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Rozumět internetu
jak využít jehlu v kupce sena

Milan Taláček

Použití počítače
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Účastník provozu

https://youtu.be/94uj951nroI | https://youtu.be/-rvc63Ez6DM

Heslo

Photo by eyeball3000 from Pexels | https://www.pexels.com/photo/brown-padlock-on-wall-602160/
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Jaké máte heslo?

https://youtu.be/opRMrEfAIiI
Jimmy Kimmel Live, ABC's late-night talk show, 16. 1. 2015

Heslo
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Hesla

▪nová služba = nové heslo

▪heslo si nepamatuji

▪dvoufaktorové přihlašování

Hashovací funkce

▪ Myslím si číslo.

▪ Vynásobím ho pětkrát a zvětším o pět, dostanu tři desetiny ze sta.

▪ Jaké číslo jsem si myslel?

▪ Kaninchen = A4857C04B6D29D0B8674784D6C0E85DD

▪ [MD5]

▪ https://passwordsgenerator.net/md5-hash-generator/
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KeePass

KeePass
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KeePass

Dvoufaktorové přihlašování
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Biometrie

https://images.theconversation.com/files/362252/original/file-20201007-16-1x1f5g5.jpg?ixlib=rb-.1.0&rect=0%2C0%2C1920%2C960&q=45&auto=format&w=1356&h=668&fit=crop

Biometrie

▪ Amazon Alexa

▪ Google Assistant

▪ Apple Siri

▪ Microsoft Cortana
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video/Cortana-in-Microsoft-Teams-Easily-collaborate-with-voice-assistance-YouTube.mp4
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(mobilní) Google Search

▪ “Will it rain tomorrow?”

▪ “Where’s my hotel?”

▪ “What is [name] stock price?”

▪ “Delete everything I said 
today.”

▪ “Find my phone.”

▪ “What’s this song?”

▪ “Post ___ on Twitter.”

DOBRY DEN!

Nasleduje ukázka toho,

jak jiz dnes dokaze pocitac

ovládat vase mysleni

Pohodlne se usadte, zhluboka se nadechnete

a kliknete mysi at muzeme zacit.
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Vyberte prosim v duchu JEDNU z karet a intenzivne na ni po deset 
vterin myslete.

NA ZADNOU KARTU NEKLIKEJTE MYSI!

Pocitac nyni vyuzije schopnosti vaseho podvedomi

Jste-li si jisti, ze si pamatujete vami zvolenou kartu, pokracujte
kliknutim na mys ….

Cteni myslenek!

Cteni myslenek!

Nyní zavrete oci a potichu vyslovte jmeno vámi zvolene karty.

Prosim nevynechat, neboť se jedna o nejdulezitejsi část prenosu
vasich myslenek.

Pokracujte klepnutim na mys…

17

18



19.05.2021

10

Pocitac na zaklade pohybu neuronu ve vasem mozku objevil vámi 
zvolenou kartu a odstranil ji z hromadky.

Zkuste znovu, verite-li ze uspech pocitace byla nahoda!

Cteni myslenek!

Elektronická pošta
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software:
klient elektronické pošty

pevný disk
(na serveru)

pevný disk
(adresáta)

poštovní server
software: „MailServer“

Přenos zprávy v systému elektronické pošty

software:
klient elektronické pošty

SMTP

poštovní server
software: „MailServer“

fronta zpráv

fronta zpráv

POP3

eleonora.pulcova@zabaasyn.cz

1011110…110
1011110…110

1011110…110

odesilatel

adresát

Guatemalská doména, 

odesláno z Jižní Afriky
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Japonská doména,

odesláno z Velké Británie

lotyšská doména

Jak anonymní je e-mail?
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Ransomware

Blockchain

▪ https://www.blockchain.com/btc/address/12uhnb8c9yy589fv7cchgGzwBfe8w1ddJT

27

28

https://www.blockchain.com/btc/address/12uhnb8c9yy589fv7cchgGzwBfe8w1ddJT
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Otazníky nad elektronickou poštou

▪ Jaké je zabezpečení účtu elektronické pošty?

▪ Jaké je zabezpečení dopravovaných zpráv?

▪ …z Listiny práv a svobod (čl. 13), která zaručuje ochranu listovního tajemství. 

Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí porušit listovní 
tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo 
zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Výjimkou jsou případy, které jsou 
uvedeny ve zvláštním právním předpise (např. vyšetřování trestného činu). 
Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo 
jiným podobným způsobem. [https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-ochrana-elektronicke-posty-zamestnancu-112612.html?mail]

Problémy s elektronickou poštou

▪ spam = nevyžádaná pošta

▪ phishing („rhybaření“) = falešné dopisy

▪ šíření malware = viry, wormy, spyware, …

▪ hoax [:houks:] = poplašné zprávy, řetězové dopisy, pyramidové hry, 
fámy, petice a výzvy, falešné prosby o pomoc…
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Technická stránka e-mailu

Technická stránka e-mailu

31

32



19.05.2021

17

Komunikační protokol TCP/IP

▪ typy adresování

▪ fyzická adresa zařízení

00:0f:e7:8b:ab:49

▪ IP adresa

IPv4 192.168.0.2 [4B] nebo

IPv6 fec0::1:800:5a12:3456 [16B]

▪ doménová adresa

kr-vysocina.cz
František Jetel

789 4
56 1

23

Return-Path: <dellho@cchinee.com>

…

Received: from mail.gipex.com (061244194182.ctinets.com 
[61.244.194.182])

Received: (qmail 18489 invoked by uid 89); 13 Sep 2020 12:19:36

Received: by simscan 1.4.0 ppid: 17812, pid: 18481

Received: from unknown (HELO ?127.0.0.1?) 
(dellho@cchinee.com@102.66.137.171)

by GW with ESMTPA; 13 Sep 2020 12:19:35
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WHOIS

inetnum:        102.66.0.0 - 102.66.255.255

netname:        Hero-Telecoms

descr:          HERO TELECOMS (PTY) LTD

country:        ZA

...

address:        38-40 Bird Street Stellenbosch

address:        Capetown (7600)

...

…

person:         Derrick Harrison

address:        40 Bird Street

address:        Stellenbosch

address:        7600

address:        Cape Town 7441

address:        South Africa

phone:          tel:+27-21-300-0142

Odesilatel
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ASYMETRICKÉ ŠIFROVÁNÍ
základní postup

ŠIFROVÁNÍ

DEŠIFROVÁNÍ

ASYMETRICKÉ ŠIFROVÁNÍ S PODPISEM 1/2
ZAŠIFROVÁNÍ A PODPIS

lze dekódovat

veřejným klíčem A

PODPIS

ŠIFROVÁNÍ
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ASYMETRICKÉ ŠIFROVÁNÍ S PODPISEM 2/2
DEŠIFROVÁNÍ

DEŠIFROVÁNÍ

DEŠIFROVÁNÍ

Podpis e-mailu
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www.PostSignum.cz

Sdílení obsahu
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INTERNET
LAN

stanice
uživatele

stanice
uživatele

Připojení LAN k internetu

server
poskytovatele
internetu
(ISP)

www
server

poštovní
server

další
služby
internetu

server
místní sítě

World Wide Web

server
klient TCP/IP

HTTP

žádost o „stránku“ vyhodnocení

textový soubor
HTML

„stránka“ v HTML

<html>
<head>

<title>Informace</title>
</head>
<body>
…

interpretace
HTML

zobrazení
„stránky“

www.info.com
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Sdílení obsahu

Cloud

https://blog.google/inside-google/infrastructure/cleaner-data-centers-batteries-included/
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file:///d:/dokumenty/GoogleDriveMTAL/edu/20210520-digivill/video/google-datacenter.mp4
file:///d:/dokumenty/GoogleDriveMTAL/edu/20210520-digivill/video/google-datacenter.mp4
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Cloud – sdílení

„Best practices“

▪hesla do správce hesel (KeePass)

▪dvoufaktorové přihlašování

▪významné informace s e-podpisem
▪ sdílené informace pod vlastní kontrolou
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