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Už jste byli
hacknuti?

Použití bezplatných bezpečnostních nástrojů pro kontrolu úniků

Hackeři v posledních letech ukradli už miliardy datových záznamů a některé
z nich nabízejí k prodeji na undergroundových fórech. Jsou mezi nimi i vaše
data? Odpověď na tuto otázku poskytuje pět nástrojů pro kontrolu úniků.
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Další z bezpočtu on-line účtů

Krádeže dat jsou na vzestupu

Nová, služba, nové heslo, další uložené údaje. Většina uživatelů
internetu si za ta léta vytvoří desítky účtů se službami, jako je
Seznam, Facebook, Bazoš a podobně.

Veřejně dostupné nástroje pro kontrolu úniků dat nyní obsahují miliardy ukradených záznamů.
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ověřování, které představujeme v podtisku na straně 116.

Nejlepší nástroje pro
ověření úniku
Webový nástroj, který se specializuje
na ověření, zde se vaše údaje neobjevily v nějakém „úniku“ (krádeži dat) se
označují jako „Leak Checker“. Představíme vám pět z těchto služeb. Popíšeme
také, jak fungují, a poskytneme tipy, jak
je co nejlépe používat.

Velký datový únik
Cíl

Facebook

Ukradené
záznamy
celkem

533 milionů

Ukradená
data

Facebook ID, jména, telefonní čísla, data narození

Období

duben 2021

Jak to funguje
Služby pro ověření úniků shromažďují data, která byla v posledních letech
ukradena hackery a následně byla někde zveřejněna. Aby však nikdo nemohl
tyto údaje použít pro kriminální účely,
ukládají se e-mailové adresy a související hesla a další údaje odděleně. Navíc
není možné přesně zjistit, která přesně
data byla odcizena. E-mailová adresa
se obvykle používá k identifikaci oběti hackerského útoku. Pokud se objeví
v některém z datových záznamů, můžete následně zjistit, které typy údajů,
jako je jméno, adresa, údaje o kreditních kartách nebo hesla, byly odcizeny.

Tipy pro lepší použití
Možná si kladete otázku, zda svá data
nevystavujete novému riziku, pokud
alespoň jejich část zadáte do nástrojů
pro ověření úniků. Mohlo by například
dojít k zaznamenání vaší e-mailové

adresy a jejímu následnému zneužití
k rozesílání nevyžádané pošty. Poskytovatelé služeb uvedení v našem článku však věrohodně ujišťují, že tomu tak
není. Stoprocentní bezpečnost však ani
v tomto případě neexistuje.
Můžete a měli byste proto zajistit,
aby bylo připojení k používané službě
pro ověření úniku dat šifrované. URL
adresa webové služby proto musí začínat „https://". Další informace získáte
kliknutím na symbol zámku v adresním řádku internetového prohlížeče.
Svou e-mailovou adresu byste do vyhledávacího pole pro ověření úniku měli
zadat pouze tehdy, pokud se zde uvádí,
že je připojení zabezpečené.

Have I been Pwned
Nejznámějším nástrojem pro ověření úniku je Have I been Pwned. Ten již
několik let ji provozuje renomovaný
bezpečnostní expert Troy Hunt. Název jeho služby je slovní hříčkou. Výraz „pwned“ pochází z herní scény,

Kybernetické útoky na
společnosti v EU
Zatímco botnety mají obvykle za cíl
pouze narušit služby, ostatní útoky
jsou často předstupněm hackerského útoku.
Botnet
25 %
Bankovní trojan
18 %
Kryptominer
15 %
Infostealer
15 %
ZDROJ: CHECK POINT

N

espočet lidí na celém světě se
stalo obětí jedné, nebo dokonce několika krádeží dat – často
aniž by o tom sami věděli. Ruku na srdce, kolik online účtů jste si v posledních
letech na internetu založili? Tři až pět?
Tucet, nebo dokonce několik desítek?
Čím více jich máte, tím větší je riziko,
že se stanete obětí hackerského útoku.
Podle zprávy Digital 2021, kterou vypracovala agentura pro sociální média
We are Social , mají uživatelé internetu na sociálních sítích v průměru
šest účtů. Kromě toho mají e-mailové
schránky a účty u různých internetových prodejců nebo portálů, jako jsou
Mall, Alza, Sbazar, Amazon, Ebay, Zalando a Etsy. Téměř každý má také účet
u finančních služeb, jako je vlastní banka, Paypal nebo Revolut. Mnoho lidí je
také zaregistrováno v online fórech na
nejrůznější témata. Proto rychle ztrácejí o všech účtech přehled a ještě rychleji se stávají obětí hackerského útoku.
V ukázkových případech na této
a následujících stránkách jsme shromáždili tři nejzajímavější úniky dat
z poslední doby, z nichž každý měl miliony obětí. Jste si jisti, že v uniklých
datech nejsou i ta vaše?
Na tuto otázku nikdo nedokáže odpovědět se stoprocentní jistotou. Existuje však několik takzvaných „ověřovačů úniku“, pomocí kterých si můžete
zkontrolovat, zda se vás problém týká. Tento článek představuje nejlepší
z těchto bezplatných služeb a popisuje
jejich fungování. Najdete zde také tipy, jak bezpečně používat nástroje pro
kontrolu úniku dat, a vhodná opatření,
která je třeba přijmout, pokud se vaše e-mailová adresa objeví v databázi
ukradených dat. Dále vám poradíme,
jak chránit svou identitu na internetu, a ukážeme vám, jak chránit hesla před jejich zneužitím. Zvláštní roli
v tomto tématu hraje dvoufaktorové

Malware pro smartphony
9%
Ransomware
3%

<
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Have I been Pwned

Užitečná služba upozornění

Stačí do vyhledávacího řádku zadat vaši e-mailovou adresu
a snadno zjistíte, zda jste se už stali součástí nějakého
úniku dat.

Vzhledem k tomu, že stále dochází k novým únikům, do
databáze jsou přidávány nové záznamy. Můžete se nechat
upozornit na to, pokud se v ní objeví i vaše e-mailová adresa.

konkrétně ze hry Warcraft, kde došlo
k překlepu a ze slova „owned“ se stalo právě „pwned“. Znamená to, že jiná
osoba byla poražena nebo ovládnuta.
K dnešnímu dni (začátek října 2021)
obsahuje služba „Have I been Pwned“
údaje o více než 11 miliardách uniklých
účtů. Kromě toho v ní najdete také více
než 600 milionů uniklých hesel.
Webový nástroj se velice snadno používá. Přejděte na stránku haveibeenpwned.com a do vstupního pole zadejte
svou e-mailovou adresu. Pak klikněte
na tlačítko „pwned?“. Pokud je následně oblast pod vyhledávacím polem zelená a je na ní napsáno „Good news – no
pwnage found!“, není vaše e-mailová
adesa součástí nějakého známého úniku dat. Pokud je však oblast červená
a je na ní napsáno „Oh no - pwned!“, pak
víte, že vaše e-mailová adresa alespoň
jednou padla do rukou hackerů a případně dalších kybernetických zločinců. Kromě e-mailových adres můžete
v aplikaci Have I been Pwned vyhledávat také telefonní čísla. Musí však
být zadána v mezinárodním formátu,
tj. s předčíslím země, například „+420“.
Pokud jste zjistili, že jsou vaše údaje součástí nějakého uniku dat, posuňte se na stránce níže do oblasti „Breaches you were pwned in“. Zde najdete
seznam známých krádeží dat, při kterých byla nalezena i vaše e-mailová
adresa. Podrobnější informace jsou ale
k dispozici pouze v angličtině. Pokud
s tím máte problém, použijte nějakou
on-line překladatelskou službu, například nástroj DeepL na stránce deepl.
com/translator. Obzvláště zajímavé
jsou obvykle informace za „Compromised data“. Zde je totiž uvedeno, jaké
typy dat jsou v úniku obsaženy, tedy
například „Email addresses, Password
hints, Passwords, Usernames“.
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Pokud si to budete přát, bude vás
služba informovat také o nových krádežích dat, ve kterých se objeví vaše
e-mailová adresa. Chcete-li to provést,
klikněte na „Notify me“ v horní části,
zkontrolujte adresu a potvrďte captcha, stejně jako „notify me of pwnage“.
Nyní obdržíte e-mail s potvrzovacím
odkazem. Kliknutím na něj aktivujete
službu varování před novými úniky.
Kromě toho si můžete pomocí služby „Have I been Pwned“ zkontrolovat
i to, zda heslo, které používáte jako
bezpečné, není již známé a není součástí nějakého úniku dat. Za tímto

účelem klikněte v horní části na položku „Passwords“ (hesla) a zadejte
ho do vyhledávacího pole. Pokud se
bojíte své heslo někde uvádět, alternativně si můžete stáhnout databázi použitou pro tyto účely a provést
kontrolu lokálně na svém počítači.
Chcete-li to provést, posuňte se o něco níže a stáhněte si aktuální databázi
uniklých hesel. Počítejte ale s tím, že
má okolo 10 GB. Obecně je lepší nepoužívat již známá hesla. Praktičtější
je použít některého ze správců hesel
uvedených v další části článku a vygenerovat pomocí něj nové náhodné

Co je to krádež identity?
Mnoho lidí si pojmem krádež identity nedokáže přesně vysvětlit, nebo
si třeba vybaví filmy, ve kterých jsou
například vyměněna těla dvou lidí.
V oblasti IT bezpečnosti to však znamená něco jiného. Kybernetičtí zločinci mají velký zájem o konkrétní
osobní údaje, které lze použít
k identifikaci osoby. Může jít o poměrně jednoduché a snadno dostupné údaje, jako je celé jméno
a adresa osoby. Často ani nemusí
pocházet z velkého úniku dat, ale
lze je dokonce nalézt ve veřejně
přístupných zdrojích. Například živnostníci musí v rejstříku uvést své
jméno a poštovní adresu. Pokud
používá osoba, o kterou mají hackeři
zájem sociální sítě, jako je Facebook,
Xing nebo LinkedIn, lze na nich často zjistit datum narození a další informace. To hackerovi umožňuje
kompletně převzít její identitu. Mů-

Osobní údaje:
Josef Novák
Národní 26
Dolní Lhota
E-mail: jo.novak625@email.cz
Telefon: +420 628 525 525
Facebook: www.facebook.com/josef.novak829

že například zavolat do jeho zdravotní pojišťovny a požádat o informace nebo objednat další službu.
Mnohé společnosti používají k ověření totožnosti volajícího právě uvedené údaje a žádají jeho adresu,
datum narození, případně rodné
číslo. Pokud útočník tyto informace
získá, může převzít identitu. Samozřejmě ne jako v hollywoodském
filmu, ale škody mohou být přesto
velmi vysoké. Proto byste měli se
svými údaji zacházet velmi opatrně.
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HPI Identity Leak Checker

SwissLeak

Nástroj Leak Checker institutu HPI odešle výsledek e-mailem
na zadanou adresu.

Služba pro ověření úniků SwissLeak je jednou z vizuálně
nejzajímavějších, obsahuje ale pouze data ze Švýcarska.

a silné heslo, které pak použijete pro
ohroženou službu.
Zásadním aspektem služby Have
I been Pwned je, že ji může používat
kdokoli bez jakýchkoli omezení nebo
ověřování. To znamená, že lze zadat
a otestovat i e-mailové adresy někoho
jiného. To ale umožňuje zjistit také to,
které služby někdo jiný v minulosti využil. Například v případě úniku informací z internetové seznamky to může
být značně problematické zjištění.
Teoreticky by tak podle e-mailu bylo
možné následně vydat vyhledat i výše
zmíněné úniky a získat tak podrobnější
informace o nějaké osobě. Pokud chcete
toto riziko minimalizovat, nabízí služba
Have I been Pwned možnost odstranění vaší e-mailové adresy z veřejně přístupného adresáře. Chcete-li tak učinit,
přejděte na stránku haveibeenpwned.
com/OptOut a zadejte svou e-mailovou
adresu. Poté obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Na tento odkaz stačí
kliknout a vaše e-mailová adresa bude
následně odstraněna z adresáře Have
I been Pwned.

HPI Identity Leak Checker
Nástroj pro ověření úniků dat nazvaný
Identity Leak Checker provozuje rovněž Hasso Plattnerův institut (HPI)
v Postupimi, a podle něj v současné
době pracuje s již více než 12 miliardami ukradených datových záznamů.
Institut HPI do něj zabudoval bezpečnostní kontrolu, aby zabránil zneužití tohoto nástroje. Každý, kdo zadá
e-mailovou adresu do vyhledávacího
pole, které najdete pod URL adresou
sec.hpi.de/ilc, neuvidí výsledek okamžitě. Místo toho ho služba odešle na
zadanou e-mailovou adresu. To znemožňuje zkontrolovat, zda byl únikem
zasažen někdo jiný.
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HPI Identity Leak Checker ale nepodporuje vyhledávání telefonních čísel ani hesel. V jeho případě je možné
kontrolovat pouze e-mailové adresy. Při
testování několika e-mailových adres
se ukázalo, že obě služby nepoužívají
identické datové sady. Některé nálezy
se překrývají, ale jsou mezi nimi i rozdíly. Proto se vyplatí využít obě služby
Velký datový únik
Cíl

LinkedIn

Ukradené
záznamy
celkem

700 milionů

Ukradená
data

jména, telefonní čísla,
e-mailové adresy, pohlaví

Období

červen 2021

adrese monitor.firefox.com. Přestože
data použitá pro tuto službu pocházejí
z webu Have I been Pwned, Firefox Monitor v našich testech identifikoval méně úniků než služba Troye Hunta. Například místo tří úniků jako v případě
Have I been Pwned uvedl Firefox Monitor pouze jeden. V dalším testu uvedl pouze devět z dvanácti úniků uvedených v seznamu Have I been Pwned.
Výsledky vidíte okamžitě. Výhodou této služby ale je, že rozhraní je lokalizované do češtiny.

SwissLeak

a následně výsledky porovnat. E-maily zaslané HPI obsahují tabulku se zelenými a červenými poli. Ta rychle odhalí únik.

Identity Leak Checker z Bonnu
Další nástroj na kontrolu úniku identity provozuje univerzita v Bonnu. Je
k dispozici na adrese leakchecker.uni-bonn.de. Stejně jako HPI ani bonnská
univerzita nezobrazuje výsledky ihned,
ale zasílá je e-mailem na zadanou adresu. Služba má ještě jednu zajímavou
funkci: v e-mailové odpovědi zobrazuje
první i poslední písmeno uniklého hesla. To vám umožní zkontrolovat pravost
dat. Při našem testu se obě písmena
skutečně shodovala s uniklým heslem.
Provozovatelé neposkytují žádné informace o počtu uniklých datových záznamů, se kterými pracují.

Monitor Firefoxu
Také nadace Mozilla Foundation nabízí
nástroj pro ověření úniků. Najdete ji na

Služba pro ověření úniků SwissLeak se
vztahuje pouze na Švýcarsko, a tedy na
švýcarské uživatele. Přesto bychom se
o ní rádi krátce zmínili, protože prezentuje uniklá data zcela jiným způsobem
než ostatní služby.
Každý, kdo navštíví webové stránky
swissleak.ch, uvidí mapu Švýcarska se
zelenými, žlutými a červenými bublinami s čísly. V každé z nich je uveden
počet švýcarských společností a úřadů, které byly postiženy únikem dat,
o němž se dozvěděly. Použitý princip
je pravděpodobně většině lidí známý
z Map Google. Tam se však místo úniků
zobrazují například čerpací stanice nebo lékárny. Pomocí myši můžete mapu
SwissLeak snadno zvětšovat, dokud se
nezobrazí jednotlivé položky. Po kliknutí na ně se zobrazí konkrétní informace
o incidentu.

Následky
Pokud jste používali jednu nebo více
zde uvedených služeb pro ověření úniků dat a zjistili jste, že se vaše údaje objevily alespoň v jednom případě, měli
byste okamžitě zkontrolovat všechna
dotčená data a svá hesla. Hesla ke službám byste měli co nejdříve změnit.
11 > 2021 > CHIP
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Generátor hesel

Prodej odcizených dat

Každý správce hesel nabízí možnost vytvářet bezpečná
a náhodně generovaná hesla. Příkladem je KeePass.

Na jaře roku 2021 bylo v podzemním fóru nabídnuto k prodeji
více než půl miliardy údajů uživatelů sociální sítě Facebook.

Zabezpečení heslem
Prvním a nejdůležitějším úkolem, který
byste měli co nejdříve provést, je změna
hesel. Zda je postačující změnit pouze
hesla u dotčených služeb, je nakonec na
vašem rozhodnutí. Možná některá hesla používáte několikrát nebo jen mírně
upravená? Pak byste je také měli okamžitě změnit.
Obecně platí, že byste nikdy neměli
používat jedno heslo pro více účtů. Pokud se například vaše heslo a e-mailová
adresa dostanou do rukou kyberzločince, který se naboural do internetového
fóra, může je pak zkusit použít i k tomu, aby se dostal do vašeho e-mailového účtu. Poté se mu otevřou všechny možnosti přístupu k dalším on-line
službám propojeným s vaším e-mailovým účtem. Stačí, když si nechá na vaši
e-mailovou adresu zaslat nové heslo nebo odkaz na jeho změnu. A vy už se pak
ke svému e-mailu ani nemusíte dostat.
Mnohem bezpečnější je nechat si pro
každou internetovou službu, kterou využíváte, vytvořit individuální a bezpečné heslo pomocí generátoru hesel. Hesla, která si sami vymyslíte, jsou často

příliš jednoduchá nebo tak složitá, že je
obtížné si je zapamatovat. Je proto lepší používat správce hesel, jako je KeePass. Tento šikovný program s otevřeným zdrojovým kódem a další vhodné
nástroje stručně představujeme na vedlejší stránce. Výhodou správce hesel
je, že stačí zapamatovat si pouze jedno
heslo – heslo k tomuto programu.
Velký datový únik
Cíl

VW/Audi USA

Ukradené
záznamy
celkem

3,3 milionů

Ukradená
data

jména, telefonní čísla,
e-mailové adresy,
zakoupený automobil

Období

červen 2021

Tohle hlavní heslo by však samozřejmě nemělo být snadné uhodnout.
Doporučujeme použít například celou větu z některé z vašich oblíbených
knih, doplněnou číslicemi a speciálními
znaky. Přestože některé on-line služby stále přijímají i hesla dlouhá pouze osm, nebo dokonce jen čtyři znaky,

Dvoufaktorové ověřování
Jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších opatření na ochranu vaší
identity před přímými útoky hackerů
je takzvané dvoufaktorové ověřování. Dokonce i velmi bezpečné heslo
lze ukrást a poté je spolu s ID uživatele použít ke vzdálenému průniku
do on-line účtu. Dvoufaktorové ověřování doplňuje tento systém o další
faktor. Může se jednat o hardwarový
klíč, jako je například Fido2 USB klíč,

který je třeba pro ověření připojit
k počítači, nebo o aplikaci v chytrém
telefonu, která vygeneruje kód platný pouze po krátkou dobu, který je
pak třeba zadat kromě hesla při
přihlašování. Mnoho služeb, jako je
Amazon, Paypal, Ebay nebo e-mailové služby, nabízí možnost nastavení
dvoufaktorového ověřování zdarma.
Tomuto tématu jsme již věnovali
samostatný článek v čísle 09/2019.

nikdy byste tuto možnost neměli využít. Složitá hesla by měla mít alespoň
12, nejlépe 16 nebo ještě více znaků, aby
je výkonný počítačový systém nebyl
schopen prolomit v relativně krátkém
čase.

Rozdávejte data střídmě
Na závěr několik rad ohledně často
podceňované nebo zesměšňované šetrnosti při poskytování osobních dat.
Podtisk o krádeži identity na stránce
114 již tuto problematiku nepřímo řeší. Mnoho uživatelů zasažených únikem dat se diví, co vlastně udělali špatně? V podstatě nic. Zaregistrovali se
u nějaké on-line služby, která si o nich
pak ukládala údaje do databáze. Tyto
údaje byly hackery ukradeny a poté
unikly na veřejnost. U provozovatele
hacknuté služby tedy došlo k narušení bezpečnosti.
Každý uživatel internetu by si ale
měl dobře rozmyslet, které služby skutečně potřebuje a které údaje jim chce
poskytnout. Z dobrého důvodu také evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vyzývá k přísnému
poskytování údajů a k jejich zabezpečení. Nařízení je určeno především společnostem, které uchovávají a zpracovávají osobní údaje občanů EU. Soukromí
uživatelé by si však měli také položit
otázku, jaké údaje jsou ochotni zveřejnit a kde? Méně je v tomto případě více.
Platí zde totiž, že co není nikde uloženo, nemůže být ani ukradeno. To platí zejména pro osobní údaje, které nelze snadno změnit. Kontrola úniků je
užitečná pro zjištění, zda jste také jednou z obětí hackerských útoků. Zneužití vašich zcizených dat však již často
nemůžete zabránit, ale pouze předem
udělat vše pro to, abyste minimalizovali
možné škody.
autor@chip.cz S
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Nástroje a služby pro správu a generování bezpečných hesel
Mnoho zde uvedených správců hesel nabízí kromě placené verze také omezenou bezplatnou verzi. S výjimkou nástrojů
Keepass a Steganos Password Manager však vyžadují vytvoření on-line účtu.

1Password pro Windows

Avira Password Manager

Bitwarden

1Password je vlastně on-line služba
s mnoha funkcemi. Existují však také
klienti pro Windows a platformy, jako
je Android a iOS.
Cena: 936 Kč/rok

On-line služba se integruje přímo do
prohlížečů Firefox a Chrome prostřednictvím doplňku. Může také upozornit
na únik dat.
Cena: 650 Kč/rok

Tento open source nástroj nabízí mnoho
funkcí a modernější rozhraní než KeePass. Synchronizace hesel může probíhat prostřednictvím serverů Bitwarden.
Cena: zdarma nebo 260 Kč/rok

Dashlane

NordPass PW Manager

Kaspersky PW Manager

Výkonný správce hesel, který nejen
spravuje vaše hesla, ale také v případě
vašeho zájmu dokáže zkontrolovat,
zda nejsou součástí úniku.
Cena: od 780 Kč/rok

Poskytovatel VPN služeb NordVPN
nabízí také správce hesel NordPass.
Tento trezor na hesla lze synchronizovat na několika zařízeních.
Cena: 1 560 Kč/rok

Nástroj nabízí funkce jako automatické
přihlašování nebo vyplňování polí s adresou. Vytvoření účtu na začátku lze
přeskočit.
Cena: 365 Kč/ rok

KeePass

LastPass

Steganos PW Manager

KeePass je klasický správce hesel
dostupný jako open source. Správce
funguje i bez vytvoření on-line účtu.
Cena: zdarma

Nástroj LastPass již dvakrát dosáhl
v našich srovnávacích testech prvního
místa. Důvodem je mimo jiné mnoho
podporovaných funkcí.
Cena: 910 Kč/ rok

Nabízí mnoho funkcí a běží bez on-line účtu. Při synchronizaci můžete
například využít svůj osobní účet na
Dropboxu.
Cena: 650 Kč/rok
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