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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání hodnotím jako vyšší. Student se zabýval bezpečnostními riziky v GSM síti s
praktickou demonstrací. Práce navazovala na řešený projekt MSK-DT č. 02540/2013/RRC, který se
zabývá bezpečností mobilní komunikace.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, jednotlivé kroky řešení konzultoval, sám přicházel s nápady a byl
aktivní.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupy DP vidím především v praktické realizaci vybraných útoků v GSM síti. Jako nejzajímavější
hodnotím realizaci pasívního odposlechu pomocí DVB-T přijímače za několik stovek Kč.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přehledně shrnuje dosavadní poznatky v oblasti bezpečnostních rizik GSM sítě a z DP byl
sepsán a podán článek na konferenci NAEC2014 v Itálii s názvem „Study of security issues in GSM
network and their practical demonstration“. Tento článek prošel recenzním řízením a byl přijat.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitou literaturu považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce se zabývá analýzou bezpečnostních rizik v GSM síti. Student prakticky provedl
vybrané typy útoků a demonstroval možnost zneužití bezpečnostních chyb GSM systému s pomocí
zařízení s minimálními náklady. V kapitole věnující se bezpečnostním opatřením poukazuje na chyby
v návrhu GSM technologie a nutnost přechodu na 3G či 4G. Práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Ve scénáři aktivního odposlechu je na obr. 5.4 šifrování A5/0, já jsem měl před lety zkušenost na
Samsung Galaxy SII, že jsem při vypnutém šifrování dostal notifikaci o připojení do sítě bez
šifrování. Vidím, že jste používal stejné zařízení. Jakou máte zkušenost?

2. Jakým způsobem jsou při pasivním odposlechu v reálné síti řešeny frekvenční přeskoky?
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