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Smírování zamestnancu
zvyšuje efektivitu

práce...

Myslíte si, že jste v práci v bezpecí? Že si mužete na svém služebním pocítaci schováni za
firemní IP adresou pirátsky lovit ve vodách peer-to-peer sítí ty nejžhavejší filmové novinky
a warezové videohry ci stahovat oplzlá videa, aniž byste se vystavovali riziku, že váš
vlastní pocítac bude zakrátko prolezlý cervy a viry? Jen abyste se neprepocítali!
Je jedna hodina odpoledne, Milan, radový administrativní pracovník jedné firmy se práve vrátil z obeda.
Bricho se mu mocne dme a pecená kachnicka se zelím a knedlíckem se uvnitr prevaluje v obcasnými krkanci
probublávající jacuzzi zlatavého plzenského moku. Do oken se opírá polední slunce, naplnený žaludek táhne
telo i vuli k zemi jako vezenská koule a vícka se pomalu klíží. Vyhlídku príjemného odpoledne stráveného
poklimbáváním v paprscích jarního slunce kazí jen nekolik hrozive vyhlížejících mrakodrapu šanonu
a lejstertycícíchse najeho stole.Milanstojí(ostatnejako každýdentoutodobou)na rozcestí- v mori
císel, která musí pretukat do pocítace, se mu tonout nechce, ale jen tak si "vytuhnout" se také bojí. A tak jen
tak bezmyšlenkovite zapne pocítac, bloumá po internetu, a protože mu ti parchanti z IT zakázali instalovat
programy a ani pres ICQ už nemuže žvanit s kamarády, hraje alespon flashové hry a flirtuje s trináctiletými
školackami na chatu. Šéfa se nebojí, dríve používanou zkratku Alt-Tab (díky níž si pro neuveritelnou rychlost,
s jakou ji umel použít, získal mezi svými spolupracovníky respekt) už dávno nahradil za program, který stiskem
jediné klávesy ukryje všechna "napatricná" okna, a tak má klid. Alespon si to myslel do chvíle, než jeho
každodenní dilema vyrešil telefon od šéfa, na jehož stole už ležela podepsaná výpoved...

Bohové lokálních

sítí

Možná máte pocit, že vám pridelený pocítac, ve vaší kancelári, na vašem stole je opravdu váš. Nemusí to tak
být, zvlášt pokud máte alespon trochu schopného správce síte. Ríká se tomu vzdálený prístup a s jeho pomocí
muže clovek, který má dostatecná prístupová práva (tudíž administrátorská), delat s vaším pocítacem opravdové
divy od jeho nastartování (respektive probuzení z úsporného režimu),až po odinstalování nepatricných
programu a mazání nevhodných souboru. A to dokonce ani nemusí na váš pocítac cokoli instalovat, stací mít
vaše prístupové (nebo administrátorské) heslo. Ovládání vzdáleného pocítace lze realizovat velmi jednoduše,
existuje rada placených i freewarových programu a prográmku, které vám dokonce v okne zobrazí pracovní
plochu vzdáleného PC, na níž pak lze pracovat úplne stejne, jako byste pred druhým pocítacem prímo sedeli.
Udelat pak screenshot s dukazy vašich pracovní kázni nepríliš vyhovujících aktivit je už to nejmenší.

Velký

bratr

vás vidí

Nemusíte se ale bát, že by každý správce síte takto terorizoval své uživatele. Vzhledem k tomu, že správci síte
jsou od prírody stvorení líná, která se rídí heslem: "Hrát Quaka a nechat žít", do té doby než po nich budete
neco chtít (nebo než je predbehnete ve fronte na obed), jste relativne v bezpecí. Horší vecí jsou tzv. softwarové
a sítové audity. Ty si vetšinou sjedná vedení s cizí firmou, a protože je analyzují úplne cizí lidé, není šance,
že prípadné prohrešky zmáknete pozváním na
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pivo jako u správce Pepy. Možnosti takových
auditorských programu jsou až nepríjemne
velké. Napríklad unikátní software RSAje
poslední dobou velkým hitem pri kontrole
vytíženosti úredníku státní zprávy. Zjistí, jaké
programy byly instalovány a spoušteny
v celé síti i na jednotlivých stanicích. Dokážou
dokonce rozeznat i ty programy, které se
neinstalují Uako napríklad flashové hry),
umejí zanalyzovat casové i systémové využití
pocítacu i celé síte a cizí jim samozrejme není
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ani analýza prístupu k internetu, respektive
databáze navštívených webových stránek, používání peer-to-peer sítí, ci internetových rádií a televize. Vašemu
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šéfovi pak prijde vyhodnocení s príslušným grafickým znázornením, kdo mel kdy zapnutý pocítac, jaké
programy mel v jakých casových úsecích spuštené a dokonce i názvy souboru, s nimiž pracoval (tyto programy
umejí zachytit i tzv. caption cili záhlaví windowsovského okna) a internetových stránek, na než pristupoval. Jste
si jisti, že zrovna váš šéf ted nesleduje, co práve deláte?

