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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce se zabývá DoS útoky v IP telefonii, obsahuje jak analytickou tak i implementační
část doplněnou o experimenty porovnávající dopady jednotlivých DoS útoků. Náročnost odpovídá
diplomové práci a diplomant se zapojil do studentského projektu řešeného na FEI v oblasti IP
telefonie. Zadání bylo splněno v plném rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant pracoval samostatně, byl aktivní a jednotlivé kroky průběžně konzultoval.

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

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Jádro diplomové práce vidím v návrhu, realizaci a nakonec v porovnání efektivity vybraných DoS
útoků. Z výsledků je patrné chování systému bez aktivního protiopatření a s obranou postavenou na
SSI (Snort, SnortSam, IPtables). Velmi účinný útok byl proveden nástrojem juno a to i v případě
použití SSI, kdy se dokonce jako zničující ukázal býti samotný Snort, který ve snaze aplikovat
protiopatření, extrémně čerpal procesorový výkon. Po zhodnocení útoků student prezentuje
doporučenou topologii pro praktické nasazení. Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce potvrzuje stávající poznatky a představuje víceméně klasickou cestu řešení obrany před DoS
útoky. Zajímavá je prezentace porovnání účinnosti DoS útoků, realizované  řešení je funkční, dobře
zdokumentované a práce tak může být zajímavým zdrojem informací pro praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny považuji za vhodné.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce realizuje funkční řešení před DoS útoky v IP telefonii, experimenty s různými DoS
nástroji vypovídají o jejich účinnosti a diplomant exaktně zdůvodňuje příčiny jejich dopadů.
Zvládnutí práce vyžadovalo slušné znalosti z oblasti sítí, IP telefonie a prostředí Linuxu. Vyjadřuji
spokojenost jak s výstupy práce, tak s přístupem diplomanta a práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
V IMS systémech je nepostradatelným prvkem SBC (Session Border Controller). Jaké základní
funkce plní SBC, co může splnit s Vámi navrženým SSI a jak byste řešení rozšířil či modifikoval,
pokud byste měl SBC realizovat ?
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