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ÚVOD 

V dnešním světě moderních technologií je riziko útoku na sít stále větší a větší. Firmy 

využívají počítačové sítě k interní komunikaci, ale i komunikaci globální nebo k přenosu 

důležitých dat. Právě tato data jsou často terčem útoků. Proto je velmi důležité zabývat se 

zabezpečením sítě na všech úrovních a to od fyzické až po aplikační. Žijeme v době, kdy útoky 

nebývají pouze hrubé, ale jsou jimi často i odposlechy z vnitřku sítě. Zdrojem těchto útoků 

mohou být zaměstnanci, kteří přijali práci jen kvůli tomuto účelu nebo zaměstnanci nespokojení 

s chodem společnosti, popřípadě vlastním ohodnocením. Proto vzniklo něco jako etický 

hacking, kde si sám vlastník sítě může vyzkoušet slabá místa a následně je opravit. 

 

V této práci se budu zabývat převážně druhou a třetí vrstvou modelu ISO/OSI a nejčastějšími 

útoky, které jsou na těchto vrstvách prováděny. V první kapitole seznamuji čtenáře s hlavními 

rysy a bezpečnostními riziky těchto dvou vrstev. Následující kapitola již rozebírá co to je etický 

hacking a jak se dá postupovat během hledání slabin, a samotném provádění útoků. Další část 

této kapitoly se zabývá již jednotlivými nástroji pro hacking. Poslední částí této kapitoly jsou 

útoky možné na mnou rozebíraných vrstvách. Poslední kapitola je složena ze základní 

konfigurace programu „Cain & Abel Password recovery tools“, jednotlivé záložky a všechny 

možnosti nastavení v nich. Další popis je pak přenechán do praktické části. 

 

Praktická část je složena z pěti úloh těch nejčastějších útoků na sítě a hesla, které Cain & 

Abel umí. V této kapitole je značně vidět jak se již dnešní sítě a zabezpečení posouvají vpřed, 

obzvlášť u úloh na prolomení hesel.  
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1. ISO/OSI 

1.1 Obecné popsání modelu ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI byl vytvořen organizací ISO jako snaha o standardizaci 

počítačových sítí. Referenční model ISO/OSI je používán jako příklad řešení komunikace v 

počítačových sítích pomocí vrstevnatého modelu, kde jsou jednotlivé vrstvy nezávislé a snadno 

nahraditelné. 

1.1.1 Účel modelu a jednotlivé vrstvy 

Účelem referenčního modelu je poskytnout základ pro vypracování norem za účelem 

propojování systémů. Norma nespecifikuje implementaci systému, ale uvádí obecné principy 

sedmivrstvé architektury. Popisuje vrstvy, jejich funkce a služby. 

Jednotlivé vrstvy:  

 
 

Obrázek 1 - Sedmivrstvý model ISO/OSI 

Zdroj: Zpracováno dle (BLACK, 1991) 

 

1.2 Linková vrstva 

Druhá vrstva modelu ISO/OSI je vrstva linková. Tato vrstva zajišťuje komunikaci mezi 

dvěma nebo více uzly propojenými datovým spojem., který může být dvoubodový (sériová 

linka) nebo mnohabodový (lokální sítě). Linková vrstva se stará o komunikaci na jedné LAN 

síti pomocí rámců. Tyto rámce neopouštějí hranice dané lokální sítě. O „vyšší“ komunikaci se 

starají vyšší vrstvy.  

1.2.1 Mac adresa 

Na linkové vrstvě jsou rámce doručovány na základě fyzických adres neboli MAC adres. 
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Ta je jedinečný identifikátor síťového zařízení. Je přidělována NIC kartě ihned při výrobě a je 

tudíž téměř neměnná. Skládá se ze 48 bitů, měla by se zapicovat jako 3 skupiny čtyř 

hexadecimálních čísel (např. 0123.4567.89ab). Častěji se však zapisuje jako šestice dvojic 

hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami  (např. 01-23-45-67-89-ab). 

 

 
 

Obrázek 2 - MAC adresa v příkazové řádce 

Zdroj: Zpracováno dle (mojeIP.cz, 2013) 

 

MAC adresa 

Samotná adresa musí být celosvětově jedinečná. Z tohoto hlediska je rozdělena na dvě části, 

první část udává výrobce a u všech karet daného výrobce je stejná. Výrobce pak každé kartě 

přidělí jedinečnou druhou polovinu adresy. 

MAC adresa byla zamýšlena jako unikátní a neměnná, avšak v dnešní době je již možné tuto 

adresu logicky softwarově změnit. Kupříkladu je změna nutná k virtualizaci sítě. Problém je 

zde v tom, že tato změna bývá využita při obcházení zabezpečení sítě (tzv. MAC spoofing). 

 

1.2.2 LLC podvrstva 

LLC – Logical Link Control je horní podvrstva linkové vrstvy, která poskytuje multiplexing, 

což umožňuje používat více síťových protokolů zároveň. Také poskytuje kontrolu řízení toku 

a mechanismus automatického opakování přenosu ARQ pro opravu chyb. 
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1.2.3 MAC podvrstva 

MAC – Mediam Access Control je spodní podvrstva linkové vrstvy. Existuje jen v případě 

sdíleného média. Provádí adresaci a řídí příjem/vysílání signálu v závislosti na konkrétním 

přenosovém médiu – jedná se o hardware. 

MAC rámec – podvrstva MAC shromažďuje informace z vyšší podvrstvy LLC a 

zapouzdřuje je do rámců. U příchozích rámců provádí opačný proces „vybalení“ dat z rámce 

kontrolu chyb. Důležitým úkolem MAC podvrstvy je řízení přístupu k přenosovému médiu, 

včetně inicializace přenosu rámce a zotavení při selhání přenos. 

1.2.4 Kolize a CSMA 

Kolize nastane v případě, že více uzlů začne vysílat ve stejnou dobu, tudíž se vysílané 

signály navzájem ruší, takže jsou všechny zkresleny a přijímače nejsou schopny rozlišit 

překrývající se přijaté signály jeden od druhého. 

 

1.2.4.1 CSMA 

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) je pravděpodobnostní protokol přístupu k médiu, 

kde se kontroluje nepřítomnost dalšího provozu před samotným vysíláním. 

 

1.2.4.2 CSMA/CD – CSMA with Colission Detection 

V průběhu vysílání stanice poslouchá provoz na lince. Jestliže stanice zjistí kolizi, pozastaví 

vysílání, počká náhodou dobu a zkouší přenos znovu. CSMA/CD je proto efektivnější než 

samotné CSMA či CSMA/CA – kde se kolize nezjišťují a dojde-li k nim, zbytečně se odvysílá 

celý datový rámec, který bude beztak nutno opakovat. 

 

1.2.4.3 CSMA/CA – CSMA with Collision Avoidance 

Oproti CSMA/CD samotné kolizi nezjistí. Před vysíláním oznámí ostatním stanicím, že bude 

vysílat, tudíž si médium „zamluví“. Poté odvysílá datový rámec. Bezdrátové sítě 

standardu 802.11 používají jiný přístup – když je médium volné, tak stanice počká náhodně 

zvolenou dobu a pokud do té doby neobsadí médium někdo jiný, odvysílá datový rámec a 

následně čeká na jeho potvrzení. 

 

1.2.5 ARP 

ARP je protokol používaný ke zmapování IP adres a spojení je s MAC adresami. 

 Obsahuje ARP tabulku, kde jsou adresy jednotlivých zařízení. Používá se, když je potřeba 

odeslat IP datagram na stejnou podsíť jako je odesílatel a je známa jenom adresátova IP adresa, 

je zde ale potřeba adresa fyzická. 

 

Odesílatel tedy odešle broadcast ARP request obsahující hledanou IP adresu a vlastní adresu 

(IP a MAC). Tento dotaz nepřekročí hranice podsítě, ale dostane se ke všem tamním zařízením, 

kde si zapíší údaje o odesílateli do své ARP cache. Vlastník hledané IP adresy odešle ARP reply 

obsahující vlastní adresy. Ty si původní odesílatel zapíše do své ARP cache a může odesílat. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mec_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5)
https://cs.wikipedia.org/wiki/802.11
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1.3 Síťová vrstva  

Třetí vrstvou modelu ISO/OSI je vrstva síťová. Tato vrstva poskytuje výměnu dat 

(komunikaci) ve formě paketů přes více LAN sítí. Pokud neexistuje přímé spojení dvou 

komunikujících stran, snaží se najít vhodnou cestu. Těchto cest je mnohdy víc a proto je hned 

několik způsobů jak vybrat tu nejvhodnější. 

 

1.3.1 IPv4 

IPv4 je součástí protokolové sady TCP/IP. Má několik základnách vlastností, mezi které 

patří: 

 Byl navržen jako protokol s nízkou režií (low overhead).  

 Je to nespojově orientovaný protokol (connection less) z čehož vyplývá, že nevytváří 

spojení před odesláním paketu.  

 Je to protokol nespolehlivý (best effort) což znamená, že nedokáže zaručit doručení 

paketů. 

 Je nezávislý na typu média. Lze paket posílat přes metalické, optické medium nebo 

přes atmosféru. 

 Nevytváří spojení. Nemusí se tedy starat o režii při vytváření, udržování, řízení a 

ukončení spojení. 

 Pakety jsou doručovány metodou best effort (maximální úsilí). 

 

Důsledky nespojově orientovaného chování 

 Odesílatel se nedozví, zda paket došel. 

 Odesílatel neví, zda si příjemce paket přečetl. 

 Příjemce předem neví, zda a kdy pakety dorazí. 

 

 

1.3.2 IP adresa 

IP adresa je logická adresa zařízení v síti. Skládá se ze 4 částí tzv. octety, každá část má 8 

bitů a jednotlivé octety jsou odděleny tečkou. Adresa se obvykle zapisuje v desítkové soustavě, 

ale pro výpočet se používá její binární zápis. Koncovým zařízení jsou přiděleny jedinečné 

síťové adresy neboli adresy IP. Takováto zařízení označujeme jako HOST. Adresy slouží ke 

směrování paketů skrz síť a identifikaci hosta.  

Formát adres:  

 

 
 

Obrázek 3 - Formáty adres. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Speciální adresy: 

 127.0.0.0 nebo 127.0.0.1 jsou určeny k testovacím účelům. Nazývají se loopback 

adresy. 

 

 Broadcast adresa, 255.255.255.255 je určena všem hostům v dané síti. Používají se k 

hromadnému rozesílání paketů. 

 

 

1.3.2.1 Třídy IP adres 

Když protokol IPv4 vznikl, tak se považoval adresní prostor za téměř nevyčerpatelný. Tento 

adresní prostor byl rozdělen do pěti tříd, kde zařazení do dané třídy se určuje podle prvních bitů 

adresy. 

 

 

Obrázek 4 - Jednotlivé třídy IPv4 

Zdroj: Zpracováno dle (Cisco.com) 

 

1.3.2.2 Privátní a veřejná 

Obecně se má za to, že se IP adresy nesmějí opakovat, musí být jedinečné. To znamená, že 

není možné jednu IP adresu požít vícekrát. Přesto tu je jedna výjimka a tou jsou adresy privátní. 

Základní myšlenkou je zavedení nové kategorie síťových uzlů. Zatímco do té doby byly 

všechny uzly veřejné, nyní se zavedly tzv. uzly privátní. Můžeme si to představit jako lokální 

síť připojenou k Internetu, kde uzly této lokální sítě mohou být nakonfigurovány jako lokální, 

neboli mohou požívat privátní adresy. Tedy takovými adresami, které nemusí být jedinečné. 

Lze si to představit tak, že si tyto privátní adresy si zařizovatel sítě může zvolit libovolně. 

 

1.3.2.3 IPv6 

Vzhledem k tomu, že rozsah IPv4 již není dostačující, již se začíná rozvíjet používání 

nastupující verze IPv6. Tato verze přináší hlavně ohromné rozšíření adresního prostoru a 

zdokonaluje vysokorychlostní přenos dat. Většina protokolů vyžaduje jen malé nebo žádné 

změny při používání této verze oproti IPv4. 
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Obrázek 5 - IPv6 formát. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

1.3.3 ICMPv4 

ICMP je jeden z nejdůležitějších protokolů síťové komunikace. Používají ho operační 

systémy k odesílání chybových zpráv. Je zapouzdřen v IP paketu. Tento protokol se liší 

kupříkladu od UDP a TCP vtom, že není určen pro přenos dat mezi systémy a není přímo 

používán síťovými aplikacemi. 

 

Jednotlivá pole v hlavičce 

 

 
 

Obrázek 6 - ICMP hlavička 

Zdroj: Zpracováno dle (Iana.org, 2013) 

 

 Type – návratová hodnota dané zprávy. 

 Code – upřesnění návratové zprávy. 

 Checksum – kontrolní součet. 
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 Volné pole (unused) – specifická pro konkrétní zprávy. 

 

Nejpoužívanější ICMP datagramy 

 Echo Request – vyžaduje odpověď, každý prvek v síti by měl odpovědět, mnohdy 

toto není dodržováno. 

 Echo Reply – odpověď na požadavek. 

 Destination Unreachable – vrací informace o nedostupnosti sítě, dále to je upřesněno 

o Net Unreachable - Cílová síť není dostupná, router má požadavek 

komunikovat se sítí do které nezná cestu 

o Host Unreachable – nedostupný cíl 

o Protocol Unreachable – daný protokol není možné použít 

o Port Unreachable – není možné se připojit na daný port 

 Redirect – přesměrování, je použito hlavně, když je nalezena lepší cesta než přes 

defaultní bránu. 

 Time Exceeded – vypršel časový limit 

o Time to Live exceeded in Transit – Došlo ke snížení TTL (time to live) na 0, 

aniž by byl paket doručen. 

o Fragment Reassembly Time Exceeded – nepodařilo se sestavit jednotlivé 

fragmenty včas dohromady. 

 

1.3.4 ICMPv6 

Neboli ICMP pro verzi IPv6 je novější verze ICMP, která je podstatnou součástí architektury 

IPv6. Pro správnou funkcionalitu musí být plně podporována na všech uzlech. ICMPv6 

podporuje více funkcí, které byly dříve rozděleny mezi více protokolů (ICMP, IGMP, ARP, 

…). Zároveň také poskytuje mnohá zjednodušení oproti přechozí verzi, hlavně v odstranění 

nepoužívaných typů zpráv. 

Síťový uzel, který odesílá ICMPv6 zprávu je zodpovědný za určené IPv6 adresy odesílatele 

a příjemce ještě před tím než je proveden kontrolní součet. 

 

 

Zprávy hlásící chyby 

 Destination unreachable – Je zpráva generována zdrojem nebo výchozí bránou, která 

informuje odesílatele o tom, že je cíl nedostupný. 

 Packet Too Big – na rozdíl od IPv4, IPv6 routery nefragmentují IPv6 pakety. Tudíž 

když paket přesáhne maximální velikost, je tento paket zahozen a je vygenerována 

tato zpráva. 

 Time exceeded – Je zpráva generována bránou, která informuje o tom, že byl paket 

zahozen, protože TTL (Time To Live) byl snížen na nulu a tudíž nedorazil do cíle. 

Může také být generována, když zpráva dorazí, ale není včas sestavena. 

 

Zprávy poskytující informace 

 Echo Request – vyžaduje odpověď, každý prvek v síti by měl odpovědět, mnohdy 

toto není dodržováno. 

 Echo Reply – odpověď na požadavek. 

 Multicast Listener Query – Vrací informace o tom, jestli má daná multicast adresa 

nějaký „listener“. 

o General Query- Slouží ke zjištění která multicast adresa má připojení 

„listenery“. 
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o Multicast-Address-Specific Query – Slouží ke zjištění, jestli 

specifikovanámulticast adresa má „listenery“. 
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2. HACKING 

Pod slovem hacking si můžeme představit útok na úrovni počítačových sítí za účelem získání 

citlivých dat či poškození infrastruktury a jednotlivých zařízení. Často to bývají útoky pasivní, 

což znamená, že útok se sám o sobě fyzicky neprojeví, útočník pouze naslouchá a sbírá potřebné 

informace. Pak jsou zde útoky agresivní, které mohou být čistě zaměřeny na poškození zařízení 

jak na straně software, tak i na straně hardware.  

2.1 Etický hacking 

Etický hacking se liší od klasického hackingu v záměru daných útoků. Etický hacker používá 

stejné metody jako jeho protějšek (klasický hacker), ale nalezené chyby nevyužívá, naopak je 

zdokumentuje a poskytne dané firmě rady jak postupovat při odstranění chyb a slabých míst. 

Účelem etického hackingu je tedy ohodnotit bezpečnost sítě a systémové infrastruktury. 

Toto zahrnuje nacházení slabých míst a pokusů o proniknutí do systému, popřípadě získání 

přístupu k citlivým datům.  Slabá místa jsou obvykle nalezena ve špatných nebo neúplných 

konfiguracích, známých i neznámých hardware a software chybách a ve slabinách operačního 

sytému. 

2.2 Slabá místa 

Existuje mnoho nástrojů, zvaných „skenner“ (Nessus, Heat, Internet Security Scanner atd.). 

Pomocí těchto nástrojů se projdou služby a porty v celém bloku IP adres. Většinou jsou tyto 

nástroje schopny zjistit i typy operačních systémů, jednotlivé nainstalované záplaty, popřípadě 

i uživatelské účty. Většina z nich je schopna provést i jednoduché hádání hesel hrubou silou. 

Výsledky se následně vyhodnotí a porovnají se se slabými místy v databázi onoho programu. 

Konečný seznam nám ukáže, jaké slabiny máme v systému a jak postupovat při jejich 

odstranění. Problém spočívá v tom, že výsledné opravy nemusí být konečné, zaprvé jsou tytu 

výsledky vyhodnoceny automatickým programem a za druhé není to individuální přístup, tudíž 

to co se u nás nemusí zdát, jako značná chyba může ve skutečnosti být zneužito k většímu 

útoku. 

2.3 Penetrační testování 

Penetrační testování je když etický hacker zkouší útočit na chyby nalezené během hledání 

slabých míst. Aby zjistil, které z nich představují opravdové riziko. Při penetračním testování 

se etický hacker pokouší dostat do daného systému a následně dál, než ovládá celý systém. 

Vrcholem tohoto je když se mu podaří získat root účet na unixovém systému nebo účet správce 

domény, který může spravovat všechny síťové prostředky. Účelem tedy je ukázat co všechno 

může případný útočník způsobit, popřípadě kam až se může dostat, či jaká data může zcizit. 

Během těchto útoků je několik milníků, které znamenají značné nebezpečí pro systém. Jsou 

jimi kupříkladu hesla ředitelů, tajná dokumentace či korespondence, hesla k jednotlivým 

routrům, Citlivé dokumenty z počítačů či notebooků důležitých osob ve firmě. Popřípadě i 

kombinace k firemním sejfům či účtům. 

Hledání chyb tedy má za účelem najít slabá místa v naší síti. Penetrační testy pak mají 

ukázat, jak by mohl skutečný útočník zneužít tyty chyby. A jako poslední by měla přijít opatření 

k odstranění daných chyb. 
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2.4 Typy penetračních testů 

Typy testů můžeme rozdělit podle prostředí, ze kterého útočíme a podle znalosti o 

testovaném systému. 

2.4.1 Externí testy 

Externí testy jsou prováděny z vnějšího prostředí. Tester zkoumá potencionální postup 

útočníka, který se snaží o útok přes Internet. Cílem je zkoumání zabezpečení internetového 

připojení a systémových služeb, které jsou přístupné z Internetu. 

2.4.2 Interní testy 

Interní penetrační testy simulují útok zevnitř sítě, tedy ze strany běžného uživatele ve firmě. 

Testuje se, zda se může dostat k datům, informacím ke kterým by neměl mít přístup. Testují se 

tedy vnitřní mechanizmy obrany, a ochrana před neoprávněným přístupem k citlivým 

informacím, a to jak útočně za účelem prodeje informací, tak i náhodné či chybné situace. 

2.4.3 Black-box testy 

Black-box testování známé také jako opaque box, je když útočník nemá o systému, aplikaci 

nebo cílové infrastruktuře žádné informace.  To znamená, že útočník nemá žádnou 

dokumentaci ani zdrojové kódy. To obvykle vyžaduje testovací scénáře poskytnuté od 

zadavatele, nebo si je musí sám vytvořit. Obvykle jsou definovány rozsahy hodnot přípustných 

pro danou aplikaci, tudíž tester ví, jaké chování může očekávat. 

2.4.4 White-box testy 

White-box testování známé také jako glass box je, když útočník má interní znalosti o 

systému nebo aplikaci. Vyžaduje tedy vnitřní znalost datových a programových struktur a také 

jak je systém naimplementován. Testerovi jsou v tomto případě poskytnuty veškeré informace 

včetně zdrojových kódů aplikace i veškerou dokumentaci. Tento způsob testování se může 

provádět jak automaticky, tak i ručně, v praxi se však obvykle používá kombinace obou. 

2.4.5 Gray-box- testy 

Gray-box testování známé také jako translucent box je, když máme omezenou znalost 

daného systému a zdrojového kódu a na základě těchto informací se vytvoří jednotlivé scénáře, 

které jsou následně použity v Black-box testech. Ve výsledku to je tedy kombinací Black-box 

a White-box testování. Není to black-box protože nějaké informace máme, ale není to ani white-

box, protože poskytnuté informace nejsou kompletní. Princip je takový, že jestliže tester ví, jak 

aplikace funguje pak je pro něj lehčí jí zvenčí otestovat. 
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2.5 Nástroje pro hacking 

2.5.1 Prolamování hesel 

Prolamovače neboli „Password Crackers“ jsou jedny z prvních programů, které byly hackery 

používány k získání hesel. Princip je takový, že se snaží pomocí kombinací určených buďto 

samotným programem, nebo uživatelem najít správné heslo. Prolamovače hesel fungují na bázi 

dvou diametrálně odlišných přístupů k samotnému aktu prolomení, a to: 

 

 Slovníkový útok (dictionary attack) – tento útok postupně zkouší jednotlivá slova ze 

své vlastní databáze slov. 

 Útok hrubou silou (brute force attack) – tento útok postupně zkouší všechny možné 

kombinace znaků na základě udané délky. 

 Kryptoanalýza za pomocí „Rainbow“ tabulek – tento útok spočívá v tom, že si 

vezmeme menší části hashe tzv. Reduction function a následně se hledá tato část 

místo celého hashe. 

 

Existují „Veliké“ prolamovače, které obsahují rozsáhlé databáze slov a možných kombinací, 

kde jsou odstraněny i nesmyslné kombinace znaků. 

2.5.2 Backdoors 

Backdoors neboli „Zadní vrátka“ jsou metoda zneužití systému. Jakmile hacker najde 

bezpečnostní díru nebo slabé místo může této chyby využít. Následně hacker nainstaluje svůj 

sledovací program do cílového počítače, kde bude onen program naslouchat a odesílat citlivé 

informace jako jsou hesla, důležité dokumenty, čísla účtů apod. Často se používá několik 

prostředníků, aby se hacker chránil, tedy mezi ním a cílovým počítačem je hned několik dalších 

zneužitých počítačů. 

Pokud je backdoor kvalitní, je velice těžké ho objevit, obzvlášť pokud je používán jen zřídka. 

 Komunikace programu a hackera probíhá pomocí portu s vysokým číslem, nebo je maskována 

jako standartní služba jako http, ssh, telnet aj. Tyto služby jsou obvykle pouštěny i přes 

zabezpečený systém. 

2.5.3 Skennery 

Skennery jsou používány ke zjištění otevřených portů a služeb, které je používají. Takto 

skenner zjistí hackerovi základní informace o počítači popřípadě i o operačním systému. 

Takovýto sken je obvykle prováděn před samotným útokem, proto se systémy snaží detekovat 

tyto programy a přerušovat jim spojení, popřípadě učinit jiná bezpečnostní opatření. 

Problém při skenování spočívá v odlišné implementaci různých protokolů, kde takovéto 

odchylky mohou sken značně ztížit, popřípadě vrátit zkreslené výsledky. 

2.5.4 Trojské koně 

Trojské koně patří mezi nejpoužívanějších útočné nástroje. Jsou to programy skryté před 

uživateli a jsou obvykle implementovány jako malé části kódu jiných programů či aplikací. 

Mohou to však být i samostatné programy tvářící se jako neškodné, obvykle to jsou spořiče 

obrazovek, hry či jednoduché programy. Občas to bývá i nástroj pro odstranění malware, kde on 

skutečně odstraňuje konkurenční malware, ale ponechává tam svou škodlivou část. 
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Trojské koně mohou být použity na mnoho způsobů. Používají se kupříkladu k jednoduchému 

monitorování činnosti na počítači nebo až přímo k útokům DoS. Jedny z těch nejčastějších využití 

jsou tzv „dataminery“ které naslouchají a zajímavé informace jako přihlašovací údaje do banky 

apod. odesílají útočníkovi. 

2.5.5 Počítačové viry 

Počítačový virus je typ programu, který se dokáže šířit bez vědomí uživatele. Pro množení 

se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů – hostitele. Mezi dvěma počítači se 

může šířit jedině tím, že ho uživatel přenese na druhý počítač na přenosném médiu (CD-ROM, 

flash disk apod.), nebo ho pošle přes počítačovou síť. 

Virusy obvykle provádí určitou škodnou činnost, jako „kradení“ části disku, nebo času CPU, 

získávání citlivých informací, poškozování dat nebo v lepších případech jen zobrazují na 

obrazovku politické nebo humorné zprávy. Dále mohou posílat spam kontaktům poškozeného 

uživatele, snímat klávesnici a získávat tak hesla a další citlivé údaje. V nejhorším případě 

mohou kompletně „zničit“ počítač. 

 

2.5.6 Počítačové červy 

Počítačové červy jsou podobné jako počítačové viry s tím rozdílem, že jsou schopné se 

samovolně šířit sami bez nutnosti přenosu za pomocí uživatele. Jsou vytvořeni tak aby rozesílali 

své kopie na jiné počítače přes síť. Na počítači běží jako samostatný proces a snaží se získat 

kontrolu za účelem samovolného rozesílání. Téměř vždy způsobují alespoň nějakou škodu, i 

když třeba jen v tom, že zabírají malou část šířky pásma. 

Jedním z dalších možných narušení je to, že velké množství rozesílaných červů může zvýšit 

provoz na síti, popřípadě způsobit další podobné nežádoucí účinky. Další z možných útoků je, 

že červy zašifrují data uživatele a následně útočník požaduje výkupné za dešifrování. 

2.6 Typy útoků 

2.6.1 Sniffing 

Sniffing v překladu „čichat“ využívá programu sniffer který odposlouchává síťový provoz a 

hledá co se kde děje. Není to přímo útočný nástroj, používá se spíše před samotným útokem 

k sběru potřebných informací. Podstatné pro sniffer je jeho umístění v síti, obzvláště u 

přepínatelných sítí, kde většina informací jde mimo sniffer. 

Princip snifferu je jednoduchý, zapne se do tzv. promiskuitního módu a tak přijímá všechny 

pakety, které se na síti pohybují. Následně tyto pakety analyzuje – IP adresa, Mac adresa, tělo 

zprávy a následné zjištění správy atd. 

2.6.2 ARP cache poisoning 

Jak je v předchozí kapitole zmíněno protokol ARP se zabývá překladem adres IP na adresy 

MAC.  Jedná se starý a nebezpečný protokol a tudíž je velmi zranitelný. 

Při tomto typu útoku pošle hacker paket, který informuje cíl o tom, že brána má stejnou 

MAC adresu jako je adresa onoho hackera. Výsledkem tohoto je, že následně půjdou všechny 

pakety pře útočníkův počítač a on si je může libovolně prohlížet, upravovat a následně posílat 

původnímu cíli. Útočník musí pravidelně posílat ARP reply aby nebyly jím podvrhnuté 

záznamy smazány z cache.  
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Je zde také možnost hromadného otrávení a to pomocí ARP gratuitous reply paketů. Které 

předem nevyžadují žádosti. 

 

 
 

Obrázek 7 - ARP cache poisoning 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

2.6.3 Man in the middle 

Princip této metody spočívá v tom, že je cesta mezi odesílatelem a jeho cílem přerušena a je 

nahrazena cestou vytvořenou útočníkem. Nevýhodou je, že to vyžaduje fyzický přístup. 

2.6.3.1 DNS spoofing 

DNS zajišťuje překlad IP adres na www adresy a naopak.  Útok na DNS spočívá v tom, že 

je podvrhnut záznam v cache paměti, což má za následek to, že následně DNS vrátí špatnou 

adresu, která oběť odkáže na útočníkův počítač. 
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Postup útoku: 

1. Cíl pošle požadavek o překlad 

2. Útočník odposlechne tento požadavek a získá z něj podstatné informace. 

3. Útočník zašle špatnou odpověď nebo zmanipuluje DNS server k odeslání špatné 

odpovědi. 

4. Oběť získá špatný překlad a následně komunikuje s falešným serverem 

 

 
Obrázek 8 - DNS spoofing 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

2.6.3.2 DHCP spoofing 

Princip tohoto útoku je v tom, že při prvním připojení počítače do sítě, tento počítač pošle 

DHCP discover ke zjištění jaké DHCP servery se zde nachází. Toto je odesláno jako broadcast, 

takže ho obdrží všechny počítače v síti. DHCP severy odpoví DHCP offer packetem ve kterém 

sděluje informace potřebné pro připojení. Počítač poté odpoví pomocí DHCP request paketem 

kde zažádá o připojení. Server odpoví pomocí DHCP ack a spojení je navázáno.  

Slabinou je zde to, že si počítač vybere nejrychlejší DHCP server, útočník tohoto může 

využít. Hlavní kritérium je tedy mít nejrychlejší server. Po připojení již může útočník 

manipulovat s komunikací. 

 

2.6.3.3 DOS 

DoS (Denial of Service) jsou útoky, kde nejde přímo o sledování provozu a paketů nebo o 

získání citlivých informací. Jedná se o zamezení přístupu uživatele k jednotlivým službám a 

stránkám. Často jsou tyto útoky používány po úspěšných útocích jiného typu, jako zahlazení 

stop nebo po neúspěšném útoku aby vznikla alespoň nějaká škoda.  
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2.6.3.3.1 DDoS 

DDoS (Distributed DoS) při tomto útoku je použito zároveň více počítačů. Často se jedná o 

počítače, které jsou samotné nakažené škodlivým software, a tudíž majitelé těchto počítačů 

nemusí vědět o útocích. Pak je také možnost použití tzv. Zombie, to jsou počítače nakažené 

trojským koněm, který umožňuje vzdálený přístup, a útočník si následně zvolí čas útoku. 

 
Obrázek 9 - Denial of Service 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

2.6.3.4 ICMP floods 

Tento útok, také nazývaný smurf, je založen na principu posílání velkého množství ping 

paketů s broadcast cílovou adresou. Tyto pakety se následně šíří ke všem počítačům v síti. Je 

zde adresa odesílatele nahrazena adresou oběti tohoto útoku, což zapříčiní značné množství 

odpovědí a je-li síť dostatečně veliká doje k zahlcení sítě. 

 

2.6.3.5 Port stealing 

Jako u ARP poisoningu se tento útok používá na přepínaných sítích, protože se při něm 

využívá switch. Tento útok spočívá v tom, že útočník „ukradne“ port na přepínači, který patří 

oběti. Podmínkou je, aby útočník znal MAC adresu oběti, což na LAN síti není pro útočníka 

problém. Princip tohoto útoku je, že útočník odešle rámce, které mají cílovou MAC adresu 

shodnou s útočníkovou a zdrojová MAC adresa je shodná s adresou oběti. Přepínač poté podlé 
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zdrojové adresy upraví CAM tabulku, vyplývá z toho tedy, že si přepínač myslí, že oběť 

využívá tento port, ale ve skutečnosti ho využívá útočník. V případě, že přijde rámec určený 

pro oběť, tak bude odeslaný k útočníkovi. Útočník následně si může prohlížet rámce, 

modifikovat je podle potřeby, ale měl by je poté odeslat oběti  
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3. CAIN & ABEL 

3.1 obecný popis + jednotlivé části 

Cain & Abel je často brán jako jeden z nejvšestrannějších nástrojů pro získávání hesel a 

monitoring sítě pro Microsoft operační systémy. Umožňuje snadné získávání rozdílných typů 

hesel pomocí naslouchání a čenichání na sítích, následné převedení do „plain textu“. 

Zpřístupňuje získávání hesel pomocí slovníkových metod, ale také pomocí metody užití „hrubé 

síly“. Je také možné získávat hesla z cache a analyzovat různé routovací protokoly. 

Tento program je možné snadno a zdarma získat na oficiální stránce tohoto programu 

(Montoro, 2001). Samotný program poskytuje podrobnou nápovědu, obsahující dopodrobna 

vlastnosti, ale také jednotlivé útoky a schopnosti programu. 

 

 
 

Obrázek 10 - Cain & Abel manualová stránka a popis jednotlivých typů útoků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Základní konfigurace 

3.2.1 Záložka sniffer 

Zde je vidět síťová karta používaná funkcemi Cainovoeho snifferu a APR (ARP poisoning 

routing).  Dolní dvě zaškrtávací políčka slouží k povolení/zakázání spouštění těchto funkcí při 

startu systému. Sniffer je kompatibilní s Wincap ovladači verze 2.3 a výše. 

 

 
 

Obrázek 11 - Záložka sniffer 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Políčko „Don't use Promiscuous mode“ umožňuje APR poisoning na bezdrátových sítích, ale 

následně pak není možné používat MAC spoofing.  

 

3.2.2 Záložka APR poisoning 

Zde je možné konfigurovat APR (Arp Poison Routing). Cain používá oddělená vlákna, která 

posílají ARP poison pakety k obětem defaultně každých 30 vteřin. Toto je značně podstatné, 

protože v případě, že neprobíhá žádná komunikace je ARP cache paměť vyprázdněna. V tomto 

okně je možné nastavit časový interval mezi ARP Poison storm – nastavení krátkého intervalu 

zapříčiní velký provoz na síti, zatímco dlouhý interval by mohl mít za následek nedosažení 

požadovaného narušení sítě. 
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Obrázek 12 - Záložka APR poisoning 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Spoofing možnost definuje adresy, které Cain zapíše do Ethernet, ARP hlaviček ARP Poison 

paketů a přesměrovaných paketů. V tomto případě bude ARP Poison útok kompletně 

anonymní, protože útočníkovy pravé MAC a IP adresy nejsou nikdy poslány do sítě.  

Když chceme použít tuto možnost, je nutné zvážit určité podmínky: 

 Spoofing Ethernet adres je možné použít, jen pokud je cíl připojen k zařízení HUB, nebo 

je připojen ke switchi, který nepoužívá zabezpečení portů. Když switch má zabezpečení 

portů, tak cílová MAC adresa obsažená v každém ethernetovém rámci je zkontrolována 

s listem všech povolených MAC adres, které jsou nastavené na switchi. Když námi 

použitá MAC adresa není na seznamu, je port zablokován a je ztraceno spojení. 

 Spoofing IP adresa musí být volná v podsíti, kterou používáme. ARP protokol 

nepřechází přes routery nebo z jedné VLAN do druhé. Když tedy nastavíme IP adresu 

z jiné podsítě, tak vzdálený počítač odpoví na výchozí bránu a tudíž neuvidíme 

odpověď. Také když zvolíme IP adresu, která je již používána, tak vznikne „IP adress 

confict“ a útok je snadno odhalen. 
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Nějaké příklady validních spoofing adres: 

 

 
 

Obrázek 13 - Příklady validních spoofing adres 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Spoofing IP adresa je automaticky kontrolována programem, v momentě kdy zmáčknete 

„Apply“ tlačítko. Kdyby zvolená IP adresa byla již používána v podsíti, tak nám to program 

nahlásí.  

Spoofing MAC adresa nesmí již být v podsíti. Přítomnost dvou identických MAC adres na 

druhé vrstvě LAN může způsobit switchům problémy s konvergencí. Kvůli tomuto není 

jednoduché nastavení vlastní spoofing MAC adresu z tohoto konfiguračního dialogu. Výchozí 

MAC adresa je nastavena na 001122334455 což je nevalidní adresa, která by neměla existovat 

v podsíti a zároveň je jednoduché ji určit při troubleshootingu. Důležité je podotknou, že není 

možné mít na jedné podsíti několik instancí Cain prgramu , které používají APR MAC spoofing 

a stejnou MAC spoofing adresu. Spoofing MAC adresa může být změněna úpravou hodnoty 

„SpoofMAC“ v registrech na adrese „HKEY_CURRENT_USER\Software\Cain\Settings". 

 

3.2.3 Záložka filtrů a portů 

Zde je možná povolit/zakázat filtry a TCP/UDP porty pro Cain sniffer. Cain zachycuje pouze 

autentizační informace ne celý obsah každého paketu, nicméně je možné použít telnet filtr, 

který nám uloží všechna data do souboru, která jsou v TCP session. 

Filtry Can snifferu jsou modifikovány tak, aby přežily v nespolehlivých podmínkách, 

kupříkladu v síti pod ARP Poison útokem. Cain používá rozdílných stavů k získání informací 

ze síťových paketů potřebné k odhalení „plain text“ formy přenášeného hesla. Některé 

autentizační protokoly používají „Chalenge-Response“(výzva-odpověď) mechanismus, takže 

je potřeba sesbírat informace z komunikace Klient->Server a Server->Klient. Zachycení 

komunikace z obou směrů je vždy možné když je podsíť (na úrovni druhé vrstvy) pouze 

zařízeními HUB nebo jsme připojeni na zrcadlovém portu na switchi. Na přepínaných sítích je 

obecně možné získat potřebnou komunikaci pomocí technik jako je ARP Poison routing (APR). 

Když používáme sniffing s povoleným APR, sniffer získá kompletní „Chalenge-Response“ 

autentizaci jen v případě když dosáhne stavu „Full-Routing“ mezi cílovými počítači. 
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Obrázek 14 - Záložka filtrů a portů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Pod touto záložkou je také možné povolit/zakázat analýzu routovacích protokolů (HSRP, 

VRRP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2) a APR-DNS funkci, která jedná jako „DNS Reply 

Rewriter“. 

 

3.2.4 Záložka HTTP položek 

Tato záložka obsahuje seznam přihlašovacích jmen a hesel, které má HTTP sniffer filtr 

použít. Cookies a HTML formuláře, které jsou posílány v HTTP paketech jsou prozkoumány a 

následně analyzovány. Pro každé přihlašovací jméno jsou vyzkoušena všechna hesla, a když 

tyto dva parametry jsou nalezeny, jsou tato data zobrazena na obrazovce. 
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Obrázek 15 - Záložka http položek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Následující Cookie používá políčko „username=“ a „userpassword=“ pro autentizaci. Když 

neuvedeme tato políčka v listu, tak sniffer nezíská dané informace. 

 

1. GET /mail/Login?domain=xxxxxx.xx&style=default&plain=0 HTTP/1.1 

2. Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-

excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/x-shockwave-

flash, */* 

3. Referer: http://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx 

4. Accept-Language: it 

5. Accept-Encoding: gzip, deflate 

6. User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.3); 

.NET CLR 1.1.4322) 

7. Host: xxx.xxxxxx.xx 

8. Connection: Keep-Alive 

9. Cookie: ss=1; logonusername=user@xxxxxx.xx; ss=1; srclng=it; srcdmn=it; 

srctrg=_blank; srcbld=y; srcauto=on; srcclp=on; srcsct=web; userpassword=password; 

video=c1; TEMPLATE=default; 
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3.2.5 Záložka Traceroute 

Tato záložka slouží ke konfiguraci Cainův ICMP/UDP/TCP traceroute. Je možné nastavení 

k získání jmen cílů, použití ICMP Mask discovery a povolení/zakázání WHOIS na každém 

kroku. 

 

3.2.6 Záložka Chalenge spoofing 

Zde je možné nastavit vlastní hodnotu „chalenge“ (výzva) k přepsání do NTLM 

autentizačních paketů. Tato funkce může být rychle zapnuta přímo z lišty programu Cain a musí 

být používána se zapnutým APR. Pevná výzva umožňuje prolomení NTLM hashe zachycené 

na síti pomocí „RainbowTable“. 

 

 

Obrázek 16 - Záložka Chalenge spoofing 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.2.7 Záložka Spoofing Certifikátů 

Tato konfigurační stránka nám umožňuje vybrat typ falešného certifikátu vytvořeného za 

pomocí „Certificate Collector“ k použití APR-SSL založeném na sniifer filtrech během MitM 

útocích. Jemožní vybrat „samo-podepsané“ certifikáty nebo řetězové falešné certifikáty 

podepsané důvěryhodnými kořenovými certifikáty. Možnost „Certificate conversion“ může být 

použita k jednoduché konverzi souboru certifikátu z PKCS#12 (*.pfx or *.p12) formátu do 

PEM (*.crt).  
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Obrázek 17 - Záložka certifikátů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. PRAKTICKÉ ÚLOHY 

4.1 První úloha 

Jako první provedeme úlohu ARP poisoning. K ní nám stačí dva počítače a router. Po zapnutí 

programu Cain a Abel jako první musíme jít do záložky sniffer a zapnout ho (1). Musíme 

chviličku počkat, aby se sniffer probral a poté můžeme kliknout na plus (2) a tím najít všechna 

dostupná zařízení na síti. 

 

 
 

Obrázek 18 - Nalezení zařízení na síti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Poté co nalezneme daná zařízení na síti, musíme určit, které z těchto zařízení je router. To 

můžeme zjistit zaprvé podle názvu nebo OUI fingerprint (3) což nemusí být jednoznačně jasné. 

Nebo zadruhé podle IP adresy (4), zde je jasně vidět, že router má IP adresu končící 1, kdežto 

jednotlivá zařízení mají poslední oktet od 101 a výš. 

 

 
 

Obrázek 19 - Zařízení na síti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následně musíme jít do následující záložky ARP na spodní liště (5). Když jsme v této 

záložce, můžeme si všimnout, co všechno můžeme zachycovat v levém menu (6). Následně 

znovu klikneme na plus (7) a vyskočí nám nabídka, kde musíme vybrat v levé straně onoho 

okna router (8), na který chceme útočit a následně po pravé straně cíl, na který chceme zaútočit 

(9). 

 

 

Obrázek 20 - Výběr cíle 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



41 

 

Poté již stačí zapnout samotný poisoning cíle (10). V horní části okna vidíme router, který 

„trávíme“ počet paketů, které prošly, a informace i cílové stanici neboli co najdeme v LAN 

(11). Ve spodní části vidíme probíhající routing, respektive jednotlivou komunikaci na WAN 

(12). 

 

 

Obrázek 21 - APR záložka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



42 

 

Když z levého menu vybereme APR-HTTPS uvidíme jednotlivou komunikaci na HTTPS. 

(13) 

 

 
 

Obrázek 22 - Komunikace na HTTPS 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následně můžeme jít do spodní záložky (14) Passwords, kde můžeme zachytávat, respektive 

prohlížet si hesla z procházejících paketů. V posledních políčkách (15) můžeme vidět pokusné 

registrační a přihlašovací údaje, na nechráněné stránce. Jsou víceméně 3 typy stránek.  

První skupina je skupina plně zabezpečená, jsou v ní největší a nejpoužívanější stránky jako 

Google, Facebook apod. Na těchto stránkách nezachytíme naprosto nic a jsou tedy víceméně 

bezpečné. Druhá skupina jsou stránky, které zjistí, že někdo na síti naslouchá a kupříkladu 

upozorní uživatele, vyžadují potvrzení, že mohou pokračovat nebo přímo pomocí javascriptu 

zakáží přihlašování. Při nejhorším v této skupině se uživatel dostane k přihlášení, ale útočník 

dostane jen zahashované informace. V poslední skupině jsou stránky naprosto nezabezpečené, 

jsou jimi obvykle stránky ne tak hojně používané či tak důležité. Z této skupiny útočník dostane 

všechny informace, co potřebuje a to nejčastěji přímo v „plain textu“. Často je toto využíváno, 

kde útočník získá přihlašovací informace na nezabezpečených stránkách a následně zkouší tyto 

přihlašovací údaje na dalších stránkách doufaje, že uživatel použil tyto informace na více než 

jedné stránce. 

 

 
 

Obrázek 23 - Získané údaje 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

4.2 Druhá úloha 

Další dvě úlohy budou částečně navazovat na úlohu první a to v tom, že v první úloze byla 

možnost, že hesla sice získáme, ale budou zahashovaná, tudíž pro nás nepoužitelná. Pro tento 

případ jsou ovšem způsoby jak daná hesla získat v „plain textu“. 
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První z těchto metod je tzv. slovníková metoda, tato metoda spočívá v tom, že použijeme 

předem vytvořený seznam možných hesel a abychom je nemuseli kontrolovat ručně, což by 

zabralo enormní množství času, program to udělá za nás a mnohem rychleji. 

Program Cain a Abel obsahuje funkci zvanou hash calculator, který je schopen převést slova 

(znaky) do mnoho různých formátů hash  (1). Stačí nám zapsat požadovaný text, kliknout na 

Calculate a program nám převede onen text do mnoha typů hash, pro náš příklad budeme 

následně používat typ MD5 (2). 

 

 

Obrázek 24 - Hash calculator 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následně můžeme přejít do samotné záložky Cracker (3). Když jsem zde, jelikož jsme si 

vybrali hash typu MD5 klekneme v levém menu na MD5 Hashes (4). Následně můžeme přidat 

do seznamu hashů náš získaný (vytvořený) hash (5). Zadáme náš hash a potvrdíme (6). 

 

 
 

Obrázek 25 - Pridani hashe do seznamu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jako další přijde na řadu samotné vybrání typu útoku na tento hash. Toho docílíme kliknutím 

pravým tlačítkem myši na námi zadaný hash v seznamu (7). Vyskočí nám nabídka se třemi typy 

útoků. Nás teď bude zajímat Dictionary Attack neboli slovníková metoda.  

 

 
 

Obrázek 26 - Vybrani typu útoku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V dalším kroku se dostaneme do samotné stránky, kde uvidíme průběh útoku. Jako první 

v tomto okně musíme nahrát náš seznam možných hesel. V tomto ohledu se dá najít na internetu 

spousta seznam s nejčastěji používanými hesly. Klikneme tedy kamkoli do políčka File pravým 

tlačítkem myši a vyskočí nám nabídka (9). Dáme první možost a to Add to list (10), čím přidáme 

listy do seznamu. 

 

 
 

Obrázek 27 - Přidání listu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jako poslední krok stačí kliknout na tlačítko Start (11) a čekat až nám program najde schodu, 

jestli v tomto seznamu je. Jedním z obecných problémů u získávání hesel z hash je časová 

náročnost. Jako první jsme použili seznam 10 milionů nejčastěji používaných hesel. Což by 

ovšem trvalo značně dlouho. Tudíž byla tato úloha dokončena jen se seznamem 1000 hesel. 

Což zabere značně kratší dobu. Výsledek se nám následně zobrazí ve spodní části okna (12). 

 

 

Obrázek 28 - Výsledek útoku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.3 Třetí úloha 

Třetí úloha bude podobná úloze druhé, avšak bude řešena za pomocí naprosto opačného 

přístupu. A tím bude útok za pomocí Brute Force neboli útok hrubou silou. 

Začátek je podobný jako u druhé úlohy, nejdříve si převedeme určité naše heslo do MD5 

hash. Nejprve si spustíme hash calculator (1), zde zadáme námi předem určené heslo (2) dáme 

Calculate calculator nám vypíše všechny možné typy, mi použijeme MD5 (3). 
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Obrázek 29 - Hash calculator 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V dalším kroku přidáme tento hash do seznamu MD5 Hashes (4). Klikneme na tlačítko 

Přidat zobrazeno jako plus (5). Následně jen vložíme předem vytvořený hash a potvrdíme (6). 

 

 

Obrázek 30 - Pridani hashe 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jako další pravým tlačítkem myši klikneme na hash v seznamu (7). Vyskočí nám nabídka 

s jednotlivými typy útoků. Tentokrát vybereme Brute-Force Attack neboli metodu útoku 

hrubou silou (8).  

 

 

Obrázek 31 - Výběr útoku Brute-Force 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V okně co nám vyskočí, máme hned několik možností co nastavit a tyto možnosti značně 

ovlivňují dobu trvání útoku. Jako první máme možnost nastavení z předem definovaných sad 

znaků, jaké všechny znaky bude program zkoušet (9). Zde je seznam možných sad. 

 

 
 

Obrázek 32 - Předem definovné sady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



52 

 

 

Pod tím máme možnost vytvoření naší vlastní sady znaků, to se dá hlavně využít, víme-li 

něco o možném hesle (10). Jako další podstatný údaj je počet znaků (11). Můžeme vybrat 

rozmezí od, do. Jeden z, dalo by se říci, nejdůležitějších údajů zde je zbývající čas (12). Jako 

poslední a nejdůležitější je okénko, kde když se nám úspěšně získat heslo, zobrazí se výsledek 

(13). 

 
 

Obrázek 33 - Brute-Force útok a jeho možnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jednou z hlavních slabin této metody je časová náročnost. Pokud víme, že má heslo 6 znaků 

a jen malá písmena, popřípadě číslice. Čas potřebný na zjištění hesla je poměrně krátký. 

 

 
 

Obrázek 34 - Doba prolomení hash s nízkými nároky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Problém však nastává v momentu, když o heslo moc nevíme a tudíž musíme rozšířit kritéria. 

Kupříkladu když necháme znakovou sadu stejnou jako u předchozího příkladu, ale pouze 

zvětšíme možnou délku hesla na 16 znaků, čas se značně prodlouží. 
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Obrázek 35 - Doba prolomení hash s vyšším počtem znaků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

A jedním z nejhorších možných případů je když nevíme o heslu nic, nebo naopak víme, že 

obsahuje značné množství znaků a obzvlášť speciálních znaků. V tomto případě je bráno 

v potaz, že se heslo může skládat ze všech ASCI znaků a může být až 16 znaků dlouhé. 

 

 
 

Obrázek 36 - Doba prolomení hash s nejvyššími kritérii 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tato doba je značně nereálná na vypočítání. Samozřejmě silně záleží na výkonosti počítače 

tudíž bude doba odlišná pro obyčejný stolní počítač a pro super počítač. Jedním z velmi 

důležitých faktorů je také, kolik informací útočník získá. Hacking je tedy ne jen o samotných 

útocích ale více o sběru informací o oběti. 
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4.4 Čtvrtá úloha 

Tato úloha bude poslední možnost útoku na hesla v hash formě. Touto metodou bude 

kryptoanalýza přes Rainbow tabulky. Princip této metody spočívá v tom, že Rainbow tabulka 

si může vzít menší části samotného hashe tzv. Reduction Function a hledá tuto část místo celého 

hashe. Výhodou této metody je, že může být značně rychlejší za předpokladu, že mám dost 

paměti k uložení všech již zmíněných funkcí. 

Jednou z hlavních nevýhod, je ohromná velikost samotných Rainbow tabulek a to až 

v desítkách GB. 

 

Jako první si vygenerujeme samotný hash. Pro zjednodušení tvorby Ranbow tabulky 

použijeme pouze velká písmena (1) a vložíme tento hash do záložky MD5 Hashes (2). 

 

 
 

Obrázek 37 - Vytvoření hash pro útok přes Rainbow tabulku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jako další si musíme vygenerovat samotnou Rainbow tabulku. K tomu nám poslouží 

program Winrtgen. Hlavní nevýhodou této metody je dlouhá doba generování tabulky. V tomto 

případě je kritérium 1-7 znaků a pouze veliká písmena. A i přes to, že je tato tabulka víceméně 

nejjednodušší trvalo generování okolo 12 hodin. 

 



55 

 

 
 

Obrázek 38 - Generování Rainbow tabulky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V dalším kroku vybere samotný typ útoku, Přejdeme do záložky MD5 Hashes, pravým 

tlačítkem myši klikneme na náš hash (3) a vybereme „Cryptanalysis Attack via Rainbow 

Tables„ (4). 

 

 

Obrázek 39 - Výběr útoku přes Rainbow tabulky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V následujícím okně proběhne samotný útok. V horní části vidíme seznam našich Rabow 

tabulek (5). Přidáme si je pomocí tlačítka „Add Table“ (6). Když máme tabulky načtené, 

můžeme dát Start. V části „Statistics“ (7) po skončení útoku nalezneme statistiky proběhlého 

útoku. Pro nás nejdůležitější informace najdeme ve spodní části okna, kde se zobrazí výsledek 

a doba trvání načtení tabulek a samotného procesu nalezení hesla (8). Dole pak můžeme vidět 

přibližné rychlosti výpočtu (9). 

 

 

Obrázek 40 - Útok přes Rainbow tabulky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hlavní výhodou je tedy v porovnání s předchozími úlohami enormně kratší čas zpracování 

na úkor toho, že musíme generovat Rainbow tabulky, což ale zabere hodně času. Můžeme si 

tedy připravit tyto tabulky předem a v době samotného útoku už být připravení a mít hash 

prolomený poměrně rychle. 

 

4.5 Pátá úloha 

V poslední úloze si ukážeme útok zvaný DNS spoofing. Tento útok spočívá v podvrhnutí 

záznamu v DNS naším vlastním. První část je totožná s první úlohou, ale zbytek je značně 

odlišný. 
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Jako první krok musíme zjistit, která zařízení jsou na síti. 

Nejprve musíme zapnout sniffer (1), který zjistí, jaká zařízení jsou na síti. Poté stačí kliknout 

na tlačítko plus (2) a vybrat možnost „všechna zařízení na naší podsíti“. 

 

 
 

Obrázek 41 - Nalezení zařízení na síti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Sniffer nám tedy nalezne všechna zařízení na naší podsíti. Nám zbývá určit, jaké zařízení je 

námi zamýšlený cíl a jaké je router. To se dá zjistit buďto podle IP adres (3), kde zde je vidět, 

že router má adresu začínající v posledním oktetu 1, a samotná zařízení začínají od 101. Nebo 

se to dá určit podle OUI fingerprint (4), nebo popřípadě podle host name. 

 

 

Obrázek 42 - Zařízení na síti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následně přejdeme do záložky ARP (5). Vidíme zde menu (6) obsahující mnoho možností 

co vše můžeme zachytit, také APR-DNS kam se dostaneme za chvíli. Klikneme na tlačítko plus 

(7) a vyskočí nám dialogové okno. V levé části tohoto okna (8) vybereme router, na který 

chceme zaútočit a v pravé části (9) vybereme cílovou stanici, kterou ovlivníme. 

 

 

Obrázek 43 - Výběr cíle 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Následně můžeme přejít do samotného APR-DNS. Zde stačí kliknout kamkoli do volného 

prostoru tohoto okna a vybrat možnost přidat. V okně co nám vyskočí, můžeme vyplnit adresu, 

co chceme změnit (10). Následně můžeme buďto vyplnit IP adresu stránky, kterou chceme, aby 

nahradila tu první, nebo můžeme kliknout na tlačítko „Resolve“ (11), zde vyplnit adresu (12) a 

potvrdit OK. Poté již stačí jen zapnout ARP poisoning a DNS spoofing bude funkční. 

 

 
 

Obrázek 44 - DNS Spoofing 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výsledek bude vypadat tak, že cíl po zadání adresy www.google.com bude přesměrován na 

ww.bing.com. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo představit etický hacking na druhé a třetí vrstvě modelu ISO/OSI. Následně 

Popsat možnosti programu Cain & Abel na těchto vrstvách a provést nejčastější typy útoků za 

pomocí tohoto programu. 

 

V první části jsou popsány druhá a třetí vrstva modelu ISO/OSI a jejich hlavní rysy. Dále je 

popsány pojem etický hacking a vše k němu potřebné. V následující části jsou již útočné 

nástroje a útoky samotné na již zmíněných vrstvách. 

 

V druhé části práce je již probírán základní popis programu Cain & Abel Password Recovery 

Tool. Jsou zde popsány možnosti konfigurace tohoto programu a možnosti, kterých je tento 

program schopen. 

 

V části praktických úloh jsem zvolil úlohy pro mne osobně nejzajímavější. Obzvlášť zajímavé 

jsou úlohy útoků na hesla, kde můžeme jasně vidět, jak je důležité dávat si pozor při výběru 

hesla nebo nepoužívat jedno heslo pro více stránek. Často za to může lenost či strach o 

zapomnění hesla, ale může to vést k nesmírným problémům počínaje zkompromitováním 

našich osobních údajů, konče narušení firemní bezpečnosti, popřípadě zneužití elektronického 

bankovnictví. 

 

Jako významný přínos vidím možnost otestovat si sílu mých vlastních hesel a zjistit, že i jedno 

číslo či speciální znak může změnit dobu prolomení až o tisíce let. Jako další přínos vidím, že 

jak postupuje čas, útoky typu monitorování sítí již začínají být značně těžší, protože moderní 

zařízení či webové stránky již nabízejí značnou ochranu i neznalým uživatelům. 
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