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Abstrakt  

Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnost v počítačových sítích. Jedná se o práci, která 

se skládá z porovnání dostupných technologií využívaných k sítové bezpečnosti a ze souhrnu 

služeb nabízených UTM zařízením, které dodala firma Astaro, jenž se na poli bezpečnostních 

technologií v rámci sítí vyskytuje již řadu let. V poslední fázi je popsán způsob vypracování 

laboratorní úlohy jejímž cílem je seznámit studenty (potencionální administrátory) s úskalím 

návrhu počítačové sítě a zároveň s bezpečnostními prvky jenž by měla každá sít obsahovat.  
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Abstract 
 
This thesis is fucus to security whitch have to be done in computer network. Such work, which 

consists of a comparison of available technologies used for network security and summary of 

services offered by UTM device that was supplied by Astaro, which is the field of security 

technologies on networks occurs over many years. Last stage describes how the development of 

laboratory tasks designed to familiarize students (potential administrators) with the uncertainties 

of design and computer network along with security features that every network should include. 
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Seznam použitých zkratek 

DMZ - demilitarizovaní zóna port firewallu 

FTP - (File Transport protocol)určen pro přenos souboru  

HA - (High avaliability) záložní port na firewallu 

HTTPS  - (Hypertext Transfer Protocol Secure) nadstavba síťového protokolu http, která 

umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před 

odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje ověřit identitu protistrany, přičemž přenášená 

data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS a standardní port na straně serveru je 443. 

IDS - (Instrusion Detection Systém) zařízení nebo aplikace, která monitoruje síťové nebo 

systémové škodlivé aktivity a porušení pravidel a podává o takovémto chování hlášení na 

monitorovací stanici. 

ICMP - (Internet kontrol Message Protocol) používá se pro odesílání chybových zpráv, nebo 

z důvodu ověření dostupnosti 

IM – (Instant Messaging) textová forma real – time komunikace mezi dvěma a více počítači. 

IP - (Internet protokol) datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. 

LAN – (Local Area Network) počítačová síť, která pokrývá malé geografické území 

(domácnosti, malé firmy). 

NAT - (Network Address Translation) překlad  síťových adres – způsob úpravy síťového 

provozu přes router přepisem výchozí a/nebo cílové IP adresy, často i změnu čísla TCP/UDP 

portu u průchozích IP paketů. 

OSI - model který rozděluje vzájemnou komunikaci mezi počítači do sedmi souvisejících 

vrstev. Je popsán v ISO 7498. 

PPTP - (Point to point tuneling protocol) je způsob realizace Virtuální privátní sítě (VPN).  

RFC – (request for coments) žádost o komentáře 

TCP – (Transmision Control Protocol) dává záruky na datagramy, které přenáší mezi počítači v 

síti 

UDP – (User Datagram Protocol) nedává záruky na datagramy, které přenáší mezi počítači v síti 



  
 
 
UTM – (Unified Threat Management) zabezpečuje sít  

VLAN – (Virtual LAN)  virtuální počítačová síť,  

WAN – (Wide Area Network) Počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (síť, 

která překračuje hranice města, regionu nebo státu). Nejznámější WAN síť je Internet. 
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1.Úvod 
 

S rozvojem internetu a možností jenž lze pomocí této služby využívat vzrůstají i nároky, 

které jsou kladeny na ochranu privátních dat před jejich zneužitím. V současnosti můžeme 

vybírat ze široké škály různých typů zařízení jež jsou na trhu k dispozici. Tyto prvky jsou 

rozděleny do skupin dle způsobu ochrany, kterou poskytují. Z mnoha produktů na trhu si 

můžeme vybrat dle výrobce, ceny a v neposlední řadě i druhu zabezpečení.  

První kapitola popisuje teoretické poznatky ohledně zabezpečení sítí, prvky a zařízení 

které se k tomuto účelu v praxi využívají. Součástí druhé kapitoly je detailní popis parametrů 

UTM zařízení Astaro Security gateway. Závěrečná kapitola obsahuje návrh, realizaci a 

praktické řešení laboratorní úlohy.  
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2.Typy zabezpečení  

Každý systém je napadnutelný a stoprocentní zabezpečení není možné, protože takový 

systém by nebyl pro práci použitelný. Proto je úroveň zabezpečení vždy kompromis mezi 

funkčností a bezpečností. Ale nechat počítač nebo celou síť úplně nezabezpečenou znamená 

totéž, jako byste nechali otevřený byt nebo kancelář a kdokoliv si je mohl celé prohledat a vzít 

si co chce. Proto je zabezpečení vždy nutné a nezbytné. 

 

Bezpečnostní prvky používaných operačních systémů 

Jednotlivé OS používají dle typu rozdílné úrovně zabezpečení. V současnosti 

nejpoužívanějším komerčním OS je Windows XP, který se nachází na trhu v okleštěných 

podobách, které jsou využívány pro domácí použití. Ve variantě Open Source se nabízí OS 

Linux. Jedná se o solidní systém s komunikačními prvky a možnostmi zabezpečení. Svou úlohu 

také představují serverové systémy a jejich možnost síťové správy. 

 

2.1 Propojení vnitřní a veřejné sítě 

Routery  

Řeší na hardwarové úrovni zabezpečení komunikace na rozhraní jednotlivých sítí, jedná 

se v podstatě o jednoúčelové počítače. V této oblasti je v podstatě světovou jedničkou firma 

Cisco. Velmi důležité je správné nastavení těchto zařízení. 

Servery 

Mohou řešit programově to co routery, ale s nižší výkonností a zabezpečením. Pro 

menší sítě mohou postačovat.  

Proxy 

Program který umožňuje pracovním stanicím v lokální síti přistupovat k informacím 

z internetu i bez nutnosti používání veřejných IP adres. Postačuje jedna IP adresa pro celou 

podnikovou síť. Požadavky jednotlivých stanic se předávají z vnitřní sítě na proxy server, který 

je svým jménem odešle do internetu. Došlé odpovědi předává do vnitřní sítě stanici, která 
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požadavek odeslala. Navíc proxy server funguje jako vyrovnávací paměť (cache), kdy se již 

vytřízené odkazy ukládají na server a při opakovaných požadavcích na též informace (i z jiných 

stanic) se rychleji zodpoví pomocí uložených dat. Tímto způsobem je celá vnitřní síť při 

pohledu z veřejného internetu skryta a přístupný je pouze hraniční server s proxy. Pomocí 

firewallu a proxy lze spolehlivě zabránit útokům zvenčí.  

 

2.2 Komunikace prostřednictvím veřejné sítě 

Při přenosu dat prostřednictvím veřejného Internetu je možné tuto komunikaci 

odposlouchávat. Takto získané informace mohou být zneužity a mohou případně posloužit i pro 

útok proti vaší síti. Proto je nutné zajistit, aby citlivá data (například jména účtů a hesla) 

veřejným internetem buď vůbec nebyla přenášena, nebo využívat pouze zabezpečených kanálů. 

Protokol HTTPS  

Na rozdíl od běžného protokolu http jsou v tomto případě všechny údaje přenášeny 

v zakódované podobě. Pro přenos je používán protokol SSL (Secure Societ Layer). Tím je 

prakticky téměř znemožněno jejich odposlouchávání. Proto pokud po vás bude vyžadováno 

přihlášení v internetovém prohlížeči, tak pouze v HTTPS jde o bezpečné přihlášení.  

PPTP  

Jedná se o Point to Point Tuneling  protokol obr. 2.1, tento způsob využívají některé 

aplikace pro zabezpečení komunikace. Nejprve se naváže spojení s cílem a ustaví se spojení 

(tunel), přes který se potom přenáší data. Po ukončení přenosu se tunel  zruší. 

 

Obr.2.1 point to point tuneling protokol 
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VPN  

Virtual Private Network se využívá pro spojení jednotlivých lokálních sítí jedné 

organizace pomocí spojů přes veřejný internet. Umožňuje bezpečnou komunikaci v celé firmě 

jako v lokální síti, i když jednotlivé části jsou geograficky vzdáleny a přitom je zajištěna její 

bezpečnost.  

 

2.3 Firewall 

Jedná se o síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování provozu mezi sítěmi s 

různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní 

bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla 

historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP) a zdrojový a 

cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se 

opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně 

prvky IDS.  

Při výběru firewallů používaných v domácnostech lze na Internetu nalézt hned několik, 

většinou je výrobci nabízejí zdarma jako „odlehčenou“ variantu svých dalších produktů, a 

můžete je využít pro osobní potřebu, tj. domácí použití. Uživatelé poohlížející se po tom 

správném firewallu pro firemní počítače pak musí lovit ve vodách komplexnějších komerčních 

řešení. 

Co uživatel může od popisovaných produktů vlastně očekávat? V drtivé většině plní 

funkci více či méně propracovaného filtrování paketů, díky kterému lze omezit jak příchozí, tak 

odchozí komunikaci nastavením rozličných pravidel. Jedná se o nejdůležitější vlastnost 

osobních firewallů a nejjednodušší pravidlo vypadá asi takto: "Aplikaci X povol TCP i UDP 

obousměrnou komunikaci na portech 25, 110 a 143, jinak se zeptej uživatele." Tím, že se 

firewall ptá uživatele, jak má s kterým spojením naložit, dochází k budování sady pravidel 

bezpečného připojení. Není těžké uhodnout, že správná pravidla jsou alfou a omegou nastavení 

osobního firewallu, protože přílišná restrikce může zamezit přístupu k některým službám. 
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Jak již bylo nastíněno výše, osobní firewally nalézají uplatnění zpravidla v 

domácnostech uživatelů rozličné počítačové gramotnosti. Protože se tím pádem nejedná o 

produkt zaměřený na úzkou cílovou skupinu, měl by nabízet funkce pro všechny – jednoduchou 

obsluhu a intuitivní nastavení pravidel pro uživatele nepříliš znalé, pokročilou skupinu pak 

uspokojí detailním nastavením portů, protokolů, důvěryhodných počítačů apod. V tomto směru 

hraje nemalou roli také nápověda, která by kromě popisu nastavení měla přiblížit i 

technologické pozadí firewallů. 

UTM 

Samotný firewall již dávno nestačí k ochraně vaší firemní sítě před hackery. Novým 

trendem v oblasti bezpečnosti jsou zařízení UTM (Unified Threat Management) zajišťující tzv. 

unifikované zabezpečení sítě. Jediné UTM zařízení Vám kromě funkce firewallu zajistí celou 

řadu dalších bezpečnostních funkcí jako systém detekce narušení (IDS), antivir, antispam, VPN, 

filtrování obsahu, vyvažování zátěže a reportování. 

 

Firewally se během svého vývoje řadily zhruba do následujících kategorií: 

Paketové filtry:  

Nejjednodušší a nejstarší forma firewallování, která spočívá v tom, že pravidla přesně 

uvádějí, z jaké adresy a portu na jakou adresu a port může být doručen procházející paket, tj. 

kontrola se provádí na třetí a čtvrté vrstvě modelu síťové komunikace OSI.  

Výhodou tohoto řešení je vysoká rychlost zpracování, proto se ještě i dnes používají na 

místech, kde není potřebná přesnost nebo důkladnější analýza procházejících dat, ale spíš jde o 

vysokorychlostní přenosy velkých množství dat. 

Nevýhodou je nízká úroveň kontroly procházejících spojení, která zejména u 

složitějších protokolů (např.FTP, video/audio streaming, RPC apod.) nejen nedostačuje ke 

kontrole vlastního spojení, ale pro umožnění takového spojení vyžaduje otevřít i porty a směry 

spojení, které mohou být využity jinými protokoly, než bezpečnostní správce zamýšlel povolit. 

 

 



2.Typy zabezpečení                                                                                                                     6 
 
 
Aplikační brány:  

Jen o málo později, než jednoduché paketové filtry, byly postaveny firewally, které na 

rozdíl od paketových filtrů zcela oddělily sítě, mezi které byly postaveny. Říká se jim většinou 

Aplikační brány, někdy také Proxy firewally. Veškerá komunikace přes aplikační bránu probíhá 

formou dvou spojení – klient (iniciátor spojení) se připojí na aplikační bránu (proxy), ta příchozí 

spojení zpracuje a na základě požadavku klienta otevře nové spojení k serveru, kde klientem je 

aplikační brána. Data, která aplikační brána dostane od serveru, pak zase v původním spojení 

předá klientovi. Kontrola se provádí na sedmé (aplikační) vrstvě síťového modelu OSI (proto se 

těmto firewallům říká aplikační brány). 

Jedním vedlejším efektem použití aplikační brány je, že server nevidí zdrojovou adresu 

klienta, který je původcem požadavku, ale jako zdroj požadavku je uvedena vnější adresa 

aplikační brány. Aplikační brány díky tomu automaticky působí jako nástroje pro překlad adres 

(NAT), nicméně tuto funkcionalitu má i většina paketových filtrů. 

Výhodou tohoto řešení je poměrně vysoké zabezpečení známých protokolů. 

Nevýhodou je zejména vysoká náročnost na použitý HW – aplikační brány jsou 

schopny zpracovat mnohonásobně nižší množství spojení a rychlosti, než paketové filtry a mají 

mnohem vyšší latenci. Každý protokol vyžaduje napsání specializované proxy, nebo využití tzv. 

generické proxy, která ale není o nic bezpečnější, než využití paketového filtru. Většina 

aplikačních bran proto uměla kontrolovat jen několik málo protokolů (obyčejně kolem deseti). 

Původní aplikační brány navíc vyžadovaly, aby klient uměl s aplikační branou komunikovat a 

neuměly dost dobře chránit svůj vlastní operační systém; tyto nedostatky se postupně 

odstraňovaly, ale po nástupu stavových paketových filtrů se vývoj většiny aplikačních bran 

postupně zastavil a ty přeživší se dnes používají už jen ve velmi specializovaných nasazeních. 

 

Stavové paketové filtry: 

Provádějí kontrolu stejně jako jednoduché paketové filtry, navíc si však ukládají 

informace o povolených spojeních, které pak mohou využít při rozhodování, zda procházející 

pakety patří do již povoleného spojení a mohou být propuštěny, nebo zda musí znovu projít 

rozhodovacím procesem. To má dvě výhody – jednak se tak urychluje zpracování paketů již 
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povolených spojení, jednak lze v pravidlech pro firewall uvádět jen směr navázání spojení a 

firewall bude samostatně schopen povolit i odpovědní pakety a u známých protokolů i další 

spojení, která daný protokol používá. Například pro FTP tedy stačí nastavit pravidlo, ve kterém 

povolíte klientu připojení na server pomocí FTP a protože se jedná o známý protokol, firewall 

sám povolí navázání řídícího spojení z klienta na port 21 serveru, odpovědi z portu 21 serveru 

na klientem použitý zdrojový port a po příkazu, který vyžaduje přenos dat, povolí navázání 

datového spojení z portu 20 serveru na klienta na port, který si klient se serverem dohodli v 

rámci řídícího spojení a pochopitelně i odpovědní pakety z klienta zpět na port 20 serveru. 

Zásadním vylepšením je i možnost vytváření tzv. virtuálního stavu spojení pro bez stavové 

protokoly, jako např. UDP a ICMP. 

K největším výhodám stavových paketových filtrů patří jejich vysoká rychlost, poměrně 

slušná úroveň zabezpečení a ve srovnání s výše zmíněnými aplikačními branami a 

jednoduchými paketovými filtry řádově mnohonásobně snazší konfigurace – a díky 

zjednodušení konfigurace i nižší pravděpodobnost chybného nastavení pravidel obsluhou. 

Nevýhodou je obecně nižší bezpečnost, než poskytují aplikační brány. 

 

Stavové paketové filtry s kontrolou protokolů a IDS 

Moderní stavové paketové filtry kromě informací o stavu spojení a schopnosti 

dynamicky otevírat porty pro různá řídící a datová spojení složitějších známých protokolů 

implementují něco, co se v marketingové terminologii různých společností nazývá nejčastěji 

Deep Inspection nebo Application Intelligence. Znamená to, že firewally jsou schopny 

kontrolovat procházející spojení až na úroveň korektnosti procházejících dat známých protokolů 

i aplikací. Mohou tak například zakázat průchod http spojení, v němž objeví indikátory, že se 

nejedná o požadavek na WWW server, ale tunelování jiného protokolu, což často využívají 

klienti P2P sítí (ICQ, apod.), nebo když data v hlavičce e-mailu nesplňují požadavky RFC. 

Nejnověji se do firewallů integrují tzv. in-line IDS (Intrusion Detection Systems – 

systémy pro detekci útoků). Tyto systémy pracují podobně jako antiviry a pomocí databáze 

signatur a heuristické analýzy jsou schopny odhalit vzorce útoků i ve zdánlivě nesouvisejících 

pokusech o spojení, např. skenování adresového rozsahu, rozsahu portů, známé signatury útoků 

uvnitř povolených spojení apod. 
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Výhodou těchto systémů je vysoká úroveň bezpečnosti kontroly procházejících 

protokolů při zachování relativně snadné konfigurace, poměrně vysoká rychlost kontroly ve 

srovnání s aplikačními branami, nicméně je znát významné zpomalení (zhruba o třetinu až 

polovinu) proti stavovým paketovým filtrům. 

Nevýhodou je zejména to, že z hlediska bezpečnosti designu je základním pravidlem 

bezpečnosti udržovat systémy co nejjednodušší a nejmenší. Tyto typy firewallů integrují 

obrovské množství funkcionality a zvyšují tak pravděpodobnost, že v některé části jejich kódu 

bude zneužitelná chyba, která povede ke kompromitování celého systému. Více informací o 

těchto možnostech naleznete v literatuře č.2. 

2.4 Firewall v akci 

 Na obr.2.2 je znázorněna funkce firewallu v tomto případě, tak jako ve většině případů 

jsou použity dva porty (vnější a vnitřní). Než popíšu daný obrázek je nutné si nejprve uvědomit, 

jakým způsobem je dané zařízení připojeno. Nejpoužívanějšími porty jsou ethernetové, 

v současnosti nejpoužívanější rozhraní pro připojení k síťovým technologiím. Prakticky je 

zařízení zapojeno následujícím způsobem. Vnější rozhraní tzv. WAN port slouží k připojení do 

venkovní sítě tedy internetu, zatímco vnitřní rozhraní je rozhraním, jenž slouží k napojení 

vnitřní sítě.   

 

Obr. 2.2 Princip činnosti firewallu  
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1. Klient, například z notebooku otevře webový prohlížeč a požaduje zobrazení  

stránky ze serveru www.prace.cz. Klient tento požadavek odešle na firewall. 

2. Firewall zjistí, že daný požadavek pochází od klienta a že směřuje na server 

www.prace.cz. 

a) Tento požadavek si firewall poznamená a dále bude očekávat, že odpovědí 

budou pocházet ze stejného serveru. 

b) Do tabulky stavu relací se ve firewallu zapíše značka označující dané spojení.  

c) Spolu se značkou si firewall zaznamenal pro tuto konverzaci i metriku.  

3. Nyní z webového serveru www.prace.cz přijdou data do firewallu.  

4. Firewall se podívá do tabulky stavu relací a zkontroluje, jestli se zde zapsaná 

metrika shoduje s odchozím spojením. Pokud se veškeré uložené informace o 

spojení shodují s přijatou odpovědí, povolí firewall průchod síťovému provozu.  

 

Pro stavové paketové filtry platí následující důležité vlastnosti. Pokud si firewall 

udržuje kontext stavu příchozího i odchozího  spojení, nepodaří se hackerovi, tak snadno dostat 

do sítě pomocí podvržení paketu, jestliže se totiž hacker pokusí poslat do sítě nějaké pakety a 

firewall zjistí, že k nim nemá zapsané žádné informace o stavu spojení (nebo že se tyto 

informace neshodují), relaciokamžitě ukončí a zpravidla také zaznamená do protokolu.  

Mnohé firewally ověřují právoplatnost paketů jen podle jejich zdrojové IP adresy. Tuto 

zdrojovou adresu však může útočník podvrhnout a vést tak útok s falšovanou adresou. Pokud se 

firewall bude mylně domnívat, že pakety pocházejí z důvěryhodného zdroje, může je pustit do 

vnitřní sítě (pokud jim ovšem nestojí v cestě další pravidla). Proto je nutné k danému 

spojení připojit značku a zaznamenat metriku. 

Implementace firewallu 

 Při výběru bezpečnostních prvků v síti je nejprve nutné si uvědomit, co od něj 

očekáváme a kdo všechno jej bude využívat.  
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• osobní firewall tento typ má obvykle podobu speciálního softwaru, který chrání jediný 

osobní počítač, do něj se také nainstaluje. S osobními firewally se nejčastěji setkáme na 

domácích počítačích s širokopásmovým připojením k internetu, případně u vzdáleých 

zaměstnanců. Instalace takovýchto programů na PC je rozumná věc  

• integrovaný firewall “vše v jednom” S těmito firewally pracují obvykle uživatelé, kteří 

jsou do sítě připojení pomocí jednoho zařízení, které zároveň plní funkci routeru, 

přepínače nebo přístupového bodu. U těchto zařízení je třeba ověřit danou funkci a 

nespoléhat se na všechny informace dodávané výrobcem. 

• firewally podnikové úrovně jedná se o zařízení, které jsou určeny pro velké organizace 

s větším množstvím uživatelů, mají proto bohatší množinu funkcí i možností – typicky 

s větším množstvím síťových portů a paměti. Za normálních okolností se firewall 

připojuje do místa, kde je vnitřní síť připojena k internetu. Ve velkých organizacích se 

často zapojují mezi různé části (úrovně v síti) vyžadující odlišnou úroveň ochrany, ale 

většina firewallů pouze monitoruje provoz mezi vnitřní a veřejnou sítí.  

Důležitou součástí firewalu jako prvku je jeho vybavení. Mezi důležité části patří tzv. DMZ 

(demilitarizovaná zóna).  

2.5 Demilitarizovaná zóna  

Tento pojem ve vojenství označuje  vymezené nárazníkové pásmo mezi dvěma 

znepřátelenými stranami.  

Připojování webových poštovních a FTP serverů k veřejnému internetu může být 

nebezpečné a někdy je zkrátka a dobře zcela nevhodné. Pokud má firma samostatný web, 

provozovaný společně s poštovními servery, může do sítě zapojit firewall se dvěma základními 

rozhraními (vnější a vnitřní) a vytvořit v něm tzv. překladová pravidla, která přesměrují provoz 

do správných serverů vnitřní, privátní sítě. Na první pohled se toto řešení může zdát zcela 

neškodné, ale pokud se dostaneme do spárů šikovnému hackerovi, stane se z něj doslova 

katastrofa. Stejná myšlenka už ale naštěstí napadla i jiné inteligentní odborníky, kteří si řekli: 

„Dobře, tak to firewalu „píchneme“ ještě jedno rozhraní a budeme mu říkat demilitarizovaná 

zóna.” Třetí rozhraní ve standardním firewallu celou situaci jednak usnadňuje, jednak také 

zvyšuje bezpečnost provozu serverů a služeb dostupných z Internetu (jako je WWW, e-mail 



2.Typy zabezpečení                                                                                                                     11 
 
 
atd.). Přímé odesílání dat z interní sítě je zásadní chyba. A chyba je to natolik závažná, že se 

můžeme jen divit každé organizaci, která o tomto řešení byť jen uvažuje.  

Demilitarizovaná zóna je rozhraní, umístěné mezi důvěryhodným segmentem sítě 

(neboli naší firemní sítí) a nedůvěryhodným segmentem sítě (tedy internetem). Tímto obě sítě 

fyzicky izoluje a propojuje je jen na základě množiny jistých pravidel, definovaných ve 

firewallu. Toto fyzické oddělení demilitarizované zóny je velice důležité, protože z Internetu je 

možné přistupovat jen k serverům DMZ, nikoli přímo do vnitřní sítě. Celou topologii vidíme na 

obr. 2.5. 

 

 

Obr. 2.3 Schéma firewalu s DMZ 

 

 

Ještě před firewallem může být na hranicí mezi sítí internetu a na interní sítí použit tzv. 

hranový směrovač.Hrdlo sítě představuje místo, kterým musí projít veškerý síťový provoz. 

V této pozici je router zároveň kriticky zranitelným místem, s nímž stojí a padá celá sít. 
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Hranový router v roli hrdla sítě vede k zvýšení bezpečnosti, protože omezuje datové toky mezi 

vnitřní sítí a internetem (případně jinou vnitřní sítí).  

Protože úspěšnou implementací sítové bezpečnosti musíme nejprve správně pochopit co 

se v síti děje. Na základě těchto vědomostí můžeme rozhodnout, jakými prostředky budeme 

filtrovat síťové aktivity a identifikovat nežádoucí operace. V rámci omezujících podmínek je 

samozřejmě nutné povolit jen správně přípustné služby. Hrdlo v síti znamená ovšem v síti jen 

bezpečnost základní, jednoduchou úroveň kontroly, další monitorování musíme přesně doladit 

pomocí inteligentních filtrů, jako jsou například proxy servery a stavové firewally.  

Význam hranového směrovače v roli hrdla spočívá v tom, že snadno zabraňuje 

v přístupu ke konkrétním zařízením a aplikacím, a to bez nepříznivého vlivu na výkonnosti sítě. 

Tuto vyšší bezpečnost sítě zpravidla zajišťují standardní a rozšířené seznamy, které sledují 

provoz na vrstvách 2, 3 a 4 referenčního modelu OSI. Množství dat, které musí tento firewall 

prozkoumat je tím větší čím vyšší je vrstva na níž se provádí kontrola dat. Z toho vyplývají i 

vyšší nároky na zařízení nutné k monitorování těchto událostí. Díky přístupovým seznamům má 

konstruktér sítě nad paketem, který prochází přes směrovač, dosti velký stupeň kontroly a velké 

možnosti filtrování. Na obr 2.4 je uvedeno umístění směrovače v roli hrdla sítě.  

 

Obrázek 2.4 Schéma s hranovým směrovačem 
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Omezení smerovačů hrdla sítě 

Směrovače v hrdle sítě jsou rozhodně užitečným zařízením a sami jsme viděli, že 

dokáží přispět k ochraně sítě, na druhé straně jsou opět jen jednou z mnoha částí celého řešení a 

většinou umí zastavit jen „skriptové amatéry.“ Útočník který má větší zkušenosti, si rychle 

spočítá, že sít není důkladně chráněná.  

Hrdlové směrovače s obyčejným IOS (Internetwork Operating System) nedokáží 

kontrolovat vyšší vrstvy referenčního modelu OSI (tedy 5 až 7 vrstvu). Vyspělejší verze mají 

například mechanizmus sítově orientovaného rozpoznávání aplikací NBAR (Network Based 

Application Recognition), který ve směrovači umožňuje detekovat a zablokovat řadu známých 

červů. Směrovače v hrdle sítě nedokáží uspokojivě řešit problémy s bezpečností protokolů a 

aplikací, na tomto místě nejde nijak zjistit podvržení komunikačních spojení. Nakonec routery 

umístěné v hrdle sítě bez rozsáhlejšího upgrade neznají stavovou inspekci paketů.  

I přes tyto nedostatky jsou tato zařízení používanou a nedílnou součástí podnikové sítě, 

slouží pro implementaci obecných zásad přístupu k síti a jejím službám (ty stanovují k čemu 

smí uživatel přistupovat v síti Internetu). Hlavním důvodem jeho využití je sledování paketů. U 

určitého typu směrovačů je využit mechanismus CBAC (Context-based access control), jedná se 

o nástroj pro stavovou inspekci paketů, který rozšiřuje činnosti filtrování ve směrovači až do 

sedmé vrstvy OSI modelu a to pomocí přístupových seznamů CBAC. Tento mechanismus 

spočívá v sledování datových toků mezi hostiteli opačných stran firewallu a provádí tak 

stavovou inspekci paketů.  
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3.Astaro 

Pomocí tohoto zařízení lze zabezpečit vnitřní síť pomocí uplatnění pravidel 

definovaných v „network security, web security, mail security, a centrálního managementu”. 

Toto zařízení se vyskytuje na trhu v mnoha variantách a provedeních s více či méně 

obohacenými dovednostmi.  

 

Obr. 3.1 firewall Astaro security gateway 120 
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3.1 Vybavení 

Astraro network security nabízí plně integrované vlastnosti jako je konfigurovatelný 

firewall obsahující protekční systém, možnost zamítnutí služby, přesměrování provozu a 

konfigurace NAT. Jedná se o firewall pomocí nějž lze zajistit filtrování na základě služby, typu 

paketů a obsahu. Tento typ nabízí: 

Hard drive: 80 GB 

10/100 Ethernet Ports 4 

USB ports 2 

COM port 1 

VGA port 

Port ETH 0 – pro připojení interní sítě 

Port ETH 1 – pro připojení k internetu 

Port ETH 2 – pro připojení serverů k DMZ zóně 

Port ETH 4 – pro připojení zálohy 

 

3.2 Funkce 

Z dalších funkcí využitých při rozprostření poboček firmy na různých místech je služba 

VPN. Jedná se o spojení přes zabezpečený tunel jehož konfigurace je intuitivní a snáze 

nastavitelná. Pokud potřebují pracovníci dané společnosti mít přístup do interní sítě z „terénu” 

určitě  využijí možnost vzdáleného přístupu skrz IPSec tunel. 

Konfigurovatelná šířka pásma zabezpečí přístup k internetu pro určitou skupinu 

uživatelů. Tato služba je vhodná pro upřednostnění provozu do potřebných míst a až dojde 

k uvolnění šířky pásma bude služba dostupná také pro ostatní uživatele. Při správě firewallu lze 

nastavit v uživatelském portálu přístup pro množství administrátorů s různými privilegii.  

Astaro mail security  zabezpečuje filtrování emailu na základě nechtěné pošty jako jsou 

spam virusy a další nechtěné nabídky obtěžující při denních rutinních záležitostech. Pomocí této 
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aplikace, jsou škodlivé zprávy odstraněny. Antispam a další nechtěné maily přináší risk 

v podobě bezpečnostního rizika a ztrátu času při editování a promazávání příchozí pošty. 

Zprávy obsahující citlivé informace je možno zašifrovat, opatřit „bezpečnostní nálepkou” a před 

odesláním a přijetím veškeré e-mailové korespondence ověřit veškeré informace antivirovou 

ochranou. Pokud by došlo ke zjištění infikovaného provozu je daný provoz zablokován. Astaro 

web security nabízí tak jak již z názvu vyplývá prevenci proti nechtěnému webovému provozu 

obsahující škodlivé (nechtěné) informace jenž by mohly narušit bezpečnostní politiku interní 

sítě. Souborem pravidel lze zakázat domény, které jsou svým obsahem nevhodné pro uživatele 

za firewallem. 

Jedná se o firewall, který nejde uplatnění v menší síti s dvaceti až třiceti uživateli. 

V následující části mé diplomové práce popisuji laboratorní úlohu, která bude využita v rámci 

některého z předmětů vyučujícího se na katedře. Tato laboratorní úloha je složena z dílčích 

částí, jenž obsahují vytvoření dané sítě, adresaci jednotlivých prvků a následného zprovoznění 

topologie na níž jsou aplikovaní pravidla a politiky UTM zařízení dodané firmou Astaro.  
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4.Praktická část 

Osnova laboratorní úlohy: 

 zapojit sítovou topologii dle zadání 

 konfigurace sítových prvků 

 vytvořit pravidla pro jednotlivé podsítě 

 

4.1 Zadání:  

Zapojte topologii dle schématu. Pro adresaci jednotlivých sítí použijte adresní rozsah 

192.168.10.0/24. Velikost jednotlivých podsítí volte tak, aby jste spotřebovali co nejméně IP 

adres, krom rozsahu IP pro firewall, ten ponechte nezměněn. Sít musí být dostupná pro 14 

managerů, 62 zaměstnanců, 10 hostů a dva administrátory. Uplatněte pravidla pro jednotlivé 

podsítě a následně povolení komunikace skrz firewall.  

 

Seznam pravidel : 

 

Administrátor se dostane všude do sítě.  

Vedeni společnosti má povolenou jakoukoliv operaci v síti, a záznamy se nebudou uchovávat 

Zaměstnanci a uživatelé se nedostanou do sítě managerů, ale naopak ano.     

Zaměstnanci nemohou využívat IM (Instant Messaging), mohou prohlížet webové stránky, 

emailového klienta 

Zaměstnanci mohou prohlížet pouze stránky spojené s ekonomikou a financemi  

Stahovaná aplikace s příponou exe, bat, doc a pdf bude zkoumána antivirovou ochranou 

Pristup na firewall pouze ze sítě zaměstnanců 

Budeme simulovat provoz do vnitřní sítě (hacker), administrátor jej musí zachytit a podniknout 

patřičné kroky k zamezení tohoto přístupu.  
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4.2 Schéma sítě 

 

Obr. 4.1 Schéma sítě 
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Adresace rozhraní: 

 

Sítová adresa / 
maska 

Počet hostů v 
podsítí 

Počet 
volných 
adres 

Číslo 
VLAN 

Název sítě 

192.168.10.0 /25 62 64 20 Zaměstnanci 
192.168.10.128 /27 14 16 10 Vedení spol. 
192.168.10.160./28 10 4 30 Návštěvníci 
192.168.10.176 /29 2 6 40 Administrátoři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitého zařízení:  

Firewall Astaro Security Gateway 110/120 

Router 2801 2xFastEthernet, 4xSerial, VIC2-2FXS, WIC-1ADSL 

Switch 1 - 4 - 2960 24+2xFastEthernet 

 

 

Firewall adresace 
Fa 0/0 192.168.0.1 /24 
Fa 0/1 158.196.142.64 /26 

Switch 1 mód portu 
Fa 0/1-4 trunk mode 
Fa 0/5-6 access mode 

Switch 2 mód portu 
Fa 0/1 trunk mode 

Fa 0/2-15 access mode 

Switch 3 mód portu 
Fa 0/1 trunk mode 

Fa0/2-63 access mode 

Router adresace 
Fa 0/0 192.168.0.2 /24 

Fa 0/1.10 192.168.10.129 /27 
Fa 0/1.20 192.168.10.1 /25 
Fa 0/1.30 192.168.10.161 /28 
Fa 0/1.40 192.168.10.177 /29 

Switch 4 mód portu 
Fa 0/1 trunk mode 

Fa 0/2-11 access mode 
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4.3 Zásady pro vypracování 

Adresace 

Před tím než danou topologii zapojím je nutné si ujasnit jak velký zvolím rozsah adres 

pro jednotlivé podsítě. Nejvýhodnější bude si dané sítě seřadit sestupně od sítě s největším 

počtem uživatelů. Vytvořit si přehlednou tabulku, kde budou vyobrazeny jednotlivé rozsahy. 

Bývá dobrým a přehledným zvykem, že první možná adresa z příslušného rozsahu se použije 

jako adresa rozhraní, jenž plní funkci výchozí brány. 

Zapojení 

Nejprve je nutné zapojit sít dle zadání. Pro propojení dvou switch – switch, switch – PC 

a switch – router použijeme přímý kabel. Spojení router – firewall bude třeba použít křížený 

kabel. Zapojíme jednotlivé prvky pomocí příslušných kabelů do předem určených portů.  Pro 

konfiguraci zařízení použijeme konsolový kabel zapojený do stejnojmenného portu jednotlivých 

zařízení. Switch 1 je zde použit jako hlavní s možností využití volných portů do budoucna pro 

další pobočky. 

Nastavení Eth. rozhraní na PC 

 Manuelně nastavit adresu z příslušné VLAN a výchozí bránu zadat vhodnou adresu 

z výše uvedené tabulky. V DNS záznamu se odkazujeme na adresu firewallu. Ten obsahuje 

záznam o tom kam směrovat pakety.   

Nastavení přepínače 

 V síti máme použity čtyři switche. Při konfiguraci budeme postupovat ve všech čtyřech 

případech obdobně. Zařízení musíme konfigurovat přes konzolový port. Po přihlášení, 

editujeme konfigurační režim v němž budeme provádět jednotlivé příkazy. Nejprve si jednotlivé 

switche pojmenujeme tak, abychom se mohli snadno v topologii orientovat. Poté na každém 

switchi vytvoříme jednotlivé virtuální sítě (VLAN‘s), pokročilí uživatelé mohou použít VTP 

protokol, popřípadě jej nastudovat na webu společnosti Cisco. Tyto hodnoty je nutné zadávat 

obezřetně a dodržovat velká malá písmena. Jednotlivé VLAN přiřadíme k jednotlivým portům 

dle zadání. Na portech, kde jsou připojeny počítače musíme definovat mód ve kterém budou 

operovat, v tomto případě to bude přístupový mód (access mode) a přiřadit příslušné rozsahy IP 

adres. Na portech, které propojují switch se switchem popřípadě switch a router budou 
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jednotlivé porty v módu trunk. Tento mód umožňuje, aby jedním fyzickým spojením procházely 

rámce náležící různým virtuálním sítím označené pomocí tagu. Na spojích jenž operují v módu 

trunk je nutno specifikovat, jaké číslo VLAN může spojením procházet (viz seznam pravidel 

komunikace). Nastavení tohoto zařízení je vyobrazeno níže. V tzv „enable” modu možno 

zkoumat pomocí příkazu show jednotlivá nastavení. Jelikož však prozatím nemáme nic 

nastaveno , tento příkaz přeskočíme a přejdeme ke konfiguraci terminálu. V této fázi definujeme 

jednotlivé VLANy a módy portů nichž se budou vyskytovat.  

Detailní nastavení switche je uvedeno zde. 

Switch>enable  
Switch#configure terminal  
Switch(config)#hostname SW1 
SW1(config)#line console 0 
SW1(config-line)#logging synchronous  
SW1(config)#no ip domain lookup  
SW1(config)#vlan 10 
SW1(config-vlan)#name vedeni 
SW1(config-vlan)#exit 
SW1(config)#vlan 20 
SW1(config-vlan)#name zamestnanci 
SW1(config)#vlan 30  
SW1(config-vlan)#name navstevnici 
SW1(config-vlan)#exit 
SW1(config)#int range fastEthernet 0/1 - fastEthernet 0/4      //zvolení portu (range - rozsah) 
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk    //mod portu 
SW1(config-if-range)#no shutdown     //povolení portu 
SW1(config-if-range)#exit     //návrat do konfigurač.režimu 
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/5 - fastEthernet 0/6  
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 40  //pristupovy mod pro vlan 40 
SW1(config-if-range)#exit 
SW1(config)#interface fastEthernet 0/4 
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30,40  //specifikování přiřazené vlan 
SW1(config-if)#exit 
SW1(config)#interface fastEthernet 0/3 
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,40 
SW1(config-if)#exit 
SW1(config)#interface fastEthernet 0/2 
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,40 
SW1(config-if)#exit 
 
 
 
 

Konfigurace společná pro 
SW1-SW4, zbylá část je 
informativní, je třeba ji 

nakonfigurovat na každém 
switchi individuálně 
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Nastavení směrovače 

 Router musí obsahovat minimálně dva ethernetové porty. Portu jenž je propojený 

s firewallem přiřadíme příslušnou adresu. Druhý port budeme muset rozdělit na virtuální porty. 

Počet těchto portů je závislý na počtu využitých VLAN v našem případě se jedná o celkový 

počet čtyři. Toto je třeba vytvořit z důvodu, že máme čtyři odlišné sítě, ale fyzické spojení jen 

jedno. Při této konfiguraci jsou zapotřebí upřesnit specifické vlastnosti pro rozpoznání 

jednotlivých rámců. Mezi tyto vlastnosti patří, nastavení zapouzdření rámců (standard 802.1q) a 

určení defaultní brány pro danou VLAN.   

Když máme hotovo otestujeme konektivitu v rámci námi vytvořené sítě. Jednotlivé PC 

by měly být dosažitelné pomocí icmp zpráv (ping). Krom těch, které jsou selektovány. Tento 

test by měl být úspěšný. V případě neúspěchu zkontrolujte adresaci, módy jednotlivých portů, 

vlany povolené na trunkových spojích.  

Při zobrazení routovací tabulky vidíme, že jsou v ní zobrazeny pouze cesty k přímo 

připojeným sítím. Z důvodu potřeby komunikace ven do sítě internet je nutné přidat do 

routovací tabulky cestu směrem do této sítě. Jelikož se jedná o poměrně jednoduchou síť bude 

nejjednodušší  konfigurace pomocí statického směrování. Jedná se o to že všechny adresní cíle, 

které daný router nebude znát, nasměruje na příslušný port.  

Detailní nastavení routeru je uvedeno zde. 

Router>enable 
Router#conf terminal 
Router(config)#no ip domain lookup      
Router(config)#line con 0 
Router(config-line)#logging synchronous    //odřádkování v konfiguraci 
Router(config-line)#exit 
Router(config)#interface fastEthernet 0/0 
Router(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#exit 
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10   //otevření virtuálního portu  
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10   //označení paketu k VLAN 
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.224 //ip addresa 
Router(config-subif)#no shutdown 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.20 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.128 
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Router(config-subif)#no sh 
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#interface fastEthernet  0/1.30 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.161 255.255.255.240 
Router(config-subif)#no shutdown  
Router(config-subif)#exit 
Router(config)#int fastEthernet 0/1.40 
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.177 255.255.255.248 
Router(config-subif)#no sh 
Router(config-subif)#exit  
Router(config)#int fastEthernet 0/1 
Router(config-if)#no sh 
Router>exit 
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1    
 
Nastavení firewallu  

 Daný firewall je nutné nejprve propojit port eth0 s PC – pomocí něj budeme provádět 

konfiguraci. Toto nastavení provedeme pomocí webového rozhraní. Rozsah IP adres je 

ponechán v původním stavu. Adresa firewalu (https://192.168.0.1:4444/) pro adresu PC 

můžeme použít adresní rozsah 192.168.0.2-254. V této fázi se již stačí přihlásit pomocí 

uživatelského jména a hesla. (admin/kat454). Po připojení UTM zařízení k internetu je nutné 

přiřadit IP adresu k WAN portu. Toto lze provádět manuálně popř. nechat DHCP server přiřadit 

jednotlivé adresy.  V poli NETWORK – INTERFACES vybereme možnosti nové rozhraní, kde 

nastavíme příslušné adresy do jednotlivých kolonek, tak jak je uvedeno obr. 4.2 
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Obr.4.2 Nastavení rozhraní na firewallu 

 

  DNS záznamy uvedeme v poli se stejným názvem pod záložkou Forwarders. V záložce 

Global upřesníme pro které uživatele popřípadě sítě povolíme překlad adres (tedy konektivitu 

do venkovní sítě).  Pokud bychom tento záznam neuvedli, tak bychom nebyli schopni 

z konkrétní sítě zajistit konektivitu k internetu, neboť NAT nemá záznam o vnitřní síti. Situace 

je naznačena na obr. 4.3. 
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Obr.4.3 Nastavení DNS 

 

Pokud otestujeme konektivitu v tomto bode, tak dospějeme k závěru, že nejsme schopni 

připojit koncové stanice k internetu. Toto je způsobeno tím, že daný firewall neví kde má 

směrovat pakety tázající se na DNS server a zároveň pakety putující do interní sítě.  

V poli NETWORK je nutno buďto nakonfigurovat směrovací protokol. Z dostupných 

protokolů se nabízí OSPF, ale jelikož se jedná o malou síť postačí nakonfigurovat statické cesty. 

Toto pravidlo specifikujeme v poli ROUTING, které obsahuje položku přidat nový statický 

záznam a definovat tak cestu k interním sítím. Toto provedeme pomocí tzv. „interface route” 

(cesta přes rozhraní). Směrování na DNS server provedeme obdobně, ale využijeme možnost 

tzv. „gateway route”, je možné využít i v druhém případě „interface route“ ale z důvodu 

procvičení volím tuto možnost..  
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Obr.4.4 Směrovací tabulka 

 

V této fázi jsme schopni zajistit konektivitu všech interních podsítí k internetu. 

V dalších krocích nastavíme pravidla provozu a omezení pro dané uživatele. Pravidla která 

můžeme pomocí dodaného HW realizovat jsou takzvané paketové filtry v poli NETWORK 

SECURITY – PACKET FILTER,  kde nastavíme pravidla pro skupinu/jednotlivce a uplatníme 

daný protokol. V log listu jsou zaznamenány pakety, které jsme omezili nebo povolili, je ovšem 

nutno odškrtnout zaznamenávání paketu v log listu.  

 

 

Obr.4.5 Packet filter rule 
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Pro omezení webových služeb využijeme záložky WEB SECURITY. V počátku je 

nutné přiřadit (sitě, uživatelské stanice), tak aby aplikace věděla kterých sítí se týká definované 

omezení, tak jak je zobrazeno v příloze. Kde je možno krom omezení webového provozu 

definovat přístup na internetu k určitým sítím/uživatelům. Definovat antivirovou ochranu, 

blokovat vyhledávání daných tipů stránek. Seznam filtrovaného a povoleného obsahu provozu 

zobrazím pomocí log listu. V záložce „content filtr“ zamezím zobrazení nežádoucího obsahu 

v globále (nemusím definovat přímo URL). Příklad takovéhoto filtrování je zobrazen na 

následujícím obr.4.6.  

 

 

Obr. 4.6 Zobrazení log listu firewallu 

 

 Jak je naznačeno, červeně jsou zobrazeny pakety jenž jsou na základě pravidla 

zahozeny a zeleně pakety jenž jsou propuštěny. Z obrazku je patrné že se jedná o komunikaci 

jednoho PC s interní adresou 192.168.0.2. V úvodu jsou povoleny všechny 4 služby mezi které 

patří IM, POP3. Od času 21:56:02 je zakázán provoz IM pod (portem 5190), http (port 80). 

Jediné povolené spojení patrné z tohoto zápisu je spojení odpovídající portu 110 aplikace POP3, 

tedy emailového klienta. Je také patrno, že víme na základě, kterého pravidla se provedly 

jednotlivé akce. 
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Ověření činnosti:  

Pro testování správně nastavených parametrů swtchů a routerů použijeme v enable 

režimu příkaz show ?. na místo otazníku napíšeme daný parametr nabízený z výběru možností. 

U firewallu nám k ověření funkčnosti poslouží již dříve zmíněný log list. Nyní jsme úspěšně 

nastavili firemní síť, ovšem provoz v této síti je nutné nadále bedlivě sledovat a střežit 

propouštěný obsah.  

Z důvodu nutnosti generovat do sítě škodlivý provoz je nutno topologii doplnit o HUB 

umístěný mezi firewallem a ISP, tak jak je tomu naznačeno na obr. 4.7. 

 

Obr. 4.7 Schéma s útočníkem 



4.Praktická část                                                                                                                            29 
 
 

Útočník připojený k firewallu se bude pokoušet pomocí generátoru provozu směrovat 

pakety do interní sítě. Úkolem administrátora je zjistit a zabránit těmto akcím. Uživatelské 

rozhraní tohoto generátoru je vyobrazeno na obr. 4.8. Díky programu Packeth můžu vysílat 

ethernetové pakety do sítě IPv4 i IPv6, ICMP, IGMP, TCP, UDP pakety, definovat zpoždění 

mezi nimi. 

 

 

Obr. 4.8 Generátor sítového provozu 
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5.Zhodnocení firewallu: 

UTM Astaro je vhodné pro menší síť s 20 – 30 uživateli. Po prostudování materiálů 

nutných pro konfiguraci jsem musel nejprve daný prvek zaregistrovat a nechat si vygenerovat 

licenci. Tato licence je nutná k uvolnění dostupných možností, které lze s daným firewallem 

provozovat. V základní verzi licence pro domácí použití je možné připojit 10 uživatelů, přičemž 

pro filtrování provozu lze použít pouze packet filtering tedy omezení na třetí vrstvě OSI 

modelu. Po zakoupení licence, která je dle mého názoru pro nekomerční využití, jelikož se 

jedná o zařízení používané k laboratorní úloze hodně nadsazená. 

Na druhou stranu, jsem byl velice spokojen s přehledným webovým rozhraním, kde se 

dají konfigurovat služby téměř intuitivně z pohledu administrátora. Při odzkoušení funkčnosti a 

řešení problému s nastavením jsem byl nadmíru spokojen s úrovní technické podpory a stránek 

“How to”, které pocházejí z „dílny” spole4nosti Astaro. 
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6.Závěr:  

Tato práce poslouží budoucím studentům, jako výukový materiál. V úvodu jsou 

popsány dostupné ochrany software operačních systémů pro ochranu cílových uživatelských 

stanic. Ve zbylé části se zaměřuji na možnost filtrování provozu procházejícího firewallem. 

Jsou zde zmíněny technologie využívané v dřívějších dobách až po možnosti využívané 

v současnosti. Tyto informace jsem doplnil o služby jenž je možné realizovat pomocí UTM 

zařízením od firmy Astaro. V závěrečné části jsem se zaměřil na tvorbu sítě. Pro tento účel jsem 

nastudoval materiály pro obsluhu zařízení firmy Cisco dostupné v laboratoři, vytvořil topologii 

na kterou poté uplatnil pravidla pomocí firewallu dodaného výše uvedenou společností. Nejprve 

jsem zapojil topologii dle zadání a vytvořil vhodnou adresaci, tak abych využil co nejmenší 

adresní prostor. Po úspěšné konfiguraci vytvoření pravidel v síti pomocí omezení provozu na 

jednotlivých fyzických spojeních jsem pokračoval v konfiguraci firewallu. Nejprve jsem musel 

danému prvku nastavit jednotlivá rozhraní, DNS servery (dle ISP) a překlad adres (NAT), poté 

nastavit pravidla pro provoz do venkovní sítě. Po úspěšné konfiguraci vytvořit pomocí 

generátoru provozu provoz, který bude situován do interní sítě a administrátor bude muset tento 

provoz zachytit a vytvořit patřičná opatření pro zamezení tohoto provozu 
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Příloha č. 1 – Dashboard 

Toto je úvodní obrazovka po zalogování na firewall. Z toho screenu je patrné hned po spuštění 

webového rozhraní jaká aplikace v současné době využívána.  
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Příloha č. 2 – Globální nastavení web security 
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Příloha č. 3 – Nastavení omezení (web filtering) 

 


