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Občané Rudíkova bezpečně na síti



Osnova

• Softwarová bezpečnost

o firewall

o antivir

o další škodlivý kód

• Bezpečnost internetová

o phishing

o spam

o datová komunikace

o šifrování

• Bezpečnost v sociálních sítích

o krádeže identity

o digitální stopy

o anonymní internet



Problematika bezpe čnosti v ICT

• Můžeme rozlišit více rovin bezpečnosti:

o Úroveň zabezpečení vlastního počítače proti škodlivým 
programům, krádeže osobních dat nebo zneužívání
počítače škodlivým kódem pro šíření spamu.

o V online prostoru je to problematika zabezpečení dat 
uložených mimo vlastní PC, sdílení dat, otázka 
zneužívání emailu, šifrování, ...

o V oblasti sociálních sítí je to otázka budování nových 
ochranných etických mechanismů, jak ochránit vlastní
účty na sociálních sítích na internetu.

• V následující prezentaci se pokusíme vytvořit panorama 
bezpečnosti v oblasti ICT a to ve všech zmíněných vrstvách.



Softwarov á bezpečnost



Základn í pojmy

• IP adresa = základní identifikátor počítače v síti. Obecně je 
identifikátorem jedinečným (ale existují zvláštní výjimky).

• Port = zjednodušeně cesta, kterou přistupují aplikace k síti
a síť k aplikacím. Některé jsou vyhrazeny pro zvláštní účely 
(SSH, FTP, ...).

• Škodlivý kód:

o Virus je program, který je schopen se svévolně replikovat 
a šířit bez vědomí uživatele.

o Trojský k ůň je program, který je uživateli skryt
a umožňuje provádět manipulace s jeho systémem.

o Spyware odesílá informace o počítači a jeho uživatelích.

o Adware není nebezpečný, jen zobrazuje v aplikacích, se 
kterými je šířen, reklamu.



Firewall

Jedná se o zařízení či aplikaci, která monitoruje komunikaci 
mezi dvěma počítači v síti, mezi kterými je postavena. 

Jedná se o nezbytnou komponentu v budování bezpečností
politiky u serverů a počítačů s MS Windows. V desktopech 
pracujících na Linuxu nejsou obvykle potřeba.

Zjednodušeně řečeno je firewall komunikačním filtrem.



Antivirus

Program sloužící k detekci a odstranění škodlivého kódu z počítače. 
Na MS Windows je nezbytnou komponentou bezpečnostní politiky.

Dva způsoby činnosti:

• sledování a analýza podezřelých aktivit

• skenování paměti RAM a disků

Podmínkou efektivní účinnosti je udržování aktuální databáze.

Dnes se obvykle jedná o rozsáhlejší programový balík, který 
poskytuje komplexní softwarovou ochranu.



Příklady program ů zdarma

Antiviry:

• AVG (pro nekomerční využití)

• Avast! (pro nekomerční využití)

• ClamAV

Firewally:

• ZoneAlarm

• Comodo Internet Security

Poměrně často jsou využívány komplexní, komerční balíky 
obsahující všechny potřebné aplikace, jako například:



Bezpečnost na internetu



Phishing

• Jedná se podvodnou techniku, jejímž cílem je získat citlivá
data od uživatelů.

• Může mít formu mailu.

• Daleko nebezpečnější je forma podvodných webových 
stránek, které vypadají jako web bankovního ústavu či 
PayPal.

• Phishing se vyskytuje také na IM.



Spam

• Spam = nevyžádaná pošta. Jedná se tedy o všechny
e-maily, která vám dojdou, aniž byste jejich odběr žádali.

• Na spam zásadně neodpovídejte, neboť to je pro spamera
informace o tom, že váš e-mail je využíván.

• Nejčastěji jsou nabízeny falešné léky (viagra), pirátské
programy případně přístup na pornografické stránky.



Datová komunikace

• Zde řešíme problém se zajištěním autenticity. Obvyklé
řešení je podpisový certifikát.

• U IM je to problém možnosti zveřejnění rozhovorů (ICQ)
k libovolným účelům. 

• Používejte šifrovanou komunikaci tam, kde chcete zabránit 
odposlechu (e-mail, IB, PayPal, Facebook atp.)

• Nesmíme zapomínat na rovinu lidskou. Druhá strana může 
námi poskytnuté informace zveřejnit či zneužít.


