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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na kybernetické útoky na operační systémy. V práci jsou 

rozebrány základní bezpečnostní funkce operačních systémů Windows, Linux a MacOS. 

Dále jsou popsány kybernetické útoky a jejich porovnání. Kapitola Malware popisuje 

nejběžnější škodlivý software. Následuje kapitola obecné ochrany proti kybernetickým 

útokům, kde je popsán antivirus, firewall a systémy IDS/IPS (Intrusion Detection 

System/Intrusion Prevention System). V neposlední řadě práce obsahuje kapitolu Etický 

hacking, kde je tento termín rozebrán a popsán. Kapitola pokračuje vybranými nástroji 

k provedení etického hackingu. V následující kapitole jsou popsány nástroje penetračního 

testování využívaných při jednotlivých fázích testování. Další kapitola obsahuje scénář 

etického hackingu na operační systém osobního počítače, serveru a webového serveru za 

použití penetračního testování. Práce je zakončena samotným provedením etického 

hackingu a jeho vyhodnocením. Cílem této bakalářské práce je shrnutí problematiky 

kybernetických útoků, metod a nástrojů jejichž cílem je narušení bezpečnosti systému, 

následně některé z těchto metod využít k etickému hackingu ve virtualizovaném 

prostředí. 

 

Klíčová slova 
Kybernetické útoky, malware, etický hacking, penetrační testování, operační systém, 

server, webový server. 

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis is focused on cybernetic attacks towards operating systems. In the 

thesis, there are discussed base security functions of operating systems Windows, Linux 

and macOS; followed by described cybernetic attacks and its differences. The chapter 

Malware describes the most harmful software. Next chapter is about common awareness 

of cybernetic attacks, in which terms antivirus, firewall and IDS/IPS (Intrusion Detection 

System/Intrusion Prevention System) systems are defined. Following chapter brings 

scenario of ethics of hacking on operating system of personal computer, server and web 

server by using penetration tests. The thesis is finished by doing ethics hacking 

and evaluations. The goal of this thesis is to summarize the problem of cybernetic attacks, 

methods and tools whose goal is to break the security of the system, the use some of these 

method to do ethics hacking in virtualized environment. 
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Cyber attacks, malware, ethical hacking, penetration testing, operating system, server, 

web server. 

 



 
 

Bibliografická citace 
 
HOLASOVÁ, E. Kybernetické útoky na operační systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. 87 s. Vedoucí bakalářské práce  
Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. 

  



 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Kybernetické útoky na operační systémy 

jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím 

odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci 

a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti 

s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména 

jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo 

majetkových a jsem si plně vědoma následku porušení ustanovení § 11 a následujících 

autorského zákona c. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy 

VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.       

 

V Brně dne  ……………………………                                    Podpis autorky ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Vlastimilovi Člupkovi, Ph.D. za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. Také děkuji svému příteli Karlovi Kuchařovi. 

 

V Brně dne  ……………………………                                     Podpis autorky ……………………………….. 

  



 
 

Obsah 
1 Úvod ............................................................................................................................................................. 8 

2 Definice pojmů ......................................................................................................................................... 9 

3 Platformy pro útok .............................................................................................................................. 12 

 Windows ......................................................................................................................................... 12 

 Linux ................................................................................................................................................ 13 

 MacOS .............................................................................................................................................. 14 

4 Kybernetické útoky ............................................................................................................................. 15 

 Pasivní útočník ............................................................................................................................. 15 

4.1.1 Odposlech dat .................................................................................................................... 15 

4.1.2 Analýza provozu ............................................................................................................... 15 

4.1.3 Skenování portů ................................................................................................................ 15 

 Aktivní útočník ............................................................................................................................. 15 

4.2.1 Modifikace dat ................................................................................................................... 15 

4.2.2 Spoofing ............................................................................................................................... 16 

4.2.3 Phishing, pharming .......................................................................................................... 16 

4.2.4 Replay attack ...................................................................................................................... 16 

4.2.5 MITM – Man in the middle – útok mužem uprostřed ......................................... 16 

4.2.6 DoS, DDoS ............................................................................................................................ 17 

4.2.7 Brute force – útok hrubou silou .................................................................................. 17 

4.2.8 Slovníkový útok ................................................................................................................. 17 

4.2.9 Rainbow tables .................................................................................................................. 18 

 Vnější útoky ................................................................................................................................... 18 

4.3.1 Krádež zařízení .................................................................................................................. 18 

4.3.2 Neoprávněný přístup k zařízení ................................................................................. 18 

4.3.3 Počítačová infiltrace ........................................................................................................ 18 

 Vnitřní útoky ................................................................................................................................. 19 

4.4.1 Poškození technického zařízení ................................................................................. 19 

4.4.2 Programové chyby ........................................................................................................... 19 

4.4.3 Chyba uživatele ................................................................................................................. 19 

 Srovnání útoků ............................................................................................................................. 19 

5 Malware ................................................................................................................................................... 21 



 
 

 Exploit kit ....................................................................................................................................... 21 

 Adware – program podporující reklamu ........................................................................... 21 

 Backdoor – zadní vrátka ........................................................................................................... 22 

 Dialer – vytáčecí program ........................................................................................................ 22 

 Keylogger – špionáž klávesnice ............................................................................................. 22 

 Ransomware – vyděračský software ................................................................................... 23 

5.6.1 WannaCry ............................................................................................................................ 23 

5.6.2 Petya ...................................................................................................................................... 24 

 Scareware – panika .................................................................................................................... 24 

 Hoax – poplašná zpráva ............................................................................................................ 24 

 Spyware – špionážní software ............................................................................................... 25 

 Trojan – trojský kůň ................................................................................................................... 25 

 Virus ................................................................................................................................................. 26 

 Červ ................................................................................................................................................... 27 

 Spam – elektronická verze nevyžádané pošty ................................................................. 27 

 Rootkit ............................................................................................................................................. 27 

6 Běžná ochrana ....................................................................................................................................... 28 

 Metody obrany proti malware ............................................................................................... 28 

 Antivirus ......................................................................................................................................... 29 

 IDS/IPS ............................................................................................................................................ 30 

 Firewall ........................................................................................................................................... 30 

7 Etický hacking ....................................................................................................................................... 32 

 White-hat, black-hat, grey-hat ............................................................................................... 32 

 Nástroje etického hackingu ..................................................................................................... 32 

7.2.1 Penetrační testování ....................................................................................................... 32 

7.2.2 Systémové testy ................................................................................................................ 34 

7.2.3 Kali Linux ............................................................................................................................. 34 

7.2.4 Sociální inženýrství ......................................................................................................... 35 

8 Nástroje penetračního testování ................................................................................................... 36 

 Jednotlivé fáze .............................................................................................................................. 36 

8.1.1 I. fáze, Sběr informací – enumerace .......................................................................... 36 

8.1.2 II. fáze, Odhalování webových zranitelností .......................................................... 42 

8.1.3 III. fáze, Exploitace ........................................................................................................... 42 



 
 

8.1.4 IV. fáze, Hádání hesel ...................................................................................................... 45 

8.1.5 V. fáze, Dokumentace ...................................................................................................... 46 

 Osobní počítač .............................................................................................................................. 46 

 Server ............................................................................................................................................... 46 

 Webový server ............................................................................................................................. 46 

9 Scénář etického hackingu ................................................................................................................. 49 

 Etický hacking osobního počítače a serveru .................................................................... 49 

 Etický hacking webového serveru ........................................................................................ 50 

10 Provedení etického hackingu...................................................................................................... 52 

 Osobní počítač a server Metasploitable ............................................................................. 52 

 Zabezpečený osobní počítač a server .................................................................................. 63 

 Webový server ............................................................................................................................. 67 

10.3.1 Návštěva webového serveru ........................................................................................ 67 

10.3.2 Identifikace operačního systému ............................................................................... 68 

10.3.3 Identifikace webového serveru .................................................................................. 70 

10.3.4 Identifikace programovacího jazyka ........................................................................ 72 

10.3.5 Využití aplikace Wappalyzer ........................................................................................ 73 

10.3.6 Využití aplikace Armitage ............................................................................................. 73 

 KeepNote ........................................................................................................................................ 75 

11 Vyhodnocení a další postup ........................................................................................................ 76 

12 Závěr ..................................................................................................................................................... 77 

Literatura ......................................................................................................................................................... 78 

Seznam zkratek ............................................................................................................................................. 81 

Seznam příloh ................................................................................................................................................ 83 

 

  



 
 

Seznam obrázků 

Obr. 4.1: Man in the middle. ..................................................................................................................... 16 

Obr. 4.2: DDoS útok. ..................................................................................................................................... 17 

Obr. 5.1: Šíření malware. ........................................................................................................................... 21 

Obr. 6.1: Otázky uživatele internetu. .................................................................................................... 28 

Obr. 8.1: WhoIs v příkazové řádce. ........................................................................................................ 37 

Obr. 8.2: Maltego. .......................................................................................................................................... 38 

Obr. 8.3: Ping. ................................................................................................................................................. 38 

Obr. 8.4: NMap. .............................................................................................................................................. 39 

Obr. 8.5: Zenmap. .......................................................................................................................................... 40 

Obr. 8.6: Zenmap – topologie. .................................................................................................................. 41 

Obr. 8.7: Zenmap – Host Details. ............................................................................................................. 41 

Obr. 8.8: Metasploit. ..................................................................................................................................... 43 

Obr. 8.9: Metasploit, TFTP exploity. ...................................................................................................... 44 

Obr. 8.10: Armitage. ..................................................................................................................................... 44 

Obr. 8.11: THC Hydra. ................................................................................................................................. 45 

Obr. 10.1: Vizualizace hostovaných OS. ............................................................................................... 52 

Obr. 10.2: Sken sítě pomocí příkazu „nmap“. .................................................................................... 53 

Obr. 10.3: Výsledek příkazu „nmap“. .................................................................................................... 53 

Obr. 10.4: Skenování stroje 10.0.1.2...................................................................................................... 53 

Obr. 10.5: Skenování stroje 10.0.1.4...................................................................................................... 54 

Obr. 10.6: Použití nástroje Zenmap. ...................................................................................................... 55 

Obr. 10.7: Topologie sítě. ........................................................................................................................... 55 

Obr. 10.8: Aplikace Metasploit, příkaz „nmap“. ................................................................................ 56 

Obr. 10.9: Metasploit, otevřené porty. .................................................................................................. 56 

Obr. 10.10: Metasploit, exploit služby SSH. ........................................................................................ 57 

Obr. 10.11: Metasploit, pokus o využití zvoleného exploitu ........................................................ 57 

Obr. 10.12: Metasploit, neúspěšný exploit. ........................................................................................ 58 

Obr. 10.13: Armitage, Nmap Scan. ......................................................................................................... 58 

Obr. 10.14: Armitage, definování rozsahu sítě. ................................................................................. 58 

Obr. 10.15: Armitage, nalezené operační systémy. ......................................................................... 59 

Obr. 10.16: Armitage, záložka Attacks.................................................................................................. 59 

Obr. 10.17: Armitage, úspěšná exploitace........................................................................................... 59 

Obr. 10.18: Armitage, výběr aktivního spojení. ................................................................................ 60 

Obr. 10.19: Armitage, odpověď na "whoami". .................................................................................. 60 

Obr. 10.20: Armitage, získání oprávnění uživatele root. ............................................................... 60 

Obr. 10.21: Armitage, přihlášení ke službě VNC. .............................................................................. 61 

Obr. 10.22: Armitage, přihlašovací údaje. ........................................................................................... 61 

Obr. 10.23: Armitage, úspěšné heslo. ................................................................................................... 62 

Obr. 10.24: Připojení ke vzdálené ploše. ............................................................................................. 62 

Obr. 10.25: Vzdálená plocha stroje Metasploitable. ........................................................................ 62 

Obr. 10.26: NMap, výsledek skenu sítě. ............................................................................................... 64 



 
 

Obr. 10.27: Zenmap, získaná data. ......................................................................................................... 64 

Obr. 10.28: Metasploit, skenování sítě. ................................................................................................ 65 

Obr. 10.29: Metasploit, neúspěšný exploit. ........................................................................................ 65 

Obr. 10.30: Metasploit, nevytvořena žádná relace. ......................................................................... 65 

Obr. 10.31: Armitage, sken sítě. .............................................................................................................. 66 

Obr. 10.32: Armitage, žádné aktivní relace. ....................................................................................... 66 

Obr. 10.33: Výchozí webová stránka. ................................................................................................... 67 

Obr. 10.34: Výchozí webová stránka. ................................................................................................... 68 

Obr. 10.35: Zobrazení cesty k obrázku. ................................................................................................ 68 

Obr. 10.36: Zabezpečený server, zobrazené logo............................................................................. 69 

Obr. 10.37: Odepření přístupu k zobrazení obrázku s pozměněným názvem. .................... 69 

Obr. 10.38: Nenalezení obrázku s pozměněným názvem. ............................................................ 69 

Obr. 10.39: Pokus vyvolání chybové hlášky zabezpečeného serveru. ..................................... 70 

Obr. 10.40: Pokus o vyvolání chybové hlášky nezabezpečeného serveru. ............................ 70 

Obr. 10.41: Zobrazení adresáře Icons na zabezpečeném serveru. ............................................ 70 

Obr. 10.42: Zobrazení adresáře Icons na nezabezpečeném serveru. ....................................... 71 

Obr. 10.43: Zabezpečený webový server, odmítnutý přístup k obrázku. ............................... 71 

Obr. 10.44: Nezabezpečený webový server, zobrazené logo webového serveru. ............... 71 

Obr. 10.45: Zabezpečený webový server, index.html. .................................................................... 72 

Obr. 10.46: Nezabezpečený webový server, index.html. .............................................................. 72 

Obr. 10.47: Aplikace Wappalyzer, zabezpečený webový server. ............................................... 73 

Obr. 10.48: Aplikace Wappalyzer, nezabezpečený webový server. .......................................... 73 

Obr. 10.49: Armitage, skenování sítě. ................................................................................................... 73 

Obr. 10.50: Armitage, nalezení zranitelností. .................................................................................... 74 

Obr. 10.51: Armitage, žádná aktivní spojení. ..................................................................................... 74 

Obr. 10.52: KeepNote, informace ke stroji Metasploitable. ......................................................... 75 

 

 

  

  



 

8 
 

1 Úvod 

V současné době informační technologie zpracovávají stále více dat. S přibývajícím 

počtem digitálně zpracovaných informací s velkou hodnotou roste i riziko ztráty těchto 

dat. S pokročilými technologiemi roste vybavenost útočníků a složitost útoků. Útočníci se 

pomocí nejrůznějších technik snaží najít zranitelné místo v systému, díky kterému by se 

mohli citlivých a hodnotných dat zmocnit. Kybernetické útoky se stávají 

sofistikovanějšími díky inteligentnějším a dokonalejším nástrojům.  

 Po dlouhou dobu byla informační bezpečnost zanedbávaná, ne-li přímo 

ignorovaná. Nepředpokládalo se, že vznikne tak masivní propojení počítačů a tím vznik 

Internetu. Uživatelé počítačů nepoužívali téměř žádná hesla a nijak nezabezpečovali svoje 

data a operační systémy. V počítačovém průmyslu vládly kompromisy, které se snažily 

překonat technické znalosti a ekonomické možnosti. Toto chování značně nahrálo 

počítačovým útočníkům, kteří využili této nedbalosti a rozvíjeli své schopnosti 

a dovednosti v oblasti kybernetických útoků. Internet je již všudypřítomný a počítače jsou 

vzájemně propojeny a navzájem závislé. Četnost útoků se tím zvyšuje a jejich závažnost 

roste. Kybernetické útoky se staly oborem profesionálů. Už se nejedná jen o hádání 

a lámání hesel, ale o automatizované a distribuované útoky způsobující značné škody 

a ztráty pro oběti útoků. 

 Bezpečnostní technici musí každou chvíli rozšiřovat své znalosti v oblasti 

kybernetické bezpečnosti. Mnohokrát bylo dokázáno, že je dobré znát taktiku, nástroje 

a motivy svého nepřítele.  

 Proto si v této bakalářské práci popíšeme nejznámější kybernetické útoky 

a popíšeme si běžnou ochranu proti nim. Popíšeme si, co znamená pojem etický hacking 

a uvedeme jeho nástroje. Pomocí penetračního testování sestavíme scénář etického 

hackingu na osobní počítač, server, webový server a následně testy provedeme. Na závěr 

testy vyhodnotíme a navrhneme další postup. 
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2 Definice pojmů 

Aktivum je cokoli, co má nějakým způsobem hodnotu pro jeho majitele. Mohou jím být 

data, služby, software, hardware atd. 

 

Hrozba představuje jakoukoli potenciální příčinu nežádoucí události, která  

by mohla vést k poškození systému, ztrátě aktiv nebo modifikaci dat, nežádoucímu 

přístupu a nedostupnosti služeb. Nositelem hrozby je útočník nebo samovolná událost. 

Objektem hrozby je ohrožené aktivum. Mechanismem hrozby je způsob, jakým dojde ke 

ztrátě. 

 

Bezpečností se rozumí vlastnost prvku, který je chráněn proti ztrátám na určité úrovni. 

Je to stav, který nepřekračuje stanovenou úroveň. Informační bezpečnost se skládá 

z ochrany důvěrnosti, integrity, autentičnosti a nepopiratelnosti dat. Je však důležité 

zdůraznit, že bezpečnost nemůže být absolutní z důvodu, že aktivum nelze ochránit proti 

všem hrozbám nebo je jeho ochrana příliš nákladná. 

 

Zabezpečení je systém ochran ke komplexní, systematické a efektivní ochraně aktiv. 

Komplexní znamená, že jsou chráněna všechna aktiva. Systematické znamená, že ochrana 

tvoří strukturovaný systém s jasně danými informacemi, co které ochrany pokrývají 

a jejich návaznost na ostatní. Efektivní ochrana znamená, že náklady na ochranu jsou 

přiměřené hodnotě aktiv.  

 

Slabina neboli zranitelné místo, znamená, že některá z ochran není dostačující nebo 

zabezpečení nezajišťuje ochranu vůbec. 

 

Riziko určuje, s jakou pravděpodobností útočník využije zranitelné místo.  

 

Incidentem se rozumí jakákoli nežádoucí realizace hrozby.  

 

Průnik je neoprávněný přístup k aktivům.  

 

Dopad je následek incidentu.  

 

Důvěrnost dat znamená, že data jsou utajená a odolná proti zneužití. 

 

Dostupnost dat je jejich použitelnost a přístupnost při vyžádání oprávněné entity. 

 

Integrita dat je vlastnost přesnosti, úplnosti a odolnosti vůči modifikaci. 

 

Autentičnost dat znamená, že data jsou původní a nijak nezměněná. Příjemce zprávy má 

možnost si zjistit původ zprávy.  
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Nepopiratelnost dat znamená, že autor zprávy nemůže popřít, že danou zprávu vytvořil 

v případě nepopiratelnosti původu. V případě nepopiratelnosti odeslání, nemůže 

odesílatel popřít, že danou zprávu odeslal. V případě nepopiratelnosti příjmu, nemůže 

příjemce popřít, že danou zprávu přijal.  

 

Firewall představuje technické nebo programové bezpečnostní opatření, které slouží 

jako vstupní brána, která má zabránit neoprávněnému elektronickému přístupu 

k počítači nebo konkrétní službě. Firewall lze nakonfigurovat tak, aby povoloval nebo 

zakazoval komunikaci mezi sítěmi, počítači, internetem.  

 

Antivirus je program plnící několik funkcí: vyhledávání počítačových virů, heuristickou 

analýzu, metodu kontrolních součtů, monitorování podezřelých činností, poskytování 

informací o virech. 

 

Hashovací funkce je funkce pro vypočítání otisku zprávy nebo většího množství dat 

ke kontrole integrity. Výstupem této funkce je hash. Zajišťuje jednocestnost, 

pseudonáhodnost, bezkoliznost a rychlost funkce.  

 Bezkoliznost znamená, že pro výstup je velice obtížné najít dva různé vstupy. 

Bezkoliznost prvního řádu požaduje, aby bylo výpočetně nemožné nalézt dvě zprávy 

takové, aby výsledný hash těchto dvou zpráv byl totožný. Bezkoliznost druhého řádu 

požaduje, aby nebylo možné nalézt druhou zprávu (odlišnou  

od první) takovou, aby její otisk byl totožný s první zprávou.  

 

Symetrická kryptografie k šifrování a dešifrování používá stejné tajné klíče 

pro odesilatele i příjemce. 

 

Asymetrická kryptografie k šifrování a dešifrování používá veřejný a soukromý klíč. 

 

Malware je jakýkoli škodlivý nežádoucí program, který se dostal do počítače.  

 

Penetrační testy slouží k posouzení úrovně bezpečnosti testovaného systému. Provádí 

se testováním a hledáním slabého místa.    

 

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které obstarává 

nejdůležitější funkce počítače.  

 

Kybernetický útok je forma útoku, při kterém se nepovolaná osoba pokouší získat neboli 

ukrást citlivá data nebo je pozměnit či zničit prostřednictvím internetu. Obětí je nejčastěji 

majitel počítače, na který byl útok proveden. 

 

Kybernetická bezpečnost je soubor prostředků k zajištění ochrany informačního 

prostoru.  
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Administrátor nebo také správce počítače nebo superuživatel má úplná přístupová 

práva k počítači a smí v něm provádět jakékoli operace. 

 

Uživatel má omezená práva k počítači, ale může instalovat technické a programové 

vybavení počítače.  

 

Host je účet, který je ve výchozím stavu vypnutý a slouží jen pro osoby, které nemají 

vytvořený vlastní účet. 

 

Etický hacking je pochopení činností a nástrojů hackerů za účelem zlepšení bezpečnosti. 

 

Pojem Hacker se často nesprávně používá pro osoby zneužívající svých znalostí při 

pronikání do informačního systému.  

 

Cracker je osoba, která se snaží neoprávněně získat přístup k počítačovému systému. 

 

Pojmy v této kapitole byly použity z [1], [2], [3], [4] a [5]. 



 

12 
 

3 Platformy pro útok 

V dnešní době lze útočit na vše. V operačních systémech se nacházejí stovky slabin, 

protože se stávají rozsáhlejší a složitější. Útoky jsou sofistikovanější a tyto slabiny 

využívají. Vývojáři se snaží slabá místa odstranit. Některá jsou odstraněna, jiná jsou 

známá, ale většina je stále neznámá.  

Operační systém je základní software počítače. Bez nainstalovaného operačního 

systému je počítač nefunkční. Operační systém se stará o správu operační paměti, správu 

souborového systému, plánování procesů, komunikaci s hardwarem a další funkce. Slouží 

k ovládání výpočetního systému, spouští programy a spravuje systémové zdroje. 

Komunikuje s uživatelem pomocí grafického uživatelského rozhraní a zpracovává jeho 

příkazy. 

Bezpečnost celého systému je určena bezpečností operačního systému. Operační 

systémy obsahují řadu zabudovaných bezpečnostních funkcí, které se spustí hned při 

instalaci a chrání před útoky. Nejdůležitější je firewall, šifrování souborů a ukládání hesel, 

řízení přístupu a oprávnění k vlastnictví souborů a procesů.  

Vše ale záleží na znalostech administrátora, který pokud se v problematice 

nevyzná a nevyzná se ani v samotném nainstalovaném operačním systému, operační 

systém zůstává stejně zranitelný jako se super bezpečnostními opatřeními, které jsou ale 

špatně nastavené a nezáleží na platformě. 

Informace v podkapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 byly čerpány z [3], [6] a [7]. 

 Windows 

Operační systém firmy Microsoft. Je to nejrozšířenější pracovní softwarová platforma 

na světě. Konktrétně Windows 10 má rychlý start, jednoduché a přívětivé uživatelské 

grafické rozhraní. Bezpečnost je řešena pomocí hesel, šifrování a řízení přístupu atd.  

Uživatelská hesla v OS Windows se ukládají ve formě hashe. Tyto hashe jsou 

uložené v registrech a jejich hodnoty jsou nepřístupné uživatelům. Standartní přihlášení 

začíná zadáním hesla do dialogu. Z hesla se vypočítá hash a porovná se s hodnotou 

v registru. Když bychom se přihlašovali vzdáleně, použije se autentizační protokol 

Kerberos. Po ověření hesla se následně ověří i profil a spustí se. Proces přihlášení 

zajišťuje autentizační služba Winlogon. 

Typy hashe pro Windows jsou LM Hash a NT Hash. Lze nastavit, který hash se bude 

používat. LM Hash je založen na šifrování pomocí algoritmu DES, který generuje 128b 

hash. Tento hash se generuje ze zadaného vstupu, který je převeden na malá písmena 

a délku 14 znaků a rozděluje se do dvou bloků. Tím se snižuje počet variant možných hesel 

k uhodnutí, tedy snadné prolomení účtu. To znamená, že používání LM Hashe je 

nebezpečné a od Windows Vista defaultně zakázané.  

NT Hash nahradil LM Hash a napravuje všechny jeho slabiny. Nicméně  

je tato funkce považována za prolomenou. Je postavena na hashovací funkci MD4 

a výstupem je řetězec 128 b. V novějších Windows se používá hashovací funkce MD5 jako 

nástupce MD4.  
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Mezi autentizační protokoly v OS Windows patří LANMAN, NTLMv2 a Kerberos. 

LANMAN jako historický protokol, NTLMv2 jako náhrada LANMAN. Kerberos jako hlavní 

a preferovaný protokol. Využívá symetrickou kryptografii a tzv. tikety neboli požadavky 

pro přeposílání informací. Autentizační protokol slouží k ověření uživatele serverem.  

Souborový systém NTFS (New Technology File System), který používá Windows, 

obsahuje tzv. přístupový seznam, ve kterém jsou uloženy záznamy jednotlivých uživatelů 

a jejich práva k souborům a složkám. To znamená, že pokud při procházení záznamů 

nedojde ke shodě, přístup k souborům je zamítnut.  

OS Windows používá k šifrování symetrický algoritmus AES, který používá různé 

délky klíčů, přičemž pro vyšší bezpečnost se používají 192 a 256 bitové klíče. AES je 

nejpoužívanější šifra považovaná za bezpečnou a velmi rychlou. Windows umožňuje 

šifrování celého disku a oddílů pomocí aplikace BitLocker. 

Při připojení do sítě, proběhne konfigurace sítě. Systém zobrazí dialog  

na síťové umístění, kterým může být Domácí síť, Pracovní síť a Veřejná síť. Nastavení 

umístění ovlivňuje bezpečnost, a především nastavení firewallu.  

Další zabezpečovací prvky Windows jsou zálohování a obnovení systému, 

Windows defender, Microsoft security essentials a používání certifikátů.  

Nejběžnější útoky na uživatelské účty jsou útok hrubou silou, útok pomocí 

slovníkového útoku, nahrazení Winlogon nebo Rainbow Tables.  

 Linux 

Linux je skupina operačních systémů postavených na Unixu. „Zakladatelem“  

je Linus Torvalds. Linux je volně šířené jádro, které je společné pro všechny distribuce. 

Hlavní myšlenkou je otevřenost systému a převážně se používá na serverových 

platformách.  

OS Linux lze používat celý jen pomocí terminálu (příkazové řádky), grafické 

rozhraní je možné doinstalovat.  

Hesla v Linuxu se ukládají pomocí hashů v textových souborech. V umístění 

„/etc/passwd“ jsou obsaženy informace o účtech uživatelů spolu s uživatelskými jmény 

a hesly. V umístění „/etc/shadow“ jsou uloženy otisky hesel a k tomuto souboru má 

přístup jen administrátor. Všechny distribuce mají podobný způsob ukládání.  

Linux používá několik typů hashů jako MD5, SHA-256 nebo SHA-512. Přičemž 

k heslu je připojena tzv. sůl, která zabraňuje předpočítat hash dopředu.  

Specifické oprávnění k přístupu k souborům řídí DAC (Discretionary Access 

Control) a to tak, že každý soubor má svůj seznam, který oprávnění obsahuje. Oprávnění 

se přiřazuje 3 variantám a to user (vlastník souboru), group (člen skupiny) a others 

(ostatní). Pro každou variantu jsou ještě tři další typy oprávnění vyjádřené v číselné 

podobě jako „4“ pro read (čtení souboru, r), „2“ pro write (zápis do souboru, w) a „1“ pro 

execute (spuštění souboru, x). Oprávnění je zapsáno za každým jednotlivým uživatelem 

v podobě devíti znaků kombinovaných s pomlčkami zastupující nepřidělené oprávnění. 

V případě, že se jedná o adresář, je před těmito znaky ještě písmeno „d“ (directory). Nutno 

podotknout, že administrátor má přístup ke všem souborům. 
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K šifrování na Linuxu je primárně a nejčastěji určen subsystém dm-crypt, který 

šifruje celý disk. K šifrování používá šifry jako AES, BlowFish, TwoFish a další se 192 a 256 

bitovými klíči. 

Konfigurace sítě se ukládá do souboru /etc/. Konfigurační soubor obsahuje 

informace o nastavení sítě, jednotlivých rozhraních, natavení IP adres. V případě 

provedení změny konfigurace je nutné restartovat síťový subsystém.  

Jako firewall je v OS Linux použit netfilter pracující s iptables, kde jsou uložena 

pravidla pro zacházení s pakety příchozího a odchozího provozu. V případě, že provoz 

neodpovídá žádnému pravidlu, je provedena výchozí politika řetězce.  

Některé linuxové distribuce jsou využívány pro penetrační testování a další 

bezpečnostní techniky. Obsahují předinstalované nástroje pro hacking, které nevyžadují 

licence a jejich použití je jednoduché. Nejpoužívanější distribucí je Kali Linux.  

Nejčastější útoky na uživatelské účty v Linuxu jsou útoky hrubou silou, slovníkové 

útoky, útoky na získání administrátorského účtu a útoky na protokoly.  

 MacOS 

Operační systém MacOS běží pouze na zařízeních firmy Apple. Systém je vyvíjen jako 

64 bitový a je založen na Unixu. Současné verze systému jsou určené pro procesory 

společnosti Intel a PowerPC. 

Hesla a sůl jsou vždy uložena jako hash ve zvláštním souboru „plist“ pro každého 

uživatele zvlášť a ve formátu SHA-512. Soubor je binární databáze a je pojmenovaný 

podle jména uživatelského účtu. K tomuto souboru má přístup jen privilegovaný uživatel. 

Bezpečnostní mechanizmy používají sůl, SHA-512, více iterací a omezená oprávnění. 

Další hesla jsou uložena v tzv. Klíčence, která představuje šifrované uložiště pro 

MacOS a ukládá hesla aplikací, certifikáty, autentizační klíče a osobní poznámky. Obsah 

klíčenky, kromě certifikátů, je šifrován pomocí 3DES. 

MacOS používá souborový systém HFS+ (Hierarchical File System). Podporuje 

šifrování a kompresi dat, podporuje Unicode, atributy a další. Jeho nástupcem je 

plánovaný AFS (Apple File Service, Apple File System), podporuje silnější šifrování, 

klonování a sdílení volného místa. 

Přístupová práva v MacOS jsou řešena podobně jako u Linuxu. To znamená, že 

používá „rwx“ práva k souborům a rozděluje uživatele na vlastníka, člena skupiny 

a ostatní.  

FileVault, případně FileVault 2 u novějších verzí, je služba používaná k šifrování na 

MacOS. Šifruje celý oddíl a používá AES-XTS se 128b klíči a je v defaultním stavu vypnut.  

Firewall je integrovaný a velmi omezený. Firewall umožňuje jen povolení nebo 

zamítnutí komunikace vybraných aplikací nebo je schopný vypnout ICMP odpovědi.  

Pro starší verze jsou typické útoky hrubou silou a odhad hesla, ale tyto útoky jsou 

účinné jen pro slabá hesla. 
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4 Kybernetické útoky 

Rozdělení počítačových útoků není jednoznačné. Mohou se dělit na aktivní a pasivní 

útoky, softwarové a hardwarové útoky, lokální a vzdálené útoky [4]. Mohou se dělit na 

útoky podle úmyslu, typu a síly útočníka, podle rozsahu způsobené škody, podle 

charakteru nebo podle formy útoku. Dělí na silné a slabé útoky a mnoho dalších 

rozdělení [8]. 

 Pasivní útočník 

Při těchto útocích dochází k ohrožení důvěryhodnosti, ale nemají vliv na systémové 

prostředky. Jen se snaží naučit a využít informace. 

4.1.1 Odposlech dat 

V případě tohoto útoku se jedná o neautorizované odposlouchání dat třetí osobou. Jde 

o možnost zachycení a přečtení přenášených dat při komunikaci. Největší riziko hrozí při 

nešifrovaném přenosu dat.  

4.1.2 Analýza provozu 

Analýza provozu komunikace znamená definovat o jaký provoz se jedná. Zda je 

komunikace šifrovaná a jakým způsobem je šifrovaná. Zda se jedná o přijímání dat nebo 

odesílání dat. Útočník může sledovat četnost přenášených zpráv. Je možné pohlédnout do 

komunikačních hlaviček, do struktury záhlaví.  

4.1.3 Skenování portů 

Skenování portů znamená nalezení systémů a používaných síťových služeb. Mezi základní 

skenovací techniku patří ICMP echo. Následuje skenování pro TCP a UDP porty, k odhalení 

naslouchajících služeb. Tímto útokem je možné získat seznam aktivních serverů a služeb 

od poskytovatele, kterého je útočník schopen využít k útoku. 

 Aktivní útočník 

Aktivní útok znamená, že se útočník pokusí ovlivnit nebo změnit systémové prostředky 

a jejich provoz. Tím pádem dochází k ohrožení dostupnosti a integrity aktiv. 

4.2.1 Modifikace dat 

V tomto případě útoku, útočník zachytí přenášená data a má za cíl je modifikovat což 

znamená chybu systému nebo nesprávnou odezvu systému. 
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4.2.2 Spoofing 

Spoofing je útok, kdy útočník maskuje své chování v síti. Tento útok se využívá především 

při útocích na server. Příkladem může být útok DoS (Denial of Service), kdy spoofing 

maskuje útočníka, který odesílá pakety zahlcující server.   

4.2.3 Phishing, pharming 

Phishing (rhybaření) a pharming (pharmaření) [9] a [10] jsou škodlivé aktivity, které 

vyžadují zasílání důvěrných informací například přístupové informace k internetovému 

bankovnictví. Phishing jsou útoky pomocí e-mailů, kdy se útočník snaží uživatele zmást 

a vylákat z něho osobní informace jako přístupové údaje. Podvodné e-maily vypadají, že 

jsou odeslané z důvěryhodných zdrojů a po zadání příslušných informací na těchto 

webových stránkách se přístupové údaje dostanou k útočníkovi. Pharming je pokročilá 

forma phishingu, kdy správná IP adresa je změněna na IP adresu webu útočníka. 

Napadený pak komunikuje přes podvrhnutou webovou stránku s útočníkem v domnění, 

že jedná s důvěryhodným zdrojem. 

4.2.4 Replay attack 

Replay attack nebo útok opakováním znamená, že si útočník zaznamenává komunikaci 

uživatele. Tento záznam po nějaké době zopakuje posláním stejnému příjemci jako 

například elektronický převod peněz nebo obrazový záznam z kamery. Bránit se proti 

tomuto útoku lze použitím časových razítek, které zajistí, že dvě stejné zprávy nebudou 

totožné. 

4.2.5 MITM – Man in the middle – útok mužem uprostřed 

Útočník vstoupí do komunikace mezi dva uživatele bez jejich vědomí a záměrně jim mění 

komunikaci. Příkladem může být komunikace, která probíhá pomocí šifrování a přes SSL 

certifikáty, kdy jsou tyto certifikáty útočníkem povrhnuté. Při komunikaci tak dochází 

k dešifrování útočníkem. Pokud útočník komunikaci opět zašifruje, příjemce nebude 

vědět, že komunikace byla kompromitována [4] a [11]. Tento útok je velmi často používán 

u algoritmu Diffie-Hellman, který slouží pro ustanovení společného sdíleného tajemství. 

Útok demonstruje Obr. 4.1. 

Obr. 4.1: Man in the middle. 
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4.2.6 DoS, DDoS 

DoS (Denial of Service) a DDoS (Distributed Denial of Service) [4] jsou útoky, které se 

snaží dostat do nefunkčního stavu vybranou službu a tím odepřít její dostupnost 

uživatelům.  

Pokud se jedná o DDoS útočník se snaží realizovat tento útok pomocí více uzlů, 

které s ním spolupracují. Tyto pomocné uzly se nazývají zombie. Síť vytvořená ze zombie 

uzlů se nazývá botnet. Pomocí malware lze tyto botnety získat.  

Motivem těchto útoků je poškození společnosti, vydírání nebo zakrytí hlavního 

útoku, například ztráty dat.  

Tyto útoky jsou realizovány pomocí záplavových nebo logických útoků. Záplavové 

útoky se snaží o paměťové, komunikační a výpočetní vyčerpání kapacity cíle. Logické 

útoky jsou útoky na logickou slabinu v programu, operačním systému nebo protokolu.  

Další možností DDoS útoku je útok pomocí nástroje Slowloris, kdy tento nástroj 

opakovaně generuje částečné HTTP požadavky a opakovaně je posílá. Tímto způsobem se 

otevírá více spojení až se vyčerpá jejich povolený počet. Obr. 4.2 demonstruje DDoS útok. 
 

 
Obr. 4.2: DDoS útok. 

4.2.7 Brute force – útok hrubou silou 

Tento útok se používá k prolomení hesla. Algoritmus tohoto útoku prochází všechny 

možné kombinace hesel z daného prostoru, který je definovaný abecedou znaků 

a maximální délkou hesla. Pokud jsou tyto parametry vybrány správně, algoritmus je 

úspěšný. S rostoucí složitostí prostoru je nemožné v reálném čase projít všechny 

kombinace v tomto prostoru. Vzhledem k tomu, že pojem silné heslo dnes mění stále svůj 

význam, je doporučené heslo měnit každých 60 až 90 dní [12].  

4.2.8 Slovníkový útok 

Slovníkový útok se provádí ověřováním hesel definovaných ve slovnících. Tyto slovníky 

obsahují nejběžnější hesla. Těchto slovníků existuje mnoho typů pro světové jazyky. 

Ovšem obsah těchto slovníků je omezením pro prolomení hesla. Čerpáno z [12].  
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4.2.9 Rainbow tables 

Tento útok je založený na využívání Rainbow tabulek [3], které v sobě obsahují 

předvypočítané hashe. Tabulka se skládá z prvotních hesel a k nim odpovídajících hashů, 

které jsou pomocí hashovací a redukční funkce vypočítány v několika cyklech. Tyto hashe 

se porovnávají se získanými hashi ze systému. Pokud nedojde ke shodě, je hash znovu 

zredukován a zhashován. Výsledek se zase porovná. 

 Vnější útoky 

V případě vnějšího útoku se útočník pokouší zařízení ukrást, nebo pomocí vzdáleného 

přístupu proniknout přes obranné mechanismy počítače a zaměřit se na data, která pro 

něj mohou mít určitý význam. K tomu může využívat různé nástroje určené 

k prolamování přihlašovacích údajů. 

4.3.1 Krádež zařízení 

V tomto případě je důležité zabránit nepovolaným osobám ve fyzickém přístupu 

k zařízením. Například pomocí čtečky biometrických údajů osoby, která se pokouší do 

dané oblasti vstoupit. Je tedy důležité zabezpečit aktiva.  

4.3.2 Neoprávněný přístup k zařízení 

Je důležité, aby každý uživatel prováděl přihlašování bezpečným heslem. Hesla 

představují základní způsob zabezpečení počítače. Nevhodná hesla znamenají snadné 

prolomení a vniknutí do počítače. Je nutné si uvědomit, že špatně zvolené heslo může 

představovat vstupní bránu, které útočník využije a vnikne tak do systému. 

Bezpečné heslo nesmí být jednoduché a krátké. Nemělo by obsahovat snadno 

uhodnutelná slova a kombinace čísel jako je rok narození. Doporučená délka bezpečného 

hesla je minimálně osm znaků, raději více. Heslo by mělo dále obsahovat číslice a speciální 

znaky, kdy by se měli tyto znaky nacházet nejlépe mezi druhou a šestou pozicí hesla.  

Frázové heslo je další způsob zabezpečení. Od běžného hesla se odlišuje délkou  

(15 a více znaků) a je použito pro kontrolu přístupu. Toto frázové heslo by mělo 

obsahovat velká a malá písmena, speciální znaky a číslice.  

4.3.3 Počítačová infiltrace 

Dalším způsobem, jak se získat aktiva je malware. Škodlivý a nežádoucí software, který se 

dokáže dostat do počítače pomocí systémových chyb, infikovanými přílohami e-mailů, 

nepozorností a nedbalostí uživatelů, kteří nepřemýšlejí nad svojí aktivitou na internetu 

a neaktualizují svoje operační systémy.  
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 Vnitřní útoky 

Vnitřní útoky jsou většinou způsobeny nedbalostí zaměstnanců. 

4.4.1 Poškození technického zařízení 

Je důležité zajistit opatření znemožňující fyzický přístup k aktivům. Jsou důležité 

pravidelné kontroly zařízení a preventivní zálohování dat. 

4.4.2 Programové chyby 

Je možné, že chyba programu nebo operačního systému, je způsobena už při jeho 

vytváření. Programátoři v důsledku velkých nároků na program dělají programové chyby, 

přes které se útočník snaží dostat do systému.  

4.4.3 Chyba uživatele 

Mnoho bezpečnostních problémů způsobují samotní uživatelé stahováním nežádoucího 

software nebo špatnou konfigurací antivirového programu a brány firewall. Řešením 

tohoto problému je důkladné proškolení a vzdělání uživatelů.  

 Srovnání útoků 

Tabulka 4.1 zobrazuje srovnání mezi pasivními a aktivními útoky/útočníky.  

Pasivní útočník pouze provádí průzkum cílové oblasti. Jeho znalosti bývají typicky 

nižší než znalosti aktivního útočníka. Důvodem je to, že aktivní útočník musí využívat 

různých nástrojů a znalostí informační bezpečnosti za účelem cíleného a efektivního 

útoku.  

V případě pasivních útoků jsou škody nízké, protože dochází pouze 

k shromažďování informací o infrastruktuře. Škody způsobené aktivním útokem jsou 

mnohonásobně vyšší z důvodu potencionální krádeže nebo modifikace aktiv.  

U běžného útoku dochází k prolnutí pasivního a aktivního útoku. V první fázi 

dochází k shromažďování informací a ve druhé k jejich využití.  

 
Tab. 4.1: Srovnání útoků. 

 Pasivní útoky Aktivní útoky 
Útočník Pasivní Proaktivní 

Modifikace dat Ne Ano 
Cíl Průzkum Průnik 

Znalost Nízká Pokročilá 
Škoda Žádná/velmi nízká V závislosti na aktivech 

Ochrana IDS/IPS Firewall, antivirus atd. 
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Dalším typem dělení útoků je na vnitřní a vnější útoky, viz Tab. 4.2. V případě 

vnějšího útoku se útočník pokouší pomocí vzdáleného přístupu proniknout přes obranné 

mechanismy. Způsobená škoda je v těchto případech totožná. 

Doporučená ochrana je v případě vnitřních útoků kontrola fyzického přístupu 

zaměstnanců k určitým aktivům. V případě vnějších útoků je doporučenou ochranou 

používání systémů IDS, IPS, pravidelné aktualizování antivirových signatur a efektivní 

nastavení firewallu. 

 
Tab. 4.2: Srovnání vnitřních a vnějších útoků. 

 Vnitřní útoky Vnější útoky 
Fyzický přístup Ano Ne 

Úmysl Typicky nepřímý Průnik 
Škoda V závislosti na aktivech V závislosti na aktivech 

Ochrana 
Kontrola možného fyzického 

přístupu 
IDS, IPS, antivirus, firewall 

Kontrola bezpečnosti aplikací a systému 
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5 Malware 

Malware (Malicious software – zlovolný software) je jakýkoli škodlivý, obtěžující nebo 

nežádoucí software, který se většinou bez vědomí uživatele dostal do počítače. Má za úkol 

útočníkovi zajistit tajný přístup do počítače.   

Malware se nejčastěji šíří přes internet a e-mail pomocí napadených nebo 

podvrhnutých webových stránek, pomocí jakýchkoli stažených dat, různých programů 

a panelů nástrojů a bezplatných služeb, jak ilustruje Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1: Šíření malware. 

 

Nejčastější odhalením malwaru bývá pomalý počítač. Nakažený počítač zobrazuje 

vyskakovací okna, posílá spamy nebo způsobuje pád celého systému. Ke kontrole počítače 

se využívají antimalwarové nástroje, které odhalují a odstraňují malware nebo předchází 

samotnému nakažení systému. Jako způsob prevence se používá antivirus, který obsahuje 

antimalwarový software. Dále pak neotvírat e-mailové přílohy od neznámých příjemců, 

neotvírat reklamy na internetu, nestahovat soubory z neznámých zdrojů atd. [10].  

 Exploit kit 

Exploit kity jsou nástroje, které používají útočníci k distribuci malwaru. Jsou  

to softwarové sady, které identifikují slabá místa systému, aby mohly nahrát a spustit 

škodlivý kód [10].  

 Adware – program podporující reklamu 

Neustále vyskakující okna obtěžující při práci, to je adware (advertising-supported 

software). Nevyžádaná reklama všeho druhu, které je současný internet přeplněn, bývá 

součástí bezplatných programů, jejichž vývoj je zobrazováním reklamy v počítači 

financován. Další možnost je, že je adware nainstalován přes bezpečnostní díru 

v operačním systému nebo jako doplněk internetového prohlížeče. Málokdy se nejedná 

o rizikový adware program, který by představoval bezpečnostní riziko. Většina programů, 

ale má za úkol shromažďovat osobní informace uživatele, jeho historii na internetu nebo 

nahrávat stisky jednotlivých kláves. Dalším typickým chováním je přesměrování na 

přidružené webové stránky, instalace dalšího software bez vědomí uživatele, sledování 

aktivity uživatele na internetu nebo zpomalení celkového výkonu počítače. 
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Adware lze odhalit, když se začnou objevovat vyskakovací reklamní okna, a to 

i v případě, že právě nejsme na internetu. Nebo se změní samotná domovská stránka 

prohlížeče. Adware se aktualizuje přes internet a při odinstalování programu zabraňuje 

odstranění některých částí, aby se zabránilo odstranění jeho samotného.  

Při odstraňování adware je vhodné nejdříve zálohovat všechny důležité soubory. 

Antivirový program nebo speciální nástroj odstraní ukrytý adware v zařízení.   

Bránit se proti adware i všemu ostatnímu malware je nejlepší pravidelnou 

aktualizací operačního systému a webového prohlížeče, zapnutou funkcí firewall 

a aktualizací antivirového programu s funkcí antiadware [10]. 

Příklady programu adware: Virus Flash Player Pro, Amazon 1Button App, Linkey, 

Ludashi, Social2Search, DNS Unlocker. 

 

DNS Unlocker [13]: extrémně agresivní adware, který používá nejrůznější techniky pro 

zabránění odstranění ze systému. Nainstaluje se pro odblokování webových stránek, ale 

potom začne zobrazovat vyskakovací reklamu. Po kliknutí na ni se infiltrují další 

programy bez oprávnění uživatele. 

 

Virus Flash Player Pro [13]: tento adware se šíří pomocí falešných upozornění  

na aktualizaci Flash Playeru pro zobrazení obsahu na webové stránce. Tento software je 

posléze využit k odcizení citlivých informací. Skutečný Flash Player nabízí své aktualizace 

ihned po startu počítače. 

 Backdoor – zadní vrátka 

Backdoor [9] a [10] je program, který obchází autentizaci a vytváří přístup do počítače 

nepozorovaným způsobem. Tento program sám o sobě nic neprovádí, dokud nedostane 

pokyn k akci. V infikovaném počítači pak útočník může vykonávat procesy a ovládat ho na 

dálku. Základním požadavkem tohoto programu je neviditelnost, kdy se uživatel 

o spuštěném programu nesmí dozvědět, a všestrannost, kdy se program přizpůsobuje 

podmínkám počítače. 

 Dialer – vytáčecí program 

V dobách modemového připojení k internetu dialer přesměrovával vytáčené číslo. Toto 

vytáčení měnil na drahé zahraniční linky. Až když přišel vysoký účet za telefon zjistil 

uživatel tuto skutečnost. Existuje podobný typ útoku na mobilní zařízení a to tak, že se 

posílají prémiové SMS.  

V dnešní době tento podvod hrozí jen uživatelům vlastnícím modem. Uživatele 

v tomto případě zkontrolují nastavení a zamezí neautorizovanému vytáčení [9] a [14]. 

 Keylogger – špionáž klávesnice 

Keylogger je speciální druh spyware, který tajně zaznamenává stisky kláves. Keylogging 

je použití programu, který dokáže sledovat všechny stisknuté znaky na klávesnici. Je to 

program, který byl tajně nainstalován na počítač k zaznamenání aktivity uživatele. 
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Nejčastěji se šíří pomoci phishingu, sociálního inženýrství nebo jako přibalený program 

k jinému užitečnému programu a stažením jako příloha e-mailu. Slouží k zaznamenávání 

přihlašovacích údajů, adres, čísel platebních karet a všech ostatních informací napsaných 

na klávesnici. Soubor se záznamy odesílá na určený server útočníkovi. 

Odhalení keyloggeru je obtížná záležitost, protože bývá důmyslně ukrytý hluboko 

v samotném operačním systému. Určité znaky jako pomalé načítání stránek, zpožděné 

zobrazení napsaných znaků na obrazovce nebo chybová hlášení při načítání obrázků 

a webových stránek.  

Odstranit keylogger lze pomocí ručního odstranění skrytých a podezřelých 

programů, ovšem jedná se o způsob časově náročný a neefektivní. Lepší způsob je použít 

antivirový program se speciálním programem na odhalení keyloggerů.  

Proti keyloggeru se lze chránit tak, že použijeme virtuální klávesnice, zapneme 

alternativní rozložení klávesnice a nedůvěřujeme souborům z neznámých zdrojů. Při 

přihlašování by se měla používat dvoufázová autentizace nebo spolehlivý správce hesel. 

Správce hesel doplňuje hesla automaticky, proto je keylogger nedokáže nahrávat. 

Čerpáno bylo z [9], [10] a [14].  

 Ransomware – vyděračský software 

Ransom znamená výkupné. Ransomware je software, který omezuje práci  

na počítači. Je to typ malwaru, kterým útočník dokáže zašifrovat celý počítač. Zamezí 

přístupu k souborům i samotnému systému a za obnovení útočník požaduje výkupné. 

Ransomware vytváří útočníci s dobrými znalostmi počítačového programování. Může se 

spustit pomocí infikovaných příloh e-mailu, infikovaným webovým prohlížečem nebo 

pomocí infikovaného webu. 

Ransomware se odhaluje snadno. S největší pravděpodobností je zamítnut přístup 

k důležitým souborům nebo se na počítači objevuje výzva k zaplacení výkupného.  

Chránit se proti ransomware je možné tak, že aktualizujeme pravidelně operační 

systém, antivirový program i firewall. Předcházet je možné používáním antiransomwaru. 

Čerpáno bylo z [9], [10] a [14]. 

5.6.1 WannaCry 

Ransomware WannaCry (WanaCrypt0r 2.0 nebo WCry) v květnu 2017 napadl více než 

230 000 počítačů s operačním systémem Windows po celém světě. Napadl jak běžné 

uživatele, tak i státní úřady, nemocnice, železniční společnosti, technologické nebo 

telekomunikační společnosti ve více než 150 zemích světa. Nejvíce útoků napáchal 

v Rusku, v Číně, na Ukrajině a v Brazílii. Byl to jeden z největších a nejagresivnějších útoků 

pomocí ransomwaru.  

WannaCry se šířil přes síť jako červ a útočil přes protokol SMB verze 1 (síťový 

komunikační protokol aplikační vrstvy), který umožňuje komunikovat s tiskárnami po síti 

a dalšími síťovými zařízeními. Tento protokol z roku 2003 obsahoval bezpečnostní chybu 

(CVE-2017-0145), která umožňovala pachatelům otevírat zadní vrátka do počítačů 

(backdoor DoublePulsar). Potom byl na počítači spuštěn exploit EternalBlue  
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(CVE-2017-0144). Společnost Microsoft, ale už v březnu 2017 na tyto chyby vydala 

příslušnou opravu MS17-010. Oběťmi útoku se tak stali především uživatelé, kteří si tuto 

opravu nenainstalovali.  

Napadeným uživatelům byly zašifrovány soubory. WannaCry používá silné 

šifrování pomocí algoritmu AES-128 v kombinaci s algoritmem RSA-2048. Všechny 

zašifrované soubory měli změněnou příponu na .WNCRY. To znamená, že soubor 

obrazek.jpg se po zašifrování proměnil na obrazek.jpg.WNCRY. Po uživatelích bylo 

následně požadováno výkupné v Bitcoinech v přibližné hodnotě 300 USD do 3 dnů od 

zašifrování. Po uplynutí této lhůty se cena zdvojnásobila. Informace byly čerpány z [10], 

[15] a [16].  

5.6.2 Petya 

Ransomware Petya se od ostatního ransomwaru liší tím, že nešifruje jednotlivé soubory, 

ale zablokuje přístup k celému pevnému disku, protože zašifruje hlavní tabulku 

MFT (Master File Table). Díky tomu nelze číst souborový systém a spustit Windows. 

Po zablokování přístupu požaduje výkupné v Bitcoinech, jinak uživatel o svá data přijde. 

Petya se obvykle projevuje lebkou na červeném pozadí a zprávou o výkupném. Nová 

varianta ransomwaru, která představovala opravenou verzi Petya s úpravami, je zvaná 

PetrWrap. Čerpáno z [10]. 

Další známý ransomware: Alcatraz Locker, Apocalypse, BadBlock, Bart, CrySiS, 

Globe a další [13]. 

 Scareware – panika  

Je malware, který se snaží uživatele oklamat a přinutit stáhnout falešný antivir.  

Po instalaci zkušební verze proběhne fiktivní kontrola počítače, která najde desítky až 

stovky údajně infikovaných souborů, jež je nutné odstranit nebo vyčistit. Zároveň 

v momentě stažení začne krást osobní data. Uživatel si v domnění, že zabezpečuje svůj 

počítač odstraní důležitá data z počítače [9].  

 Hoax – poplašná zpráva 

Hoax [9] nejčastěji označuje poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím 

nebezpečným virem. Snaží se přesvědčit svojí důležitostí nebo důvěryhodným zdrojem 

informací, například nějaké velké známé firmy. Někdy naopak informují o tajné informaci, 

která unikla. Dalším hnacím motorem mohou být výzvy k dalšímu rozeslání. 

Hoax [17] jsou zprávy, které si uživatelé předávají sami, přičemž někteří uživatelé 

jsou schopni zprávu odeslat na všechny adresy ve svých kontaktech. Přeposílání 

takovýchto hoaxů znamená sbírání e-mailových adres a můžou být odeslány útočníkovi 

přes infikovaný počítač.  
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 Spyware – špionážní software 

Spyware je program, který na počítači běží bez vědomí uživatele a je obtížné  

ho odhalit. Sbírá informace o veškerém chování uživatele na internetu, jeho historii 

a osobní údaje prohlížení stránek.  Tyto informace posílá bez vědomí uživatele přes 

internet třetím stranám.  Spyware se instaluje s jinými programy nebo jako infikovaná 

příloha e-mailu. Většina uživatelů netuší, že si spyware stáhla a nainstalovala.  

Objevit spyware lze, když se objevují nové a neznámé ikony programů. Při 

provádění rutinních operací se mohou začít objevovat chybová hlášení nebo mohou být 

přesměrovávány vyhledávací dotazy do jiných prohlížečů nebo dlouhé nabíhání 

internetu. Spyware dokáží odhalit a odstranit antivirové programy s funkcí ochrany proti 

spyware.  

Tak jako u všech druhů malware se lze bránit pravidelnou aktualizací a posledními 

verzemi bezpečnostních záplat. Lepší způsob ochrany proti spyware, kromě antiviru 

s funkcí spyware a pravidelnou aktualizací, neexistuje. Chovat se obezřetně a neklikat na 

vyskakující reklamu. Čerpáno z [9] a [10].  

 

Typy spyware:  

Adware neboli malware obtěžující vyskakovacími reklamními okny.  

Browser helper object umožňuje programátorům měnit nastavení Internet Explorer. 

Je název pro dll knihovnu, která umožňuje získat data o chování uživatele. 

Hijacker je spyware, který mění domovskou stránku. 

Dialers přesměrovává telefonní linku na drahé zahraniční linky. 

Keylogger sleduje každý pohyb na klávesnici, některé druhy odesílají uživatelova hesla. 

Miscellaneous je směs spyware. 

Remote Administration umožňuje ovládat počítač vzdáleně. 

 

Nejznámější antispywarové programy: Spybot Search & Destroy, Spyware 

Terminator, Spy Emergency, Spyware Doctor. 

 Trojan – trojský kůň   

Trojský kůň nebo Trojan je malware pojmenovaný po mytologickém Trojském koni. Je to 

program, který zdánlivě přináší uživateli přidanou hodnotu. Ve skutečnosti způsobuje 

škody a krádeže dat nebo snižuje výkon počítače. 

Trojský kůň se nejčastěji šíří infikovanými e-mailovými přílohami, sdílenými 

soubory po síti nebo pomocí online chatů. Tito trojští koně nemají podezřelé názvy, 

a proto se jim podaří uživatele oklamat. Po otevření takovéto zprávy se trojský kůň sám 

tiše nainstaluje. Někteří trojští koně se mohou dostat do systému pomocí využitých 

zranitelností webového prohlížeče z infikovaných webových stránek. Kdykoli uživatel 

navštíví takovou stránku, nainstaluje si malware pomocí škodlivých skriptů. Často se 

trojští koně dostanou do počítače pomocí zadních vrátek (Backdooru) bez souhlasu 

uživatele. Někdy je trojský kůň integrován do legitimní aplikace, které mají 



 

26 
 

nezaznamenané funkce jako je třeba vzdálený přístup. Po tom, co počítač s takovým 

softwarem kontaktuje útočník, trojský kůň umožní převzít kontrolu nad celým počítačem. 

Příklad malwaru Trojan: Trojan.Cryptolocker, Trojan.ZeroAccess, 12Trojan.Win32. 

Krepper.ab. 

 Virus 

Každý už někdy slyšel o počítačovém viru. Počítačový virus je program nebo část kódu, 

která se spustí na počítači bez vědomí uživatele. Jako první virus šířící se na počítačové 

platformě je často uváděn virus Brain vytvořený v roce 1986, který napadal Boot sektor 

360 KB disket. Od té doby se počet známých virů rozrostl na několik stovek tisíc a každý 

den přibývají další.  

Počítačové viry se dělí do několika skupin podle toho, jaké objekty napadají: 

Bootviry – Tyto viry napadají systémové oblasti disku (Boot sektor pevného disku, 

partition tabulka). Šíří se při spuštění počítače při zavádění (bootování) operačního 

systému z napadeného disku.   

Souborové viry – Tyto viry, jak už název napovídá, napadají soubory. Především 

spustitelné soubory (.exe). Spuštění takového souboru aktivuje nákazu.  

Přepisující virus – Viry jednoduše přepíšou svým obsahem obsah souboru. To znamená, 

že původní soubor je nepoužitelný, a navíc je v něm ukrytý funkční vir.  

Link virus – Tento virus nepřepisuje původní soubor, ale připojí se k němu. To znamená, 

že při spuštění souboru se vykoná vir a následně se soubor chová tak, jak má.  

Doprovodný virus – Využíval vlastnosti starých operačních systémů, kde se uloží kopie 

spustitelného souboru „.exe“ pod stejným názvem, ale s koncovkou „.com“. Systém dá 

přednost koncovce „.com“. Nejdříve spustí tento virový soubor a pak následně samotný 

soubor.  

Multiparitní viry – Multiparitní viry napadají soubory i systémové oblasti. Nejdříve se 

zavede vir ze systémové oblasti disku a následně čeká na dokončení zavádění operačního 

systému. Jakmile se toto provede, vir převezme kontrolu nad vyšší úrovní systémových 

sužeb.  

Makroviry – Přímým cílem těchto virů jsou zejména kancelářské balíky obsahující makra, 

programy napsané v programovacím jazyce. Cílem těchto virů je šablona norma.dot, která 

se kopíruje do každého nového souboru. Tím se kopíruje i vir. Pokud dokument 

dostaneme z nedůvěryhodného zdroje, objeví se hlášení, jestli chceme povolit makra. 

Rozdělení virů podle speciálních vlastností: 

Virus přímé akce (nerezidentní) – Vir se spustí, provede to, k čemu je určen a ukončí se. 

Rezidentní viry – V operační paměti sleduje právě spuštěné programy a používané 

soubory a napadá je. 

Stealth viry (tajné viry) – Tyto viry obsahují nástroj na oklamání antivirového 

programu. Snaží se maskovat. Zálohuje si původní stav operační paměti před útokem a ten 

předkládá antivirovému programu.  

Fast infector – Je typ rezidentního viru, který se rychle šíří a napadá všechny použité 

soubory a programy. Tím, ale na sebe značně upozorňuje. 
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Slow infector – Tento vir si dává na čas. Jeho šíření je velmi pomalé. Díky tomu  

je špatně odhalitelný testem integrity. 

Polymorfní virus – Polymorfní virus mění svoji podobu a pokaždé používá jinou funkci. 

Antivirus proto nemusí najít všechny jeho části.  

Pojmy uvedené v této podkapitole byly čerpány z [18] a [19].  

 Červ 

Počítačoví červi [9] jsou programy, které se samy množí a šíří prostřednictvím sítě nebo 

přenosných médií bez vědomí uživatele. Svým programovým kódem mohou infikovat 

všechny soubory, které mu mohou sloužit jako nosič. 

Červi se obvyklým způsobem dostávají do počítače zavirovanými e-mailovými 

přílohami, sdílenými soubory nebo pomocí odkazů na nebezpečné webové stránky.  

Tento malware spotřebovává velké množství systémových prostředků a vytěžují 

internetové připojení. Proto jsou infikovaná zařízení výrazně zpomalena a nereagují.  

Červa lze jednoduše odstranit s pomocí antivirového programu. Pravidelná 

aktualizace systému a antivirového programu a obezřetnost při otevírání příloh 

a sdílených souborů předchází napadení.  

E-mailový červy – Šíří se pomocí elektronické pošty. 

Internetový červy – Útočí na zranitelné systémy v počítačové síti pomocí standartních 

internetových protokolů. 

IM červi (Instant Messaging) – Síří se prostřednictvím komunikačních nástrojů jako 

např. Skype.  

 Spam – elektronická verze nevyžádané pošty 

Spam je nevyžádaná pošta, kterou jsme nechtěli, většinou reklama. Propagují různé 

produkty a služby. Patřičný program v počítači prohledává místa, kde se nacházejí 

kontakty a e-mailové adresy. Na ty pak rozesílá reklamní nabídky. Na zařízení se pak 

pravidelně objevují nevyžádané zprávy. Spammeři se vydávají za důvěryhodné firmy, 

přátele nebo rodinu.  

 Rootkit 

Rootkit [10] je program navržený tak, aby mohl bez vědomí uživatele na jeho počítači 

získat přístupová práva administrátora. Tyto programy mohou být nainstalovány 

s bezpečnostními produkty nebo pomocí zdánlivě bezpečných rozšíření aplikací. Rootkit 

se sám o sobě nedokáže šířit.  

Jeho odhalení je velice náročné. Antivirus musí sledovat při prohledávání 

systémové paměti všechny procesy a jejich závislosti, a to i funkce, které volají DLL 

knihovny, které volají jiné přesměrované funkce. Tímhle dokáží antivirové programy 

odhalit i programy, které mají podobné chování a deaktivovat nalezené rootkity. 

K odhalení lze použít libovolný PC skener.  
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6 Běžná ochrana 

V této kapitole si popíšeme běžné způsoby ochrany proti kybernetickým útokům. 

 Metody obrany proti malware 

Záložní kopie 

Hlavním cílem většiny útoků, jsou data. Proto je důležité časté a pravidelné zálohování 

kopií. Četnost vytváření kopií závisí na důležitosti dat, která mají být zálohována, pro 

vykonávání činnosti. Čím častěji se provádí zálohování, tím méně jsou data ohrožena. 

V případě útoku pomocí ransomwaru se jistě bude hodit poslední uložená kopie zálohy 

nebo obraz disku.   

Aktualizace 

Zastaralá verze softwaru je ideálním útočištěm malwaru. Díky známým mezerám 

v zabezpečení je malware schopen rychle, nepozorovaně a efektivně proniknout do sítě 

a počítače. Důsledné a pravidelné aktualizování software vydaných jejich autory má vliv 

na zvýšení úrovně ochrany proti útokům, a to jak aktualizace operačního systému, tak 

i antivirového programu, webového prohlížeče a dalšího software.  

Nejslabším článkem je člověk 

I při disponování nejvyšší třídy bezpečnostních opatření, zůstaneme bezbranní vůči 

útokům, pokud uživatelé internetu zůstanou nevzdělaní v otázkách bezpečnosti. 

Uživatelé internetu by si měli položit otázky, které zobrazuje Obr. 6.1.  

 

 
Obr. 6.1: Otázky uživatele internetu. 

Chráníme to, co vidíme 

Abychom dokázali včas detekovat pokus o průnik malwaru, musíme mít úplný přehled 

o tom, co se v našem systému děje. Je nutné chránit svou síť pomocí demilitarizovaného 

pásma. Demilitarizované pásmo představuje fyzickou nebo logickou podsíť, která izoluje 

vnější služby a která má kontakt s nedůvěryhodnou sítí, např. internetem. To znamená, že 

vnější uzel sítě má přístup pouze k serveru, který se nachází v demilitarizovaném pásmu, 

ale ne k ostatním částem vnitřní sítě. 
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Počáteční infiltrace 

Malware se do systému obvykle dostane pomocí infikovaných příloh e-mailu nebo 

stažením souboru nebo programu. Proto je důležité blokování webových stránek, které 

obsahují škodlivý kód nebo blokování e-mailových zpráv s infikovanými přílohami.  

Antivir  

Antivirus je jedním z řešení koncových bodů. Je důležité antivirus pravidelně aktualizovat. 

Více informací v podkapitole 6.2.  

Být v obraze 

Abychom mohli s malwarem bojovat, musíme ho dobře znát. Sledovat situaci v síti 

a využívat znalostí odborníků a tím zvyšovat šanci obrany.  

Nenechat se vydírat 

V případě, že se útočníkovi podařilo zablokovat data a přístup k nim, zdá se, že jediným 

východiskem je zaplatit nezanedbatelnou částku na výkupném. Nejlepší možnost je se 

obrátit na bezpečnostní orgán a neplatit výkupné počítačovým zločincům. Hodnota trhu 

ransomwaru se v roce 2016 pohybovala kolem částky 25 miliard Kč. Čerpáno bylo z [20]. 

 Antivirus 

Antivirový program je nejběžnější ochranou počítačů. Tento program sleduje 

nejpodstatnější vstupní i výstupní místa, která by mohla sloužit k infiltraci škodlivého 

softwaru. Slouží k identifikaci malwaru. Aby mohl provádět tuto kontrolu prohlíží 

soubory na lokálním disku. Tato technika má za cíl nalézt sekvenci znaků, které odpovídají 

některému malwaru z databáze. Tato databáze se každou chvílí aktualizuje o nové typy 

malwaru. Jestliže se antivirový program neaktualizuje, zvyšuje se riziko nákazy 

a infiltrace malwaru.  

 Pokud antivirový program zaznamená shodu s databází, má několik možností, jak 

s takovou situací naložit. Zaprvé se pokusí soubor nakažený virem opravit nebo vyléčit. 

V případě, že není technicky možná oprava nebo vyléčení souboru, je soubor umístěn do 

karantény. To znamená, že se virus nemůže dále šířit. Následuje smazání infikovaného 

souboru i s obsaženým virem.  

 Antivirový program kontroluje soubory od chvíle, kdy jsou vytvořeny operačním 

systémem, otevřeny nebo přijaty e-mailem.  

 Jako další metoda detekce virů se používá heuristická analýza. Antivirový program 

se sám pokusí napodobit začátek každého nového spustitelného kódu ve virtuálním 

prostředí ještě, než je zapsán do souboru. Pokud program po virtuálním spuštění začne 

vyhledávat další spustitelné programy, můžeme předpokládat, že se jedná o virus, který 

chce nakazit další spustitelné soubory.  
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 Další kontrolou je test integrity. Tento test porovnává informace o velikosti 

souboru s naposledy zapsanou informací v databázi. Pokud se výrazně změní velikost 

souboru, lze předpokládat, že je soubor infikovaný virem.  

 Antivir běží na pozadí a sleduje probíhající činnost systému. Výhodou této 

skutečnosti je, že uživatel se hned dozví o infikování nebo o podezřelém chování 

v systému a uživatel na to zareaguje. Čerpáno bylo z [21], [22] a [23]. 

 IDS/IPS 

Intrusion detection system (IDS) je systém, který automatizuje proces detekce průniků. 

Intrusion prevention system (IPS) je systém se všemi funkcemi IDS, a navíc blokuje 

možné nežádoucí incidenty. Technologie IDS je zastaralá. IPS je vylepšené IDS [4].  

 Tyto systémy slouží k detekci útoku. To znamená, že systém musíme sledovat 

a zaznamenávat jeho činnost a chod. Všechny záznamy událostí se zapisují do souborů tzv. 

logů. Ze všech záznamů se dělá analýza, díky které dokážeme s nějakou pravděpodobností 

útoky předpovídat.  

 Záznamy můžeme dělit na informační, varovné, chybové nebo pohotovostní. 

Informační záznamy popisují stav systému a jednotlivé události. Varovné záznamy 

označují systémovou chybu (chybí soubor) a je potřeba se této chybě věnovat. Chybové 

záznamy popisují chyby systému, které ohrožují jeho funkčnost. Pohotovostní záznamy 

jsou spojené s bezpečnostními opatřeními. 

 Analýza záznamů obsahuje některé nezbytné operace jako agregaci, filtraci, 

normalizaci a korelaci. Agregace je proces shromažďování záznamů na jedno místo. 

Filtrace je rozhodnutí, která data jsou potřebná. Pomocí normalizace se záznamy upraví 

na stejný formát a dochází k jejich kategorizaci podle významu.  

Korelace je nekritičtější a nejproblematičtější krok analýzy. Znamená hledání vzájemného 

stavu mezi záznamy. Korelace spojuje několik událostí ve znalost větší události o systému. 

Vytváří se na základě pravidel (signatury) a modelů (anomálie). Pravidla detekují 

nepříznivé známé události, které se staly a modely detekují nepříznivé neznámé události, 

které zatím nebyly realizovány. Velkým problém je skutečnost, že pravidla korelace se 

musí vkládat ručně a tím se snižuje schopnost detekce důležitých událostí a korelací.  

 Cílem těchto systémů je snížit počet falešných alarmů neboli výsledků analýzy 

a vyladit funkčnost systémů, co nejlépe.  

 Firewall 

Firewall [4] je síťové zařízení, které monitoruje a kontroluje sítový provoz podle 

definovaných pravidel. Mezi základní funkce firewallu patří identifikace zdroje a cíle 

provozu (IP adresy, porty), prosazování filtračních pravidel vůči jednotlivým spojením 

nebo uživatelům, vyhodnocování informací o stavech spojení a kontroly protokolů, 

chránění před útoky a průnikem do sítě. Firewall lze umístit do tzv. demilitarizované 

zóny. Demilitarizovaná zóna je část sítě mezi vnitřní a vnější sítí.  

 Firewall má několik rozdělení: softwarový nebo hardwarový, paketový, stavový 

paketový nebo aplikační.  
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 Paketový firewall pracuje na síťové a transportní vrstvě referenčního modelu 

ISO/OSI. Tento firewall kontroluje zdrojovou a cílovou IP adresu paketu nebo datagramu, 

jeho hlavičku a zdrojový a cílový port. Výhodu těchto firewallů je vysoká rychlost 

a jednoduchost. Velkou nevýhodou je nízká úroveň zabezpečení, protože nechrání proti 

spoofování IP adres a škodlivému obsahu.  

 Stavový paketový firewall také pracuje na síťové a transportní vrstvě ISO/OSI. 

Tento firewall kontroluje data stejně jako paketový a zároveň rozhoduje podle stavu 

spojení. Firewall ukládá informace o stavech jednotlivých spojení do paměti a podle toho 

se rozhoduje, například povolí jen odpovědi. Výhodou je rychlost, protože rozhoduje jen 

u prvního paketu. Nevýhodou je nízká úroveň zabezpečení a náchylnost k DDoS útokům. 

 Aplikační firewall pracuje zároveň na síťové, transportní a aplikační vrstvě 

ISO/OSI. Díky tomu může kontrolovat data konkrétních aplikací a porovnávat vzorce 

útoků a malwaru. Dokáže blokovat celé procesy (několik paketů za sebou). Výhodou 

těchto firewallů je vyšší bezpečnost než u paketových pomocí prevence proti počítačovým 

červům a Trojanům. Díky tomu hrozí vyšší zpoždění a jeho složitost může způsobovat 

chybu. Dříve se nasazoval až na koncové uzly jako osobní firewall.  

 Hardwarový firewall je samostatné zařízení, které slouží jako firewall. Liší se 

počtem rozhraní, spojení nebo datovými rychlostmi atd.  

 Softwarové firewally běží na operačních systémech nebo mobilních platformách. 

Mají menší počet pravidel než firewally v síti, ale větší stupeň ochrany na aplikační vrstvě. 

  Filtrace paketů znamená povolení, blokování nebo zahazování paketů. 

Komunikace se rozděluje na příchozí, odchozí a směrovaný provoz. 
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7 Etický hacking 

Etický hacking se nijak neliší od neetického hackingu. U obou se používají stejné nástroje. 

Etický hacker musí dobře znát nástroje druhé strany, aby mohl své schopnosti využít 

k obraně proti hackerům a snažit se být vždy o krok napřed. Informace v této kapitole 

byly čerpány z [8] a [24]. 

 White-hat, black-hat, grey-hat 

Bílý hacker (White-hat hacker) je osoba, která narušuje bezpečnost systémů  

se souhlasem majitele systému. Nalezené výsledky konzultuje s technickým oddělením 

společnosti, které pracuje na nápravě. 

 

Černý hacker (Black-hat hacker) je osoba, která narušuje bezpečnost systémů  

za účelem vlastního obohacení nebo prospěchu.  

 

Šedý hacker (Grey-hat hacker) je osoba na rozhraní mezi bílým a černým hackerem 

zkoušející narušit systém pro zábavu. 

 Nástroje etického hackingu 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny nejběžnější nástroje etického hackingu jako 

penetrační testování a jeho fáze, systémové útoky, nejběžnější nástroj používaný 

k hackingu a sociální inženýrství.  

7.2.1 Penetrační testování 

Penetrační test slouží k testování bezpečnosti systému a odhalení zranitelností daného 

systému. Odhalení těchto zranitelností stanoví způsob nápravy a vylepšení ochrany 

systému. Realizací penetračního testu pronikáme do systému a určujeme všechny 

postupy a místa odkud by mohl být proveden potenciální útok.  

Penetrační testování patří mezi techniky etického hackingu. To znamená,  

že s testem musí souhlasit zákazník, nejčastěji majitel firmy, který chce získat přehled 

o chybách systému.  

Penetrační testy se dělí podle různých hledisek do několika kategorií.  

Externí testy jsou prováděny z vnější strany sítě a představují vnější hrozby.  

Interní testy jsou prováděny z vnitřní strany sítě a představují vnitřní hrozby útočníka, 

který získal přístup do sítě.   

Podle znalostí o systému se testy dělí na: 

Black-box testy – V případě těchto testů je penetrační tester postaven před hotovou 

aplikaci a jsou známy pouze vstupy a adekvátní výstupy. Tato metoda se používá v situaci, 

kdy máme běžnou veřejnou informaci.  



 

33 
 

White-box testy – Takové testy se považují za revizi kódu. K těmto testům jsou 

k dispozici všechny možné znalosti o systému jako například topologii sítě, přítomná 

zařízení, přístupové údaje atd.  

Grey-box testy – Tyto testy jsou kombinace black-box testů a white-box testů. To 

znamená, že tester má běžné informace, ale snaží se je maximálně využít. Postupuje se 

stejně jako u black-box testování ale pokud tester narazí na oblast s chybou nebo testovací 

případ u kterého je možné očekávat chybu, jsou mu k dispozici relevantní informace a lze 

tak oblast prozkoumat do nejmenších detailů. 

 Dále se penetrační testy dělí podle způsobu provedení: 

Manuální testy – Tyto testy se vykonávají manuálně. Díky tomu lze testy vytvořit na míru 

pro dané podmínky.  

Automatizované testy – Pro tyto testy existují automatické nástroje vytvořené 

profesionály v oboru.  

Semiautomatizované testy – Kombinace manuálních a automatizovaných testů 

využívající výhod obou způsobů.  

Existuje ještě další rozdělení podle cíle testů atd. 

Testování se provádí technikami a metodami podobnými reálným útokům. Běžně 

prováděné metodiky útoků nejsou jednotné, ale mají stejnou základní strukturu. Tyto 

struktury se provádějí v cyklech a jsou rozdělené do fází. Počet jednotlivých fází se 

pohybuje od čtyř do sedmi.  

Pro testování existuje několik standardizovaných metodik: 

OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), 

OWASP (Open Web Application Security Project), 

ISSAF (Information System Security Assessment Framework), 

NIST 800-115 (Národní Institut pro Standardizaci a Technologie, Technical Guide to 

Information Security). 

Testování probíhá v několika fázích. Do těchto fází je většinou zahrnuto plánování, 

sběr informací, odhalování zranitelností, zneužití zranitelností a report.  

Plánování 

Plánování je počáteční fáze. V této fázi je důležité stanovit přesné a detailní cíle, na které 

se penetrační testy zaměří. Je důležité vytvořit časový plán. Zaleží na přidělených 

prostředcích a schopnostech testera.  

Sběr informací 

V této fázi dochází ke zjišťování co nejvíce informací o cíli. Tyto informace se použijí jako 

vstup do dalších fází testování. Mezi základní informace patří IP adresy, jmenné servery, 

otevřené porty, síťové služby, operační systémy a další.  
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Odhalování zranitelností 

Po předchozí fázi nastává odhalování zranitelností. Probíhají kontroly určitých chybných 

konfigurací. Porovnávají se jednotlivé verze služeb a operačních systémů s databází 

známých zranitelností.  

Zneužití chyb – exploitace 

Tato fáze využívá nalezených zranitelností a provádí se pokusy o prolomení 

bezpečnostních opatření. Exploitace využívá nedostatky a chyby aplikací a systémů. Pro 

různé síťové služby a aplikace existuje řada exploitů. Pokud dojde k úspěšné exploitaci, 

může dojít k nalezení zranitelností v dalších službách, které byly v předchozích fázích 

skryty. V případě, že taková situace nastane, je potřeba se vrátit k hledání zranitelností 

pro nový cíl. 

Report – dokumentace 

Konečná fáze, která zahrnuje shrnutí a předání výsledků testů. Zákazníkovi  

se předloží kvalitní závěrečná práce s nalezenými zranitelnostmi a prezentují se možnosti 

zkvalitnění bezpečnostních opatření.  

 

Informace v podkapitole 7.2.1 byly čerpány z [4], [12], [25], [26]. 

 

7.2.2 Systémové testy 

Systémové testování [24] slouží k ohledání nových chyb systému. Při tomto testování 

neexistuje předem daný postup. Systémové testy mají dvě části, ohledání povrchu a cílené 

zneužití nalezených slabých míst.  

 Během fáze ohledání povrchu se prohledává povrch aplikace. To jsou všechna 

místa, která spojují aplikaci nebo operační systém s vnějšími daty. Při systémových 

testech se musí posoudit všechna ukládaná nebo přenášená data po celou dobu instalace, 

během používání nebo při odinstalování.  

 Cílené hledání chyb nabízí možnosti a způsoby, jak systému ublížit.  

 Soustředěné systémové testy jsou nejlepší způsob, jak přijít na chyby mimo 

vývojářský tým. Nevýhodou je, že jsou jedny z nejtěžších a časově nejnáročnějších. 

7.2.3 Kali Linux 

Linuxová distribuce Kali je mimo jiné určena pro penetrační testování. To znamená, že je 

to jeden operační systém se všemi základními nástroji pro etického hackera. Kali Linux je 

distribucí Debian Linuxu. Předchůdcem Kali Linuxu byl BackTrack Linux a jeho poslední 

verze byla vydána v roce 2012. Čerpáno bylo z [27]. 
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7.2.4 Sociální inženýrství  

Sociální inženýrství je psychická manipulace s lidmi. Člověk nepozná, že s ním mluví 

útočník, protože na základě uměle vytvořených indicií vypadá jako důvěryhodná osoba.  

Prvním krokem je získání původně nic neříkajících informací, ze kterých lze 

odvodit významnější informace. Útok začíná prostudováním webových stránek 

organizace, na kterou chce útočník zaútočit. Na stránkách je možné získat kontaktní údaje 

o zaměstnancích firmy. Nejlepší zdroje informací bývají často sociální sítě, kde o sobě lidé 

dokáží prozradit téměř cokoli.  

 Pokud člověka dokážeme přesvědčit o důležitosti daného úkonu jako je například 

prozrazení hesla k firemnímu účtu za účelem nastavení bezpečnostních prvků, může nám 

je tak člověk pod tlakem říct, aniž by si uvědomil důsledek svého konání.  

 Jedním z nejznámějších hackerů používajících sociální inženýrství je Kevin 

Mitnick. Čerpáno bylo z [4] a [28]. 
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8 Nástroje penetračního testování 

V této kapitole si uvedeme vhodné nástroje jednotlivých fází penetračního testování 

a příklad nástroje k dokumentaci nalezených (postupně získaných) informací. Všechny 

používané nástroje lze najít v distribuci Kali Linux. Obr. 8.1 zobrazuje pracovní plochu 

Kali Linux, ve kterém budeme pracovat. Informace o jednotlivých nástrojích jsou čerpány 

z [29]. 

 

 
Obrázek 8.1: Pracovní plocha Kali Linux. 

 Jednotlivé fáze 

8.1.1 I. fáze, Sběr informací – enumerace 

V první fázi je důležité získat co možná nejvíce informací o cíli. Testujeme, jestli 

je cíl aktivní, skenujeme porty, hledáme otevřené porty, zjišťujeme, o jaký operační 

systém se jedná, jak vypadá infrastruktura a hledáme zranitelnosti. Na každou část 

existuje mnoho nástrojů a postupů.  

WHOIS 

WhoIs [30] je nástroj, který slouží k shromažďování identifikačních a kontaktních 

informací o osobách registrujících si doménu. Tyto informace obsahují jméno, e-mail, 

adresu, IP adresu a další informace.  

Důvodem existence této databáze je včasný přístup k těmto potřebným 

informacím. Údaje jsou každoročně aktualizovány.  

 Získané informace neslouží k přímému vniknutí do systému, ale mohou sloužit 

jako podklady k dalšímu shromažďování informací (kontaktní osoby a jejich IP adresy). 

Informace lze využít k sociálnímu inženýrství.  
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 Obr. 8.2 zobrazuje použitý nástroj WhoIs v příkazové řádce Kali Linuxu. WhoIs 

obsahuje příkaz „whois“ s parametrem vutbr.cz. Parametr znamená, že WhoIs najde 

informace o doméně vutbr.cz. 

 

 
Obr. 8.1: WhoIs v příkazové řádce. 

MALTEGO 

Dalším nástrojem je forenzní open-source nástroj Maltego. Je to platforma, která je 

navržena, aby poskytovala celkový obraz o prostředí, kde cíl působí. Hlavním cílem tohoto 

nástroje je analýza vztahů mezi lidmi, webovými stránkami, skupinami, internetovou 

infrastrukturou, sítěmi a doménami a vztahy se sociálními službami jako Facebook 

a Twitter. Poskytuje knihovnu transformací pro zjišťování dat z otevřených zdrojů, které 

vizualizuje do grafů a využívá k dolování dat a analýze vazeb. 

 Nástroj má tedy dva typy průzkumu, osobní a infrastrukturní. Osobní průzkum 

zkoumá osobní údaje jako telefonní čísla, e-mailové adresy, profily na sociálních sítích. 
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Infrastrukturní průzkum slouží k průzkumu domén, informací o DNS, jmenných 

serverech, IP adresách atd.  

 Maltego pracuje na operačních systémech Windows, Linux a Mac. V nástroji 

Maltego je zahrnut i nástroj WhoIs. Logo nástroje Maltego zobrazuje Obr. 8.3. 

 

 
Obr. 8.2: Maltego. 

PING 

Ping [31] je nástroj, který slouží k zjištění, jestli počítač pracuje a k ověření, že jsou síťová 

připojení neporušená. Ping používá funkci echo protokolu ICMP (Internet Control 

Message Protocol). Paket se odesílá na konkrétní IP adresu. Na cílové IP adrese dojde 

k potvrzení a odeslání ICMP paketu zpět. Mnoho systémů ovšem mívá ICMP replay 

(odpověď na ICMP dotaz) zakázaný.  

 Na Obr. 8.4 je zobrazen nástroj Ping. Příkaz „ping“ má jako parametr vutbr.cz. To 

znamená, že ověřujeme možnost navázání spojení s vutbr.cz. Cíl je aktivní, protože nám 

server vutbr.cz zaslal ICMP odpověď.  

 

 
Obr. 8.3: Ping. 



 

39 
 

NMAP 

NMap (Network Mapper) [32] je nástroj umožňující objevování jednotlivých prvků v síti. 

Umožňuje detekci otevřených portů, zobrazuje jednotlivé názvy a verze běžících aplikací, 

podle určitých příznaků je schopen detekovat běžící operační systém na běžící stanici. Je 

proto využíván bezpečnostními techniky jako jeden z nástrojů k ověření zabezpečení sítě. 

 Tento nástroj umožňuje testovat jak jednotlivou cílovou destinaci (jedna 

IP adresa), tak doménu, popřípadě rozsah IP adres. Jednotlivé verze běžících aplikací jsou 

následně porovnány s databází existujících zranitelností, prostřednictvím kterých je 

následně směrován útok.  

 Ovládání NMap je možné pouze pomocí příkazového řádku pomocí příkazů „nmap“ 

a parametru, který definuje oblast prohledávání, tedy IP adresu nebo rozsah IP adres. Obr. 

8.5 zobrazuje použití NMap. 

 

 
Obr. 8.4: NMap. 

ZENMAP 

Zenmap je grafickou nástavbou NMap. Jedná se o free a open-source software umožňující 

provádět veškeré funkcionality NMap. Déle umožňuje vytvářet profily pro často zadávané 

příkazy.  

 Obr. 8.6 zobrazuje Zenmap v záložce NMap Output výsledek provedeného příkazu 

„nmap“. Je zobrazena vzdálenost prvků v síti, jejich MAC adresa a IP adresa, a výsledek 

skenovaných portů (otevřené porty a naslouchající služby) tak jako v příkazovém řádku. 

 Obr. 8.7 zobrazuje Zenmap záložku Topology, ve které jsou vyobrazeny jednotlivé 

prvky sítě, které byly nalezeny. Obr. 8.8 zobrazuje podrobné informace o jednotlivých 

hostech strukturovaně. 
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Obr. 8.5: Zenmap. 
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Obr. 8.6: Zenmap – topologie. 

 

 
Obr. 8.7: Zenmap – Host Details. 
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8.1.2 II. fáze, Odhalování webových zranitelností 

Tyto nástroje slouží k odhalování zranitelností webových serverů. Lze nalézt 

neaktualizované služby a další zranitelností, které mohou být potencionálně zneužity 

k průniku do systému.  

NIKTO – website vulnerability scanner 

Jedná se o nástroj, který je šířen s otevřeným zdrojovým kódem. NIKTO je webový skener, 

který skenuje a detekuje nedostatky v použitém zabezpečení serveru. Cílem je nalézt 

neaktualizované verze jednotlivých aplikací. Umožňuje také detekovat instalované 

webové servery. Tento nástroj je velmi hlučný na síti, tudíž bývá velmi často detekován 

instalovanými IDS/IPS, proto se jedná zejména o nástroj, který je použit pro zkoumání 

vlastního zabezpečení než zkoumání zranitelnosti cizí infrastruktury.  

NESSUS 

Nessus je nástroj, který slouží k detekování zranitelností na webu. Nástroj je využíván 

bezpečnostními analytiky ke kontrole aplikované bezpečnosti. Nessus slouží k detekování 

používaných síťových služeb a jejich případných zranitelností. Tento nástroj také vytváří 

jednotlivá doporučení, kterými lze bezpečnost zvýšit (například doporučené aktualizace). 

 Tento nástroj není součástí distribuce Kali Linuxu, je nutné si jej samostatně 

zaregistrovat a nainstalovat. Čerpáno bylo z [33]. 

BURP SUIT 

Používaným nástrojem pro penetrační testování nejen webového serveru je také nástroj 

Burp Suite. Jeho výhodou je to, že dokáže pozměnit jednotlivé HTTP requesty a způsobit 

tak reakce, které za normálních okolností pouhou změnou URL nelze dosáhnout. Tento 

nástroj lze nastavit jako proxy na kterou prohlížeč směřuje veškerý provoz, ve které údaje 

čekají na odeslání směrem k definovanému cíli. Můžeme tak například upravit i samotnou 

verzi HTTP apod. a poté takový požadavek odeslat směrem k serveru. Po zobrazení 

odpovědi si lze jednotlivé údaje přehledně zobrazit.  

WAPPALYZER 

Velmi užitečným nástrojem při identifikaci jednotlivých údajů je doplněk pro internetové 

prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox) s názvem Wappalyzer. Tento nástroj 

automatizovaně vyčítá jednotlivé údaje z hlaviček a k uživateli je zobrazí v přehledné 

tabulce.  

8.1.3 III. fáze, Exploitace 

Následující nástroje slouží k provedení exploitace, viz podkap. 7.2.1. Tyto nástroje 

využívají již získané informace z předchozích fází penetračního testování. 
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METASPLOIT 

Metasploit je nástroj běžící na platformách Windows, Linux, Mac a komunikující 

s uživatelem přes příkazovou řádku.  

 Práce začíná spuštěním nástroje Metasploit, ve kterém nejprve zadáme příkaz 

„nmap“, který nám zobrazí verze běžících aplikací cíle. Poté používáme příkazy 

Metasploitu. Nejprve vybereme exploit na námi vybranou zranitelnost (např. 

neaktualizovaná verze FTP) a následně zvolíme IP adresu cíle na který bude směrován 

exploit. Aby tento kód nebyl cestou zaznamenán systémem IDS nebo IPS je možné 

přenášené informace šifrovat, a tak skrýt útok. V případě, že provedení exploitu bylo 

úspěšné lze dále ovládat systém a získávat potřebné informace.  

 Obr. 8.9 zobrazuje prováděný příkaz „nmap“. Obr. 8.10 zobrazuje výpis 

potenciálních exploitů na TFTP (Trivial File Transfer Protocol). 

 
 

 
Obr. 8.8: Metasploit. 
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Obr. 8.9: Metasploit, TFTP exploity. 

ARMITAGE 

Armitage je grafická nástavba pro nástroj Metasploit. Po spuštění umožňuje spustit 

skenování dostupných zařízení na které lze cílit útok. Zařízení jsou vizualizována 

na zobrazovací pole. U těchto zařízení jsou detekovány zranitelnosti, na které jsou 

doporučovány exploity, pomocí kterých lze proniknout do systému. Postupným 

získáváním dalších informací o systému pomocí již aplikovaných exploitů jsou 

umožňovány další útoky. Čerpáno bylo z [34]. 

 Obr. 8.11 zobrazuje nástroj Armitage, který nalezl zařízení v síti. 
 

 
Obr. 8.10: Armitage. 
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8.1.4 IV. fáze, Hádání hesel 

Proces hádání hesel doplňuje etický hacking v případě slabých/slovníkových hesel, 

popřípadě špatně nastavených bezpečnostních kritérií. Pro prolomení hesel lze použít 

následující nástroje. 

John The Ripper 

John The Ripper (JTR) slouží k prolamování uživatelských autentizačních údajů. 

Autentizační údaje umožňuje prolomit nejen slovníkovým útokem, ale i hrubou silou. Je 

umožněno vložit extrahované LM hashe a offline provést lámání.  

Například v případě slovníkového útoku používá jednotlivé řetězce a provádí na 

nich stejný šifrovací postup jako v systému. Následně dojde k porovnání výstupů, typicky 

hashů a v případě shody bylo heslo detekováno.  

THC HYDRA 

Nástroj THC Hydra je velmi podobný nástroj jako John The Ripper. Rozdíl spočívá v tom, 

že THC Hydra na rozdíl od JTR pracuje v online režimu. Tento nástroj také umožňuje 

provádět lámání hesel založené na slovníkovém útoku nebo pomocí hrubé síly.  

Na Obr. 8.12 je zobrazen nástroj THC Hydra, který očekává předložení „passlistu“. 

 

 
Obr. 8.11: THC Hydra. 
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OPHCRACK 

Nástroj Ophcrack umožňuje prolamování hesel na základě „Rainbow“ tabulek. Ophcrack 

umožňuje import hashů uložených v systému a jejich následného prolomení. Tento 

nástroj je zdarma včetně několika Rainbow tabulek, rozšířené tabulky jsou placené. 

8.1.5 V. fáze, Dokumentace 

Dokumentace je neodmyslitelně spjata s penetračním testováním z důvodu potřeby 

zaznamenávání informací získaných během jednotlivých fází penetračního testování ve 

strukturované podobě. 

KeepNote 

Tento nástroj je velmi vhodný při provádění sběru informací, protože umožňuje vytváření 

poznámek. Jeho výhodou je to, že umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu včetně 

referencí, také umožňuje vkládat fotografie a obrázky do poznámek a vytvářet si tak celou 

mapu sítě. Čerpáno bylo z [35]. 

 Osobní počítač 

Pro osobní počítač využijeme zejména nástroje, které slouží k jeho objevení v síti. K tomu 

lze použít program NMAP, ZENMAP. Po nalezení počítače lze provést kontrolu 

instalovaných služeb na jejich zranitelnosti. K tomuto použijeme program ARMITAGE. 

Pokud se zdaří exploitace, vnikneme do systému a pokusíme se získat práva 

administrátora a převzít tak kontrolu na systémem. 

 Server 

Je nutné si uvědomit, že server je stále počítač, i když disponuje vyšším výpočetním 

výkonem než běžné osobní počítače. Tudíž postup penetračního testování serveru je 

takřka totožný, jako na osobní počítač, tedy využijeme totožných nástrojů.  

 Server poskytuje určité služby svým klientům a klienti těchto služeb využívají. 

Mnohdy těchto poskytovaných služeb je větší množství, než je třeba. V případě, že server 

má spuštěné služby, které nejsou využívány, tvoří slabiny zabezpečení a útočník těchto 

slabin může využít k proniknutí do systému. Zároveň neaktualizované služby, které jsou 

nutné pro provoz serveru tvoří tutéž slabinu v zabezpečení systému. 

 Webový server 

V případě webového serveru je nutné nejprve provést průzkum prostředí. Tím se myslí, 

že cílem penetračního testování zaměřeného na webový server je identifikovat určité 

parametry. Čím více parametrů jsme schopni z penetračního testování identifikovat, tím 

je více zdařilý penetrační test. 

 Samotné penetrační testování začíná průzkumem prostředí. Tím je myšleno 

odhalení použitého operačního systému, který je nainstalován na serveru. Dalším krokem 
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je identifikace webového serveru následovaná identifikací použitého jazyka 

a frameworku. Následně je identifikována webová aplikace a další instalované 

technologie. Posledním krokem je mapovaní aplikace jako takové.  

 Penetrační testování webového serveru lze provádět buď přímo pomocí webového 

prohlížeče, nebo pomocí nástrojů. Nyní se zaměřme na penetrační testování webového 

serveru s využitím webového prohlížeče.  

Identifikace operačního systému je velice jednoduchá. Využijeme toho, že operační 

systém Windows neodlišuje malá a velká písmena v názvu souborů, ale operační systém 

Linux odlišuje malá písmena od velkých (case sensitive). Identifikaci OS provedeme tak, 

že na dané webové stránce zobrazíme URL adresu určitého prvku, například obrázku. 

V zobrazené URL adrese manuálně pozměníme některé písmeno z malého na velké 

(v samotném názvu obrázku) a pokud se i přesto daný obrázek zobrazí, s největší 

pravděpodobností se jedná o operační systém Windows. Na první pohled se může zdát, že 

informace o operačním systému není až tak podstatná, ale v případě, že jsme v roli 

útočníka, tak se nám okruh útoku zmenšil. 

Dalším krokem je identifikace použitého webového serveru. Penetrační testování 

je zde lehce komplikovanější, protože se typicky využívá chybových hlášek serveru. Cílem 

je zadat nelegitimní adresu a pokud webový server není nijak ošetřen, tak „prozradí“ svůj 

název. V případě, že se tak stane, tak ani tehdy nemusí být tato informace relevantní, 

protože chybové hlášky mohou být pozměněny za účelem zmást případného útočníka. 

Samotný postup je tedy následovný. Za URL adresu zadáme znak lomítka „/“ 

a náhodný řetězec. Pokud se nám i přesto nepodaří získat název použitého webového 

serveru, lze si o něj přímo požádat. A to tak, že za URL webové stránky zadáme řetězec 

„/icons/“. Do tohoto adresáře totiž webový server Apache ukládá svá loga, která by 

vykreslil v chybové stránce, pokud by uživatel zadal nelegitimní dotaz. V případě, že ani 

tento pokus nebyl úspěšný, lze si přímo požádat o samotné logo a to tak, že za URL adresu 

zadáme řetězec „/icons/apache_pb2.png“. Pokud se tento obrázek zobrazí, tak na sebe 

prozradí i instalovanou verzi.  

Také lze identifikovat použitý programovací jazyk. Tento penetrační test využívá 

přípon souborů webových stránek, které se zobrazí jako první při navštívení webu  

(např. index.php). Identifikace je velice podobná jako v případě identifikace webového 

serveru. Zadáme tedy za URL webové stránky řetězec „/index.php“. Pokud se nám 

i přesto zobrazí výchozí webová stránka, je použit programovací jazyk PHP. Podobně lze 

zadat řetězec „/default.aspx“ v případě, že je použit programovací jazyk .NET. Ovšem 

je nutné si zkontrolovat, že v případě úspěchu je v adresním řádku skutečně adresa, 

kterou jsme si vynutili. Může se totiž stát, že když byl zadán nerelevantní řetězec, jsme tak 

automaticky přesměrováni na domovskou stránku.  

Další fází penetračního testování zaměřeného na webové aplikace je identifikace 

aplikace samotné. K identifikaci redakčního systému nám může postačovat pouze 

zobrazení si zdrojového kódu webové stránky. Mnohdy totiž redakční systém prozrazuje 

svůj název v tzv. meta tagu.  

Při penetračním testování webových aplikací nesmíme opomenout virtuální hosty 

alias Vhosty. Jedná se o to, že v rámci úspory veřejných IP adres sídlí na jedné IP adrese 
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více aplikací. Možná zranitelnost je ve sdíleném sezení. Jednotlivá sezení se typicky 

ukládají v adresáři „/tmp“. Tohoto sezení lze využít v případě, že získáme plná práva nad 

jedním Vhostem pro získání totožných práv na jiném Vhostu pod stejnou IP adresou. 

Jednotlivé subdomény lze zjistit několika způsoby. Prvním z nich je náhled do certifikátu 

webové stránky (v případě, že používá zabezpečení), kde mohou být jednotlivé 

subdomény uvedeny (platí pro ně totiž stejný certifikát). Dalším způsobem je provedením 

zpětného překladu IP adresy na doménové jméno.  

Velmi užitečné informace může také nabídnout soubor robots.txt. Tento soubor 

slouží k tomu, aby oznámil internetovým průzkumníkům, které stránky má indexovat 

a které naopak z indexace vynechat. Zobrazení tohoto souboru provedeme tak, že za URL 

webové stránky zadáme řetězec „/robots.txt“. Ten nám zobrazí několik zajímavých 

informací. Asi nejvíce zajímavou je však odkaz na soubor sitemap.xml. Tento soubor 

obsahuje všechny podstránky, které web obsahuje. Hlavní slabinou je to, že je mnohdy 

generován automaticky a jsou do něj tedy zahrnuty stránky, které by neměly být 

zveřejněny (například stránky ve vývoji, nezveřejněné webové verze apod.). Z důvodu, že 

se jedná o webové stránky, které jsou ve fázi vývoje, tak mohou obsahovat slabiny, 

kterých může případný útočník využít.  

Jak bylo zmíněno výše, penetrační testování webového serveru lze provést 

i s pomocí nástrojů, jako například nástroje Wappalyzer. 
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9 Scénář etického hackingu 

Nyní se zaměříme na samotný scénář provedení etického hackingu na server a osobní 

počítač a v další části se zaměříme na scénář penetračního testování webového serveru.  

 Z důvodu, že postup etického hackingu zaměřeného na server a osobní počítač je 

takřka totožný, tyto postupy tedy sjednotíme v jeden. Na začátek je ještě velmi důležité  

si připomenout, že etický hacking lze provádět pouze se souhlasem majitele systému. 

Veškeré testy, které budou v této práci dále prezentovány jsou prováděny ve virtuálním 

prostředí, etický hacking je prováděn z OS Kali Linux, který je také virtualizován. 

 Etický hacking osobního počítače a serveru 

Pro provedení etického hackingu využijeme již dříve zmíněných nástrojů penetračního 

testování. V etickém hackingu, resp. v penetračním testování není nutné od sebe server 

a osobní počítač oddělovat. Jedná se stále o zařízení, které je umístěno v síti a buď 

poskytuje, nebo využívá služby. Ale stále má instalován operační systém, který může 

obsahovat zranitelnosti, stejně tak jako zabezpečení samotného stroje (uživatelské heslo). 

Pokud stroj v případě serveru jednotlivé služby poskytuje, nebo jich v případě osobního 

počítače využívá, je stále nutné mít „otevřené“ porty, na kterých jsou tyto služby dostupné. 

Tyto porty mohou také představovat slabinu v zabezpečení. 

 Jak již bylo řečeno, první fází penetračního testování je sběr informací. Abychom 

vůbec mohli začít, je nutné znát síť ve které má etický hacking proběhnout. V případě, že 

známe cíl, na který má být EH zaměřen je situace jednodušší (známe IP adresu cíle), ovšem 

pokud má penetrační testování proběhnout v síti kterou naprosto neznáme, tak se situace 

lehce komplikuje. Pokud je v síti umístěn DHCP server, tak nám přidělí IP adresu a situace 

je náhle vyřešena. Když je síť založena na statických IP adresách (IP adresy jsou v každém 

zařízení pevně nastaveny), tak je situace složitá. 

 Znalost IP adres(y) je velice důležitým krokem. Je možné si ověřit konektivitu se 

zařízením pomocí příkazu ping. Můžeme spustit skenovaní jednotlivých zařízení v síti 

včetně zjištění služeb běžících na těchto strojích. Pro získání informací o cíli použijeme 

příkaz „nmap“, který má strukturu „nmap <ip_adresa_cíle>“, tento příkaz nám zobrazí 

název stroje, seznam otevřených portů, jednotlivé názvy a verze běžících aplikací a podle 

určitých příznaků je schopen detekovat běžící operační systém. Když si chceme práci 

usnadnit a pracovat v grafickém prostředí, tak využijeme nástroje Zenmap. Do pole 

Target zadáme IP adresu. Do pole Profile vybereme prováděný sken. V položce 

Command vidíme příkaz, který se provede (není nutné měnit). Sken zahájíme stisknutím 

tlačítka Scan. V levé části okna aplikace vidíme jednotlivé hosty/jednotlivé služby. Další 

informace lze nalézt v jednotlivých záložkách. 

Další částí etického hackingu je exploitace. K tomuto využijeme nástroje 

Metasploit. Jeho umístění je v OS Kali v Applications/Favorities/Metasploit. Po spuštění 

můžeme opět provést sken sítě a to příkazem „db_nmap -v -sV 

<adresa_sítě>/<maska_sítě>“. Pokud bychom chtěli získat větší množství informací, 

zadáme příkaz následovně: „db_nmap -O <adresa_sítě>/<maska_sítě>“. Po výpisu 
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jednotlivých služeb, které jsou dostupné na vybraném zařízení (otevřené porty) si 

vybereme jeden druh služby, například TFTP za pomoci příkazu „search name:tftp“. 

Po zadání vidíme jednotlivé exploity i s jejich hodnocením (sloupec Rank). Jednotlivý 

exploit vybereme příkazem: „use <název_exploitu>“. V dalším kroku musíme nastavit 

cíl, na který má být vybraný exploit použit pomocí příkazu: „set rhost 

<IP_adresa_cíle>“. Posledním krokem je vykonání exploitu příkazem „run“. Útok se 

může povést, ovšem nemusí, a tak musíme „vyzkoušet“ další exploit, dokud neuspějeme. 

 Efektivnější provedení exploitu je pomocí nástroje Armitage. Tento nástroj 

nalezneme v Appliactions/Favorities/Armitage. Po spuštění je zobrazeno vyskakovací 

okno a vybereme volbu Connect, v dalším vyskakovacím okně zvolíme možnost Yes. 

V prvním kroku musíme provést sken sítě, to provedeme v záložce Hosts, vybereme 

možnost Nmap Scan a následně Quick Scan (OS detect). Do zobrazeného okna zadáme 

IP adresu sítě a masku ve formátu „<IP_adresa_sítě>/<maska_sítě>“. Nalezení 

veškerých útoků provedeme v záložce Attacks, kde zvolíme možnost Find Attacks. 

Následně lze těchto útoků využít a to tak, že zvolíme možnost Hail Mary (opět v záložce 

Attacks). To, že bylo vykonání exploitů úspěšné poznáme tak, že vyobrazený stroj 

zčervená a s tímto strojem jsou navázaná spojení (Session). 

Podíváme se, „jak moc“ byli exploity úspěšné, tedy jakého oprávnění jsme dosáhli 

a to tak, že na vybraný zranitelný stroj klikneme pravým tlačítkem a vybereme jeden ze 

„Shellů“ a zvolíme možnost Interact. Skutečně získané oprávnění zjistíme jednoduše 

v konzoli, která je umístěna v dolní části okna a zadáme příkaz „whoami“, v případě, že je 

odpověď root, tak byl provedený etický hacking úspěšný v tom smyslu, že jsme nalezli 

slabinu v systému, které by mohl případný útočník využít a je tak nutné udělat taková 

opatření, aby byla zranitelnost eliminována.  

V případě, že má stroj umožněné VNC (Virtual Network Computing), tak je možné 

vést útok i tímto směrem. Pravým tlačítkem klikneme na stroj, vybereme možnost Login 

a „vnc“. Po výběru se zobrazí tabulka a vybereme jeden z přihlašovacích údajů a klikneme 

na Launch. Průběh přihlašování je zobrazen ve spodní části okna, v případě, že některé 

heslo nebylo úspěšné, ale jiné ano. Tohoto lze efektivně využít a přihlásit se pomocí 

terminálu na danou IP adresu stroje, který má tuto slabinu příkazem „vncviewer 

<IP_adresa_stroje_se_zranitelností>“. Po zadání hesla, které jsme zjistili v nástroji 

Armitage se můžeme ve stroji volně pohybovat a zjišťovat další informace. 

 Etický hacking webového serveru 

Etický hacking zaměřený na webový server využívá několika postupů, ovšem stejně jako 

v předchozím případě, nejdříve je nutná fáze sběru informací. Aby mohl být etický hacking 

proveden efektivně, je nutné shromáždit co nejvíce relevantních a pravdivých informací 

o serveru, o samotné aplikaci atd. 

 Prvním krokem je zjisti, jaký OS je použit. Pokusíme se tedy nalézt prvek na 

webové stránce, který se odkazuje přímo na uložiště webového serveru (typicky 

obrázek). Na tento obrázek klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost Zobrazit 

obrázek (nebo podobný text, závisí na použitém webovém prohlížeči). V adresním řádku 
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pozměníme některé písmeno z malého na velké písmeno a necháme objekt opět načíst. 

Pokud se i přesto obrázek zobrazil, tak se zřejmě jedná o OS Windows. 

 V dalším kroku se pokusíme identifikovat použitý webový server. K tomu 

použijeme defaultních chybových hlášek samotného serveru. Za zobrazenou URL zadáme 

znak lomítka a nějaký text. V případě, že se zobrazí defaultní chybová hláška serveru 

(Error 404, Not Found), tak lze identifikovat webový server i s jeho verzí přímo z „hlášky“, 

která je umístěna v posledním řádku zobrazeného textu.  

 Může se ovšem stát to, že tato hláška je nahrazena a není tak použita defaultní 

chybová hláška. Pokus se tak stalo, lze v případě webového serveru Apache  

nahlédnout přímo do adresáře „/icons“. Příkaz bude vypadat následovně: 

„http(s)://www.<doména>/icons/“, zde vybereme položku apache_pb2.png a zobrazí 

se nám logo Apache i s jeho instalovanou verzí. Pokud i přesto tento krok neuspěl, zadáme 

požadavek pro zobrazení samotného loga „http(s)://www.<doména>/icons/ 

apache_pb2.png“. 

 Dále zjistíme použitý programovací jazyk. Využijeme toho, že první stránka, která 

se zobrazí při navštívení webu je v případě programovacího jazyka  

PHP index.php a v případě .NET default.aspx. Dotážeme se tedy na 

„http(s)://www.<doména>/index.php“, popřípadě „/default.aspx“. Pokud se 

webová stránka zobrazí i s námi zadanou příponou, identifikovali jsme použitý 

programovací jazyk. 

Mnoho webových stránek je „generovaných“ redakčním systémem, a i tento 

redakční systém může mít své slabiny, jeho detekce proběhne průzkumem zdrojového 

kódu webové stránky. Pokusíme se nalézt meta tag, kde v parametru „name“ můžeme 

nalézt jeho název. 

 Abychom provedli detekci všech jednotlivých parametrů, použijeme doplněk 

webového prohlížeče Wappalyzer. Po jeho instalaci do webového prohlížeče a následném 

kliknutí na ikonu nástroje se zobrazí tabulka údajů, které nástroj vyčetl z hlaviček. 

 Když budeme chtít použít nástroje Burp Suite, je třeba si jej nejdříve nastavit.  

Po spuštění vybereme možnost dočasný projekt (Temporary project) a potvrdíme 

přednastavené nastavení. Poté zkontrolujeme, že v záložce Proxy a v podzáložce Options 

je „Listener“ ve stavu Running. Ve výchozím nastavení je proxy nastaveno na localhost 

a na port 8080. Poté v prohlížeči aktivujeme možnost využití proxy, do pole IP zadáme 

adresu localhostu, tj. 127.0.0.1 a port 8080. Po tomto nastavení bude veškerý provoz 

směrován přes nástroj Burp Suite. Jednotlivé požadavky vidíme v záložce Proxy 

a v podzáložce Intercept. Pozn. pokud je aktivována možnost Intercept, tak bude každý 

požadavek čekat, dokud jej ručně nepotvrdíme a teprve až poté se v prohlížeči zobrazí 

obsah webové stránky, na kterou jsme se dotazovali. Jednotlivý požadavek lze 

prohlédnout, popřípadě pozměnit. Po stisknutí tlačítka Forward, je požadavek odeslán na 

server a odpověď (response) nalezneme v záložce Proxy a podzáložce HTTP History, kde 

se ve spodní částí obrazovky přepínáme mezi požadavky (request) a odpověďmi 

(response). Při prozkoumání odpovědi si lze povšimnout, že se server sám identifikoval 

i s instalovanou verzí, a to včetně instalovaného operačního systému. 
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10 Provedení etického hackingu 

Veškerý etický hacking bude prováděn pomocí virtuálních strojů. K virtualizaci byl použit 

virtualizační nástroj Oracle VM VirtualBox. Jednotlivé operační systémy jsou vzájemně 

propojeny pomocí vnitřní sítě. Všechny operace jsou tak prováděny ve virtuálním 

prostředí, není tedy umožněno, aby byl cílem penetračního testování žádný jiný systém. 

Je nutno opět zdůraznit závažnost dopadu penetračního testování. Provádíme jej pouze 

se souhlasem majitele systému.  

 Hostované operační systémy budou OS Windows 10 pro simulování osobního 

počítače, Metasploitable Linux, který představuje nezabezpečený server. Dále 

zabezpečený OS Windows 10, Ubuntu server. Penetrační testování těchto strojů, bude 

prováděno současně z důvodu totožného postupu při penetračním testování. U webového 

serveru bude použit operační systém Ubuntu 16.04, na kterém je instalován webový 

server Apache. Testování bude prováděno z taktéž virtualizovaného stroje Kali Linux.  

 Osobní počítač a server Metasploitable 

Z důvodu totožného postupu penetračního testování pro osobní počítač a server jej 

provedeme simultánně. Penetrační testování je provedeno tak, jako bychom prováděli 

black-hat testing. Pro lepší orientaci a porozumění jednotlivým získaným informacím 

během penetračního testování je vizualizována adresace jednotlivých strojů, viz Obr. 10.1, 

kde hostující stroj má IP adresu 10.0.1.1 a hostované systémy IP adresy 10.0.1.2 

(Windows 10), 10.0.1.3 (Kali Linux) a 10.0.1.4 (Metasploitable Linux). Je nutné 

si uvědomit, že útočník takové informace nemá a nelze jich využívat, dokud nebudou 

jednotlivé údaje objeveny pomocí penetračního testování. Dále tedy pokračujeme bez 

znalostí těchto informací. 

 

 
Obr. 10.1: Vizualizace hostovaných OS. 
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Nejprve provedeme sken celé sítě za účelem odhalení jednotlivých strojů. Zadáme 

příkaz „nmap -sP 10.0.1.1/24“, viz Obr. 10.2. 
 

 
Obr. 10.2: Sken sítě pomocí příkazu „nmap“. 

 

 Objevili jsme celkem čtyři stroje. Z nichž jeden (10.0.1.1) je IP adresa hostujícího 

stroje. Dalším známým strojem (10.0.1.3) je OS Kali. Další dva stroje jsou nově objeveny, 

jedná se o IP adresy 10.0.1.2 a 10.0.1.4, viz Obr. 10.3. 
 

 
Obr. 10.3: Výsledek příkazu „nmap“. 

 

 Zobrazíme si tedy podrobnější informace o strojích. Při skenování IP adresy 

10.0.1.2 jsme nezískali žádné nové poznatky, viz Obr. 10.4. Naopak při skenování  

IP adresy 10.0.1.4 jsme získali seznam všech otevřených portů a služeb,  

viz Obr.10.5. 
 

 
Obr. 10.4: Skenování stroje 10.0.1.2. 
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Obr. 10.5: Skenování stroje 10.0.1.4. 

 
 Pro grafické provedení skenování sítě použijeme nástroj Zenmap. Do pole Target 

zadáme IP adresu sítě 10.0.1.0/24 a v poli Profile vybereme Quick scan, viz Obr. 10.6. 

V záložce Nmap Output vidíme výstup totožný jako při zadání běžného příkazu „nmap“. 

V levém panelu vidíme jednotlivé stroje. V záložce Topology vidíme jednotlivé prvky sítě, 

viz Obr. 10.7.  
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Obr. 10.6: Použití nástroje Zenmap. 

 

 
Obr. 10.7: Topologie sítě. 
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 Jelikož jsme nasbírali potřebné informace, přejdeme do fáze exploitace. Aplikace 

Metasploit na začátku provede sken sítě pomocí příkazu „db_nmap -v -sV 

10.0.1.0/24“, viz Obr. 10.8. Opět vidíme všechny otevřené porty a služby (jen pro 

10.0.1.4, pro 10.0.1.2 nejsou žádné otevřené porty a služby detekovány), viz Obr. 10.9. 

Dále budeme postupovat pouze pro stroj 10.0.1.4. 
 

 
Obr. 10.8: Aplikace Metasploit, příkaz „nmap“. 

 

 
Obr. 10.9: Metasploit, otevřené porty. 
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 Nyní vybereme službu k exploitaci, v našem případě „SSH“. Pomocí příkazu 

„search name:ssh“ se nám zobrazí použitelné exploity přímo pro službu SSH. Každý 

exploit má své hodnocení, proto pro větší úspěšnost vybereme exploit s hodnotou 

„excellent“. Použijeme příkaz „use“ se zvoleným exploitem „use exploit/linux/ssh/ 

vmware_vdp_known_ privkey“, viz Obr. 10.10. Po vybrání exploitu musíme vybrat cíl, na 

kterém provedeme exploitaci. V našem případě je to stroj s adresou 10.0.1.4, protože na 

něm jsou porty a služby otevřené. Použijeme příkaz pro nastavení cíle a to „set rhost 

10.0.1.4“. Po nastavení cíle exploit musíme spustit příkazem „run“, viz Obr. 10.11. 

 

 
Obr. 10.10: Metasploit, exploit služby SSH. 

 

 
Obr. 10.11: Metasploit, pokus o využití zvoleného exploitu 

 

 Po provedení exploitace nám vyskočí hláška „Exploit completed, but no session 

was created.“, která znamená, že exploit se sice provedl ale nebyl úspěšný, viz Obr. 10.12. 

Nevytvořila se relace, kterou bychom mohli využít k dalšímu postupu. Proto využijeme 

ještě dalších exploitů a exploitů jiných služeb.  
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Obr. 10.12: Metasploit, neúspěšný exploit. 

 

 Při našem manuálním výběru se ale exploitace nezdařila. Dále tedy využijeme 

grafického nástroje Armitage, který nám ulehčí práci. Nejprve provedeme sken sítě. 

V záložce Hosts vybereme Nmap Scan a následně Quick Scan (OS detect), viz Obr. 10.13. 

V dalším kroku uvedeme IP adresu sítě s její maskou, viz Obr. 10.14. Provedený sken nám 

ukáže na jednotlivých strojích operační systém nejvíce odpovídající všem dostupným 

informacím, viz Obr. 10.15.  

 

 
Obr. 10.13: Armitage, Nmap Scan. 

 

 
Obr. 10.14: Armitage, definování rozsahu sítě. 
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Obr. 10.15: Armitage, nalezené operační systémy. 

 

 Následuje nalezení útoků. Ty najdeme v záložce Attacks, klikneme na Find Attacks, 

viz Obr. 10.16. Jakmile Armitage nalezne vhodné útoky, hned jich využijeme. V záložce 

Attacks vybereme možnost Hail Mary. Úspěšnost exploitace nám prozradí zčervenalý 

stroj, viz Obr. 10.17. V dolní části okna jsou vypsány aktivní relace, kterých je možné 

využit k navázání komunikace se strojem a využití získaných oprávnění.  
 

 
Obr. 10.16: Armitage, záložka Attacks. 

 

 
Obr. 10.17: Armitage, úspěšná exploitace. 
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 Dále klikneme na zčervenalý stroj (10.0.1.4) a vybereme Shell 1 a klikneme na 

Interact, viz Obr. 10.18. Do příkazového řádku vepíšeme příkaz „whoami“. Vidíme, že jako 

odpověď bylo získáno oprávnění uživatele „www-data“, viz Obr. 10.19.  
 

 
Obr. 10.18: Armitage, výběr aktivního spojení. 

 

 
Obr. 10.19: Armitage, odpověď na "whoami". 

 

 Cílem je naleznout takové spojení, ve kterém budeme disponovat oprávněními 

uživatele root. Proto je vhodné nejprve zkontrolovat, zda nebylo takové spojení navázáno. 

Nemuseli bychom tak postupně získávat další oprávnění z navázaného spojení uživatele 

(www-data), který není root. Využijeme tedy jiného Shellu. Opět tedy klikneme na stroj, 

vybereme Shell 2 (Shell 3) a klikneme na Interact. Do příkazového řádku vepíšeme příkaz 

„whoami“ a počkáme na odpověď. Odpovídá „root“, viz Obr. 10.20, totéž pro Shell 3.  
 

 
Obr. 10.20: Armitage, získání oprávnění uživatele root. 
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 Dále se zkusíme ke stroji přihlásit. Díky tomu, že stroj podporuje službu VNC, 

využijeme jí. Klikneme na stroj, vybereme možnost Login a následně možnost „vnc“,  

viz Obr. 10.21. V dalším okně vybereme nabízené přihlašovací údaje a klikneme na 

Launch, viz Obr. 10.22.  

 

 
Obr. 10.21: Armitage, přihlášení ke službě VNC. 

 

 
Obr. 10.22: Armitage, přihlašovací údaje. 

 

 V průběhu přihlašování se u úspěšného hesla zobrazí zelené znaménko plusu, 

viz Obr. 10.23. V našem případě je to heslo „password“. Do nového příkazového řádku 

napíšeme tedy příkaz přihlašující se ke službě VNC s adresou stroje a to „vncviewer 

10.0.1.4“, viz Obr. 10.24. Zadáme heslo „password“ a následně se zobrazí vzdálená 

plocha stroje 10.0.1.4. na stroji je ve výchozím stavu spuštěn terminál, ze zobrazeného 

textu „root@metasploitable:/#“ lze vyčíst, že jsme přihlásili na stroj Metasploitable 

a disponujeme právy uživatele Root, viz Obr. 10.25.  
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Obr. 10.23: Armitage, úspěšné heslo. 

 

 
Obr. 10.24: Připojení ke vzdálené ploše. 

 

 
Obr. 10.25: Vzdálená plocha stroje Metasploitable. 
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 Penetrační testování zaměřené na stroj 10.0.1.2 nezjistilo žádné aktivní spojení, lze 

tedy předpokládat, že zařízení je dostatečně zabezpečeno.  

Penetrační testování zaměřené na stroj 10.0.1.4 odhalilo několik zranitelností. Celkem 

byly navázány tři aktivní spojení.  

První z nich využil nedostatečné zabezpečení v PHP, přesněji bylo možné provést 

PHP CGI Argument Injection, což je zranitelnost s použitím argumentů předané PHP, 

využívá se příznaku „-d“ aby bylo možné nastavit pokyny pro php.ini. Další spojení 

využívalo vnitřní zranitelnosti (Backdooru) ve službě FTP. Poslední navázané spojení 

využívá zranitelnosti (Backdooru) ve službě IRC (Internet Relay Chat). 

 Poledním zjištěným nedostatkem bylo nedostatečné zabezpečení vzdálené plochy, 

kde bylo možné převzít kontrolu nad zařízením pomocí služby VNC. 

 Použité exploity byly, pro Shell 1 „exploit/multi/http/php_cgi_arg_ 

injection“, získal oprávnění uživatele „www-data“. Pro Shell 2 byl využit exploit 

„exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor“, získané oprávnění uživatele „root“. Třetí 

exploit pro Shell 3 byl „exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor“, taktéž získal 

oprávnění „root“. 

 Zabezpečený osobní počítač a server 

Nyní provedeme penetrační testování zabezpečeného osobního počítače a serveru. Jedná 

se o stroje, které byly vytvořeny v rámci bakalářské práce s názvem Bezpečnost 

operačních systémů [36]. Autor bakalářské práce Bezpečnost operačních systémů, dal 

souhlas s provedením penetračního testování. Veškeré operace budou probíhat 

ve virtuálním prostředí. Pro přehlednost uvedeme IP adresy jednotlivých strojů. IP adresa 

10.0.1.2 patří serveru. IP adresa 10.0.1.3 patří osobnímu počítači. IP adresa 10.0.1.4 je 

adresa ze které je prováděno testování.  

Nejprve provedeme sken sítě pomocí nástroje NMap. Zadáme tedy příkaz „nmap 

10.0.1.1/24“. Vidíme, že stroj 10.0.1.2 je aktivní a má otevřené porty pro službu SSH, 

HTTP a HTTPS. Stroj s IP adresou 10.0.1.3 je také aktivní a otevřené porty jsou HTTP 

a HTTPS, dále má otevřený port se službou WSDAPI (5357/TCP), viz Obr. 10. 26. Při 

využití nástroje Zenmap získáme totožná data v grafické podobě, viz Obr. 10.27. 
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Obr. 10.26: NMap, výsledek skenu sítě. 

 

 
Obr. 10.27: Zenmap, získaná data. 
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Poté použijeme nástroj Metasploit. Pro sken sítě zadáme příkaz „db_nmap  

-v -sV 10.0.1.0/24“. Z výsledků vidíme že stroj 10.0.1.2 má instalovaný webový server 

Apache a operačním systémem je Ubuntu. Stroj 10.0.1.3 má instalovaný PRTG bandwidth 

monitor, viz Obr. 10.28. Vybereme službu k exploitaci, pro oba stroje zvolíme službu 

HTTP. Nastavíme cíl exploitu a zadáme příkaz „run“. Z vybraných exploitů nebyl žádný 

úspěšný, viz Obr 10.29 a Obr. 10.30. 

 

 
Obr. 10.28: Metasploit, skenování sítě. 

 

 
Obr. 10.29: Metasploit, neúspěšný exploit. 

 

 
Obr. 10.30: Metasploit, nevytvořena žádná relace. 

 

Dále použijeme nástroj Armitage. Klikneme na záložku Hosts, dále na Nmap Scan 

a vybereme Quick Scan (OS detect). Nástroj Armitage identifikoval operační systémy. Pro 

stroj 10.0.1.2 OS Linux a pro 10.0.1.3 OS Windows, viz Obr. 10.31. 
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Obr. 10.31: Armitage, sken sítě. 

 

Nalezení možných zranitelností provedeme v záložce Attacks a vybereme možnost 

Find Attacks. Jejich využití provedeme možností Hail Mary. Po vykonání exploitů je 

odpověď „No active session.“, viz Obr. 10.32. Žádný exploit tedy nebyl úspěšný. 

 

 
Obr. 10.32: Armitage, žádné aktivní relace. 
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 Webový server 

Penetračního testování webového serveru bude prováděno z OS Kali Linux pomocí 

webového prohlížeče Mozilla Firefox. Je nutné zmínit, že i toto penetrační testování není 

vhodné provádět bez souhlasu majitele systému. Dále z důvodu lepšího porozumění 

budou představeny obě varianty, jak varianta zabezpečeného webového serveru, tak 

nezabezpečeného. Zabezpečený webový server je také vytvořen v rámci bakalářské práce 

s názvem Bezpečnost operačních systémů, citováno z [36] a byl jeho autorem poskytnut 

pro testování jeho zabezpečení. Oba servery poskytují svým klientům defaultní stránku 

webového serveru Apache. Poskytovaná webová stránka je přípony HTML a nevyužívá 

žádných aplikací. Zabezpečený webový server naslouchá na IP adrese 10.0.1.2 

a nezabezpečený webový server na IP adrese 10.0.1.4. 

10.3.1 Návštěva webového serveru 

Do adresního řádku zadáme IP adresu 10.0.1.2, viz Obr. 10.33, lze si povšimnout, 

že webová stránka využívá bezpečné verze protokolu HTTP. V případě nezabezpečené 

varianty vložíme adresu 10.0.1.4, viz Obr. 10.34. 

 

 
Obr. 10.33: Výchozí webová stránka. 
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Obr. 10.34: Výchozí webová stránka. 

 

 Nyní je vhodné si poznamenat jaké prvky se na webové stránce nacházejí (obrázky, 

formulářové pole, diskuzní fórum apod.). Ty to informace mohou následně sloužit 

k lepšímu přehledu, a tak efektivnějšímu provedení penetračního testování. V tomto 

případě máme pouze instalovaný webový server (Apache) a defaultně zobrazená stránka 

zobrazuje pouze logo Ubuntu a popis uložení konfiguračních souborů. To ovšem 

k provedení penetračního testování postačuje.  

10.3.2 Identifikace operačního systému 

Identifikaci operačního systému lze provést tak, že si zobrazíme například obrázek 

webové stránky a v jeho názvu pozměníme písmeno z malého na velké. Pokud se obrázek 

zobrazí i po změně tak se s největší pravděpodobností jedná o operační systém Windows.  

 V našem případě klikneme na logo Ubuntu pravým tlačítkem myši a zvolíme  

View Image, viz Obr. 10.35. V adresním řádku vidíme název obrázku s jeho umístěním 

„10.0.1.2/icons/ubuntu-logo.png“, viz Obr.10.36.  

 

 
Obr. 10.35: Zobrazení cesty k obrázku. 
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Obr. 10.36: Zabezpečený server, zobrazené logo. 

 

 Nyní pozměníme název obrázku na „ubuntu-Logo.png“ a stiskneme klávesu Enter. 

Z výsledku vidíme, že přístup byl odepřen (Forbidden), viz Obr. 10.37. Ovšem v případě 

nezabezpečeného serveru (10.0.1.4) vidíme nejen to, že obrázek nebyl nalezen  

(Not Found), ale také vidíme, že byl použit webový server Apache s verzí 2.4.18 

s instalovaným operačním systémem Ubuntu „Apache/2.4.18 (Ubuntu)“, viz Obr. 10.38. 

 

 
Obr. 10.37: Odepření přístupu k zobrazení obrázku s pozměněným názvem. 

 

 
Obr. 10.38: Nenalezení obrázku s pozměněným názvem. 
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10.3.3 Identifikace webového serveru 

K identifikaci webového serveru použijeme defaultní chybové hlášení (Not Found). Za 

URL zadáme náhodný řetězec a stiskneme klávesu Enter. Zadáme tedy 

„10.0.1.2/nahodny_retezec“ respektive „10.0.1.4/nahodny_retezec“. V případě 

zabezpečeného webového serveru se zobrazí pouze hláška, že zadaná URL nebyla 

nalezena. Nezabezpečený webový server na sebe prozradí použitý webový server, jeho 

verzi a nainstalovaný operační systém, obdobně jako při zobrazení obrázku, viz  

Obr. 10.39 a 10.40. 

 

 
Obr. 10.39: Pokus vyvolání chybové hlášky zabezpečeného serveru. 

 

 
Obr. 10.40: Pokus o vyvolání chybové hlášky nezabezpečeného serveru. 

 

Další metodou, jak identifikovat webový server je pomocí jeho defaultní ikony. 

Pokusíme se tedy vstoupit do adresáře Icons. Zadáme tedy URL a za něj /icons. Pro 

zabezpečený server bude URL ve tvaru „10.0.1.2/icons“. Vidíme, že přístup do tohoto 

adresáře byl zamítnut, viz Obr. 10.41. V případě nezabezpečené varianty je přístup do 

tohoto adresáře také zamítnut (defaultní zabezpečení), ale opět zde nalezneme 

instalovaný webový server s jeho verzí a operační systém, viz Obr. 10.42. 

 

 
Obr. 10.41: Zobrazení adresáře Icons na zabezpečeném serveru. 
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Obr. 10.42: Zobrazení adresáře Icons na nezabezpečeném serveru. 

 

 Z důvodu, že předchozí pokus nebyl úspěšný, pokusíme se pomocí URL přímo 

zažádat o zobrazení loga webového serveru. Za adresu webového serveru zadáme 

/icons/apache_pb2.png. Pro zabezpečený webový server zadáme 10.0.1.2/icons/ 

apache_bp2.png. Vidíme, že přístup k tomuto souboru byl zamítnut, viz Obr 10.43. Když 

toto zadáme v případě nezabezpečené varianty, tedy 10.0.1.4/icons/apache_bp2.png, 

zobrazí se logo webového serveru Apache. Na tomto logu lze nalézt instalovanou verzi 

webového serveru (2.4), viz Obr. 10.44. 

 

 
Obr. 10.43: Zabezpečený webový server, odmítnutý přístup k obrázku. 

 

 
Obr. 10.44: Nezabezpečený webový server, zobrazené logo webového serveru. 
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10.3.4 Identifikace programovacího jazyka 

Identifikace programovacího jazyka by se provedla tak, že by se za URL zadal text 

index.php (default.aspx) a stiskla klávesa Enter. Pokud by se webová stránka i přes to 

zobrazila, tak byl použit programovací jazyk PHP (.NET). Jelikož výchozí stránka 

instalovaného webového serveru Apache je vytvořena jako čistý text bez dynamického 

obsahu (s příponou HTML), tak ani jedna z předchozích variant nebyla úspěšná. 

Pro zabezpečený webový server zadáme 10.0.1.2/index.html a webová stránka se i přesto 

zobrazí, obdobně pro nezabezpečený server 10.0.1.4/index.html, viz Obr. 10.45 a 10.46. 

 

 
Obr. 10.45: Zabezpečený webový server, index.html. 

 

 
Obr. 10.46: Nezabezpečený webový server, index.html. 
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10.3.5 Využití aplikace Wappalyzer 

Pokud použijeme doplněk webového prohlížeče Wappalyzer, a navštívíme zabezpečený 

webový server tedy 10.0.1.2 a zobrazíme si zjištěné informace, tak se zobrazí použitý 

webový server (Apache). Detekce použitého webového serveru byla provedena pomocí 

identifikace jeho signatur (pořadí parametrů), viz Obr. 10.47. Pokud to samé provedeme 

pro nezabezpečený server, Wappalyzer detekoval i verzi použitého webového serveru 

a operační systém, viz Obr 10.48. 

 

 
Obr. 10.47: Aplikace Wappalyzer, zabezpečený webový server. 

 

 
Obr. 10.48: Aplikace Wappalyzer, nezabezpečený webový server. 

10.3.6 Využití aplikace Armitage 

Nyní se pokusíme provést penetrační testování na zabezpečený a nezabezpečený webový 

server pomocí aplikace Armitage. Postup bude obdobný jako u penetračního testování 

osobního počítače a serveru. Po spuštění aplikace spustíme sken, klikneme na záložku 

Hosts, Nmap Scan, Quick Scan (OS detect), viz Obr. 10.49. Zadáme IP adresu sítě 

(10.0.1.0/24). Po provedení skenu spustíme nalezení zranitelností v záložce Attacks 

možnost Find Attacks, viz Obr. 10.50. 

 

 
Obr. 10.49: Armitage, skenování sítě. 
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Obr. 10.50: Armitage, nalezení zranitelností. 

 

Posledním krokem je pokus o prolomení bezpečnostních opatření, v záložce 

Attacks zvolíme možnost Hail Mary. Po provedení vidíme, že nejsou navázána žádná 

aktivní spojení, žádný exploit tady nebyl úspěšný, viz Obr. 10.51. Nezabezpečený server 

nebyl prolomen z toho důvodu, že se jedná o aktualizovanou verzi webového serveru 

Apache. Bezpečnost spočívá v minimálním poskytnutí informací útočníkovi a v případě 

manuálního provedení je celý test komplikovanější z důvodu minimální znalosti 

o použitém webovém serveru a operačním systému.  

 

 
Obr. 10.51: Armitage, žádná aktivní spojení. 
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 KeepNote 

Během výkonu penetračního testování jsme zaznamenávali postup do aplikace KeepNote. 

Ukládali jsme si důležité informace, které mohou následně sloužit k lepšímu postupu 

penetračního testování na jednotlivé stroje a také to usnadňuje přehlednost informací.  

Základními informacemi, které by měli osobu provádějící etický hacking zajímat 

jsou IP adresy, otevřené porty, dostupnost jednotlivých stanic a poté jednotlivá navázaná 

spojení. Lze tak zpětně říci jaké informace jsme byli schopni získat. Pro provádění 

etického hackingu zaměřeného na webový server nás zajímá instalovaný webový server, 

jeho verze, instalovaný operační systém, programovací jazyk a samotná aplikace.  

Je také vhodné provádět obrazový záznam, abychom mohli detekovat například 

jednotlivá formulářová pole i zpětně. V případě, že získáme novou informaci se pak 

k takovýmto prvkům vrátit bez jejího zpětného hledání.  

 Vytvořili jsme hierarchickou strukturu. Vytvářeli jsme si jednotlivé strany 

v dokumentu k prováděným příkazům a zapisovali jejich výsledky. Dále jsme 

k jednotlivým strojům shromáždili relevantní informace, viz Obr. 10.52.  

 Dokumentace k penetračnímu testování je uložena na přiloženém CD, 

viz Příloha A. 

 

 
Obr. 10.52: KeepNote, informace ke stroji Metasploitable. 
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11 Vyhodnocení a další postup 

Penetrační testování zaměřené na osobní počítač nedetekovalo žádné zranitelnosti. 

K detekci stroje jsme použili nástroje NMap a Zenmap, dále jsme prováděli manuální 

hledání exploitů pomocí nástroje Metasploit. Jako OS pro osobní počítač byl vybrán OS 

Windows 10, ten ve výchozím nastavení nemá žádné otevřené porty pro příchozí síťový 

provoz, nebylo tedy možné využít exploitů na používané služby, ale pouze exploitů na 

operační systém. Dále jsme využili automatizovaného testování jednotlivých exploitů 

aplikace Armitage, ale ani tato metoda nebyla účinná. Použité nástroje nedokázali narušit 

bezpečnost operačního systému Windows 10 a lze tak považovat systém Windows 10 za 

adekvátně zabezpečený.  

 U penetračního testování zaměřeného na server, na kterém byl instalován 

zranitelný OS Metasploitable Linux, byla situace jiná. Z důvodu velkého množství 

používaných služeb bylo možné směrovat test na více zranitelností. Nejprve jsme 

detekovali přítomnost stroje v síti pomocí nástroje NMap, poté v grafické nástavbě 

Zenmap, která detekovali otevřené porty stroje. Dále jsme se pokusili o manuální výběr 

exploitu v nástroji Metasploit, který se nezdařil. Použili jsme tedy aplikaci Armitage. Po 

provedení penetračního testování jsme odhalili vícero nedostatků v implementovaném 

zabezpečení. Po využití exploitu jsme navázali se strojem spojení, kde jsme získali různá 

oprávnění, mezi nimi i oprávnění uživatele root. OS Metasploitable Linux tak nelze 

považovat za bezpečný. 

 Penetrační testování zabezpečeného osobního počítače a serveru odhalilo 

jednotlivé operační systémy (OS Windows, OS Ubuntu) a jednotlivé porty. Operační 

systém Windows má nainstalovanou aplikaci PRTG Network Monitor. Oba systémy lze 

považovat za zabezpečené. Jako další postup penetračního testování doporučuji využít 

Brute force attack k získání přihlašovacích údajů do aplikace PRTG Network Monitor, 

a také tuto metodu aplikovat na server. 

 Poslední prováděné penetrační testování bylo zaměřeno na webový server. 

U zabezpečeného serveru jsme nebyli schopni určit instalovanou verzi webového serveru. 

Že se jedná o webový server Apache nám detekoval doplněk webového prohlížeč 

Wappalyzer. Dále jsme detekovali, že se jedná o operační systém Linuxového typu 

a použitý programovací jazyk. V případě nezabezpečeného serveru jsme byli schopni 

detekovat použitý webový server, jeho verzi, zobrazit si logo webového serveru 

a identifikovat použitý programovací jazyk. Následně jsme opět využili nástroje Armitage 

a vystavili webové servery penetračnímu testování. Z důvodu nejvyšší možné aktualizace 

nebylo možné získat kontrolu ani nad jedním ze strojů. 

 Jako další postup v případě penetračního testování zaměřeného na osobní počítač 

a server doporučuji provést detekci hesel na slovníkové fráze, poté Brute force attack, 

také vyzkoušet Rainbow tables a dále se pokoušet detekovat zranitelnosti systému. 

V případě webového serveru bylo demonstrováno zabezpečení defaultní konfigurace 

webového serveru Apache. Doporučuji dále aplikovat dynamické webové stránky, 

například použít programovací jazyk PHP, detekovat zranitelnosti tohoto 

programovacího jazyka případně samotné aplikace, zabezpečení formulářových polí atp. 



 

77 
 

12 Závěr  

V této bakalářské práci jsme se nejprve zaměřili na analýzu kybernetických útoků 

a následně uvedli, jak se co nejúčinněji chránit. Také jsme si popsali jednotlivé nástroje 

penetračního testování a vytvořili scénář etického hackingu. Při provádění etického 

hackingu je nutnost souhlasu majitele systému s provedením etického hackingu.  

 Pro demonstraci penetračního testování na zabezpečený a nezabezpečený 

operační systém jsme si provedení rozdělili na dvě části. V první části jsme se věnovali 

penetračnímu testování na osobní počítač a server Metasploitable. V této části jsme 

překonali bezpečnostní opatření a získali práva uživatele root na serveru Metasploitable. 

Výchozí bezpečnostní opatření nezabezpečeného osobního počítače jsou natolik účinná, 

že jsme nedokázali tyto opatření překonat.  

 V další části jsme se věnovali penetračnímu testování zabezpečeného osobního 

počítače a serveru. Na osobním počítači se nám podařilo identifikovat operační systém 

a instalovanou aplikaci. Na serveru jsme detekovali otevřené sítové porty a operační 

systém.  

 Dále jsme se věnovali penetračnímu testování webového serveru. Testování jsme 

provedli na zabezpečenou i nezabezpečený server. V nezabezpečeném serveru jsme 

identifikovali operační systém, webový server a jeho verzi. V případě zabezpečeného 

serveru jsme identifikovali pouze webový server.  

 Při provádění penetračního testování jsme používali nástroj pro dokumentování 

postupu a získaných informací.  

 Útoků na operační systém existuje velké množství a s přibývajícím počtem 

instalovaných aplikací narůstá i pravděpodobnost průniku do operačního systému 

a kompromitace dat. Před instalováním nové aplikace je tedy vhodné zvážit, zda je 

aplikace bezpečná a zda tuto aplikaci opravdu potřebujeme, jinak tato aplikace může 

způsobit, že náš systém bude zranitelný. 
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Seznam zkratek 

3DES  Triple Data Encryption Standard 

Adware  Advertising-supported Software 

AES  Advanced Encryption Standard 

AFS   Apple File Service, Apple File System 

CGI   Common Gateway Interface 

DAC   Discretionary Access Control 

DDoS   Distributed Denial of Service 

DES  Data Encryption Standard 

DHCP   Dynamic Host Configuration Protocol 

DLL   Dynamically Linked Library 

DNS   Domain Name System 

DoS   Denial of Service 

FTP  File Transfer Protocol 

HFS+  Hierarchical File System 

HTML  Hypertext Markup Language 

HTTP   Hypertext transfer protocol 

HTTPS  HyperText Transmission Protocol Secure 

ICMP   Internet Control Message Protocol 

IDS  Intrusion Detection System 

IM   Instant Messaging 

IP  Internet Protocol 

IPS  Intrusion Prevention System 

IRC   Internet Relay Chat 

ISO/OSI International Organization for Standardization/Open Systems Interconnect 

ISSAF   Information System Security Assessment Framework 

JTR  John The Ripper 

LM Hash  LanMan Hash  

MAC   Media Access Control 

MD4   Message-Digest Algorithm verze 4 

MD5   Message Digest Algorithm verze 5 

MFT   Master File Table 

MITM   Man in the middle 

NIST  Národní Institut pro Standardizaci a Technologie 

NMap   Network Mapper 

NTFS   New Technology File System 

OS   Operační systém 

OSSTMM  Open Source Security Testing Methodology Manual 

OWASP  Open Web Application Security Project 

PHP  PHP: Hypertext Preprocessor 

plist  Properties LIST 

RSA  Rivest-Shamir-Adleman 
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SHA  Secure Hash Algorithm 

SMB   Server Message Block 

SMS  Short Message Service 

SSH  Secure Shell 

TCP   Transmission Control Protocol 

TFTP   Trivial File Transfer Protocol 

UDP   User Datagram Protocol 

URL   Uniform Resource Locator 

USD   U. S. Dollar 

Vhost  Virtual host 

VNC   Virtual Network Computing 

WSDAPI  Web Services on Devices Application Programming Interface 

XTS  XEX-Based Tweaked-codebook 
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A. Obsah přiloženého CD 

Na přiloženém CD je uložena elektronická verze této bakalářské práce ve formátu PDF 

a také vyexportovaná dokumentace k penetračnímu testování z aplikace KeepNote ve 

formátu HTML. 


