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Abstrakt 

V bakalářské práci se řeší implementace modelu systému detekce narušení ve VoIP síti 

provozované na bázi SIP protokolu. Popisují se zde vlastnosti tohoto systému a jeho účel. Dále 

práce obsahuje seznámení s prostředím OPNET modeleru, ve kterém je IDS systém navrhnut. Je 

zde přiblížen signalizační protokol SIP, který je využit v simulované VoIP síti. V práci je 

popsána navrhnutá VoIP síť a funkce IDS systému. Jsou zde zahrnuty grafy a výstupy ze 

simulací. 
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Abstract 

The goal of this bachelor thesis is implementation of Intrusion Detection System model 

in VoIP network run on SIP protocol basis. The properties of this system are described as well 

as its purpose. Furthermore this thesis contains introduction to OPNET modeler environment in 

which the IDS system is designed. The signaling protocol SIP, which is used in simulated VoIP 

network, is described. The designed VoIP network is described here as well as IDS system 

function. The graphs and outputs from simulation are included. 
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Úvod 

Bakalářská práce pojednává o implementaci systému detekce narušení neboli IDS. 

Tento systém je důležitým prvkem ochrany v počítačové síti. V tomto odvětví se stále častěji 

objevují různé pokusy o narušení nebo ohrožení bezpečnosti počítačové sítě. Útočník se snaží 

dostat nelegální cestou do sítě a následně získaného přístupu nějakým způsobem využít 

(například získání citlivých dat, ovládnutí serveru nebo jiná ovlivnění chodu dané sítě).  

Aby bylo těmto útoků pokud možno zabráněno, bylo třeba vymyslet něco, co jim v 

nejlepším případě předejde. To má za úkol právě IDS systém. Takový systém má v sobě 

uloženou databázi, podle které může analyzovat monitorovaný provoz v síti. Podle vzorů a 

pravidel v databázi poté rozhoduje, zda se v provozu schyluje k nějakému pokusu o narušení. 

Pokud něco takového odchytí, vygeneruje výstrahu a podle té pak postupuje další složka 

zabezpečovacího systému. Tímto způsobem, lze efektivně zabránit již známým formám útoků. 

Avšak takovýto IDS systém je lehce zranitelný z pohledu nových typů útoku. Proto se nyní 

využívají různé hybridní IDS systémy, které využívají různé metody pro odhalení pokusu o 

narušení (ať už aktualizace tabulek známých forem útoků nebo monitorování odchylek od 

běžného provozu v síti). 

Práce se zabývá vytvořením samotného IDS uzlu v programu OPNET Modeler. Tento 

program obsahuje širokou škálu síťových zařízení pro simulace počítačových sítí, avšak 

samotné IDS obsaženo není. Proto je třeba jej vytvořit pomocí uzlového editoru. Po jeho 

vytvoření je možné využívat takto vytvořené IDS i při budoucích simulacích v OPNET 

Modeleru. 

V případě této bakalářské práce je využit IDS systém v rámci sítě, kde je využívána 

služba VoIP, fungující na bázi signalizačního SIP protokolu. Takže po vytvoření modelu IDS je 

nutné vytvořit také model VoIP sítě, kde se poté vytvořené IDS dá použít.  

V úvodu bakalářské práce je přiblížena problematika systémů IDS. Je zde vysvětlen 

jejich účel, a jak pracují. Dále podle jakých kritérií se dělí na specifičtější typy a jaký je mezi 

nimi rozdíl.   

Druhá kapitola je věnována samotnému OPNET Modeleru, který byl použit pro 

vytvoření jak modelu VoIP sítě, tak samotného IDS systému. Je zde popsán postup, při kterém 

se vytváří celá síť, která bude simulovat VoIP technologii na bázi signalizačního SIP protokolu, 

který je popsán ve třetí kapitole. Jsou zde popsány použité editory, ze kterých je OPNET 

Modeler složen, blíže jsou přiblíženy ty, které byly využity přímo při práci na modelu sítě a IDS 

systému. 

Poslední tři kapitoly se již zabývají praktickou částí bakalářské práce. Je zde popsán 

návrh samotného IDS systému a vysvětlena jeho funkce. Dále je rozebrán vytvořený model 

VoIP sítě a jaká jsou jeho natavení. Po modelaci jsou spuštěny simulace, které mají za úkol 

potvrdit funkčnost modelované sítě a vytvořeného IDS systému.  
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1 IDS a bezpečnost v počítačových sítích 

Jak jsem zmínil v Úvodu, je třeba chránit počítačové sítě před útoky a pokusy o 

narušení jejich chodu. K tomu slouží právě zabezpečovací systémy. Tyto systémy se zpravidla 

skládají z několika částí. Jednou z nich bývá IDS systém, který pouze monitoruje aktivitu v 

dané síti a jeho úkolem je pouze upozorňovat na podezřelou aktivitu. Tato upozornění poté 

předá do další části zabezpečovacího systému, který už může detekovanou podezřelou aktivitu 

ošetřit. 

IDS systémy se zpravidla skládají ze čtyř hlavních modulů. Prvním modulem bývá 

kolektor. Ten má za úkol odchytnout pakety ze síťového provozu. Tyto pakety jsou poté 

předány do analyzačního modulu. Tady je obdržený provoz analyzován a zjišťuje se, zda se 

neschyluje k možnému narušení sítě. Při analýze se používá další modul, kterým je databáze 

vzorců útoků. Po analýze se přechází k poslednímu modulu. V tomto modulu se rozhodne na 

základě předešlé analýzy, jak se IDS systém zachová a zda je třeba generovat zprávu o možném 

útoku nebo je vše v pořádku. Pokud dojde k zaregistrování vzorce možného útoku, bývá 

vygenerována výstraha a další složky zabezpečovacího systému se pokusí zakročit, než k útoku 

dojde.  

Pro lepší představu přikládám obrázek 1.1, přejatá z webových stránek WindowSecurity 

[3]. První částí schématu je zmíněný kolektor, který má uloženou frontu zachycených paketů ze 

sítě, které pak předává do modulu analýzy. Tady se porovnávají pakety s nastavenými pravidly 

a po analýze se pomocí posledního modulu rozhodne, jak bude IDS systém reagovat (například 

jaká bude podoba generované výstrahy, atd.). 

 

          

Obrázek 1.1: Schéma IDS systému 
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1.1 Typy IDS podle umístění 

IDS systémy se dělí do dvou kategorií (existuje také třetí kategorie, avšak tou jsou 

hybridní systémy předchozích dvou typů), podle toho na jakém místě v síti se nacházejí. 

Naskytují se možnosti dvě. Buď je IDS systém umístěn u vstupního bodu do sítě (v tom případě 

mluvíme o NIDS). Díky takovémuto umístění v síti může IDS systém kontrolovat provoz 

směrující jak do sítě, tak z ní. Druhá možnost umístění je na daných (nebo všech) uzlech v síti. 

Takové umístěni platí pro HIDS systémy. Tento způsob je z hlediska analýzy síťového provozu 

úspornější, protože není třeba monitorovat a analyzovat takové množství dat, jako je tomu v 

případě NIDS.   

 

1.1.1 HIDS 

HIDS, neboli uzlově orientovaný systém detekce narušení, je založen na sledování 

síťového provozu na určitých (nebo všech) uzlech dané sítě. To znamená, že musí být 

nainstalován ve formě agenta přímo na zařízení, které má být zabezpečeno. Protože jsou HID 

systémy instalovány na požadovaná zařízení, je dobré pro efektivitu těchto systémů, je centrálně 

spravovat. Na centrálním systému bývají vytvořeny politiky (pravidla), podle kterých se pak 

dané HIDS řídí. Častější bývají právě různá pravidla, specifická pro systém, na kterém jsou 

aplikována (jiná skupina pravidel bude použita pro servery v síti a jiná pravidla budou použita 

pro pracovní stanice v té samé síti). Pokud je zachyceno porušení pravidla, je vygenerována 

výstraha, která se posílá do centrálního systému a podle politiky se poté rozhoduje, co se bude 

dít dál. 

 

1.1.2 NIDS 

NIDS, neboli síťově orientovaný systém detekce narušení, bývá umístěn v síti na 

místech vstupu do sítě (například u firewallu). Zpravidla bývá spuštěný v promiskuitním 

režimu. Takto monitoruje veškerý provoz, který jde do sítě zvenčí, ale i ze sítě ven. Takto 

potom vyhledává jakékoliv anomálie, které se v provozu mohou naskytnout. NIDS systém 

vyhledává anomálie nejčastěji podle tří typů vzorů.  

Prvním je řetězcový vzor. Podle tohoto typu vzoru hledá NIDS možné textové řetězce, 

které mohou naznačovat možný útok. Příkladem takového útoku může být například příkaz cat 

"+ +" > /.rhosts. Tímto způsobem si útočník zajistí vzdálený přístup do daného počítače, protože 

v tomto souboru se nachází seznam uživatelů, kteří mají do tohoto počítače přístup bez hesla. 

Další možností je kontrola portů. Při odchytávání paketů je věnovaná pozornost 

používaným portům a opakovaným pokusům o připojení na určité porty. Nejčastěji zneužívané 

porty pro útoky jsou například 23 (telnet), 21/20 (FTP) nebo třeba 143 (IMAP). Pokud nejsou v 

síti používány právě tyto zmíněné služby, jsou pokusy o připojení na tyto porty podezřelé. 
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Poslední možností je kontrola hlaviček odchycených paketů. Nejběžnějším pokusem o 

narušení bývá používání paketů, kde je zadaná hodnota jak SYN, tak i FIN příznaku. To značí 

pokusy o rychlé navázání a ukončení spojení v tu samou chvíli.  

1.2 Typy IDS podle způsobu detekce narušení 

IDS systémy se dále dělí podle způsobu detekce narušení. Dělí se na dva typy, detekci 

porovnání vzorů a detekci anomálií. Kvůli svým nedostatkům se často používají hybridní typy 

IDS systémů, které kombinují vlastnosti obou způsobů detekce.  

 

1.2.1  Detekce porovnání vzorů 

IDS systémy využívající tento způsob detekce porovnávají události s uloženou databází 

vzorů. Systém porovnává provoz na síti se vzory, které jsou uloženy v databázi. Pokud narazí na 

shodu, vygeneruje výstrahu o možném narušení sítě.  

U tohoto způsobu detekce nastává problém při výskytu nových způsobů narušení. V 

takovém případě chvíli trvá, než se do databáze dostane nový vzor takového pokusu o narušení. 

Do té doby, než je v databázi vzor uložený, je celá síť před takovou hrozbou bezbranná. Proto je 

také nutné udržovat databázi vzorů stále aktuální.  

 

1.2.2 Detekce anomálií 

IDS systémy, ve kterých je použita detekce anomálií, fungují na principu porovnání 

provozu v síti s uloženým vzorcem chování v dané síti. Tento vzorec je vytvořen z 

dlouhodobého sledování aktivit a provozu sítě, jaký typ paketů sítí prochází, přes jaké porty 

prochází a tak dále. Po vytvoření vzoru chování provozu v síti je poté IDS systém schopen 

detekovat odchylky od běžného provozu.  

Při tomto typu detekce může docházet často k falešným poplachům. Ty mohou být 

způsobeny právě odchylkami od běžného provozu. Samotné odchylky ale nemusejí nic 

znamenat.  

 

1.3 Snort 

Praktickým příkladem IDS systému (přesněji NIDS) je například volně dostupný a open 

source program Snort. Jelikož je tento program volně dostupný, lze jej bezplatně stáhnout ze 

stránek autorů xxxii[1].  

Tento program je přesněji IDS typu NIDS, jehož princip je vysvětlen v kapitole 1.1.2 

NIDS. Navíc díky open source modelu Snortu je možné, aby uživatelé mohli přidávat vlastní 

pravidla. To se hodí právě kvůli vzniku nových vzorců hrozeb a nových typů pokusů o narušení.  
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Pravidla ve Snortu se skládají ze dvou částí. První částí je hlavička pravidla. V hlavičce 

se nachází základní údaje. Mezi ty patří akce, kterou dané pravidlo spouští, typ protokolu, na 

který se pravidlo vztahuje, zdrojová a cílová IP adresa a maska sítě a nakonec zdrojová a cílový 

port, na které se pravidlo vztahuje. 

Druhá část pravidla je již jeho samotné nastavení (tato část pravidla ovšem není 

povinná). V nastavení pravidla se již upřesňuje akce, která se provede a která část paketu má být 

analyzována. Jak takové pravidlo může vypadat je vidět na následujícím řádku. 

          alert tcp any any -> 192.168.1.0/24 111 \ 

              (content:"|00 01 86 a5|"; msg:"mountd access";) 

 

Pomocí alertu se vygeneruje vybraná výstraha a zaloguje se paket, kterého se daná 

výstraha týká. Dalšími možnostmi jsou například log (pouze zaloguje paket), pass (paket je 

ignorován), drop (paket je zablokován a zalogován) nebo sdrop (paket je zablokován, ale už 

není logovaný). 

V dalším poli se definuje, na jaké typy protokolu se dané pravidlo vztahuje. V tomto 

případě se jedná o protokoly typu TCP. Mezi další možnosti aktuálně patří UDP, ICMP nebo IP. 

Postupně se plánuje přidat podporu analýzy i dalších protokolů (ARP, OSPF, RIP, atd). 

V poli po protokolu se definuje zdrojová IP adresa a port, z kterého je paket vyslán. V 

příkladu jsou uvedeny hodnoty any any. To znamená, že se pravidlo může týkat paketů, které 

jsou vyslány z jakékoliv IP adresy a jakéhokoliv portu. 

Dalším parametrem se udává cílová IP adresa a port, kterých se pravidlo týká. U tohoto 

pravidla jsou nastaveny jako cílové IP adresy všechny adresy ve vnitřní síti a s portem 111. 

Zpětným lomítkem se určuje, že další řádek patří stále ke stejnému pravidlu jako 

hlavička. V závorkách následuje specifikace pravidla. Klíčovým slovem content se určuje 

přesný obsah paketu. Obsah je psán v bytecodu a je vložen mezi  pipe znaky (|). Pomocí 

středníku se oddělují jednotlivá klíčová slova. Následujícím slovem je msg. Tímto klíčovým 

slovem se dává Snortu vědět, jakou zprávu má spolu s paketem zalogovat, pokud je pravidlo 

splněno. 

Snort funguje ve třech různých režimech. Těmi jsou sniffer, packet logger a IDS režim. 

Jednotlivé režimy jsou popsány v následujících kapitolách.  

 

1.3.1 Sniffer režim 

 Ve sniffer režimu Snort pouze zobrazuje pakety, které přes něj projdou. Tyto pakety 

zobrazuje přímo na konzoli v soustavně, dokud není přerušen.  
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1.3.2 Packet logger režim 

Rozdíl mezi sniffer a packet logger režimy je v tom, co se děje po zachycení paketu. Jak 

bylo řečeno, ve sniffer modu jsou pakety pouze zobrazeny na konzoli, zatím co v režimu Packet 

logger, jak už název sám napovídá, jsou pakety zalogovány do souboru přímo na disk. Tyto 

vytvořené logy pak mohou sloužit uživateli k důkladnější analýze síťové aktivity a případnému 

tvoření nových pravidel.  

 

1.3.3 IDS režim 

Tento režim již je náročnější na nastavení než předchozí dva. V tomto režimu se 

například mohou definovat akce, které mají být provedeny při rozpoznání možného útoku.  

Pokud se Snort nachází v tomto režimu, dochází již k monitorování a analýze síťového 

provozu podle zadaných pravidel. Snort může rovnou provádět uživatelem předem definované 

akce po objevení vzorců možných útoků.  
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2 OPNET Modeler  

Program OPNET Modeler (dále jen OPNET) je nástroj, ve kterém se vytváří modely 

počítačových sítí. OPNET se skládá z několika editorů, pomocí kterých se dají vytvořit 

počítačové sítě tzv. na míru. Dají se v něm vytvořit různé scénáře, na kterých se potom 

provedou simulace. Také lze nastavit, na co se má simulace zaměřit (nárůst latence v síťovém 

provozu, počet posílaných paketů v síti atd.). Model sítě se vytváří pomocí různých síťových 

objektů, které jsou v OPNETu přítomny v Objektové paletě. Samozřejmě se může stát, že bude 

potřeba nějakého prvku v modelu sítě, který není v paletě obsažen. Pak přichází na řadu další 

editory, které jsou součásti OPNETu, pomocí kterých lze sestavit požadovaný objekt a následně 

jej využívat v aktuální a i budoucích modelech sítí. 

Při modelování sítě je třeba nastavit její chování. Tím je myšleno, jaké služby budou v 

síti využívány. Takové služby je potom třeba blíže specifikovat. Lze vytvořit i vlastní typy 

služeb jejich různými kombinacemi. K tomuto slouží aplikační definice. Pomocí aplikační 

definice se nastaví služby, které budou v síti využívány. Mezi takové služby patří přístupy na 

internet, do databází, přenosy souborů mezi počítači a mnoho dalších.  

Po upřesnění služeb, které budou v síti používány, je třeba definovat průběh dané 

služby. Tím je myšleno, jak dlouho bude služba trvat, jak často se bude opakovat, v jakých 

intervalech a další. Tohoto nastavení se dosahuje pomocí profilové definice. Profilová definice 

specifikuje, v jakém čase a jak dlouho se mají jednotlivé služby v síti používat, kolikrát se mají 

během simulace opakovat a v jakých intervalech. Takto nastavený scénář již lze použít pro 

simulaci. 

Tvorba modelů sítí v OPNETu není limitována víceméně ničím. Pokud se v paletě 

síťových prvků nenachází požadovaný prvek, lze si jej vytvořit pomocí editorů, které jsou 

součástí OPNETu. Po vytvoření požadovaného prvku se navíc v procesním editoru může 

upřesnit chování daného prvku, jak bude přistupovat k paketům, které obdrží. 

 

2.1 Tvorba modelu sítě 

Postup při vytváření modelu požadované sítě a konečného pouštění simulace se dá 

shrnout do čtyř kroků. Na začátku si pomocí Objektové palety namodelujeme síť s danou 

problematikou (například firemní síť, která rozšiřuje intranet o další skupinu počítačů). Po 

vytvoření modelu počítačové sítě se nastaví pomocí statistických sond statistiky, na které se má 

simulace zaměřit (zda zvládne server přidanou zátěž, nebude příliš velká latence,…). Jakmile 

jsou nastaveny sondy pro sběr požadovaných statistik, je model připraven na spuštění simulace.  

Pomocí již zmiňované profilové definice lze nastavit, jak často a v jakých intervalech se 

mají opakovat různé akce v definovaných službách, které jsou nastaveny díky aplikační definici 

(přenosy souborů, zatěžování databáze a jiné). Než spustíme konečnou simulaci, je možné 

vytvořit několik různých variant scénářů simulovaného problému (například vyzkoušet různé 
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typy kabeláže, odlišné síťové prvky). Pomocí scénářů můžeme docílit různých výsledků a 

rozhodnout se pro nejvýhodnější model při eventuální realizaci projektu. Nakonec zbývá 

porovnat výsledky simulace v dané situaci platné pro specifikovaný scénář (ovlivnila nová 

větev intranetu zátěž na server? Vzrostla nějakým významným způsobem latence v rozšířené 

síti?). 

 

2.2 Editory v OPNET Modeleru 

K co nejpřesnější modelaci dané problematiky nám slouží několik Editorů, které jsou 

součástí OPNETu. Pomocí těchto editorů se dá například upřesnit chování síťových objektů, 

použitých pro požadovanou simulaci. Lze blíže specifikovat provoz v simulované síti (dokonce 

lze nahrát i skutečný provoz, který lze odchytit například pomocí programu TCPDUMP a takto 

odchycený provoz použít v simulované síti, například z důvodu bližší analýzy nebo jak by se síť 

zachovala s jinými komponenty a tak dále).  

V dalších odstavcích přiblížím ty, které jsem použil při tvorbě VoIP sítě a modelu IDS 

systému. 

 

2.2.1 Projektový editor 

Za základní editor v OPNETu lze považovat právě Projektový editor, který slouží k 

namodelování celé topologie požadované sítě. Z palety objektů si vybereme požadované prvky 

vyžadované sítě a postupně vytvoříme model naší sítě. Jako podklad na pozadí se dá využít 

zjednodušená mapa světa (pokud jde o větší síť) nebo kancelářský půdorys o požadované 

velikosti.  

Také se v tomto editoru dají vytvářet různé další scénáře s úpravami aktuální sítě a 

nemusí se modelovat celá síť od začátku. Mezi vytvořenými scénáři se dá plynule přepínat a 

určovat, u kterého scénáře se má ukládat výstup po simulaci. Odsud lze plynule přecházet přímo 

do dalších editorů (dá se otevřít přímo uzlový editor, o kterém píšu v kapitole 2.2.2). V tomto 

editoru také nastavujeme přímo statistiky, které potřebujeme během simulace sesbírat. Nastavit 

se dají statistiky týkající se buď globálních hodnot, jako je celkový počet paketů, přenesených 

za dobu simulace, nebo hodnoty přímo na daných prvcích sítě (například počet přijatých paketů 

na zařízení). 

 

2.2.2 Uzlový editor 

Pokud při tvorbě sítě narazíme na problém, kdy nenajdeme požadované zařízení v 

paletě objektů, hodí se právě tento editor. V uzlovém editoru se dá vytvořit zařízení, které 

přesně potřebujeme v síti. V tomto editoru si pomocí jednotlivých modulů vytvoříme model 
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požadovaného zařízení. Po uložení takto vytvořeného modelu zařízení, ho máme k dispozici pro 

budoucí modely sítí. 

 

2.2.3 Editor procesního modelu 

Pokud při vytváření nového zařízení potřebujeme upřesnit chování jednotlivých modulů 

nebo nestačí již uložené typy modulů v OPNETu, přichází na řadu Editor procesního modelu. 

Tento editor slouží k vytváření nebo upřesnění procesů, které se vykonávají v jednotlivých 

modulech daného zařízení.  

Samotný procesní model je prezentován jako konečný stavový automat. V jeho stavech 

je pomocí bloků C nebo C++ kódu naprogramováno chování daného modulu. Vykonávání stavů 

je podmíněno nadefinovanými přechody mezi jednotlivými stavy. V dokumentaci u OPNETu 

lze nalézt seznam jednotlivých procedur, které lze v procesech využít. 
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3 SIP protokol 

Při vytváření modelu VoIP sítě bylo zapotřebí vybrat, jaký signalizační protokol bude v 

síti použit. Podle zadání bakalářské práce jsem zvolil právě SIP protokol, který blíže popisuji v 

následujících odstavcích.  

Signalizační protokol SIP (Session Initiation Protocol) je protokol typu klient-server, 

který se využívá pro signalizaci mezi dvěma a více účastníky v IP telefonii. Telefon, využívající 

protokol SIP, může být v jednu chvíli klient (přijímá hovor) a potom zase server (odchozí 

hovor). Všichni tito účastníci se nazývají User Agents (UA). Podle typu generovaných zpráv se 

dále dělí na UAC (UA clients) a UAS (UA servers). Jak je z překladu patrné, UAC jsou 

účastníci, kteří generují zprávy typu Request a jsou klienty. Naopak UAS jsou účastníci, kteří 

generují zprávy typu Response, čili jsou servery.  

Zprávy, které jsou tímto protokolem generovány, jsou dvojího druhu. Záleží, který 

účastník danou zprávu generuje. Klient generuje zprávy typu Request, naopak server generuje 

zprávy typu Response. 

 

3.1 Request zprávy 

Tyto zprávy jsou generovány ze strany klienta. Následuje výčet těch nejčastějších: 

 INVITE (Žádost o navázání spojeni) 

 BYE (Žádost o ukončení spojení) 

 ACK (Potvrzení na INVITE) 

 REGISTER (Žádost o registraci klienta na registrar serveru) 

 CANCEL (Žádost o zrušení INVITE) 

 OPTIONS (Žádost o zaslání podporovaných funkcí na serveru) 

 INFO (Přenos informací během hovoru) 

 

3.2 Response zprávy 

Tyto zprávy naopak generuje server. Mezi tyto zprávy patří: 

 1xx (Ringing, Queued): Jedná se o informační odpověď, kterou posílá proxy nebo 

redirect server). 

 2xx (OK): Úspěšné provedení žádosti. 

 3xx (Use proxy, Multiple choices): Přesměrování. 

 4xx (Bad request, Forbidden): Chyba způsobená klientem. 

 5xx (Service unavailable, Bad gateway): Chyba způsobená serverem. 

 6xx (Decline, Buy everywhere): Obecná chyba, žádost nemůže být provedena na 

žádném serveru. 
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3.3 Navázání spojení 

Pokud klient zná IP adresu serveru uživatele, kterému se chce dovolat, má možnost mu 

zavolat přímo. 

Častěji se však pro navázání spojení využívají SIP servery (proxy, redirect servery), 

jelikož klient většinou nezná IP adresu serveru, kde se volaný klient nachází. V takovém případě 

naváže klient spojení se SIP serverem, který pomocí lokalizační služby zjistí IP adresu serveru 

volaného. Po navázání spojení se serverem volaného předá SIP server potvrzení o navázání 

spojení volajícímu. 

Úplný tvar adresy je následující (jako povinný údaj slouží hostname - název zařízení): 

 

sip:[username[:heslo]@]hostname[:port][;parametr;parametr…][?hla

vička&hlavička…] 
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4 IDS ve VoIP síti na bázi SIP protokolu 

Nyní přejdeme k praktické části mé bakalářské práce. Podíváme se na můj návrh IDS 

modelu vytvořený v již zmiňovaném Uzlovém editoru. IDS systém odchytává veškerou 

komunikaci v síti při využívání VoIP služby. Aby mohl IDS pracovat správně, musí odchytávat 

veškerý provoz, týkající se služby, kterou má zabezpečit.  

V našem případě je touto službou právě VoIP, která používá pro svou signalizaci 

signalizační protokol SIP. IDS model sleduje pakety, které jsou v síti posílány mezi 

jednotlivými uzly přes rozbočovač, a kontroluje, zda neprobíhá v síti nějaká podezřelá aktivita. 

Po skončení prováděné simulace, jsou do souboru IDS_PROVOZ.csv (příloha K: Zachycené 

pakety pomocí IDS modulu) uloženy všechny zalogované pakety, které přes IDS model prošly. 

 

4.1 Návrh IDS 

Na obrázku 4.1 můžeme vidět navrhnutý model IDS, který jsem použil v této práci. 

Model je složen ze čtyř modulů. Těmi jsou přijímač (hub_rx_0_0), vysílač (hub_tx_0_0), 

kolektor a analýza. Moduly jsou propojeny streamy paketů, které určují směr, jakým jsou 

pakety postupně předávány z modulu na modul. Je vidět, že vše začíná příjmem paketů 

přijímačem, pak jsou pakety předány do kolektoru, odsud jdou do analýzy, kde se poté vrací 

zpět do kolektoru, odkud jsou předány do vysílače a zpět odeslány do sítě. 

 

 

Obrázek 4.1: Návrh IDS 
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Pomocí modulu přijímače jsou odchytávány do IDS modelu všechny přijaté pakety, 

které přes IDS modul procházejí. Přijímač rovnou všechny získané pakety pošle do modulu 

kolektoru. Kolektor drží ve frontě všechny přijaté pakety ze sítě a postupně je předává do 

modulu analýza. V analýze jsou pakety porovnávány s databází pravidel a kontroluje se, zda 

není nalezen nějaký uložený vzor narušení. Pokud ano, je vygenerována výstraha. Pokud nic 

neobjeví, jsou pakety předány zpět do kolektoru, odkud jsou pakety předány do modulu 

vysílače. Ten všechny přijaté pakety pošle opět dál do sítě.  

 

4.2 Průchod paketu IDS uzlem 

Pomocí přijímače je model IDS připojen do modelované sítě a přijímá všechny pakety, 

které přes něj projdou. Přijímač předává všechny pakety, které v síti zachytí do kolektoru. 

Kolektor je nastaven v promiskuitním režimu, díky čemu odchytává veškerý provoz, který se 

přes přijímač dostane do IDS modulu. Kolektor se chová jako zásobník, kde se ukládají 

jednotlivé pakety. Ty jsou postupně předány do modulu Analýza. V tomto modulu se pakety 

porovnají s uživatelem uloženými definovanými pravidly, zda se neodpovídají paketům v 

pravidlech a zda se neschyluje k nějakému narušení. Pokud něco takového identifikuje, 

vygeneruje danou výstrahu a předá informace o narušení další složce zabezpečovacího systému. 

Jestliže je vše v pořádku, pošle paket zpět do kolektoru. Ten ho pošle do vysílače. Vysílač 

nakonec paket pošle zpět do sítě. 
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5 Návrh v OPNET Modeleru 

V této části si ukážeme, jak vypadá model celé VoIP sítě, spustíme simulaci, zda se v 

síti generují pakety a funguje, tak jak má. Popisuji zde, jak jsem postupoval při vytváření 

modelu VoIP sítě. Dále jsou zde přiblížena jednotlivá nastavení všech přítomných síťových 

uzlů, vysvětluji zde nastavení aplikační definice, jaké služby jsou zahrnuty a z jakého důvodu. 

Dále popisuji nastavení profilové definice, díky které se v modelované VoIP síti uskutečňují 

hovory a je nastaven interval opakování této činnosti. 

 

5.1 Topologie sítě 

Pro lepší představu naleznete v příloze A: Topologie sítě topologii vytvořené VoIP sítě. 

Síť se skládá z jednoho serveru, na kterém je nastavena VoIP služba. Dále jsou přidány čtyři IP 

telefony. Ty jsou propojeny pomocí rozbočovače mezi sebou a spojeny se serverem. Nakonec je 

do rozbočovače připojen i můj IDS modul. Všechna zařízení jsou mezi sebou propojena 

100BaseT kabely. Součástí topologie jsou i Aplikační a Profilová definice. Tyto definice blíže 

určují, jaká služba je v síti aktivní a kdy má být během simulace aktivována. V dalších 

odstavcích bude přiblíženo veškeré nastavení v modelu sítě. Nakonec je přiblížen výstup 

provedené simulace. Jsou popsány naměřené statistiky po provedené simulaci a posouzení 

funkce navrhnutého IDS modelu v síti. 

 

5.1.1 Aplikační definice 

Každý model sítě musí mít nastavenu nějakou službu, která je předmětem bližšího 

zkoumání prováděných simulací. Bez nastavené služby se během simulace v počítačové síti nic 

neděje a výstupy simulace by byly prázdné. Proto se k přesnému nadefinování takové služby v 

OPNETu používá Aplikační definice.  

V Aplikační definici je třeba u každého modelu sítě nastavit službu, která bude v síti 

aktivně používána během simulace. V příloze B: Aplikační definice lze vidět nastavení, které je 

použito pro mou VoIP síť. Název aplikace se nastavuje parametrem Name, který se nachází pod 

VoIP_application. Je dobré si názvy služeb napsat výstižně, protože se může stát, že u 

složitějších modelů počítačových sítí bude využito více služeb, ale bude je třeba během 

simulace spouštět postupně a ne všechny dohromady během jedné chvíle. Já jsem si zvolil 

název služby jako VoIP_application.  

Jak lze příloze B: Aplikační definice vidět, ponechal jsem v síti vypnuty definice jako 

například manipulace s databázemi (Database - Off), přenosy souborů pomocí FTP (Ftp - Off) a 

další. Mohl bych tyto služby povolit, ale bylo by to bezpředmětné, protože tato síť se má 

zabývat pouze službou VoIP. Proto byla povolena pouze definice s názvem Hlas (Voice). V této 
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definici se již zadává nastavení potřebné VoIP služby. Tato nastavení lze vidět v příloze B: 

Aplikační definice po pravé straně. 

Pomocí parametrů Silence Length a Talk Spurt Length se může přesněji určit hlasová 

stránka služby. Pro simulaci nemá význam přesněji určovat, jak dlouhé budou odmlky (silence 

length) a mluvená část (talk spurt length) během hovoru. Tudíž jsem ponechal hodnoty ve 

výchozím nastavení. 

Parametr Symbolic Destination Name určuje, komu má volat dané zařízení, které 

využívá tuto aplikační definici. Opět je možné tímto způsobem přesně určit, se kterým 

telefonem se spojí telefon, který bude využívat tuto aplikační definici. Pro účel simulace není 

důležité, přesně určit kdo bude spojen s kým, proto jsem nechal nastavení ve výchozím stavu. U 

výchozího nastavení rozhodne zařízení náhodně, s jakým dalším zařízením se spojí. 

Pro parametr Encoder Scheme se vybere kodek, který má být použit pro zakódování a 

dekódování probíhaného hovoru. Pro simulaci není podstatné, který kodek se zvolí. Nicméně 

jsem zvolil kodek G.711, kvůli nejnižšímu zpoždění při kódování hovoru. Samotné zpoždění se 

nastavuje o pár řádku dále. Přehled kodeků a jejich zpoždění lze vidět na obrázku 5.1 

převzatého webových stránek Cisco [2]. 

                       

Obrázek 5.1: Kodeky a jejich délka zpoždění 

Dalším důležitým parametrem v nastavení služby je Signalizace (Signaling). Tímto 

parametrem se právě určuje signalizační protokol, který bude ve VoIP síti použit. Podle zadání 

jsem zvolil signalizační protokol SIP, o kterém jsem psal v kapitole 3 SIP protokol. 

Nakonec jsem nastavil již zmiňované zpoždění při kompresi a dekompresi hovoru. Toto 

zpoždění u vybraného kodeku G.711 je právě 0.00075 sekund, jak lze vidět na obrázku 5.1. 

 

5.1.2 Profilová definice 

Po Aplikační definici je nutné také nastavit definici Profilovou. Ta slouží k definování, 

kdy se má během simulace spustit daná aplikace, jak dlouho má trvat, kolikrát se má opakovat a 

v jakých intervalech a tak dále. Přesné nastavení vidíme v příloze C: Profilová definice. Profil 
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jsem pojmenoval VoIP_profile (lze vidět nastavené u paramteru Profile Name). Stejně tak platí 

u názvů profilů, jako u názvů aplikačních definic, pojmenovat profil co nejvýstižněji, z důvodu 

jednodušší orientace při více možných profilech, kde se dají určit trvání jednotlivých služeb 

nebo skupin služeb. 

V záložce Applications jsem nastavil mou Aplikační definici VoIP_application, která 

během simulace bude aktivní. Pod ní se nastavuje parametr Start Time Offset (seconds). Tímto 

parametrem se nastavuje, kdy se má aplikace, která je pro daný profil vybrána, spustit. 

Nastaveno mám No Offset, to znamená, že definici mojí VoIP služby, VoIP_application, bude 

aktivní ihned po začátku mého profilu. Jak dlouho bude trvat, se nastavuje dalším parametrem 

Duration (seconds). Tuto hodnotu jsem ponechal ve výchozím stavu (End of Profile), čili do 

konce trvání profilu. To znamená, že služba poběží po celou dobu trvání profilu. 

Nakonec bylo potřeba nastavit, kdy má během simulace začít samotný profil a pokud 

bude trvat kratší dobu, než celá simulace, kdy se má opakovat. Toto nastavení lze vidět u 

položky Start Time (seconds), jejiž hodnota je uniform (100, 110). To znamená, že start profilu 

je nastavený mezi 100 a 110 sekundou od začátku simulace. Délka profilu je nastavena na 50 

sekund (parametr Duration (seconds) - constant (50)). A nakonec pod skupinou Repeatibility 

jsem nastavil, jak se má profil opakovat. Mezera mezi jednotlivými opakováními profilu je 

nastavena na 300 sekund, počet opakování je neomezen a způsob opakování je nastavený na 

hodnotě Seriál, což znamená, že se profil opakuje za sebou. V tomto případě se profil opakuje, 

dokud neskončí simulace. Samotná délka simulace je nastavena na virtuálních třicet minut. 

Samotné nastavení simulace je popsáno níže. 

 

5.1.3 Nastavení serveru 

Po nastavení Aplikační a Profilové definice zbývá nastavit jednotlivé prvky v 

počítačové síti. Začnu nastavením serveru. Nastavení serveru je vidět v příloze D: Nastavení 

serveru. U něj je důležité nastavení Server Address, podle kterého se na dalších zařízeních 

určuje právě adresa požadovaného serveru. Adresu serveru jsem nastavil jednoduše na hodnotu 

server. Tato adresa se později nastavuje u všech účastníku VoIP sítě, aby mezi nimi mohlo 

během simulace dojít k úspěšnému spojení.  

Potom je třeba povolit Proxy Service pod položkou SIP, aby fungovala správně zvolená 

signalizace přes SIP protokol. Maximum hovorů, které mohou být vedeny přes tento server v 

jeden moment, může zůstat bez limitu. Není třeba určovat přesná počet maximálního počtu 

současných hovorů, protože je dáno jíž v profilové definici, že počet hovorů nikdy nebude vyšší 

než dva hovory zároveň. Takový počet hovorů chod serveru během simulace nijak neovlivní. 

   

5.1.4 Nastavení volajících telefonů 

Pak je třeba nastavit jednotlivé telefony. Zvolil jsem telefony číslo jedna a tři jako 

telefony, které budou volat na zbylé dva telefony. Z toho důvodu se liší jejich nastavení. V 
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příloze E: Nastavení volajícího telefonu je ukázka nastavení telefonu číslo jedna, který bude 

během simulace volat dalšímu telefonu. 

Aby telefon mohl začít volat, je třeba u něj použít profil, který určí, kdy se daná 

aplikace na telefonu spustí. K tomu jsem použil můj vytvořený profil VoIP_profile, jak je vidět 

na řádku Profile Name pod skupinou Application: Supported Profiles. Lze také nastavit, se 

kterým zařízením se má telefon spojit pro hovor. To se nastavuje na řádku Application: 

Destination Preferences. Jak je vidět, nechal jsem nastavenou hodnotu ve výchozím stavu, čili 

na None. To znamená, že se telefon spojí s náhodně vybraným telefonem, kde bude nastavena 

služba VoIP. Takto nastavené jsou telefony číslo dva a čtyři.  

Aby došlo k úspěšnému spojení mezi telefony, je třeba nastavit i adresu proxy serveru, 

kde je nastavený SIP protokol. Adresa SIP serveru byla nastavena na hodnotu server, jak 

popisuji v kapitole 5.1.3 Nastavení serveru. Tato hodnota se nachází pod skupinou SIP - SIP 

UAC Parameters - Proxy Server Specification - server. Adresa serveru je nastavena na řádku 

Proxy Server Address.  

Jelikož bude volajícím i telefon číslo tři, platí pro něj totožné nastavení. 

 

5.1.5 Nastavení volaných telefonů 

Nyní se podíváme na nastavení telefonu číslo dva, respektive telefonu číslo čtyři. Tyto 

dva telefony budou během simulace plnit role volaných účastníků. Nastavení se nachází v 

příloze F: Nastavení volaného telefonu. 

U těchto telefonů se nenastavuje profil. Pokud bych ho nastavil, nastaly by během 

simulace chyby. Stalo by se tak, protože by všechny telefony žádaly o spojení s těmi dalšími v 

jednom momentě. Proto by nedošlo k žádnému uskutečněnému hovoru. Kvůli tomu je u těchto 

telefonů třeba nastavit pouze podporovanou službu. Tou je myšlena právě Aplikační definice, 

kterou jsem vytvořil v kapitole 5.1.1 Aplikační definice. 

 V pravé části přílohy F: Nastavení volaného telefonu se nachází okno (Application: 

Supported Services) Table. Zde můžeme vidět nastavení podpory mojí definice VoIP služby s 

názvem VoIP_application. Počet služeb na prvcích není v OPNETu nijak omezen, takže by šlo 

nastavit i více služeb, pokud bych měl nějaké další definované. V tomto případě jsem zůstal 

pouze u služby VoIP. 

Nakonec zbývá povolit u těchto dvou telefonů službu UAC (User Agent Client, jak bylo 

zmíněno v kapitole 3 SIP protokol), aby se s nimi mohly volající telefony spojit. Toto nastavení 

se nachází pod parametry SIP-SIP UAC Parameters-UAC Service. Povolením tohoto nastavení 

zajistíme, že se telefony číslo dva a čtyři budou chovat jako klienti v rámci SIP protokolu a 

dojde ke spojení volajícími účastníky. 

Dále je na telefonech nastavena adresa SIP serveru na hodnotu server pro jistotu 

správné komunikace.   
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5.1.6 Nastavení IDS 

V topologii sítě zbývá nastavit poslední zařízení. Tím je modul IDS systému. Aby IDS 

mohl správně fungovat, je nezbytné odchytávání všech paketů, které v síti prochází. K tomu je 

třeba správně nastavit modul kolektor, který je součástí mnou vytvořeného modelu IDS 

systému. Celé nastavení kolektoru je vidět v příloze G: Nastavení kolektoru. 

Aby byly zachytávány veškeré pakety, které budou mou vytvořenou VoIP sítí 

procházet, bylo důležité povolit u kolektoru promiskuitní režim. Jeho povolení je vidět na řádku 

Promiscuous Mode ve skupině Ethernet. Pokud je tento režim povolen, znamená to, že je 

zalogován veškerý provoz v modelované síti, který prochází přes IDS modul, a tím pádem i přes 

kolektor. 

Dále bylo třeba nastavit, kdy má kolektor v IDS systému zachytávat provoz v síti. Toto 

nastavení se nachází ve skupině pkt_capture_mode. Aby byly odchytnuty všechny pakety, je 

nastaveno spuštění zachytávání na začátek simulace. Toto nastavení se nachází pod parametrem 

Start Time (seconds) a je nastaveno na Start of Simulation (začátek simulace). Po startu 

simulace je veškerý provoz zachytnut, až po konec puštěné simulace, cože je nastaveno 

parametrem Stop Time (seconds), který má hodnotu nastavenu na End of Simulation (konec 

simulace). 

Pod skupinou Filtering Information lze nastavit jen určitý typ paketů, který má být 

zachycen během simulace. Jelikož je v síti aktivní pouze VoIP služba na bázi SIP protokolu, 

stačí, když se budou odchytávat pouze pakety na protokolu TCP. Ve filtru se nachází více 

parametrů, jako je Source IP Address, Destination IP Address, Source Port Number nebo 

Destination Port Number. Těmito parametry lze nastavit filtrování paketů například pouze z 

určitých IP adres (jak zdrojových, tak i cílových) nebo specifických portů (opět lze nastavit jak 

zdrojové, tak i cílové porty). Nastavení filtrování IP adres a portů není třeba, jelikož můj IDS 

systém musí odchytávat veškeré pakety v síti. 

Výstup, kde jsou po simulaci uloženy úspěšně odchytnuté pakety, je třeba upřesnit. 

Posledním parametrem v nastavení kolektoru se upřesňuje název výstupního souboru, kde jsou 

uloženy odchytnuté pakety. Tento soubor jsem pojmenoval jako IDS_PROVOZ. Tento soubor 

je poté uložen podle výchozího nastavení ve složce s projekty, vytvořenými v OPNETu. 
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6 Simulace a její výstupy 

 

Po nastavení všech prvků v síti zbývá nastavit jednotlivé statistické sondy. Díky těmto 

sondám jsou během simulace zachytávány vybrané statistiky. Po ukončení simulace lze ve 

výsledcích vidět vygenerované grafy, pokud je ovšem vše správně nastaveno. Pokud je něco 

špatně, většinou jsou grafy prázdné.  

Pro ověření funkčnosti VoIP sítě je třeba zjistit, jestli se uskutečnily hovory a jestli byly 

v síti přeneseny pakety. Nastavení sond je v příloze H: Sonda pro příchozí a odchozí pakety a v 

příloze I: Sonda pro uskutečněný počet hovorů. Nastavit se dají i další sondy, které budou měřit 

například různá zpoždění paketů nebo místo poslaných a odeslaných paketů je třeba zjistit počet 

odeslaných a přijatých bajtů. 

Po tomto kroku je již vše připraveno na spuštění simulace a prohlédnutí výsledků. Před 

spuštěním simulace zbývá nastavit její délku. Jak vypadá nastavení simulace je vidět v příloze J: 

Nastavení simulace. Hned v prvním řádku je třeba nastavit, jak dlouhá má být doba, která bude 

simulována. Hodnotu jsem nastavil na třicet minut, což je dostatečná doba pro uskutečnění 

několika hovorů a tím pádem i naměření požadovaných statistik a odchycení provozu pomocí 

IDS modulu. Zbývá už pouze pustit simulaci. 

 

6.1.1 Výstupy simulace 

Jakmile skončila simulace, je možné prohlédnout si výsledky, které zachytily mnou 

nastavené sondy z předchozí kapitoly.  

                

Obrázek 5.2: Počet uskutečněných hovorů 

Na obrázku 5.2 vidíme počet hovorů, které byly během simulace uskutečněny. Graf 

přesně odpovídá mnou nastavenému profilu VoIP_profile, který byl popsán v kapitole 5.1.2 
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Profilová definice. První dva hovory se uskutečnily mezi 100 a 110 sekundou od startu 

simulace, jak bylo nastaveno parametrem Start Time (seconds), který určoval, kdy má být 

aktivní služba, která se definovala v aplikační definici, po startu profilu. Hodnota byla nastavena 

právě na 100 až 110 sekundu. Oba hovory trvaly padesát sekund. Tato délka byla nastavena v 

profilu parametrem Duration (seconds), kde se určovalo, jak dlouho bude zvolená služba trvat. 

Nastaveno bylo přesně padesát sekund. Následné mezery mezi dalšími hovory trvaly tři sta 

sekund. Toto bylo nastaveno parametrem Inter-repetition Time (seconds), jehož hodnota je 

nastavena na tři sta sekund. Celá simulace trvala půl hodiny, jak bylo nastaveno v samotném 

nastavení simulace. Hovory byly vždy po dvou. To je způsobeno z důvodu nastavení totožného 

profilu u obou telefonů, jak číslo jedna, tak číslo tři. 

 

                        

Obrázek 5.3: Počet přijatých a odeslaných paketů 

 

Na snímku 5.3 lze vidět v horní části grafu počet všech přijatých paketů v síti. Je vidět, 

že časově odpovídají uskutečněným hovorům a jejich počet se pohybuje v rozsahu od 120 do 

130 paketů za sekundu. Po uskutečněných hovorech se počet přenesených paketů napříč 

modelovanou sítí opět dostane na nulu, jelikož nejsou v síti nastaveny žádné další služby, které 

by byly používány. 

Tomu samému počtu paketů odpovídá i počet všech odeslaných paketů v síti. To je 

způsobeno tím, že síť obsahuje pouze telefony, které volaly mezi sebou, čili nemohl posílat (ani 

přijímat) pakety nikdo jiný (například někdo mimo síť) a jiná služba nebyla v modelované síti 

definována. 
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Zbývá se podívat na výstupní soubor mého IDS modulu a zjistit, zda se správně 

zachytily pakety, vysílané v síti. V příloze K: Zachycené pakety pomocí IDS modulu lze vidět 

jednotlivé pakety, které byly zachyceny během trvání simulace. 

Jelikož IDS model v tuto chvíli nemá nastavena žádná pravidla, podle kterých by 

kontroloval možnou hrozbu z narušení, ukládá do souboru momentálně všechny pakety, které 

přes něj projdou. Vidíme jednotlivé TCP pakety (pamatujme na definované filtrování TCP 

paketů) od začátku simulace až do jejího konce. Většinou se jedná o navazování spojení se 

serverem a následné spojení mezi účastníky hovorů. Samotné pakety, týkající se jednotlivých 

hovorů, zde odchyceny nejsou. To je způsobeno právě použitým filtrem, kdy se odchytávají 

pouze pakety na protokolu TCP. Hovory jsou již uskutečňovány pod protokolem UDP. 

 



 

Závěr 

- 31 - 

 

Závěr  

V dnešní době, kdy je například na serverech uložené čím dál větší množství 

choulostivých dat, je třeba kvalitně zabezpečit přístup do počítačové sítě. V zabezpečovacím 

systému působí IDS systém jako alarm. Sám o sobě nijak útoku nezabrání, ale předá informace 

dalším částem zabezpečení. 

Navrhl jsem funkční VoIP síť, používající pro signalizaci SIP protokol. Ověřil jsem její 

funkčnost pomocí simulace. Z výstupu se mi potvrdilo, že mezi telefony proběhly úspěšně 

hovory a IDS úspěšně zachytilo všechny TCP pakety.  

Cílem bakalářské práce bylo navržení IDS systému tak, aby se dal využít i později při 

dalších možných simulacích, prováděných pomocí OPNET Modeleru. Samotný IDS uzel musel 

být celý navrhnut v programu OPNET Modeler. Za pomoci uzlového editoru byl složen IDS 

modul, který se nyní dá využít jako běžná součást výbavy OPNET Modeleru. 

Mnou vytvořený IDS systém má základní funkci, a sice monitoruje veškerý provoz v 

síti, ve které je použit. Celý svůj výstup potom IDS systém ukládá do výstupního souboru, kde 

si lze prohlédnout veškeré zachycené pakety. V IDS lze také nastavit filtr. Filtr zajistí, že se 

zachytí do výstupního souboru jen dané typy paketů, specifikované právě tímto filtrem. Takto 

vytvořené IDS slouží jako základ pro vytvoření dalších určitých typů IDS systémů, které mají 

fungovat v přesněji zadaných typech sítí. Pro jejich správnou funkci je do budoucna třeba 

definovat pravidla a vzorce, podle kterých bude IDS systém generovat upozornění na různé 

možné útoky v závislosti na typu sítě, kde je IDS systém použit. 

 

 



 

 

 

 

 

XXXII 

 

Použitá literatura 

[1] Snort.org. Snort.org [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: 

https://www.snort.org/downloads 

[2] Understanding Codecs: Complexity, Hardware Support, MOS, and Negotiation 

- Cisco. Www.cisco.com [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/14069-codec-

complexity.html#mos 

[3] Intrusion Detection Systems (IDS) Part I - (network intrusions; attack 

symptoms; IDS tasks; and IDS architecture). Www.windowsecurity.com 

[online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: 

http://www.windowsecurity.com/articles-

tutorials/intrusion_detection/Intrusion_Detection_Systems_IDS_Part_I__netwo

rk_intrusions_attack_symptoms_IDS_tasks_and_IDS_architecture.html 

[4] SETHI, Adarshpal S a Vasil Y HNATYSHIN. The practical OPNET user guide 

for computer network simulation. Boca Raton: CRC Press, c2013, xxiii, 503 s. 

ISBN 978-1-4398-1205-1. 

[5] ENDORF, Carl F, Eugene SCHULTZ a Jim MELLANDER. Detekce a 

prevence počítačového útoku. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 355 s. ISBN 80-247-

1035-8. 

[6] SIGNALIZACE SIP. 2006. SIGNALIZACE SIP [online]. [cit. 2015-05-06]. 

Dostupné z: http://www.ip-telefon.cz/data/downld/57.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.snort.org/downloads
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/14069-codec-complexity.html#mos
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/14069-codec-complexity.html#mos
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/intrusion_detection/Intrusion_Detection_Systems_IDS_Part_I__network_intrusions_attack_symptoms_IDS_tasks_and_IDS_architecture.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/intrusion_detection/Intrusion_Detection_Systems_IDS_Part_I__network_intrusions_attack_symptoms_IDS_tasks_and_IDS_architecture.html
http://www.windowsecurity.com/articles-tutorials/intrusion_detection/Intrusion_Detection_Systems_IDS_Part_I__network_intrusions_attack_symptoms_IDS_tasks_and_IDS_architecture.html
http://www.ip-telefon.cz/data/downld/57.pdf


 

 

 

 

 

XXXIII 

 

Seznam příloh 

Příloha A: Topologie sítě ................................................................................................. xxxiv 

Příloha B: Aplikační definice ........................................................................................... xxxv 

Příloha C: Profilová definice ........................................................................................... xxxvi 

Příloha D: Nastavení serveru .......................................................................................... xxxvii 

Příloha E: Nastavení volajícího telefonu ....................................................................... xxxviii 

Příloha F:     Nastavení volaného telefonu .......................................................................... xxxix 

Příloha G: Nastavení kolektoru .............................................................................................. xl 

Příloha H: Sonda pro příchozí a odchozí pakety .................................................................. xli 

Příloha I:     Sonda pro uskutečněný počet hovorů ................................................................. xlii 

Příloha J:     Nastavení simulace ............................................................................................ xliii 

Příloha K: Zachycené pakety pomocí IDS modulu ............................................................ xliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XXXIV 

 

Příloha A:   Topologie sítě 

 

 



 

 

 

 

 

XXXV 

 

Příloha B:   Aplikační definice 

 



 

 

 

 

 

XXXVI 

 

Příloha C:   Profilová definice 

 



 

 

 

 

 

XXXVII 

 

Příloha D:   Nastavení serveru 

 



 

 

 

 

 

XXXVIII 

 

Příloha E:   Nastavení volajícího telefonu 

 



 

 

 

 

 

XXXIX 

 

Příloha F:   Nastavení volaného telefonu 

 



 

 

 

 

 

XL 

 

Příloha G:   Nastavení kolektoru 

 



 

 

 

 

 

XLI 

 

Příloha H:   Sonda pro příchozí a odchozí pakety 

 



 

 

 

 

 

XLII 

 

Příloha I:   Sonda pro uskutečněný počet hovorů 

 



 

 

 

 

 

XLIII 

 

Příloha J:   Nastavení simulace 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XLIV 

 

Příloha K:   Zachycené pakety pomocí IDS modulu      

                    


