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Milý čtenáři,

Je pro mě a pro náš tým redaktorů ve-
likou ctí, že jsi vzal do ruky náš časopis 
Namíček. Velice nás těší, že námi 
odvedená práce a snaha, při tvorbě to-
hoto čísla je oceněna a hlavně že bude 
oceněna, tím, že si tento časopis oblíbíš 
a snad se ti zalíbí natolik, že si pročteš i 
následující čísla. Nyní by měla logicky 
následovat slova, jak je tento časopis 
skvělý, v čem je lepší než ostatní podo-
bného ražení, ale neudělám to, protože 
vím, že TY jako náš čtenář na to určitě 
přijdeš sám a to i bez nápovědy.

Co můžeš očekávat od prvního čísla? 
Témata jsou souhrnně zaměřena na 
„Bezpečnost na internetu“. Tato oblast je 
velice široká a skýtá širokou škálu témat. 
Naši redaktoři se zaměřili na některé ob-
lasti,  které jak doufáme budou přínosem 
a poučením pro naše čtenáře.

Co dodat závěrem tohoto úvodního 
slova? Asi zopakuji slova z úvodu, 
děkujeme za projevený zájem a přejeme 
mnoho nabytých informací ze všech 
článků.

- Mike Juri -

 



Co je osobní klíč uživatele (certifikát) 
a k čemu slouží 
Osobní certifikáty jsou určeny k ověření totožnosti jednot-
livých osob. 
Certifikát je digitálním průkazem totožnosti ve smyslu záko-
na o elektronickém podpisu. Jedná se v podstatě o soubor 
(uložený na disku počítače nebo jiném médiu), který obsa-
huje veřejný klíč uživatele, informace o certifikační autoritě, 
která jej vydala, identifikační údaje majitele certifikátu, 
sériové číslo certifikátu a dobu jeho platnosti. Je to tedy do-
kument, který slučuje fyzickou totožnost s elektronickou.  
Využití v praxi je poměrně rozsáhlé. Využívají se v banko-
vní sféře, uzavírají se smlouvy pomocí elektronického 
styku, e-podpis se také začíná využívat při objednávání v 
internetových obchodech, brzy bude možné podávat pomocí 
e-podpisu např. daňová přiznání, žádosti atd.
Odesílatelův osobní certifikát může využít také adresát. 
Použitím veřejného klíče odesílatele zašifruje zprávu nebo 
dokument, který bude moci být rozšifrován pouze za pomo-
ci soukromého klíče původního odesílatele. Je tak zajištěno, 
že zaslaná zpráva bude k přečtení jen určené osobě. 
Osobní certifikát může sloužit také pro přístup k serverům. 
Na server mùže pøistoupit pouze osoba s ověřeným cer-
tifikátem, jehož identifikační číslo je uvedeno v databázi 
serveru, tzn., konkrétní osoba. 

EB

Spam

Co je to spam zjistí velice rychle každý, kdo si zřídí e-mailovou schránku. Tyto masově rozesílané 
nevyžádané e-maily jsou nejčastěji reklamního charakteru, jedná se např. o: návody na rychlé zbohatnutí, 
nabídky erotických telefonů, inzeráty pornografických www serverů, nabídky akcí začínajících firem, nabíd-
ky zázračných léků a léčebných postupů, nabídky nelegálního softwaru, výzvy k zaslání malé částky, falešné 
poplašné zprávy nebo také recese. Spam nám škodí především tímto: zabírá místo ve schránce, prodlužuje 
dobu stahování pošty a tím i výdaje za připojení k Internetu, musíme rozlišovat co je a co není spam, mezi 
spamy můžeme přehlédnout důležitý e-mail, zatěžuje počítačové linky atd… 
Jednou z forem je tzv. spammingový outsorcing. Jedná se o nevyžádané zásilky, které rozesílá nějaký sub-
jekt na zakázku pro konkrétního uživatele. Tento druh spammingu může být hodně nebezpečný, protože za-
davatel reklamy může rozesílatele považovat za seriózní subjekt, navíc zadavatel nemusí mít předem ponětí 
o tom, že se bude jednat o spam.
Na místě je proto otázka: „jak se nevyžádané poště bránit?“. Nejjednodušší prevencí je nesdělovat kdekomu 
na webu svou adresu. Zde pomůže malý „podvůdek“ – např. při nákupu přes Internet používejte neexistu-
jící e-mailovou adresu. V případě, že očekáváte odpověď, adresu zadejte samozřejmě pravou :o)  Dalším 
druhem ochrany je nastavení filtru v e-mailovém programu. Tento filtr nenechá projít zprávy obsahující 
některá klíčová slova nebo adresy. Účinnost není 100%, spameři totiž velice často mění své adresy a existuje 
reálné nebezpečí, že filtr odfiltruje zprávu, která spam není. 
Existují i další způsoby, ale to by bylo na dlouho :o)
Nejednoho uživatele e-mailu dohnal spam až ke zrušení stávájící e-mailové schránky. 
	 	 	 	 	 	 	 	 -Kačerda-
http://www.zvedavec.org/bezpSQL.php?clanek_id=56
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spam
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POČÍTAČOVÉ ANTIVIRY
S počítačovým virem se setkal už asi každý. V dnešní době, kdy se nové viry objevují jako houby 
po dešti, se antivirová ochrana stává nezbytností. Navíc nastalo jaro, které kromě všech svých krás 
(sluníčko svítí, smrdí kvítí, ptáci řvou…) přináší bohužel také zvýšenou aktivitu hackerů a podobných 
kybernetických podnikavců. Takže vaše počítací mašinky jsou v ohrožení více než kdy jindy. Běžný 
osobní počítač bez jakékoli ochrany bývá napaden (povětšinou úspěšně) už během necelých 5 minut 
strávených na internetu. Rychlost s jakou se viry šíří lze demonstrovat na známém viru I_LOVE_
YOU, kterému stačily pouhé 3 hodiny od spuštění, aby se rozšířil po celém světě.
Abyste ochránili svá data je potřeba pořídit nějaký antivirový prográmek, který se o nezvané škůdce 
postará. Antiviry pracují na základě 4 různých metod.

1. 
Scanování, kdy počítač porovnává interní databázi obsahující kódy virů s kódy jednotlivých  
programů. Objeví-li shodný kód, je odhalen i název viru, kterým je soubor napaden. Nevýho  
dou je rychlé zastarávání seznamu kódů, z čehož plyne nezbytnost pravidelné aktualizace.

2. 
Heuristická analýza zkoumá obsah souborů z hlediska jejich naprogramování. Chová-li se  
program či soubor podezřele, antivir na tuto skutečnost upozorní. Tento způsob je nejvhodnější   
pro odhalování doposud neznámých virů. Handicapem je, že software může označit za na   
padené i neobvyklé soubory, které jsou zcela v pořádku.

3. 
Test integrity (=Kontrola změn) porovnává informace o velikosti souborů s informacemi ze  
své databáze. Pokud objeví nepatřičné zvětšení souboru, zkontroluje jej scanováním. Je to poměrně 
spolehlivý způsob jak odhalit, zda nezačal na disku řádit vir. Nebezpečí vzniká pokud je napadena 
samotná operační paměť počítače.

4. 
Rezidentní sledování, kdy je antivirový software umístěn přímo v RAM paměti a nastartuje se  
automaticky vždy po spuštění počítače. Skrytě kontroluje činnost RAMky a upozorňuje na případné 
podezřelé chování souborů. Problém nastává pokud má počítač malou operační paměť a umístění rezi-
dentního programu by zpomalovalo jeho chod.
Jelikož jednotlivé metody mají své výhody i nevýhody a každá zvlášť není stoprocentně účinná, 
využívá se jejich kombinací. Antivirové systémy zahrnují vždy několik programů na odhalování 
přítomnosti virů. V současnosti jsou každému běžně přístupné. Trh nabízí nepřeberné množství pla-
cených (př. AVG 7.0) i freewarových (př. AVAST! 4) softwarů, které váš počítač poměrně spolehlivě 
ochrání.
 - zemi -
           s využitím internetu

TIP: Chraňte svůj počítač a stáhněte si zdarma antivirové programy či jejich aktualizace: 
 
www.slunečnice.cz
www.zdarma.org 
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Způsoby útoků na počítač 
Útoky na počítače se vedou v dnešní době třemi způsoby pomocí škodlivých kódů, hackingem a phish-
ingem. 

Prvním ze způsobů je škodlivý kód, kdy většina útoků na váš počítač probíhá přes různé nebezpečné 
programy, např. červy nebo trojské koně. Hackeři, kteří takové programy píší, jsou velmi dobře obezná-
meni s bezpečnostními trhlinami ve Windows a v jiných často používaných programech a těchto slabých 
míst využívají. Jako příklady červů můžeme uvést Bizex, Blaster 
a Sasser. Útočníci hromadným útokem škodlivého software na počítač většinou sledují dva cíle – chtějí z 
počítače získat citlivá data (např. přístup k bankovnímu účtu) nebo chtějí počítač ovládnout.  

Dále se můžete setkat s hackingem. Pokud jste připojeni k internetu, pak firewall může hlásit pokusy o 
proniknutí do systému. Nejčastěji se jedná o varovná hlášení způsobená červy. V některých případech 
však může stát za útoky člověk. Často jsou to tzv. Skript-kiddies, to jsou lidé, kteří na internetu pomocí 
skenerů portů náhodně vyhledávají otevřené porty. Jestliže takový naleznou, použijí další druh utilit. 
Většinou se jedná  
o nástroje vyvíjené pro potřeby síťových administrátorů. Velmi málo odolné vůči hackerům jsou také 
sítě WLAN. Bezdrátové sítě jsou totiž až na výjimky špatně zabezpečovány. Proto představují takřka 
ideální výzvu, pozvánku k bezplatnému             a anonymnímu surfování. 

A posledním, třetím způsobem je phishing – způsob, jak prostřednictvím falešných e-mailů nebo in-
ternetových stránek získat uživatelova citlivá data. Zloději používají při phishingu stále rafinovanější 
metody. Například posílají e-maily, které se tváří, jako kdyby pocházely přímo z vaší banky a přitom 
lákají uživatele na falešné internetové stránky, do nichž mají zadat své údaje. Může zaútočit přes od-
kaz, který otevře internetovou stránku vaší banky a přitom zobrazí malé pop-up okno, které vás vydá k 
zadání vašich citlivých dat. Stránka banky je pravá, pop-up okno sice také vypadá věrohodně, ale jedná 
se o podvod. Proto spouštějte internetové stránky bank a podobných institucí, kam zadáváte nějaké os-
obní údaje, vždy pouze zadáním skutečné adresy do adresního řádku prohlížeče. Nikdy neotvírejte tyto 
stránky klepnutím na internetový odkaz v e-mailech. 

EB
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TROJSKÝ KŮŇ
Stejně jako bájný mytologický Trojský kůň byl jen zdánlivým darem, z něhož 
znenadání vyskočili římští vojáci a zmocnili se Tróje, jsou i dnešní trojští koně 
podobnými “dárečky“ pro uživatele počítačů. Jedná se o skupiny virů, které jsou 
nic netušící oběti předloženy s tím, že mají provádět jinou činnost, než pro jakou 
byly skutečně vytvořeny.
Jsou to počítačové programy, které se jeví jako užitečný (nebo alespoň zábavný) 
software, ale místo toho naruší bezpečnost počítače a napáchají spoustu škod. 
Kromě činnosti, která je natolik zajímavá, že se o ni chcete podělit s přáteli (a 
nechtěně tak rozšíříte virus dále), vám to taky pěkně zavaří. Zatímco se kocháte 
pohledem na spoře oděné lepé děvy na obrazovce, vir si v tichosti nerušeně 
pochutnává na vašich datech či mění formátování vašeho disku.
A jak nejlépe ubránit vašeho elektronického “mazlíčka“ proti nájezdům trojských 
koní? Pro zvýšení ochrany může zodpovědný uživatel udělat tři věci. První a 
nejzákladnější z nich je prevence. Doporučuje se tedy nikdy neotvírat podezřelé 
soubory a nestahovat freeware prográmky z nedůvěryhodných zdrojů. Druhým 
krokem je pořízení antivirového programu, který je v současnosti už běžnou nut-
ností, a může počítači zajistit 50–95% ochranu. Poslední možné  řešení spočívá v 
kontrole systému, při které se zjišťuje, jaké procesy běží na pozadí při spouštění 
operační paměti počítače.
A na závěr malé upozornění. Trojský kůň se může skrývat i v softwaru, který si 
lze bezplatně stáhnout z některých nedůvěryhodných stránek. Proto odborníci 
doporučují stahovat programy i jejich aktualizace pouze z dobře zavedených 
spolehlivých stránek či z oficiálních stránek výrobce.
 - zemi -
                                                                                                    s využitím internetu

TIP: Otestujte si bezpečnost počítače či firewallu na přítomnost virů včetně Tro-
jského koně:  http://test.bezpecnosti.cz/

Viry 
Počítačový vir je program, který byl naprogramován za účelem poškodit zejména uložená data či celé 
systémy a který je schopen sám sebe připojovat k jiným programům a dále se z nich (bez vědomí uživatele) 
šířit. Šíření je základní vlastností virů. Pokud program nemá tuto vlastnost, nelze jej považovat za vir! Aby 
se vir mohl šířit, potřebuje k tomu počítač s operačním systémem, který umí využívat a objekty které dokáže 
napadnout. 
Počítačové viry slaví 20. výročí. První, který se jmenoval Brain (Mozek), se objevil v prvních týdnech roku 
1986. Ačkoli se Brain stal slavným, protože byl první svého druhu, příliš se nerozšířil. Přenášen mohl být jen 
pomocí disket, které si uživatelé předávali mezi sebou. Původ prvního viru se zatím nepodařilo beze zbytku 
osvětlit. Má se za to, že jej vyvinula jedna pakistánská softwarová firma, která tím chtěla chránit programy, 
které vytvářela a prodávala. Virus se objevil v lednu 1986, avšak napsán mohl být již o něco dříve, neboť 
jeho rozšíření potřebovalo určitý čas. Tento virus se řadil do skupiny tzv. bootvirů.
Počítačové viry tvoří skupiny, hlavní dvě jsou bootviry a souborové viry. Tělo bootovacího viru je umístěno 
ve startovací části diskety nebo pevného disku (boot sektoru diskety nebo MPR u pevného disku). Aktivuje 
se po zavedení operačního systému z napadeného disku. Pokud je virus aktivní, může napadnout každou dis-
ketu (nebo jiné paměťové zapisovatelné médium), nechráněnou proti zápisu, se kterou pracujeme. Z diskety 
na pevný disk se virus přenese jen po zavedení systému z napadené diskety, i když napadená disketa nemusí 
být pouze systémová. 
Souborový virus se připojuje nebo přepisuje spustitelné soubory (.COM, .EXE), nebo soubory, které ob-
sahují spustitelný kód (.BIN, .OVL aj.). Tento virus se aktivuje po spuštění napadeného souboru. Zvláštní 
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Malý hackerský slovníček:
Hacker = někdo, kdo se snaží (vetšinou přes modem) 
dostat do nějakého počítačového systému, získat z něj 
data a beze stop zmizet. Tito lidé se sdružují do skupin 
– např. u nás CZert
Cracker  =  podobně jako hacker se nabourává do 
cizích sítí, jeho cílem je ovšem škodit  :o(
Phreaker  = využívá k hackerským účelům tel-
efon, mnohdy se mu podaří telefonovat zdarma i do 
zahraničí
Password cracker  =  program, který luští hesla: buď 
zkouší všechny existující kombinace (časově náročné) 
nebo zkouší všechna slova ve slovníku (výsledek je 
nejistý)
Box = hlavní nástroj phreakování
4Eyes = princip 4 očí, všechny zneužitelné činnosti 
prování minimálně dva lidé
Exploit  = program, který je určený ke zneužití nějaké 
chyby
Gateway = hacknutý počítač, slouží pro krytí dalších 
činností
Lamer = ten, kdo se chce stát hackerem
Pseudo-flaw = překážky pro vetřelce
Sniffnuté heslo = odposlechnuté heslo
Spoofing = zaslání e-mailu uživatelem, který 
předstírá, že je někdo jiný
Siniffer = program, který odposlouchává internetovou 
komunikaci a používá se k získání hesel
   -Kačerda-
http://www.os2.cz
http://www.freewebs.com/janda/Hackeri.htm

skupinu souborových virů pak tvoří viry, které kromě souborů napadají i MBR pevného disku, ne však 
boot sektor disket. Takový virus se aktivuje kromě spuštění napadeného souboru i po zavedení systému z 
napadeného pevného disku. 
Další z typů virů je tzv. multipartitní vir, který spojuje vlastnosti boot a souborových virů. Napadá jak 
systémové oblasti, tak soubory. Je to technicky podstatně složitější a propracovanější program než 
předcházející typy virů. 
Makrovir zase napadá soubory obsahující makra (programy napsané v programovacím jazyku, který je 
součástí příslušné aplikace, např. Office využívá Visual Basic). Nejčastěji se jedná o soubory DOC, XLS, 
MDB a PPT. 
Podle jiného dělení zase rozeznáváme viry: rezidentní, který po svém spuštění zůstává v paměti až do 
vypnutí PC a tím získává možnost napadat soubory, které se načítají do RAM paměti. Stealth vir - “nevi-
ditelný” vir, je naprogramován tak, aby jej běžný antivirový program v RAM paměti nerozpoznal. Pokud 
nastane antivirová kontrola paměti, snaží se vir vnutit antivirovému programu původní stav RAM před in-
fikováním a tím ho oklamat. Aby byl antivirový program schopen tyto viry odhalit, musí mít v sobě napro-
gramovány antistealth techniky. Dalším typem je polymorfní vir, který se snaží vyřadit scanner tím, že se 
do každého napadeného souboru zapíše v trochu pozměněném tvaru. V napadených souborech se potom 
nevyskytují sekvence stejných kódů a tím klasické vyhledávání podle přesného popisu jedné sekvence 
selhává.
   - rákosníček -
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Jak si zvolit hesla
 Každý uživatel, který chce pracovat v počítačové síti, na některém síťovém počítači (serveru) 
nebo informačním systému, musí nějakým způsobem prokázat svoji totožnost. Je nucen při každém 
přihlášení (tj. v okamžiku, kdy chce se serverem pracovat)oznámit své přihlašovací jméno. Protože 
však toto jméno bývá známé, je navíc doprovázeno tajným heslem, které zná pouze živitel. 
 Tato dvojice – přihlašovací jméno (někdy se mu též říká účet nebo login) a heslo – jednoznačně 
identifikuje uživatele v síti a je to dostatečný prostředek k prokázání totožnosti. Už proto je nutné heslo 
tajit. Je zřejmé, že čím delší heslo použijeme, tím je hůře odhalitelné, použijeme proto hesla, která 
nejsou kratší osmi znaků. 
 Jak si zvolit bezpečné heslo? Protože jednou z technik, jak získat cizí heslo, je pokus o odhad-
nutí hesla na základě tzv. slovníkové metody. Je tedy více než nutné, aby celé heslo bylo na první 
pohled nesmyslné. Nesmí se v něm tedy vyskytovat slova z žádného světového jazyka, jména, rodná 
čísla, data narození, svátků aj. Nejčastější chybou je zvolit si za své heslo stejné slovo, jako je síťové 
jméno, křestní jméno přítelkyně či manželky, své rodné číslo, značku svého počítače, oblíbený nápoj či 
slovo, které nás první napadne.
 Bezpečné heslo by mělo být pochopitelné a snadno zapamatovatelné jen pro svého autora 
– svého uživatele. Mělo by být složeno jak z písmen (v kombinaci malých i velkých), tak i z číslic 
a jiných znaků – hvězdiček, závorek, čárek, lomítek, pomlček a podobně. Některé systémy dokonce 
tuto pestrost hesel vyžadují a jednodušší heslo nepřijmou. Pěkným příkladem dobrého hesla může být 
Da8v4*S!. Takováto hesla mají jedinou chybu – obtížně se pamatují, zvláště starým lidem. Proto lze 
doporučit následující způsob volby hesla, který je rovněž značně bezpečný:
 Zvolte si oblíbenou říkanku z mládí – např. „Naposledy se manželský pár shodne, když oba 
řeknou Ano“. Z této říkanky si heslo vytvoříte pomocí prvních písmen s vynecháním např. slov 
kratších než 2 písmena – Nmps,korA. U takového hesla si jen autor pamatuje, z jaké říkanky a jakým 
způsobem vzniklo, avšak výsledné heslo je dobře utajené – nelze jej snadno odhadnout, obsahuje i 
velká a malá písmena, dokonce i čárku.
 Heslo je nutné si pamatovat. Nikdy toto heslo nesmíte nikomu sdělit – ani kamarádům, ani 
přítelkyni, ani funkcionářům fakulty, ani vrátnému. Na některých pracovištích ve světě je sdělení hesla 
třetí osobě dokonce trestným činem. Heslo rovněž nepíšeme na žádný papírek, který bychom snadno 
ztratili. Také si jej napíšeme na sešit, nebo na tašku. Rovněž heslo nikomu neposíláme e-mailem, 
neukládáme do žádného souboru a snažíme se jej používat co nejméně – pouze na přihlášení k danému 
počítači.
 Heslo je vhodné jednou za čas změnit. Nikdy nevíme, kdo nám pozoroval prsty při klepání 
hesla na klávesnici (řada lidí má výborný postřeh a dokáží heslo odpozorovat jen podle toho, na kterou 
část klávesnice zrovna píšete – je proto vhodné alespoň heslo se naučit psát všemi deseti, protože 
při vyklepávání hesla jedním prstem je toto odpozorování obzvláště jednoduché). Typicky je vhodné 
měnit heslo jednou za půl roku, možné je to však i častěji. Jednou použité heslo by nemělo už být 
použito jinde a jindy. Nikdy nevíte, kdo si je mohl zapamatovat. 

 - rákosníček -
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Odkazy na stránky hackerů

Hackerská komunita je z principu velice uzavřená. Vyplývá to ze skutečnosti že jejich činnost je často 
nelegální, není proto obvyklé aby se na internetu objevovali stránky vytvořené samotnými hackery. 
Mohli by na sebe zbytečně upozornit, pro komunikaci mezi sebou používají raději IRC. Přesto lze 
nalézt weby které se hackingem zabývají. 

Nejznámějším zdrojem informací k tomuto tématu je časopis „2006:Hacker čtvrtletně“ (www.2600.
com). Tento časopis vychází už od roku 1984, jeho zakladatelem je Erik Corley a název je odvozen z 
legendární frekvence tehdejší telefonní sítě společnosti AT&T. 

O rok později začal vycházet elektronický magazín Pharck, na adrese www.pharck.com lze stáhnout 
všechna doposud vydaná čísla . Dalším zajímavým zdrojem informací může být blog na adrese 
www.progenic.com. Web, který je ale věnován  spíše tvoření virů, je na adrese vx.netlux.org/29a/. 
Našim končinám je asi nejbližší Slovenský server Hysteria (www.hysteria.sk). 

Někteří hackeři, jako Kevin Mitnick nebo Ian Murphy  přišli o svojí anonymitu a stali se z nich 
mediální hvězdy. Informace o nich pak není těžké najít, třeba ve virtuální síni slávy http://tlc.discov-
ery.com/convergence/hackers/bio/bio.html. 

Nikdo si nehraje rád sám, proto vznikají hackerské skupiny. Nejznámější je bezesporu skupina Legion 
of doom, která dlouho soupeřila se skupinou Masters of Deception. MOD založil počátkem 90. let 
hacker říkající si Philber Optik. Ten byl původně důležitým členem skupiny LOD, ale díky vnitřním 
neshodám jí opustil. Pozdější rivalita mezi LOD a MOD se stala legendární, pro druhou jmenovanou 
supinu toto zápolení skončilo tragedií. Více informací o tomto kybernetickém souboji naleznete na 
hacker.xhosting.cz/clanek8.htm. Jednou z těch skutečně dobrých skupin součastnosti je Enigma Group

www.enigmagroup.org. 

Velké množství odkazů, článků, návodů a downloadů týkajících se hackingu  lze nalézt na Hacker 
RuleZz (www.hacker.xhosting.cz). 

Při návštěvách podobných stránek je určitě dobré mít zapnutý firewall a antivir .  
 - SŠ -



Proxy server
Většina uživatelů internetu se někdy s pojmem proxy server setkala. Je to (často virtuální) 
server počítačové sítě, který umožňuje nepřímé spojení k jinému serveru. Proxy server je ja-
kýmsi prostředníkem mezi klientem a cílovým serverem. Překládá klientský požadavek, ten pak 
sám odesílá na server a přijatou odpověď  zasílá zpět klientovi. Při komunikaci se chová vůči 
klientovi jako server a naopak jako klient při komunikaci se serverem. Proxy server navíc může 
komunikaci, kterou obsluhuje, měnit a zpracovávat (blokování určitých stránek nebo jejich 
částí, cachování, statistika...). 

Rozlišujeme dva druhy proxy serverů: 

 Aplikační proxy servery – používají se pouze pro určité služby (http, ftp...). Většinou 
jednoduše nastavitelné ze strany klienta. 

 SOCKS proxy servery - fungují pro libovolné služby (např. TCP). 

Důvodů, proč se proxy severy používají, je mnoho. Zejména ochrana soukromí, kdy není 
cílovému serveru známa ip adresa klienta ale pouze ip proxy serveru. Další úpravou požadavku 
je možné zajistit ještě vyšší úroveň soukromí. S tímto souvisí otázka bezpečnosti, kde lze s jeho 
použitím detekovat viry, nebo šifrovat požadavky. 

Také ho lze použít jako HTTP proxy cache. Některé odpovědi serveru jsou ukládány do vy-
rovnávací paměti (cache) a při opakovaném požadavku jsou odesílány klientovi přímo. Tak se 
například urychlí načítání grafických prvků stránek. 

Proxy server také umožňuje, aby počítače ve vnitřní síti vystupovaly na internetu pod jedinou 
IP adresou.
 - SŠ -
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Firewall
Firewall je jedním z mnoha nástrojů, kterými lze ochránit 
počítač před hackery, viry, červy a jinou „havětí“ z In-
ternetu. Představuje něco jako hradbu, která sleduje a 
omezuje tok informací mezi počítačem a sítí nebo sítí a 
Internetem. Podle toho, zda má chránit síť, či pouze os-
obní počítač, rozeznáváme osobní firewall a firewall pro 
sítě. Osobní počítače představují pro hackery pouze „malé 
ryby“, zatímco v sítích organizací se nachází mnoho  in-
formací, které je nutné řádně zabezpečit.

Zabezpečení zajišťují zabudované filtry firewallu, které 
posuzují z Internetu přicházející pakety dat a podle 
určitých kritérií je buď vpustí, nebo nevpustí do počítače. 
Filtry si může nastavit sám uživatel a může tak bloko-
vat data přicházející z určitých IP adres, či domén a 
také zabránit připojování počítače k těmto IP adresám 
či doménám. Ve filtrech lze taky nastavit blokování 
používání některých protokolů, např. ftp, http, telnet, či 
blokování portů, přes které se do počítače může někdo 
nabourat. Další užitečnou funkcí firewallu je filtrování 
paketů, které obsahují některá uživatelem nadefinovaná 
slova či fráze.

Firewall existuje jako hardware 
nebo software. Hardware firewall je 
předprogramovaná krabička připojená 
k počítači a fungující jako router. Soft-
warový firewall může být zabudován 
v operačním systému (Brána firewall 
systému Windows) nebo to může být sa-
mostatný program (Kerio Personal Fire-
wall, Alarm Zone). 

Před čím nás firewall může ochránit? Jak 
už bylo řečeno: před snahou o vzdálený 
přístup k našemu počítači přes Internet, 
před makry, viry atd. Pozor, červy a viry, 
které se v počítači již nacházejí, firewall 
neodhalí, k tomu je zapotřebí antivir, 
nutný doplněk každého uživatele Inter-
netu, který si přeje uchovat svůj počítač a 
svá data v bezpečí.

(zum)

Odkazy

Zajímavé stránky o bezpečnosti na Inter-
netu :  
portál Howstuffworks  
<http://www.computer.howstuffworks.
com/security-channel.htm> 

Otestujte, jak je váš počítač chráněn před 
útokem z Internetu: Program ShieldsUP! 
k vyzkoušení zdarma na  
<https://www.grc.com>



Bezpečnostní záplaty Windows
Každý počítač vstupující do prostředí Internetu 
je více či méně ohrožen útoky hackerů, kteří 
napadají uživatelská data a znepříjemňují nám 
práci na internetu různými dárečky v podobě 
škodlivého software. Pro přístup k našemu 
počítači využívají chyby v programech, tzv. 
bezpečnostní díry a mezery, vyskytující se u 
různých druhů software včetně operačního 
systému Microsoft Windows a jejich prohlížeče 
(Internet Explorer), či poštovního klienta (MS 
Outlook). Tyto mezery činí naše „mašinky“ 
zranitelné a umožňují hackerům, aby bez našeho 
vědomí propašovali přes nechráněné porty do 
počítače různé „internetové potvůrky“ (datamin-
ery počínaje a červy či viry konče) a nahlíželi 
do našich souborů. Co víc, některé „kritické“ 
díry jim umožňují červy a viry v našem počítači 
zaktivovat. 

Microsoft si je vědom nebezpečí, které jím vy-
robeným programům hrozí, a tak postupně vyvíjí 
a zveřejňuje bezpečnostní záplaty, které mají za 
cíl „zalepit“ mezery a znesnadnit hackerům prá-
ci. Píšu znesnadnit, protože „šikovný“ hacker je 
schopný do 48 hodin tyto záplaty překonat nebo 
si pro průnik do systému najít jinou skulinku v 
bezpečnosti.

Bezpečnostní záplaty jsou dostupné na stránkách 
Microsoft a jsou vydávány měsíčně. Když se 
vyskytne nějaký „kritický“ bezpečnostní prob-
lém, vydává se „nouzová“ záplata, která ho 
vyřeší. Je na místě, abych upozornila nelegální 
uživatele Windows na fakt, že stahování záplat 
by se jim mohlo vymstít, protože některé zá-
platy „poznají“, že v operačním systému bylo 
manipulováno s přístupovými právy, a následně 
mohou způsobit, že Windows přestane fungovat 
„korektně“. 

Na závěr pár čísel: v roce 2004 bylo napadeno 
37% počítačů připojených k Internetu. Více než 
polovina těchto počítačů (57%) byla napadena 
právě prostřednictvím bezpečnostních mezer 
v prohlížeči. Záplaty jsou tedy užitečná věc. 
Nejsou však absolutní, takže je přece jen lepší si 
při surfování pro jistotu spustit rezidentní antivir 
a firewall a systém občas prohledat programem 
typu spyware. Protože jedině kombinováním 
různých typů bezpečnostních opatření zajistíme 
maximální možné zabezpečení našeho počítače.

(zum)

Odkazy

Bezpečnostní záplaty Windows lze stahovat na 
adrese:  
<http://www.microsoft.com/downloads/>

Nejznámější hackeři
Kevin Mitnick

Jedněmi obdivován, druhým odvrhován. Milován 
i nenáviděn. Takový je Kevin Mitnick, bezesporu 
jeden z nejznámějších hackerů minulých let. Nyní 
se na jeho příběh podíváme podrobněji.

Kevin se narodil v srpnu 1963 a vyrůstal v 
Panorama City v Kalifornii. Podle mnohých 
mělo jeho dětství značný vliv na jeho pozdější 
zahořklost a odpor ke společnosti. Lékaři Kevina 
označili za hyperaktivní dítě a léčili ho i kvůli 
srdečním potížím. Podle nich byly srdeční potíže 
způsobeny častým stresem a nervozitou. Jak Kevin 
rostl, stále více se uzavíral do sebe a postupně 
zanevřel na svět kolem. Byl osamělý, bez přátel. 
Až se seznámil s Lewisem De Paynem. Lewise 
můžeme považovat za jakéhosi Kevinova učitele 
a průvodce. Lewis byl rádioamatér a phreaker 
(telefanda). Phreakery jsou označováni lidé, kteří 
manipulují s telefony a telefonními linkami. A to 
Lewis opravdu uměl. 

Často se napojoval na veřejnou telefonní síť a 
telefonoval. V té době to nebylo nikterak těžké, 
ale jisté technické znalosti to vyžadovalo. Kevina 
telefandovství fascinovalo. Poskytovalo mu útěk 
od každodenní reality do virtuálního světa, v 
němž se stíraly všechny rozdíly. Vzorem všech 
telefandů se stal John Draper alias Captain Crunch, 
což byl člověk, který odhalil slavnou frekvenci 
2600. Tuto frekvenci používala společnost AT&T 
k propojení meziměstských hovorů. Draper si 
jednoho dne pískal na píšťalku, jež byla dodávána 
spolu s vločkami Captain Crunch, a zjistil, že 
mu umožňuje manipulovat s telefonními hovory. 
Dalšími nepřehlédnutelnými postavami byli 
Steve Jobs a Steve Wozniak, později zakladatelé 
společnosti Apple Computer, kteří si přivydělávali 
prodejem právě takových píšťalek. Počátkem 80. 
let, kdy společnosti začaly přecházet na digitální 
systém telefonních ústředen, byl celý underground 
nucen se digitalizovat také. Kevina nevyjímaje. 
Počítače jej doslova fascinovaly a rovněž byly 
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příčinou jeho prvního zatčení a odsouzení. Kevin 
se spolu s Lewisem a dalšími lidmi pokusili 
dostat do hlavního počítače společnosti Pacific 
Bell v Los Angeles. Po útocích, které jim zajistily 
přístup jen do malé části sítě, si usmysleli, že se 
dostanou co nejvýše. Chtěli ovládnout celou síť 
společnosti Pacific Bell. 

Jelikož Mitnickovy technické znalosti nebyly nik-
dy na vysoké úrovni, rozhodl se pro jiný postup. 

Kevin byl velice přesvědčivý. Byl to profesionál-
ní podvodník a lhář. S jeho povahou pro něj nebyl 
problém vydávat se za někoho jiného, proniknout 
do sídla společnosti a odnést si spoustu cenných 
kořistí. Mezi ně patřily různé manuály, zdro-
jové kódy a seznamy hesel. Bohužel se této akce 
účastnila i Susane Headlyeová, která vše pro-
zradila policii, neboť byla v té době vyšetřována 
pro jiné trestné činy. Postava Susane Headleyové 
je nadmíru zajímavá. Byla starší než všichni tel-
efandové. Rovněž v sobě měla kouzlo, jež ostatní 
lidi přitahovalo jako magnet. Kdysi zkoušela i 
filmovou kariéru a nutno podotknout, že celkem 
úspěšně. Nicméně Kevinovi tato akce vynesla 
odsouzení na půl roku podmíněně. Pro mnoho lidí 
by to jistě znamenalo výraznou “stopku” v jejich 
undergroundové kariéře, ne tak pro Kevina. V 
roce 1982 se Kevin společně s Lennym DeCic-
cem, novým to telefandovským přítelem, který 
k němu vzhlížel, vloupali na univerzitu v Jižní 
Kalifornii a použili své počítače 

k získání neoprávněných informací. I po tomto 
činu však byl Kevin chycen. Tentokrát mu jeho 
dobrodružství vyneslo 6 měsíců vězení. Do jeho 
osudu nešťastně zasáhl i Hollywood, neboť 
právě v té době byl natočen film Válečné hry 
(War Games), který vynesl hackery a telefandy 
na přední stránky novin a do hlavních událostí 
večerních zpráv. Navíc se hackeři dostali do 
širokého povědomí veřejnosti, a jejich obraz 
nebyl nikterak záporný.

Po propuštění z nápravného zařízení se Kevin 
rozhodl, že pověsí kariéru hackera na hřebík a 
začne se živit počítači zcela legálně. Dlouho 
mu to však nevydrželo a dostal se znovu do 
problémů. A tak Kevinova extempore pokračovala 
stále dokola. Byl na počítačích závislý. Nevydržel 
bez počítače a telefonu žít. Tresty a výhružky 
státních orgánů nebral příliš vážně. Když už 
překročil únosnou mez, rozhodla se zakročit 
i všemocná FBI. Kevin, kterému se do vězení 
vůbec nechtělo, se dal na útěk. Na útěku strávil 

téměř dva roky. Živil se příležitostně. Bydlel po 
hotelích, používal falešnou identitu. Ale stále se 
vloupával do počítačů a zneužíval telefony. Bylo 
po něm vyhlášeno federální pátrání a stal se z 
něj nejstíhanější hacker všech dob. Různé státní 
organizace se jej pokoušely chytit. Na případu 
spolupracovali i bezpečnostní experti různých 
soukromých firem, ale Kevinovi se vždy podařilo 
uniknout, pokud se jim vůbec podařilo jej vystop-
ovat. V té době však na scénu nastoupil Tsutoma 
Shimomura. Tsutoma byl bezpečnostním expertem 
jedné soukromé společnosti, která se v Kevinově 
případě dosti angažovala. Kevinovi se dokonce 
podařilo nabourat do Tsutomova počítače. Ale to 
byla věc, která mu zlomila vaz. Tsutoma bral tento 
útok dosti osobně, viděl v něm vlastní porážku a 
ponížení. 

Proto se rozhodl, že Kevina dostane, ať to stojí 
cokoliv. A opravdu, Shimomurovi stačilo pouhých 
šest týdnů a podařilo se mu Kevina vystopovat. 
Identifikovali a lokalizovali ho pomocí skenerů 
mobilních telefonů, které Kevin tak často a rád 
používal. Nakonec byl obklíčen a později i zatčen 
v jednom hotelu. Past sklapla. Kevin byl od-
souzen. Nadto mu kromě trestu bylo zakázáno 
používání počítače bez dozoru, navíc jen v přísně 
vymezených případech.

Legion of Doom

Nejznámější skupina hackerů a telefandů všech 
dob. 

Legie nikdy nebyla organizovaným společenstvím 
osob. Neměla stálé členy, hierarchii ani nic podo-
bného. 

Lidé prostě přicházeli a odcházeli. Nikdy neb-
ylo možno určit, kdo k Legii skutečně náleží, 
a kdo ne. Je však několik postav, které k ní 
neodmyslitelně patřily. První z nich je hacker, 
jenž si říkal Lex Luthor. Lex byl oficiálním 
mluvčím Legie, ale nikdy nepatřil k elitním 
hackerům. Byl jen jakýmsi tribunem a masko-
tem v jedné osobě. Legii založil, když mu bylo 
necelých 19 let. Své jméno si půjčil z komiksu Su-
perman, ostatně jako i celá Legie. Na vysvětlenou 
je třeba říci, že Legion of Doom a její šéf Lex 
Luthor byli zločinci, se kterými neustále bojoval 
Superman. Legie však nechtěla svým názvem 
budit hrůzu, šlo prostě o legraci. Na toto téma 
se často vtipkovalo i mezi jejími členy. Byli v ní 
sdruženi nejen elitní hackeři, ale i telefandové. Ti 
ji také původně založili. A ti se později seznámili 



s několika lidmi, kteří se zajímali o počítače 
a jejich zabezpečení, a tak se podařilo přivést 
do Legie i hackery. Tato událost měla později 
zlomit Legii vaz.

Phrack

Mnoho lidí, kteří kdy do Legie patřili, nebo 
pracovali s jejími členy na nějakých pro-
jektech, náleželo mezi hvězdy digitálního 
undergroundu. Tito lidé byli obecně ctěni 
a uznáváni. Často vystupovali na různých 
BBS (tehdejší obdoba dnešních IRC či chatů) 
nebo publikovali články v různých under-
groundových médiích, jako byl například 
nejznámější undergroundový časopis Phrack 
(http://www.phrack.org/).

Phrack se stal jedním z nejčtenějších ele-
ktronických časopisů konce 80. let. Nebylo 
BBS boardu, kde by se Phrack nenacházel. 
Každý, kdo chtěl v undergroundu něco zna-
menat, jej měl kompletně na svém počítači. 

Byl umisťován i na univerzitní FTP servery. 
Byl opravdu všude. Bohužel se o Phra-
cku doslechla i FBI a Tajná služba, a je-
jich přístup můžeme stěží považovat za 
přátelský nebo tolerantní. Pro státní orgány 
byl Phrack trnem v oku. Bylo třeba proti 
jeho vydavatelům a autorům zakročit. 
Bezpečnostní složky potřebovaly důvod. 

A to pořádný. Ten jim nakonec poskytli sami 
vydavatelé a autoři Phracku. jednalo se o 
nechvalně známý dokument 911. Ten se stal 
téměř legendárním. Šlo o interní dokument 
společnosti Pacific Bell a byl v něm popis-
ován záchranný systém 911 (obdoba našeho 
15x). Tento dokument se podařilo získat 
jednomu hackerovi z počítače společnosti 
Pacific Bell. Nepřipadal mu nijak zajímavý, 
a proto jej uložil na jeden počítač, do kterého 
se proboural, a nechal ho ležet. Netušil, že 
je to věc, která bude mít velkou dohru. Když 
bylo připravováno jedno z čísel Phracku, 
vzpomněl si uvedený hacker na tento doku-
ment a rozhodl se, že jej pošle šéfredaktorovi 
Phracku, jímž byl Knight Lighting. Ten ale 
tušil, že by publikace dokumentu mohla vy-
volat u státních složek a společnosti Pacific 
Bell nevoli, a rozhodl se dokument upravit. 
Obsah byl téměř o polovinu zkrácen a byly 
vypuštěny téměř všechny technické pasáže, 
které by mohly někomu něco podstatného 

říct. Až poté byl dokument publikován. Státní orgány 
ale dostaly do rukou důvod k zákroku. Byla podána 
žaloba a Knight Lighting byl zatčen. Připravoval se 
soud. Společnost Pacific Bell ohodnotila tento doku-
ment na téměř 80 000 dolarů a obvinila Knighta Light-
inga ze způsobené škody. Naštěstí měl Knight Light-
ing dobrého právníka. Ten u soudu dokázal, že částka 
je naprosto nesmyslná a přemrštěná. Podařilo se mu 
prokázat, že obdobný dokument lze za nízký poplatek 
získat přímo u společnosti Pacific Bell. Nicméně byl 
tento soud jasným signálem digitálnímu undergroundu, 
že napadání cizích systémů nebude tolerováno a bude 
velmi tvrdě postihováno.

Aussies

Aussies se říkalo několika světoznámým australským 
hackerům. 

Par a Force

Příběh Para je vlastně nešťastnou dokumentací života 
jednoho amerického hackera, který však má s austral-
skou scénou přímo souvislost. Force, jeden z velikánů 
undergroundové scény z konce 80. let a provozovatel 
oblíbené melbournské BBS, objevil zlatou žílu. Napsal 
si program, který zkoušel volat na náhodná telefonní 
čísla (wardialer). Jednoho dne se mu podařilo vytočit 
jakési číslo. Evidentně šlo o modem. Nedbale tedy 
tento systém prozkoumal. Zjistil, že po něm systém 
nechce žádnou autentifikaci, a po stisku kombinace 
určitých čísel na něj začne chrlit miliony nesmyslných 
cifer. Force ale zjistil, že nejde o nějaká nesmyslná 
čísla, ale o čísla účtů, a že uvedené číslo patří City 
Bank. Force zůstal připojen k tomuto počítači několik 
desítek hodin a všechna čísla pečlivě zaznamenával. Se 
svým objevem se nerozvážně pochlubil na BBS. Par, 
jeho digitální známý, po něm vyžadoval číslo počítače, 
ve kterém jsou uloženy informace o bankovních 
účtech. Force se ze začátku zdráhal. Věděl, že pokud se 
čísla účtů a kreditních karet dostanou k více lidem, mo-
hou z toho být problémy. První stopy by samozřejmě 
vedly k němu. Par na něj ale velmi naléhal a Force 
nakonec podlehl. Nedal Parovi sice úplně přesné infor-
mace, jen mu naznačil, kde se systém nachází. Tomu 
to ale stačilo. Uvedený systém našel velmi rychle. 
A zde začaly problémy. Ani Force, ani Par sice čísla 
kreditních karet nezneužívali, ale Par poskytl několik 
čísel svým americkým přátelům a ti je již zneužívat 
začali. Kolem Para se začala stahovat smyčka. Kvůli 
kradeným číslům kreditních karet mu byla v patách 
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Tajná služba. Když to Par zjistil, dal se na útěk. Ten trval téměř dva roky. Cestoval po celých Spo-
jených státech, příležitostně pracoval a bydlel převážně u přátel. Byly však i chvíle, kdy neměl co 
jíst a spal po širákem. Také se několikrát stalo, že jen těsně uprchl zatčení. Nakonec ale spadla klec. 
Byl chycen v jednom zapadlém městečku. Tajná služba jej zatkla a poslala do vazební věznice. Byl 
umístěn na celu společně s několika opravdovými kriminálníky, a jeden z nich ho dokonce málem 
zabil.

Americké bezpečnostní složky začaly vyvíjet na své australské kolegy značný tlak a nutily je, aby pro-
ti hackerům zasáhly. Australané však neměli dostatečné zkušenosti s tímto druhem zločinu a nechtěli 
se do nějaké velké akce příliš pouštět. A tak zatím mohli australští hackeři vesele pronikat do systémů 
na celém světě. Nejznámější australskou skupinou byla The Realm. Patřili do ní tři hackeři: Phoe-
nix, Electron a výše zmiňovaný Force. Electron a Phoenix udržovali styky s americkými a britskými 
kolegy. Například Phoenix téměř denně volal Erica Bloodaxe, člena LoDu, a dlouhé hodiny si s ním 
povídal. Samozřejmě, že na účet někoho jiného. Jejich cílem bylo získání databáze bezpečnostních 
odborníků, takzvaného Deszipu. Jednalo se o databázi, ve které byly zaznamenány všechny známé 
chyby všech možných systémů. Pro hackery velmi cenná kořist. Získat tuto databázi však nebylo 
nikterak jednoduché, nakonec se jim to ale podařilo. Databáze ale byla zašifrována, a proto ji nemohli 
číst. Ukázalo se, že získat klíč k ní bude mnohem obtížnější, než získat samotnou databázi. Hackeři 
věděli, že jedním z nejuznávanějších odborníků na bezpečnost UNIXu je Eugene Spafford, mimo 
jiné například autor Practical Unix Security. Ten pravidelně přispíval do různých publikací a vydal i 
několik vlastních. Věděli, že klíč k Deszipu musí být na jeho stroji. Proto se rozhodli jej napadnout. 
Plán to byl opravdu monstrózní. Proniknout do počítače jednoho z nejlepších světových odborníků na 
bezpečnost by hackerům vyneslo nesmrtelnou slávu. Po několika marných pokusech zjistili, že Spaf-
ford používá na svém stroji FTP server, ve kterém byla odhalena jedna bezpečnostní slabina. Divili se, 
jak je možné, že díra ještě nebyla opravena, nicméně ji neprodleně využili. Podařilo se jim získat klíč 
k Deszipu a další zajímavé informace. 

Nyní však nastal jiný problém. Když před několika měsíci získali Deszip a shledali, že jim je bez 
klíče úplně k ničemu, uložili ho na jakýsi server v síti a dále se o něj nestarali. Nyní ale zjistili, že si 
nikdo z nich nepamatuje, kam soubor uložili. Nakonec se jim s pomocí britských hackerů Gandalfa a 
Pada podařilo soubor najít a rozluštit. Tímto však rozzuřili mnoho lidí a smyčka se kolem nich začala 
pomalu, ale jistě stahovat.

Poslední kapku z pomyslného poháru vylil Phoenix. Ten svolil k rozhovoru pro nejčtenější americké 
noviny New York Times. V rozhovoru se vychloubal, co všechno dokázali a kam všude se dostali. 
Takovéto ponížení však již australské orgány nemohly dále trpět a začaly jednat. Byla udělána razie a 
všichni členové byli pozatýkáni. Jejich počítače byly zabaveny a velmi důkladně zkoumány. O několik 
měsíců později začal soudní proces. Největším trnem v oku byl pro státní orgány Phoenix. Nejen že 
odmítal spolupracovat, navíc byl velmi arogantní. Další pohroma se na Phoenixe sesypala ze strany, ze 
které to čekal opravdu nejméně. Electron se rozhodl svědčit jako korunní svědek proti němu.

8lgm

Členové 8lgm byli v podstatě jen dva. Pad a Gandalf. Šlo o britské mladíky, kteří však byli na mez-
inárodní scéně velmi známí. Mnohokrát spolupracovali se svými australskými a americkými kolegy. 
Žili nedaleko od sebe, ale nikdy se neviděli, ani si nikdy nevolali. Bylo to způsobeno také tím, že v 
Britány nebyly místní telefonní hovory zdarma, jako například v Americe nebo Austrálii, ale také tím, 
že Gandalf s Padem byli čistokrevní hackeři a ne telefandové. Nicméně spolu trávili spoustu času na 
boardech a debatovali o všem možném. Často také vtipkovali, že místo, kde se poprvé setkají, bude 
policejní stanice. Nevěděli jak blízko jsou pravdě. Gandalf měl také období, kdy chtěl počítače pověsit 
na hřebík a věnovat se normálním věcem, jako většina jeho vrstevníků, ale nakonec se k hackování 
vždy vrátil. Jednoho večera však došlo i na ně a nutno říct, že na tom měly zásluhu hlavně americké 
orgány, které jako tradičně vyvinuly tlak na své britské kolegy. Pad byl zatčen ve svém domě. Zatčení 
však probíhalo naprosto odlišně než v USA. Zatímco v Americe většinou vtrhli do domu po zuby 
ozbrojení muži, často v kuklách a kombinézách a nemilosrdně sráželi k zemi každého, koho viděli, 
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v Británii policisté slušně zazvonili, představili se a požádali Pada, aby s nimi laskavě šel. Když byl 
Pad doveden na policejní stanici, potkal se zde s Gandalfem. Byli si sympatičtí a vyměnili si telefonní 
čísla. Když byli propuštěni, často se scházeli a domlouvali si postup, co dělat až začne soud. Společně 
s nimi byl stíhán ještě jeden britský hacker. Nebyl tak známý a angažovaný jako jeho dva kolegové, a 
ani oficiálně nepatřil k 8lgm. Jeho proces proběhl dříve než proces Pada a Gandalfa. Jeho právník jej 
vylíčil soudu jako nešťastné dítě, které nemá žádné kamarády, nikdy neměl žádné děvče a jen velice 
těžko komunikuje s cizími lidmi. Počítače pro něj představují útěk od nenáviděné reality, a proto by 
neměl být potrestán. Tento mladík nakonec vyvázl s podmínkou. To bylo ale pro Pada a Gandalfa to 
nejhorší, co je mohlo potkat. Jak jim všichni říkali teď je řada na vás a počítejte s tím, že se na vás 
soud “vyřádí”. A měli pravdu. Oba hackeři dostali půl roku vězení. Ve vězení se však měli celkem 
dobře. Ostatní vězni si jich vážili kvůli jejich znalostem, a dokonce jim na dveře cely přidělali ceduli 
“Velitelství NASA”. Po propuštění začali publikovat v oblasti bezpečnosti, a jeden čas byla jejich 
oznámení populárnější než oznámení CERT. Dnes se oba živí jako bezpečnostní konzultanti.

- Em -

Spoofing
Technika, při které se určitý uzel sítě vydává za 
někoho jiného - proto, aby místo něj přijímal 
věci ke kterým by jinak neměl mít přístup, 
nebo aby jeho jménem naopak vysílal něco, 
co by sám vysílat buď nemohl, nebo alespoň 
ne s požadovaným efektem. Takovéto tech-
niky, pro které se vžilo označení spoofing 
(doslova: napálit, převézt, vodit za nos), patří 
mezi nejnebezpečnější zbraně těch, kteří chtějí 
neoprávněně proniknout do cizích sítí. Naštěstí 
ale i proti technikám „spoofingu” dnes exis-
tují dostatečně účinné protizbraně a ochranná 
opatření. 

Ne vždy je ale „spoofing” věcí zavrženíhodnou. 
Někdy je naopak praktikován zcela záměrně, 
protože přináší pozitivní efekt, nebo dokonce 
zachraňuje situaci, která by jinak byla 
neudržitelná. Vysvětlení tkví v chování mnoha 
současných síťových protokolů, které byly vy-
vinuty pro prostředí lokálních počítačových sítí. 
Tyto protokoly si pravidelně „osahávají” celou 
síť jako takovou i její jednotlivé uzly, a posílají 
jim dotazy typu „jsi ještě naživu?”. Důvodem pro 
takovouto činnost je snaha průběžně detekovat 
případné změny v topologii sítě, v dostupnosti 
jednotlivých uzlů či další relevantní události, 
a adekvátně na ně reagovat dříve, než způsobí 
nějaké problémy. Příkladem může být snaha file 
serveru udržovat si přehled o existenci a funkce-
schopnosti jednotlivých stanic v roli klientů - co 
když třeba nějaký uživatel vypne svoje PC, aniž 
se „slušně rozloučil” (tj. odhlásil od serveru)? Při 
explicitním odhlášení totiž server může uvolnit 
všechny zdroje, které pro uživatele na dané sta-

nici vyhradil, ale pokud je ale uživatelův počítač 
vypnut bez odhlášení, nedozvěděl by se o této 
možnosti a příslušné zdroje by musel rezervovat i 
nadále. 

V lokálních sítích, které obvykle mají vykazují 
relativně velkou přenosovou kapacitu (alespoň 
ve srovnání se sítěmi rozlehlými), je režie na 
pravidelné „osahávání” vcelku zanedbatelná, a 
techniky založené na tomto principu jsou zde 
používány dosti často. Frekvence, s jakou se „osa-
hávání” opakuje, může samozřejmě být různá, ale 
obvykle se pohybuje od desítek sekund po jed-
notky minut. 

Problém ale vzniká v případě, kdy do hry vstoupí 
sítě rozlehlé, například jako forma propojení 
dvou od sebe poněkud vzdálených lokálních sítí. 
Pravidelné „osahávání” zde může odčerpávat již 
poměrně významnou část přenosové kapacity, 
protože ta bývá v rozlehlých sítích často mnohem 
menší. Ještě větší nebezpečí však může číhat v 
samotné pravidelnosti nejrůznějšího „osahávání”. 

Lokální sítě mají totiž ještě jednu zajímavou 
odlišnost od sítí rozlehlých - fungují většinou na 
nespojovaném principu, zatímco sítě rozlehlé fun-
gují nejčastěji na principu spojovaném. V praxi to 
znamená, že v lokálních sítích se jednotlivé bloky 
dat (pakety) odesílají bez předchozího navázání 
spojení s příjemcem, zatímco v rozlehlých sítích 
se při spojovaném přenosu spojení s příjemcem 
navazuje. Kromě toho se v rozlehlých sítích 
mnohdy (zvláště jde-li o tzv. veřejné datové sítě) 
platí za objem přenesených dat, a většinou také za 
dobu existence spojení. Přitom se ale praktikují 
různé techniky, směřující k optimalizaci nákladů 
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uživatele i celkové propustnosti sítě - například to, 
že když po stanovený čas nejsou v rámci určitého 
spojení přenášena žádná data, je toto spojení auto-
maticky zrušeno (a v případě nového požadavku na 
přenos zase znovu navázáno). Ekonomický efekt 
samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách, 
ale může být opravdu významný - pokud ale není 
celý úsporný mechanismus znehodnocen pravidel-
ným „osaháváním”. Zde pak přichází k dobru výše 
citovaný „spoofing”, díky kterému nemusí být 
propouštěna „osahávací” data do pomalejší rozlehlé 
sítě, a předem určené a pověřené zařízení, nach-
ázející se ještě v dané lokální síti, generuje falešné 
odpovědi simulující kladnou odpověď vzdáleného 
uzlu. Má to samozřejmě i svá úskalí - co když 
skutečné zařízení přestane být dosažitelné, nebo 
alespoň nějak jinak změní svůj stav? Díky spoofingu 
se toto nepozná. 

- Em -

Bezpečnost na Internetu
Proč není Internet bezpečný?

V době, kdy vznikal a kdy se rodila jeho dnešní 
koncepce (konkrétně když vznikaly protokoly 
TCP/IP, na kterých dodnes funguje, tj. na 
přelomu 70. a 80. let), nikdo nepředpokládal že 
by lidé potřebovali svěřovat Internetu nějaké 
důvěrnější informace, ani že by Internet měl 
být takovým prostředím, které bude aktivně 
bránit komukoli podvádět, chovat se nepřístojně 
atd. Požadavky související s bezpečností, které 
jsou dnes dosti imperativně prosazovány, v 
době vzniku Internetu nikdo na stůl nepoložil. 
Autoři protokolů TCP/IP, na kterých je In-
ternet postaven, dostali jiné zadání: vyvinout 
takové protokoly, které budou co nejvíce ro-
bustní (tj. odolné proti nejrůznějším poruchám, 
výpadkům atd.), a současně budou fungovat co 
nejefektivněji. 

Významným faktorem, který také souvisí s otáz-
kou bezpečnosti a který je klíčem k dnešní efek-
tivnosti Internetu, byla snaha autorů TCP/IP a In-
ternetu dělat věci co možná nejjednodušší, spíše 
s minimem funkcí, u kterých ale lze očekávat, že 
je budou potřebovat všichni uživatelé. Naopak 
pro všechny “další” funkce autoři raději zvolili 
možnost jejich implementace na úrovni vyšších 
vrstev, a to volitelně, pouze pro takové aplikace 

které příslušné služby skutečně potřebují. Praktický důsledek je pak takový, že přenosová infrastruk-
tura Internetu dokáže být nejen relativně jednoduchá a relativně rychlá, ale také relativně velmi laciná. 
Ostatně, právě pro tyto své vlastnosti se koncepce TCP/IP tak výrazně prosadila oproti konkurenční 
koncepci IOS/OSI a Internet doznal takového rozšíření, jaké dnes má. 

Kdyby autoři TCP/IP zvolili jiný přístup a vznikajícímu Internetu do jeho přenosových vrstev povinně 
zabudovali zabezpečující mechanismy, prohřešili by se proti výše uvedenému rozhodnutí. Výsledkem 
by byla výrazně dražší infrastruktura, a s ní určitě i výrazně skromnější rozvoj Internetu. Hlavně by 
ale úplně všechny aplikace a služby Internetu, včetně těch, které bezpečnost vůbec nepotřebují, muse-
ly nést režii která je se zabudováním zabezpečujících mechanismů spojena - tedy především vyšší 
náklady a také pomalejší přenos dat. 

Vytýkat Internetu, že není bezpečný, tedy není příliš smysluplné - jeho autoři měli významné 
důvody k tomu, aby jej vytvořili takovým, jakým je dnes. Naštěstí tím vůbec není uzavřena cesta 
k dodatečnému implementování bezpečnosti do Internetu - způsobem, který nezatíží již existující 
aplikace a přinese potřebnou bezpečnost těm aplikacím a službám, které ji skutečně potřebují (jde 
konkrétně o implementaci příslušných zabezpečovacích mechanismů na vyšších vrstvách). Na druhé 
straně určitě platí, že dodatečné implementování zabezpečujících mechanismů je méně efektivní než 
kdyby se s nimi počítalo od začátku jako se standardní součástí - jde samozřejmě o určitý kompromis 
mezi více faktory (efektivností, zátěží pro všechny aplikace a služby resp. jen pro některé). Svět Inter-
netu a protokolů TCP/IP ale vděčí za svůj úspěch do značné míry i rozumné a citlivé volbě takovýchto 
kompromisů - zatímco v neúspěšném světě ISO/OSI významnější ochota ke kompromisům nebyla. 

- Em -
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