráva z odposlechu, tedy útočník vstupuje cíleně do komunikace a přesvědčuje cíl, že je účastníkem. 

Prakticky ukradne identitu oběti. Útok Maškaráda můžeme označit za vypůjčení identity a to díky 

ukradeným heslům. Útočník pouze využije přístupu oběti. Pro zamezení takového útoku je důležité, 

aby uživatel nenechával otevřená spojení a po každé spojení úplně uzavřel. Dalším možnou metodou 

obrany je použití silných hesel, které budou dostatečně složitá a dlouhá tak, aby je nebylo lehké zjistit 

jednoduchým slovníkovým útokem.  
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2.3.4 DoS útok 

Posledním aktivním útokem, který není typickým reprezentantem žádné z výše uvedených kategorií 

je Denial of service (zkráceně DoS). Což je útok, který zneužívá služby systému a brání v jejich 

používání. Oproti předešlým útokům se útočník nesnaží o získání dat nebo zneužití uživatelských 

účtů v systému, ale pokouší se o narušení komunikace či znemožnění účastníku komunikace používat 

síťových služeb. Zneužívají pro tento účel bezpečnostních děr v protokolech využívaných v 

komunikaci. Pokud útočník pošle cíli špatně naformátovaný paket, může docílit až zamrznutí celého 

systému. Příklad útoku, který je blíže rozebrán v podkapitole 3.2, využívá bezpečnostní chyby v 

protokolu NetBIOS. Dalším ze způsobů, jak dociluje omezení služeb, je záplava komunikačního 

kanálu mnoha pakety (naznačeno na obrázku č. 2.4).  

 

 

Obrázek č. 

2.4: DoS útok 

Napadený počítač postupně vyčerpá své zdroje a není už schopen obsloužit nároky svých uživatelů. 

Zde bych připomněla, že mezi routery je komunikace méně náchylná na množství přenesených dat. 

Proto je komunikace zahlcena až u oběti. Tato forma útoku se vyvinula v podtyp DDoS 

(distribuovaný DoS), kde jsou pakety rozesílány do zasaženého cíle z několika internetových 

"zombie" (název převzat z [4]), čímž se umožnilo s relativně nízkými nároky napáchat maximum 

škod. Obrana proti těmto útokům je složitá. V zásadě je důležité nepoužívat protokolů a služeb, které 

obsahují tyto bezpečnostní nedostatky. Pokud je nevyhnutelné jejich použití, tak je důležité sledovat 

síťový provoz a snažit se jej omezit všemi možnými prostředky. Například zamezit neznámým IP 

adresám přístup k nim. Následuje rozbor některých z nejznámějších DoS útoků (podle [7]). 

ICMP flood 

Jedná se o jeden z představitelů tzv. záplavových útoků (název převzat z [7]), které zahlcují 

komunikaci oběti. V tomto případě se využívá paketů ICMP
18

 echo. Tyto pakety může vytvořit 

útočník tak velké, že komunikační linka oběti se zahltí a nebude moci přijímat další pakety. Pokud 

navíc zfalšujeme IP adresu odesílatele, paket oběti přijde dvakrát. ICMP pakety totiž zasílají na tento 

požadavek i odpověď a to ve stejném objemu jako původní paket. Podobnými útoky jsou UDP flood 

a TCP flood, které využívají bezpečnostních nedostatků UDP a TCP. Mezi podobné útoky řadíme 

spamování a emailové bomby, které zahlcují emailové schránky uživatelů. 

 

 

 

                                                      
18

 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc792/ 
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Teardrop 

Útok Teardrop využívá bezpečnostní chyby, která dnes již neexistuje, avšak stále je známa. Útočník 

zneužíval toho, že některé systémy nedokázaly reagovat na špatně fragmentovanou zprávu IP. Pokud 

IP zpráva je dlouhá tak, že ji nelze poslat najednou, přistoupí systém k fragmentaci neboli rozdělení 

zprávy. Na obrázku číslo 2.5 je znázorněn postup při útoku.  

 Při normální fragmentaci zprávy se tělo zprávy rozdělilo na stejně velké části a ty pak spolu s 

hlavičkou byly posílány cíli. Při napadení typu Teardrop byl první fragment větší než druhý. Tedy 

zpráva v druhém fragmentu překrývala první fragment. Při příjmu zprávy se po nastavení offset u 

špatně fragmentované zprávy objevil offset záporný (zasahoval do zprávy, která již byla načtena v 

cache paměti). Systém se s touto situací vyrovnal tak, že záporný offset převedl na obrovské kladné 

číslo, které způsobilo selhání systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2.5: Útok Teardrop 

SYN flood 

Napadení SYN flood zneužívá bezpečnostní trhliny při vytváření TCP spojení. TCP spojení je 

komunikací, kde, na rozdíl od UDP, je navázáno oboustranné spojení využívající synchronních 

značek pro bezpečné připojení. Toto opatření má zamezit ztrátě paketů. Před vznikem spojení je třeba 

jej ustanovit. Nejdříve počítač, který se chce připojit k jinému zařízení (např. server), pošle cíli SYN 

paket. Tento paket obsahuje požadavek o připojení a synchronní sekvenční čísla, které se poté využijí 

pro označení paketů. Na požadavek zařízení odpoví paketem SYN+ACK, který obsahuje část SYN se 

synchronizačními čísly a část ACK potvrzující připojení. Na tuto zprávu počítač odpovídá paketem 

ACK, jenž značí ustanovení spojení a že vše proběhlo v pořádku. Poté je již komunikace připravena 

pro datový tok.   
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Obrázek č. 2.6: TCP spojení 

Útok spočívá v tom, že útočník zašle cíli několik SYN paketů žádajících o vytvoření spojení. Oběť 

alokuje prostředky pro komunikaci a zašle SYN+ACK. Jenže útočník již neodpovídá. Oběť má 

implicitně nastaveno v takovém případě poslat odpověď znovu a vyčkávat. Teprve po dalším čekání 

může alokované prostředky uvolnit. Pokud útočník zašle mnoho požadavků, tak oběť není už schopna 

přijímat další požadavky a je nedostupná. Dnes je možné se bránit útoku pomocí SYN a RST cookie, 

které brání přeplnění zařízení SYN požadavky. 

Ping of death 

Ping of death je opět jako Teardrop útok zastaralý, který dnes již nelze použít. Zneužíval také 

nedostatku IP datagramů. Dříve se mnoho systémů nedokázalo vyrovnat s IP datagramem a tedy s 

pingem větším než 65535 bajtů. Samozřejmě při tvorbě zprávy byla maximální velikost paketu 

ošetřena. Útočník využíval toho, že zprávy šlo zaslat i ve fragmentovaném stavu. Vytvořil 

fragmentovanou zprávu s obrovskou velikostí. Oběti při sestavování zaslané zprávy „přetekla“ paměť 

(většinou zásobník) a došlo k pádu systému. Dnes je nasazena kontrola při sestavování paketu z 

jednotlivých částí, proto je útok nepoužitelný. 

Reflektivní útoky 

Pojem reflektivní útoky značí celou kategorii DoS útoků, které se vyznačují tím, že mají neznámého 

pachatele. Útočník totiž využívá k útoku prostředníků (počítačů, směrovačů) a není tedy možné zjistit 

zdroj útoku. Nejznámějším a nejstarším představitelem kategorie je Smurf, což je varianta ICMP 

flood. Jde tedy o útok zneužívající ICMP echo požadavek (ping). Útočník pomocí prostředníka zašle 

mnoho těchto požadavků s falšovanou zdrojovou adresou oběti a zahltí paměťový prostor oběti. 

Zesilující útoky 

Jde o variantu předchozích útoků. Útoky se během cesty od útočníka přes prostředníka k oběti zesílí. 

Představitelem je starší útok Fraggle, který zneužívá protokolu UDP a služeb Echo a Chargen. 
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Nechtěné útoky 

Poslední lehce kontroverzní kategorií jsou DoS útoky nechtěné (anglicky unintentional). Patří sem 

případy, kdy obrovské servery (internetové zprávy apod.) odkazují na použité zdroje, kterých využili. 

Tyto zdroje jsou malé servery, které nejsou stavěny pro velký síťový provoz. Proto je jejich linka 

brzy zahlcena a stanou se nedostupnými až na několik dní. 

2.4 Nedemonstrované síťové útoky 

V této podkapitole představím několik druhů útoků, které nejsou demonstrovány v kapitole 3, ale 

využívají stejných postupů a jsou neméně významné. Patří mezi napadení, která se využívají k 

odposlechu komunikace. Aby útočník mohl získat cenné informace o dění v síti, je pro něj nutné 

dostat se do tzv. man-in-the-middle postavení. Toto postavení je znázorněné u kategorií aktivních 

útoků v obrázku č. 2.1. Útočník při něm stojí mezi dvěma síťovými zařízeními a naslouchá datovým 

tokům mezi nimi. Může se jednat o komunikaci mezi počítači nebo i mezi počítačem a síťovou 

bránou či přepínačem. Následující text vychází z [6]. 

DHCP spoofing 

Protokol DHCP přiděluje síťovým zařízením IP adresy. Používá k tomu DHCP serverů, kterých může 

být v rámci sítě více. Při přihlášení zařízení do systému vznese zařízení požadavek o ohlášení DHCP 

serverů. Ten nejrychlejší z nich potom podá informace o síťové bráně (anglicky gateway) a IP adrese 

zařízení. V rámci útoku vytvoříme vlastní DHCP server, který IP adrese poskytne své informace a tím 

se dostane do Man-in-the-middle postavení (naznačeno na obrázku č. 2.7). Následně může bez 

problémů odposlouchávat komunikaci. Tento útok je možné provést za pomoci programu Ettercap
19

 

(viz. podkapitola 3.4). 

Obrázek č. 2.7: DHCP spoofing 

 

 

                                                      
19

 http://ettercap.sourceforge.net/ 
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ICMP Redirect 

ICMP Redirect je zpráva, kterou zasílá síťová brána, pokud zjistí, že počítač posílá pakety, které by 

bylo výhodnější (kratší cesta) posílat přes jinou síťovou bránu. Útočníkovi stačí zasílat falešné zprávy 

o výhodnější cestě přes jeho falešnou gateway a dostane se tak během pár sekund do Man-in-the-

middle postavení pro odposlech veškeré komunikace pocházející od napadeného počítače. 

Automatizovaný útok je možný opět pomocí programu Ettercap (viz. podkapitola 3.4) 

MAC Flooding 

Zde jde o útok vzdáleně podobný Port stealingu (viz podkapitola 3.4), využívá totiž také skutečnosti, 

že přepínač (síťové zařízení, viz podkapitola 3.4) si uchovává informace o připojených zařízeních v 

CAM tabulce. Tato tabulka má své paměťové hranice a toho je využito při napadení. Útočník zaplní 

CAM tabulku tím, že odesílá patřičně upravené pakety. Pro útok zasahující všechny přepínače v okolí 

jsou zdrojové a cílové adresy v paketu generovány náhodně. Druhým způsobem je vyplnění cílové 

adresy na adresu útočníka a zdrojová adresa je generována náhodně. Tento způsob je oproti prvnímu 

výhodnější v tom, že je hůř detekovatelný, avšak nemá tak velké následky. Opět je možné využít 

programu Ettercap. 

DNS spoofing 

V podkapitole 2.2.1 jsem již zmínila o DNS. Jedná se tedy o systém, který překládá doménová jména 

na IP adresy. Útočník se v tomto útoku pokusí o podvržení odpovědi od DNS serveru na požadavek 

přeložení doménového jména na IP adresu zadaný obětí. Informace, které je potřeba získat pro 

provedení útoku, jsou: IP adresa DNS serveru (v rámci LAN je stejná pro všechny počítače, útok 

zvenčí sítě by byl obtížnější), doménu, na kterou se oběť ptá, port, ze kterého se DNS Resolver (na 

straně oběti) ptá a pořadové ID číslo (podle něj se páruje dotaz a odpověď). Samozřejmě na 

generování falešné odpovědi je důležité znát, které z položek DNS Resolver skutečně požaduje, aby 

útočníkovu odpověď považoval za legitimní. Poslední důležitou věcí je, aby zpráva podvržená došla k 

žadateli dřív než ta skutečná. To může útočník zajistit prodloužením odezvy u pravého DNS serveru.  

Downgrade attack 

Útoků, které zneužívají různých verzí protokolu, je několik. Nejznámější útoky jsou proti protokolu 

SSH, IPSec a PPTP. Ve všech případech stačí oběti vnutit, aby používala nezabezpečené připojení, 

které je možné v nižší verzi protokolu. SSH je komunikační protokol, který využívá šifrování 

komunikace a autentizace obou účastníků komunikace. U SSH se útok projevuje jako výměna 

zabezpečené verze 2 za 1, u které komunikace mezi serverem a klientem není tolik zabezpečena.  

 U IPSec jde o oklamání oběti, že nelze použít toto bezpečnostní rozšíření protokolu IP a na 

místo šifrované a autentizované komunikace oběť použije starou nezabezpečenou cestu.  

 Poslední protokol PPTP spojení mezi zařízeními ověřuje pomocí autentizačních metod 

Microsoft MSCHAP-v2 nebo EAP-TLS, avšak útočník způsobí, že tyto metody nejsou použity vůbec 

a nebo jsou použity jejich slabší předchůdci PAP, MSCHAP V1. 

SSL attack 

Protokol SSL zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi serverem a klientem a to přímo pro šifrování dat 

přenášených jinými aplikačními protokoly jako jsou FTP, HTTP a SMTP. Pro ověření uživatelů 

používají silnou autentizaci využívající certifikáty. Certifikát lze vytvořit, ale aby byl důvěryhodný, je 
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nutné jej podepsat certifikační autoritou. Její podpis není nic jiného než hash neboli řetězec vytvořený 

hashovací funkcí, který je zašifrován klíčem autority a přiložen k našemu certifikátu.  

 Proniknutí do takové komunikace lze jedině tím, že nejdříve klienta přesměruje jiným útokem 

(např. DNS spoofing) na útočníkův počítač. Poté bude komunikace mezi serverem a klientem 

probíhat přes útočníka a ten pro obelhání klienta použije certifikát speciálně upravený tak, aby 

připomínal certifikát serveru. Mezi klientem a útočníkem a mezi útočníkem a serverem probíhá v 

obou případech SSL spojení (postavení je naznačeno na obrázku č. 2.8). 

 

 

Obrázek č. 2.8: SSL attack 

 

HTTPS Redirection      

Tento útok využívá několika napadení najednou. Využívá přihlášení k šifrované komunikaci přes 

webové stránky. Nejdříve si útočník musí připravit kopii přihlašovací stránky, kterou umístí na svůj 

server. Kopii musí samozřejmě upravit tak, aby přihlašovací formulář byl směrován na původní 

stránku, aby oběť neodhalila útok. Jediným rozdílem oproti původní stránce bude, že komunikace 

neprobíhá na falešné stránce přes HTTPS
20

.  

 HTTPS je vylepšenou verzí HTTP protokolu a umožňuje bezpečnou komunikaci mezi 

webovým klientem a serverem, která je chráněna před odposlechem. Po vytvoření falešného 

přihlašovacího formuláře je nutné oběť nasměrovat na útočníkovu stránku, což lze například DNS 

spoofingem. Oběť pak při vyplňování formuláře netuší, že je odposlouchávána. Možnosti odposlechu 

jsou různé. Útočník může naslouchat komunikaci mezi svou stránkou a pravou nebo si napsat skript, 

který data před odesláním pošle i útočníkovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2818/ 
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2.5 Obrana proti síťovým útokům 

K odražení síťových útoků existuje řada metod. Většina technik je přímo zaměřena na konkrétní útok, 

kterému zabraňují. Proto ve 3. kapitole práce je u každého útoku vložen odstavec zabývající se 

ochranou počítače proti konkrétnímu bezpečnostnímu nedostatku. Mnoho uživatelů se mylně 

domnívá, že firewall integrovaný operačním systémem stačí k ochraně počítače či lokální sítě. 

Bohužel tyto prostředky zamezí jen nepatrné množině možných napadení. Naštěstí existuje spousta 

programů pro ochranu počítače. V této podkapitole naleznete informace o programech IDS a IPS, 

které jsou výjimečné v tom, že detekují a zabraňují celé řadě útoků (tedy nespecializují se jen na 

některé) a to na hlubší úrovni než běžné firewally. 

2.5.1 IDS systémy 

Zkratka IDS znamená Intrusion Detection System, jedná se tedy o systémy, které detekují průnik do 

sítě (podle [1]). Průnikem může být pouze pasivní útok v podobě skenování počítače nebo aktivní 

útok, který již napáchá nějaké škody. Systémy mohou detekovat neoprávněné přístupy ke zdrojům, 

neoprávněné změny zdrojů, DoS útoky typu odeslání velkého množství paketů nebo využití 

zranitelných částí (např. přetečení vyrovnávací paměti) a některé útoky na webové aplikace. Docilují 

toho tak, že naslouchají komunikaci na určitém portu a zároveň si ukládají záznam. Následně 

využívají techniky pro vyhledávání podezřelé činnosti, zjišťování směrové nesrovnalosti (paket, který 

přišel z internetu je zaslán pod adresou místní sítě) apod. Nejznámějším a nejpoužívanějším IDS 

napříč operačními systémy je Snort
21

 od Marty Roesche. Ve Windows je používán v grafickém 

prostředí IDScenter
22

.  

2.5.2 IPS systémy 

Na rozdíl od IDS se tyto systémy zabývají i tzv. Prevention, tedy prevencí. Systém útoky detekuje a 

následně se jim snaží předcházet. Většina programů funguje jako filtr, který zabraňuje podezřelým 

průnikům do sítě. Avšak nejčastější definice zní (podle [8]), že jsou to zařízení, která za provozu 

detekují útoky a předchází jim pomocí aplikační firewall vrstvy. Dají se rozdělit na dva druhy a to 

HIPS a NIPS. NIPS jsou zaměřeny na detekci a prevenci útoků ve chvíli, kdy ještě není povolen 

přístup do sítě. Tedy chrání lokální síť jako takovou. HIPS brání útokům na jednotlivé stanice. Brání 

tak útočníkovi ke vstupu do samotných počítačů. Dále lze odlišit IPS podle toho, zda jsou to 

samostatná zařízení a nebo jsou integrovaná do jiných produktů. Existuje již celá řada programů, 

které jsou volně či za poplatek dostupné. Příkladem podporovaným ve Windows je Cisco Security 

Agent
23

 od firmy Cisco nebo Entercept
24

 od firmy McAfee. 

 

 

 

                                                      
21

 http://www.snort.org/ 

22
 http://www.engagesecurity.com/products/idscenter/ 

23
 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/index.html 

24
 http://www.enercept.com/ 
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3 Demonstrace síťových útoků 

V této kapitole naleznete teoretické úvody k laboratorním cvičením, kde vysvětluji dopady i způsoby 

obrany proti síťovým útokům, které demonstruji ve videích. K podkladům ke cvičením patří i návody, 

které naleznete spolu s videi v příloze bakalářské práce. Obojí je v takovém formátu, aby je bylo 

možno sdílet v e-learningovém prostředí či na WWW stránkách. V těchto dokumentech studenti 

naleznou pouze pokyny jak útok provést. Teoretický výklad by měl být obsažen ve výkladu 

vyučujícího, který dohlíží na práci. Útoky byly provedeny na virtuální síť vytvořenou v programu 

Oracle VM VirtualBox
25

. Tato síť byla tvořena virtuálními počítači Server a Počítač, na kterých byl 

nainstalován operační systém Windows XP. Jejich IP adresy v lokální virtuální síti jsou vypsány v 

tabulce č. 3.1: 

Počítač IP adresa 

Server 192.168.56.101 

Počítač 192.168.56.102 

Tabulka č.3.1: Síťové nastavení virtuálních počítačů 

Dále byl Server připojen k síti internet a toto připojení poskytoval přes lokální virtuální síť i Počítači. 

Stanice, na které běžela virtuální síť, představovala útočníka a byl na ní nainstalován operační systém 

Windows Vista. Postavení jednotlivých účastníků je vždy naznačeno v protokolu útoku i zde u 

jednotlivých podkapitol. 

3.1 Skenování a útok na síťové služby 

První demonstrační úloha se zabývá tím, jak útočník postupuje při hledání oběti a poté následuje 

ukázka zneužití služeb protokolu SMB
26

. 

3.1.1 Skenování stanice 

Před útokem je nejdůležitější si vybrat správný cíl a tím se zabývá první z demonstračních videí, která 

jsem vytvořila. Cíl je třeba prozkoumat a nalézt jeho slabiny. K tomuto účelu existuje řada 

skenovacích programů. Jedním z nich je program Nmap, který v prostředí operačního systému 

Windows využívá grafického rozhraní Zenmap.  

 Pomocí něj je možné lehce získat dostupné informace o jakékoliv stanici či síti a to pomocí IP 

adresy. K tomuto účelu slouží v programu několik profilů tedy možností skenování (viz obr. 3.1). 

Dostupné informace, které lze takto zjistit, jsou u stanic: otevřené porty, síť a síťové jméno počítače, 

umístění stanice v rámci sítě a další. Taktéž je možné zjistit v případě skenování serveru informace o 

rozložení počítačů v síti. Podrobný návod k programu je možné nalézt na [5].  

V demonstrovaném útoku jsem použila profilu "Intense scan, all TCP ports", který nejdříve 

skenuje všechny TCP porty, poté provede detekci operačního systému a jeho verze a ukončí vše 

skenováním pomocí skriptu a využitím traceroute (viz 2.2.1 program tracert). Cílem útoku byl 

Počítač, tedy počítač s IP adresou 192.168.56.102. Z výpisu programu bylo patrné, že tato stanice 

                                                      
25

 http://www.virtualbox.org/ 

26
 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1001/ 
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využívá nezabezpečených portů 139 a 445, které naznačovali využití SMB protokolu, čehož bylo 

využito v následujícím napadení.  

 Program využívá toho, že řada síťových protokolů v rámci komunikace informují o stavu sítě 

či dostupných sdílených prostředcích. Obranou proti těmto bezpečnostním dírám je v první řadě 

dobře nastavený firewall a minimalizace použití nezabezpečených síťových služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.1: Ukázka prostředí programu Nmap - Zenmap 

3.1.2 Útok na síťové služby 

Jak jsem naznačila v předcházejícím textu, síťové služby mohou být levným zdrojem informací o 

počítači. Také lze ale využít jejich bezpečnostních nedostatků k útoku. V druhé polovině 

demonstračního videa je představen útok, který takto zneužívá protokolu SMB.  
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Obrázek č. 3.2: Schéma rozestavění počítačů při útoku č.1 

Na obrázku číslo 3.2 je vidět rozestavení počítačů při útoku. Stanice s názvem Počítač přes protokol 

SMB sdílí složku se souborem sdileny.txt. Pro zjištění jmen složek, které jsou sdíleny v počítači lze 

použit příkazu: 

net view \\192.168.56.102 

Útočník se nejdříve připojí ke sdílené složce: 

net use x: \\192.168.56.102\sdilene * /u:Administrator 

Takto je připojen k složce pod účtem administrátora stanice, ke kterému jsme zjistili heslo 

jednoduchým slovníkovým útokem. Většina uživatelů heslo k tomuto účtu buď nemá nebo je snadné. 

V knize [3] je na straně 138 vypsán seznam nejpoužívanějších jmen účtů a nejčastějších hesel. 

Bohužel běžný uživatel si neuvědomuje, jak je jeho počítač zranitelný, pokud používá snadno 

odhadnutelná hesla. V demonstračním příkladě je heslem k účtu: Admin, který má na tuto slabinu 

většiny stanic upozornit. Po připojení ke složce sdílený soubor modifikuji a uložím. Na závěr útoku je 

už jen kontrola, že byl text změněn. 

 Celý útok by měl hlavně upozorňovat na špatné návyky uživatelů. Jakmile útočník zjistí heslo 

k Vašemu administrátorskému účtu, nic mu nebrání k útoku na celý operační systém. Obranou proti 

nechtěné modifikaci sdílených souborů je mít složitější hesla k účtům. Dále je důležité omezit přístup 

k službám SMB na portech 139, 445 a obecně pomocí dostupných vestavěných nástrojů. Případně je 

možné omezit počet pokusů na zadání hesel s případnou blokací účtu a sledování špatně zadaných 

hesel v prohlížeči událostí. 
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3.1.3 Obrana proti útokům 

Na obranu proti skenovacím programům můžeme využít celé řady síťových IDS. V prostředí 

Windows můžeme nalézt například program Genius od firmy Indepedent Software, který se používá 

hlavně pro odhalení skenování TCP portů. Dále je možné využít některých firewallů, které detekují 

některé způsoby skenování počítače. Avšak prevence proti těmto druhům útoku prakticky neexistuje, 

protože v operačním systému Windows se většina síťových služeb vyskytují na portech 139 a 445. A 

jakmile útočník zjistí otevření těchto dvou portů, okamžitě využije šance na snadný útok. Jedinou 

ochranou nám může být omezení nebo vypnutí síťových služeb, které nepoužíváme.  

 Útokům zneužívajícím protokolu SMB lze zamezit více způsoby. První metodou je omezení 

SMB služeb na nebezpečných portech 139 a 445. K tomuto účelu existuje celá řada IPSec filtrů a 

firewallů, které jsou vestavěny ve Windows. Radikálnější technikou je vypnutí služeb SMB na 

nebezpečných portech. Slovníkovému útoku na uživatelská hesla lze zamezit použitím složitých hesel 

s nastavením maximálního počtu pokusů o zadání hesla. V operačním systému Windows existuje i 

prohlížeč událostí, ve kterém lze sledovat pokusy o zadání hesel a tím vysledovat útočníka. Dále 

existují knihovny a programy pro zabezpečení hesel a důležitých účtu jako účet administrátora. Z 

možných alternativ bych jmenovala knihovnu passfilt, která je od Windows 2000 součástí operačního 

systému a zabezpečuje hesla, a program passprop pro nastavení zamknutí účtu i u účtu správce 

počítače. 

3.2 DoS útok 

Existuje celá řada DoS útoků, avšak všechny mají jediný cíl a to, že odepírají přístup uživatelům 

systému k službám nebo narušují komunikaci v rámci sítě. Existuje mnoho různých způsobů, jak toho 

docilují. V praktickém příkladu jde o útok, který zneužívá protokolu NetBIOS.  Jde tedy o napadení 

využívající nedostatky určité služby, které používají tento protokol a vychází z [4]. 

3.2.1 DoS útok vedený po sítích LAN 

Protokol NetBIOS používá službu zvanou NBNS
27

, což je služba mapující IP adresy počítačů na 

názvy NetBIOS. Tato služba je značně nespolehlivá, protože nevyužívá žádnou autentizaci uživatele, 

jak bylo naznačeno již v podkapitole 2.2.2. V útoku je použit program nbname, který byl vytvořen 

programátorem známým pod pseudonymem Sir Dystic. Program využívá bezpečnostní díry k 

anonymnímu vymazání jména zvoleného počítače z tabulek NetBIOS. Útok je znázorněn na obrázku 

č. 3.3. Aktuální tabulky názvů rozhraní NetBIOS můžete zobrazit příkazem: 

nbtstat -n 

Ve výpise dostanete souhrn všech jmen dosud zaregistrovaných, včetně informací o jejich typu a 

stavu. Stav je v tomto útoku důležitý, protože pomocí programu u zvoleného jména nastavíme stav 

conflict, což označuje situaci, kdy se snažíme zaregistrovat do databáze jmen název, který je již 

používán. Při vytváření nového jména funguje služba NBNS tak, že vyšle požadavek o přidělení 

jména s dotazem, jestli existuje počítač, který tento název již používá. Pokud se některý z počítačů 

ozve, že nový název je konfliktní s jeho názvem, počítač nemůže být zaveden do tabulky názvů a 

služba NetBIOS je na postižené stanici ochromena. 

                                                      
27

 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1002/ 
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Obrázek č. 3.3: Schéma DoS útoku 

Útočník je pro provedení útoku připojen k síti LAN, která využívá ke sdílení souborů služeb 

NetBIOS. Vybere si jednu z pracovních stanic v síti za cíl a to Počítač (v NetBIOS je veden pod 

jménem PC1). Aby mohl použít programu nbname nejdříve musí na své stanici zakázat rozhraní 

NetBIOS, čímž uvolní port 137 UDP. Kdyby tento krok opomněl udělat, spuštění programu by 

vyvolalo konflikt se službami NBNS používanými v počítači. Jinými slovy útok by nebylo možné 

provést. Dalším krokem je zjištění IP adresy vhodného cíle, kterou může nalézt například skenováním 

sítě předvedeném v podkapitole 3.1.1. Poté spustí program příkazem: 

nbname /astat 192.168.x.x /conflict 

Čímž se spustí postupné uvolňování příslušného jména počítače (v našem případě PC1) z tabulek 

NetBIOS. Útok se projeví na zasaženém počítači znemožněním použití některých NetBIOS služeb a 

omezením komunikace s okolím. 

3.2.2 Obrana proti útoku 

Aby bylo zabráněno takovýmto útokům vedených přes protokol NetBIOS, je důležité vytvořit 

vícevrstvou ochranu počítače. Nejdříve by měl uživatel zablokovat nebo alespoň ověřovat síťový 

provoz na portech 137 a 139 UDP, které jsou využívány právě tímto protokolem. Dále lze v určitém 

registru operačního systému Windows změnit hodnotu Reg_DWORD na 1, čímž se uvolňování názvů 

NetBIOS ignoruje. Registr naleznete na adrese: 

 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\NoNameReleaseOnDemand 
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3.3 ARP spoofing 

ARP
28

 protokol se využívá pro mapování IP adres na MAC adresy počítače. Hardwarová adresa se 

používá v ethernetu ke směrování paketů a je uložena v ARP tabulce, kterou má každý počítač 

uloženu v paměti a pravidelně (pokud nemá nastaveno jinak) ji obnovuje. Počítač, který chce 

komunikovat s jiným počítačem v lokální síti, vyšle ARP požadavek. Požadavek zní: Nechť stanice s 

touto IP adresou mi zašle svou MAC adresu. Následně příslušný počítač odpoví a dále probíhá 

komunikace mezi nimi. Útok ARP spoofing někdy nazývaný ARP poisoning využívá této 

bezpečnostní trhliny. 

3.3.1 ARP spoofing - přesměrování komunikace 

Při použití ARP protokolu ke spojení dvou počítačů není přítomna žádná ochrana v podobě 

autentizace uživatele. Počítač, který dostane odpověď na svůj ARP požadavek, jednoduše věří, že 

komunikace mezi nimi nebyla narušena někým jiným. Zde se jedná o typický Man-in-the-middle 

útok, kdy je komunikace odposlouchávána a následně pomocí Modifikace zprávy (viz. dřívější 

podkapitola 2.3.2.) je i narušena. Schéma útoku je naznačeno na obrázku číslo 3.4: 

 

Obrázek č. 3.4: Schéma útoku ARP spoofing 

Na obrázku je vidět, že Útočník stojí uprostřed komunikace a pozorně naslouchá, zda někdo nevysílá 

ARP požadavek. Jakmile zjistí, že Počítač jej odešle, zachytí odpověď Brány a pozmění ji ve svůj 

prospěch. Ve zprávě na místo MAC adresy Brány uvede svoji, čímž docílí toho, že Počítač si bude 

myslet, že útočník je síťovou bránou a veškerou komunikaci pro Bránu bude zasílat jemu. Tyto 
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pakety může buď zadržovat (DoS útok) nebo je dále měnit a získat tak například jeho hesla pro 

krádež identity.  

 Útok jsem provedla pomocí programu Cain and Abel
29

, který běží v operačním systému 

Windows a má příjemné grafické rozhraní. Probíhající útok byl sledován pomocí programu 

Ethereal
30

, který umožňuje sledovat pakety ve zvoleném síťovém rozhraní.  Útočník se pomocí 

programu Cain and Abel nejdříve postaví do komunikace mezi obětí a síťovou bránou do postavení 

Man-in-the-middle. Následně z tohoto postavení naslouchá komunikaci a čeká, až se oběť bude chtít 

spojit s bránou a zašle ARP požadavek o MAC adresu brány. V této chvíli zašle útočník zfalšovanou 

ARP odpověď, kde místo MAC adresy brány doplní MAC adresu svoji. Od odeslání této odpovědi si 

oběť myslí, že útočník je síťovou bránou a odesílá jí všechny pro ni určené pakety.  

 Na začátku útoku se pomocí programu Ethereal prohlédne síťový provoz při běžné 

komunikaci. Následně v programu Cain and Abel spustíme funkci poisoning. Nejdříve je nutné v 

záložce Sniffer a následně v kartě Hosts prohlédnout vybranou lokální síť, kde zjistí útočník IP adresy 

potenciálních obětí. Stačí k tomu zvolení správného síťového rozhraní a spuštění skenování 

komunikace kliknutím na spouštěcí ikony. Poté útočník přepne do karty ARP, kam vloží výběrem z 

potenciálních novou oběť a následně spustí útok (poisoning), jak lze vidět na obrázku č. 3.6. Od 

chvíle napadení oběti může útočník zjistit užitečné informace jejich sledováním a sbíráním z paketů. 

Pakety poté přeposílá pravému cíli, tedy bráně, a účastníci komunikace netuší, že jsou 

odposloucháváni. Celou komunikaci lze zachytit opět pomocí programu Ethereal. 

 
Obrázek č. 3.5: Program Cain and Abel - provedení útoku 
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3.3.2 Obrana proti ARP spoofing 

Pro menší sítě je účinnou obranou použití statických ARP tabulek mezi důležitými systémy. U 

větších sítí je tento způsob nepraktický a proto se používají programy pro detekci změn v ARP 

záznamech. Pokud k takové změně dojde, pak lze včas zasáhnout a zmírnit tak napáchané škody. 

Příkladem takového programu je WinARP Watch
31

 pro platformu Windows. 

3.4 Port Stealing 

Útok Port Stealing opět využívá Man-in-the-middle postavení a adresování počítačů v síti pomocí 

MAC adresy jako předchozí útok. Rozdílem je (podle [6]), že neútočíme na počítač z lokální sítě, ale 

na síťové zařízení jménem přepínač (anglicky switch). Jedná se o aktivní síťový prvek, jehož úkolem 

je propojovat jednotlivé části sítě. Každý prvek sítě je připojen na určitý port (na jednom portu může 

být připojeno více počítačů) a jejich umístění má uloženo v CAM tabulce (podle [9]).  

 V tabulce jsou síťové prvky označeny a poté i adresovány pomocí MAC adresy, které získal 

při prvním spuštění. Záznam v tabulce je sestaven z dvojice MAC adresa a port, která se pravidelně 

obnovuje, aby měla správné informace. Intervaly obnovy záznamů záleží na konfiguraci výrobku, 

avšak může se stát, že je záznam obnoven i mimo tento časový úsek. Stává se to tehdy, když přijde 

paket, který má zdrojovou adresu jinou než dosud evidované adresy na portu. Skutečnosti, že prvky 

sítě jsou adresovány MAC adresami, které jsou snadno zfalšovatelné, využívá tento útok. 

3.4.1 Útok Port Stealing 

Pro útok je důležité zjistit MAC adresu svou a oběti. Nyní stačí přepínači poslat paket, který jej 

donutí změnit záznam ve své CAM tabulce. Postup při útoku je naznačen na obrázku číslo 3.5. 

Obrázek č. 3.6: Ukázka útoku Port stealing 

Útočník pošle do přepínače paket, který bude mít na místě zdrojové MAC adresy adresu oběti a na 

místě cílové adresy adresu útočníka. Přepínač po obdržení paketu zjistí, že na portu číslo 1 se zřejmě 

nachází odesílatel paketu, tedy oběť. Upraví svou CAM tabulku. Jelikož cílová adresa byla na témže 

portu, neodešle paket dál (předpokládá, že není třeba jej posílat). Nyní bude přepínač veškeré pakety 

určené oběti posílat útočníkovi. Následně je nutné opravit napáchané škody, aby pakety došly i na 

místo určení. K tomu mu stačí poslat ARP požadavek oběti, na který oběť odpoví svou MAC adresou. 

Z této odpovědi přepínač zjistí, že oběť se nachází na portu 2, opraví záznam v CAM tabulce a pošle 
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odposlouchané pakety i na místo určení. Tím se zajistí, že útok nebude odhalen a může se celý cyklus 

opakovat.  

 Nevýhodou útoku je, že aby byl úspěšný, nesmí oběť během útoku zaslat žádný paket 

přepínači. Proto musí útočník pakety, které docilují změny v tabulce, posílat neustále. Tento proces je 

náročný a může se kvůli nedostatečné rychlosti připojení stát, že se některé z paketů nepřijmou.  

 Útok Port stealing je využíván programem Ettercap pro odposlouchávání komunikace v síti. 

Pro spuštění nejdříve útočník pomocí Set netmask v záložce Options doplní síťovou masku. Poté 

spustí Unified Sniff v záložce Sniff. Nyní lze zahájit útok na síť. Nejprve musí program zjistit 

dostupné cíle útoku, k tomu slouží funkce Scan for Hosts. Nyní si útočník může vybrat v nabídce List 

Hosts Target (cíl) tedy oběť a poté v položce Mitm vybrat způsob útoku jako Port Stealing. Nakonec 

spustí útok přes položku Start/Start Sniffing. Probíhající útok je zobrazen na obrázku č. 3.7: 

 

Obrázek č. 3.7: Ettercap - útok Port Stealing 
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3.4.2 Obrana proti útoku 

Síťové útoky, které přepisují MAC adresy, jsou obecně těžko detekovatelné. Útok Port stealing lze 

detekovat pouze prohledáváním síťového provozu. Pokud se v komunikačních kanálech nalézá 

nezvyklé množství ARP dotazů nebo vysledujeme často se měnící MAC adresy příchozích dat, 

pravděpodobně dochází k útoku. Naštěstí existují funkce zvané Port Security, kterou jsou přístupné v 

nastavení přepínače. Umožňují správci zvolit na jednotlivých portech určitý počet zdrojových MAC 

adres, čímž zamezí falšování adres.  

 Další možnou funkcí dostupnou na některých přepínačích je DHCP
32

 snooping. Tato funkce 

umožňuje porty ohodnotit na důvěryhodné a na nedůvěryhodné. Poté jsou všechny DHCP servery 

připojeny k důvěryhodným portům a ostatní zařízení k ostatním. 

 Poslední metodou přístupnou na směrovači je využití IP source guard, který zajišťuje, aby 

byly blokovány nepovolené IP adresy a případně i MAC adresy. Také je možné útokům zabránit 

pomocí IDS a IPS systému popsaných v podkapitole 2.5. 

3.5 Útoky na WLAN 

V předchozím textu jsme se zabývali útoky na obyčejné lokální sítě. Avšak díky novým technologiím 

zabývajících se elektronikou, která není vázána na místo a dokáže být přístupná prakticky kdekoliv, je 

čím dál víc populárnější použití bezdrátových sítí. V dalších podkapitolách následuje krátký úvod do 

bezdrátových sítí, který pokračuje příkladem pasivního a aktivního útoku na ně. Jako u předchozích 

demonstrací i zde je poslední část věnována obraně proti těmto útokům. 

3.5.1 Bezdrátové Wifi sítě 

Existuje více druhů bezdrátových sítí. Nejznámějšími představiteli jsou Bluetooth a Wifi. 

V následujících řádcích se budu zabývat jen druhým představitelem, tedy Wifi lokálními sítěmi, které 

jsou používány pro vytváření sítě počítačů. Jednotlivé sítě jsou autentizovány pomocí SSID, což je 

jednoznačný identifikátor sítě v rámci všech přístupných sítí. Toto označení sítě je lehko zjistitelné 

jakýmkoli programem pro vyhledávání sítí. Existuje spousta programů pro vyhledání dostupných sítí. 

Velmi známým programem, který běží pod operačním systémem Windows je NetStumbler. 

 Program NetStumbler
33

 Vám umožní vyhledat sítě v okolí a zanést pomocí GPS i do mapy. 

Zjistí Vám informace o SSID sítě a jejím zabezpečení, což jsou pro útočníka velice užitečné 

informace. Pro vyhledání opravdu všech potenciálních obětí stačí na své bezdrátové kartě nastavit 

nulové SSID. Program totiž získává informace přes Probe Request rámce, u kterých některé sítě 

odpovídají pouze na volání domácích či nulových SSID. Ukázku toho programu naleznete na obrázku 

č. 3.8. 
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Obrázek č. 3.8: Ukázka programu NetStumbler 

Dalším bezpečnostním prvkem je využití standardů IEEE 802.11
34

, které se používají k autentizaci 

uživatelů sítě k přístupovým bodům (Access Point). K bezdrátovým sítím se uživatelé, tedy jednotlivé 

pracovní stanice, připojují přes přístupové body. Nejprve uživatel musí znát SSID sítě, ke které se 

chce připojit. Poté vyšle do Access Pointu požadavek na autentizaci, ten požadavek vyhodnotí a pošle 

odpověď, ve které uvede výsledek autentizace. Tento způsob autentizace uživatele je naznačen na 

obrázku č. 3.9. 

 

Obrázek č. 3.9: Autentizace uživatele do bezdrátové sítě 
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Nevýhodou výše uvedeného přístupu je neidentifikace uživatele, proto se používá k šifrování 

komunikace WEP klíče. Ty mají zajistit, aby se mohl takto připojit jen známý uživatel a ne kdokoli. 

Bohužel šifrování pomocí WEP klíče není úplně bezpečné a proto se následující podkapitola zabývá 

touto bezpečnostní trhlinou.  

 Jiným protokolem, který zabezpečuje komunikaci, je protokol LEAP
35

. Protokol byl vytvořen 

firmou CISCO a je používán hlavně u zařízení této firmy. Bohužel existují algoritmy, které dokážou 

prolomit i tuto ochranu. Poslední sadou útoků, které může útočník využít, jsou DoS útoky. Jedním z 

možných je například posílat v rámci sítě donekonečna paket o ukončení spojení s počítačem oběti, 

což způsobí, že oběť se nebude moci k síti připojit.  

3.5.2 Popis útoku WEP crack 

Pojem WEP
36

 označuje šifrovací protokol založený na šifrovacím algoritmu RC4. Tento algoritmus 

používá k zašifrování komunikace klíč určité délky a inicializační vektor o 24 bitech a je použit na 

příklad i v protokolu SSL. Autentizace pomocí WEP klíče je zobrazena na obrázku č. 3.10. Bohužel 

jediným autentizačním krokem navíc oproti běžnému otevřenému připojení k síti je využití WEP 

klíče k zašifrování tzv. challenge string, který Vám zašle přístupový bod. WEP klíč se dá ale zjistit 

pomocí Known-plaintext attack (viz. podkapitola 2.2). Kdy je v rámci komunikace přeposílán 

normální i zašifrovaný text, kterých se útočník pomocí odposlouchávání komunikace může zmocnit a 

odvodit z něj WEP klíč. 

 

Obrázek č. 3.10: Autentizace pomocí WEP klíče 
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Programů pro "cracknutí" WEP klíče existuje mnoho, bohužel většina je pro operační systém Linux. 

Jedním z mála programů, které lze spustit i na Windows je AirSnort
37

. Útočník nejprve programem 

spustí skenování okolí a nalezne potenciální oběti útoku, tedy přístupové body. Obětem zanalyzuje 

síťový provoz a zjistí jejich WEP klíče. 

3.5.3 Obrana proti útoku 

K ochraně sítě proti skenování, které využívá program NetStumbler, stačí u bezdrátového zařízení 

zakázat odpovídání na Probe request rámce. Dalším dobrým obranným prvkem je omezení přístupu 

pomocí MAC adres. Bohužel lze jej obejít tím, že útočník zjistí MAC adresy, které mají přístup k síti 

(pomocí skenovacího programu) a poté změní MAC adresu své síťové karty na jednu z povolených. 

Pro ochranu sítě proti chybám umožňující WEP klíč je dobré jako u obdobných případů mít dlouhé 

heslo (nejlépe delší jak 128 bitů) a zároveň by mělo být kvalitní. Obecně je důležité ke svým účtům, 

zařízením a sítím mít heslo sestávající se z čísel, písmen a dalších povolených znaků, které bude 

dostatečně dlouhé. Dále je možné změnit SSID dané výrobcem a zkontrolovat, zda nejsou poskytnuty 

k vašemu zařízení nová zabezpečení.  

 Nejlepší ochranou bezdrátové sítě je využití jiných protokolů pro zabezpečení komunikace. 

Šifrování pomocí WEP je dnes nahrazeno novým WPA šifrováním, které využívá stejný algoritmus 

jako WEP tedy RC4, ale zde je použit dynamicky měnící se klíč. Také používá metodu MIC pro 

zajištění integrity dat. Ještě novějším způsobem zajištění bezpečí je WPA verze 2, která opustila od 

algoritmu RC4 a nahradila jej šifrou AES ve spolupráci s protokolem CCMP
38

 a metodou MIC. Jde o 

symetrické šifrování se společným tajným klíčem.  
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4 Podklady pro výuku 

Nedílnou součástí mé práce jsou materiály, které jsem připravila pro laboratorní cvičení předmětu 

IBS. K tomu jsem využila program Adobe Captive
39

. Program umožňuje vytvořit projekty, jako jsou 

demonstrační videa zobrazující činnost v rámci celkové plochy počítače nebo jako demonstrace 

činnosti v určitém programu. Dále může vytvořit materiály pro výuku z již vytvořených textových či 

obrazových souborů. Pro vytvoření demonstračního videa stačí vybrat připravenou funkci v 

programu. Používala jsem funkci, která snímala veškerou činnost na ploše počítače. Tato funkce 

vytvoří snímky činnosti uživatele. Nasnímané slidy lze poté pomocí další funkce programu obohatit o 

bublinový komentář. Samozřejmě se nasnímané úseky činnosti mohou libovolně upravovat včetně 

pohybů myši apod. Poté stačí zvolit funkci Publish (zobrazeno na obrázku 4.1), kterou je vytvořeno 

video ve formátu swf včetně html stránky pro zobrazení připravené demonstrace.  

 

Obrázek č. 4.1: Program Adobe Captive - Publikování videa 

Návody ve formátu PDF jsem vytvořila tak, aby text korespondoval s činností demonstrované na 

videu. Program umožňuje takto připravené materiály sdílet i přes elearnigové prostředí, avšak já jsem 

je vložila na DVD disk, který je součástí této práce. 
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5 Závěr 

Mým úkolem bylo nastudovat a demonstrovat vybrané síťové útoky, které lze provést v operačním 

systému Windows. Po prostudování několika knih zabývajících se problematikou lokálních sítí a 

jejich bezpečnosti jsem sepsala základní rozdělení útoků v druhé kapitole.  

 Následně jsem vytvořila videa a podklady pro laboratorní cvičení, které by mohly být 

součástí předmětu IBS. Postup při útocích jsem více rozebrala ve třetí kapitole práce. Zde jsem se 

snažila připravit teoretické podklady pro vyučující. Ti by měli studentům účastnících se laboratoří 

vysvětlit, jakých bezpečnostní chyb demonstrované útoky využívají. Samozřejmě je také důležité 

umět se bránit síťovým útokům, proto jsem u každého útoku věnovala pár odstavců i ochraně před 

nimi. Práci je možné rozšířit o modelování útoků v nástrojích jako je ns2
40

  nebo o demonstraci útoků, 

které pochází z internetu, jako jsou viry, spamy apod. 

 Doufám, že tato práce bude dobrým základem pro vybudování cvičení pro studenty Fakulty 

informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. 
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Dodatek A 

Seznam demonstračních videí 

Demonstrační videa jsou i s protokoly k laboratorním úlohám připojena na přiloženém DVD. 

1. Skenování a útok na síťové služby 

2. DoS útok 

3. ARP Spoofing 

4. Port Stealing 

5. WEP crack 
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