
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Oponenti: Ing. Pavel Nevlud
Téma: Paketový filtr v prostředí Linux
Verze ZP: 1
Student: Bc. Michal Czyž, DiS.

1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce se věnuje problematice stavového firewallu a návazně penetračnímu testování
systému. Diplomant nejdříve navrhl politiku stavového firewallu, na který simuloval tři vybrané
útoky. Po vyhodnocení útoků, diplomat navrhl nové pravidla stavového firewallu, které následně
vyhodnotil.

Diplomant k vyhodnocení chování počítačové sítě využil protokolu SNMP pro správu sítě a nástroj
CACTI pro vykreslování grafů vybraných parametrů.

Diplomová práce odpovídá magisterskému stupni studia a zadaní bylo splněno.
2. Aktivita studenta během řešení.

Diplomant pracoval samostatně, postup řešení průběžně se mnou konzultoval.
Diplomat byl na konzultace vždy řádně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl se mnou
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant svou práci založil na Linuxu a jako stavový firewall využil Netfilter s nástrojem iptables.
Nejdříve provedl výchozí nastavení stavového firewallu. Pro testování si vybral tři typické útoky na
server, které byly generovány z prostředí Kali Linux. Tyto útoky vyhodnotil na základě správy sítě
formou grafů. K vykreslení grafů v reálném čase využil protokol SNMP a navazující nástroj CACTI.

Na základě grafů, diplomant vyvozuje závěry a navrhuje nové pravidla do stavového firewallu, tak
aby eliminovali útok a server nebyl úplně vyřazen z provozu. Účinnost nových pravidel prezentuje
opět formou grafů, kde je jednoznačně vidět pokles sledovaných parametrů.

Diplomant své práci prokázal znalosti z oblasti správy sítí, firewallu, operačního systému Linux,
virtualizace, skriptování, penetračního testování a etiky hackingu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce bude sloužit jako studijní materiál.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní literatura odpovídá tématu a úrovni diplomové práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomat ve své práci prokázal nejen znalost sestavení stavového firewallu ale i znalost správy sítě
pomocí protokolu SNMP a následně nástroje CACTI. Tento nástroj slouží k vykreslování grafů
vybraných parametrů systému, které se získávají právě přes protokol SNMP.

Diplomat dále prokázal znalost skriptování v Linuxu, kdy všechny nastavení stavového firewallu a
vykreslování grafů je prováděno skripty.

Diplomant zohlednil základní etiku útoků na počítačové systémy. Všechny pokusy či ukázky
prováděl zásadně ve své vlastní izolované simulační síti. Plně si uvědomil, že seznámení se s útoky
principem jejich generování nesmí ohrozit skutečnou infrastrukturu počítačové sítě.



Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Ve své práci jste zmínil o etickém hackingu. Prosím vysvětlete jeho základní zásady a důsledky.

Ve své práci jste využil protokol SNMP a návazně nástroj CACTI. Prosím objasněte způsob využití
protokolu SNMP a nástroje CACTI.
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