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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem detekčního systému pro bezpečnostní mezery 

serverů umístěných v rozsáhle síti. Na základě výstupů detekčního systému jsou navržena 

pravidla vyhodnocování dat výstupů ze skeneru. Po vyhodnocení jednotlivých slabin je 

navrhnuta kompletní metodika nápravy zjištěných bezpečnostních mezer na serveru. 
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Abstract 

This Master’s thesis deals with proposal of server security gap detection system placed into 

wide network. On the base of detection system ouput there are rules for scanner data 

evaluation. After detecting specific security vulnerabilities is created methodology for fixing 

security gaps onto servers. 
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ÚVOD 

V posledních letech v důsledku rapidních změn IT technologií, které jsou cílené zejména na 

co nejrychlejší progres a vývoj se nevěnuje dostatečná pozornost, bezpečnostnímu tématu. 

Na světe jsou miliony zařízení přístupných z internetu a nikdo moc nepomyslel na otázku 

bezpečnosti. Nejedná se však pouze o zařízení koncová, opomíjené jsou i serverová zařízení. 

Právě v případě serverů se bezpečnostní mezery a tím jejich zranitelnost, může projevit jako 

fatální pro provozující organizaci. Ať už se jedná o ukradení citlivých dat, jejich poškození, 

či využití procesního výkonu serveru pro skenování sítě, bruteforce prolomení hesel, či přímo 

k denial of service útokům. 

Právě problémy související se zabezpečením serverů je možné vidět všude kolem nás. Zprávy 

o masivních útocích na DNS resolvery googlu, nefukčnost služeb pro celou střední Ameriku 

a podobné případy, kterým se organizace provozující tyto služby, nemají jak bránit. Každý 

by měl začít od svého serverového řešení a uživatelských stanic v jeho síti. Pokud by si každý 

zabezpečoval svoje serverové služby stejně, jako si zamykáme vlastní bydlení nebo 

automobily, mohli bychom útoky alespoň do určité míry minimalizovat. Pravděpodobnost, 

že je úplně vymýtíme je však mizivá. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je zavedení metodiky alespoň základní kontroly serverového 

řešení pomocí skeneru portů a jejím následným vyhodnocením. Také bude vytvořen návod, 

pomocí kterého následně odhalené zranitelnosti systému zvládne zabezpečit i laik se základní 

znalostí IT. 

V rámci tohoto řešení bude naprogramován základní skript, pomocí kterého budou scanny 

provázet. Skript bude optimalizován pro použití kdekoliv. To znamená, že nebude pevně 

nastaven na předem dané prostředí. Vstupem skriptu budou jednotlivé IP adresy, případně 

celé rozsahy, které si budeme moci dle potřeby upravovat. 

Poté je třeba provést optimalizaci skriptu takovým způsobem, aby byl schopný zvládnout 

velké množství rozsahů a minimalizovat čas potřebný na takový plošný scan. 

Data výstupu ze scriptu by měla být uchována v takové podobě, aby byla jednoduše čitelná, 

importovatelná do programů a dalo se v nich jednoduše vyhledávat.  

Pro účely provozu skriptu bude nutné vytvořit speciální server, na kterém obě služby poběží. 

Server by měl být ideálně umístěn mimo síť ve které budou serverová řešení testována, aby 

byl simulován charakter provozu z internetu. Server jako takový musí být velmi dobře 

zabezpečen, a to z důvodu uchovávání výstupů jednotlivých testů. Tyto výsledky mohou být 

považovány za citlivé informace. V úvahu připadá i zavedení druhého serveru do interní sítě 

pro potřeby kontroly zevnitř, takže navrhnuté řešení musí být jednoduše přenositelné. 

Postupy pro zabezpečení jednotlivých zjištěných bezpečnostních slabin budou rozepsány 

vždy typově na jednotlivé služby. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE   

V této kapitole se budu zabývat technologiemi, které jsou stěžejní pro zpracování praktické 

části této práce.   

1.1 ROZDĚLENÍ SÍTÍ  

„Kritérií, podle nichž můžeme sítě dělit, je více. Mezi hlavní patří klasifikace sítí podle 

rozlehlosti. (2, s. 10)  

1.1.1 SÍTĚ LAN  

Jedná se o sítě, které jsou omezeny na lokální místo. Většinou se jedná o jednu budovu, 

případně podlaží, či místnost. Zajišťuje sdílení lokálních zdrojů a propojení lokálních 

koncových zařízení (2, s. 10).   

1.1.2 SÍTĚ WAN   

Jsou to velmi rozlehlé sítě, které se skládají z více vzájemně propojených sítí LAN. Mohou 

dosahovat až celosvětových měřítek. Nejznámější takovou celosvětovou sítí je Internet (2, s. 

10). 

 

1.2 REFERENČNÍ MODEL ISO/OSI  

Veškerá komunikace po síti by měla být standardizovaná, protože pokud by jedno zařízení 

vysílalo podle nějakých pravidel a druhé přijímalo podle jiných, nemohla by tato komunikace 

nikdy být úspěšná. Za tímto účelem byl definován referenční model ISO/OSI, který rozděluje 

síťovou komunikaci do sedmi vrstev a definuje, jakým způsobem tyto vrstvy fungují v 

procesu výměny dat (3, s. 60-62).   
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Tabulka č. 1:Vrstvy referenčního modelu ISO/OSI (Zdroj: 4, s. 7) 

7. Aplikační vrstva Skládá se z aplikačních programů, které používají síť 

6. Prezentační vrstva  Standardizuje prezentaci dat pro aplikace.  

5. Relační vrstva  Řídí relace mezi aplikacemi.  

4. Transportní vrstva  Poskytuje koncovou chybovou detekci a její nápravu.  

3. Síťová vrstva  Spravuje spojení přes síť pro vyšší vrstvy.  

2. Linková vrstva  Poskytuje doručení dat, přes fyzickou vrstvu.  

1. Fyzická vrstva  Definuje fyzikální vlastnosti síťového média.  

 

1.2.1 FYZICKÁ VRSTVA  

Fyzická vrstva je nejnižší vrstvou modelu ISO/OSI. Jejím úkolem je pouze přenášet bity z 

jednoho uzlu do druhého. Tato vrstva se nestará o to, co je to za médium, ani o nějakou režii 

přenosu. Touto problematikou se zabývají vrstvy nad ní (3, s. 62; 5, s. 25).  

1.2.2 LINKOVÁ VRSTVA  

Linková vrstva slouží pro přenos dat mezi zdrojem a cílem, ale s omezením na lokální síť. 

Základní jednotkou přenosu dat na linkové vrstvě je datový rámec. Linková vrstva předává 

rámec směrem dolů vrstvě fyzické, která jej po bitech odvysílá dále. Při příjmu dat fyzická 

vrstva předává data směrem nahoru vrstvě linkové, která přijaté rámce zpracovává (3, s. 344-

347).  

1.2.3 SÍŤOVÁ VRSTVA  

Síťová vrstva slouží k přenosu paketů z jednoho hostitele na druhého. Transportní vrstva 

předá směrem dolů vrstvě síťové segment a cílovou adresu, na kterou mají být data doručena. 

Segment je zabalen do paketu. Síťová vrstva poté zodpovídá za dodání paketu síťové vrstvě 

protějšího zařízení. Adresování je prováděno pomocí globálních adres, nebo IP adres (3, s. 

248-251). 

 

Internet protocol 

V dnešní době se využívají dvě verze tohoto protokolu. IPv4 a IPv6. Pro zjednodušení se 

zaměříme na popis jen IPv4. Internet protokol přenáší data mezi hosty formou packetu. 
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Každý packet je doručen na adresu, která je uvedena v jeho hlavičce. Tato adresa je 32 bitová 

a jejím vyhodnocením získáme unikátní identifikátor pro síť i pro hosta. Ip adresa nabývá 

podoby například 192.168.0.1 v dekadické podobě (3, s. 267-275). 

 

 

Ip adresy můžeme rozdělit do čtyř různých tříd. Typ třídy Ip adresy se odvíjí od svého 

rozsahu.  

Tabulka č.2:Rozdělení IP adres to tříd (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Třída Adresní rozsah 

Třída A 1.0.0.1 až 126.255.255.254 

Třída B 128.1.0.1 až 191.255.255.254 

Třída C 192.0.1.1 až 223.255.254.254 

Třída D 224.0.0.0 až 239.255.255.255 

1.2.4 TRANSPORTNÍ VRSTVA 

Transportní vrstva zajišťuje logickou komunikaci mezi aplikacemi běžícími na různých 

počítačích. Na straně vysílající převádí zprávy z vyšších vrstev do packetů transportní vrstvy, 

terminologicky pojmenovaných segmenty.  Vytvářejí se rozdělením zpráv aplikace na menší 

částí a přidáním záhlaví ke každému bloku. Obecně řečeno tato vrstva se stará o to, aby 

příjemce dostal data přesně tak, jak byla zaslána. Existuje zde však i možnost zasílat data bez 

kontroly příjmu dat. (3,s. 159-164) 

Při přijmutí segmetu nejdříve transportní vrstva musí rozlišit jaký protokol je využit.  

Protokol je jeden byte třetí v pořadí v hlavičce segmentu. Jeho hodnota jednoznačně 

identifikuje protokol na této vrstvě, kterému by měla být předána data ke zpracování.  

Na obrázku číslo 1 je vidět příklad předání TCP protokolu, který je označován hodnotou 6. 

(6,s. 267) 

 

TCP  

„O protokolu TCP se říká, že je spojově orientovaný. Je tomu tak protože předtím, než může 

process aplikace začít doručovat dat ajimému procesu, usí mezi těmito dvěma procesy 

proběhnout takzvaný “handshaking”. To znamená. Že si navzájem musí poslat předběžné 
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segment a stanovit parametry následního přenosu dat. Součástí navázání TCP spojení je, že 

obě strany spojení inicializují mnoho stanovených proměnných protokolu TCP.” (3, s 192) 

 

Proces handshake je třístranný, protože pokaždé jsou vyměněny tři segmenty. Na obrázku 

číslo 1 můžeme vidět průběh procesu. Host A začne spojení tím, že zašle hostu B segment 

SYN, neboli synchronize sequence numbers. Tento segment řekne hostu B, že A by si přál 

navázat spojení a take jaké sekvenční číslo využije. Host B zašle A segment ACK, neboli 

acknowledgment a take SYN segment. Tímto potvrdí, že obdržel data od hosta A a také dá 

vědět, jakým sekvenčním číslem komunikaci začne. Nakonec host A zašle segment, který 

potvrdí převzetí informací a začně přenášet data. Pomocí sekvenčních čísel je pak zaručeno, 

že se žádná data neztratila. (6, s299) 

 

Obrázek č. 1: Grafické zobrazení navázání komunikace TCP protokolu (Zdroj 6, str. 299) 

 

 

UDP  

Protokol UDP dělá minimum toho, co může transportní protokol poskytnout. Je 

implementována základní kontrola chyb, ale mimo ni neposkytuje nic navíc. Tento protokol 

na straně odesílatele přejme data, zapíše k nim číslo portu a předává ho níže síťové vrstvě. 

Na straně příjemce protokol UDP předá segment relační vrstvě. Narozdíl od TCP protokolu 
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zde neprobíhá žadné potvrzování přijetí, ani kontrola. Proto se říka, že UDP protokol je 

nespojovaný. (3, s 169-173) 

 

 

 

Obrázek č. 2: Proces komunikace mezi jednotlivými vrstvami ISO/OSI (Zdroj 6, str. 267) 

1.2.5 RELAČNÍ VRSTVA 

V ISO/OSI referenčním modelu je tato vrstva využívána pro správu připojení mezi 

jednotlivými aplikacemi. Pro tuto vrstvu můžeme říci, že adresace probíhá pomocí portů. 

Jak můžeme vidět na obrázku číslo 2, TCP protokol předává relační vrstvě směrem nahoru 

data. Musí však rozhodnout, které službě je nutno data předat. Služby jsou na relační vrstvě 

označeny číslem portu, na kterém naslouchají a ze kterého předávají data ke zpracování (6, s 

266-274). 
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PORT 

Takzvané well-known porty jsou standardizovány čísla portů, které umožňují počítačům 

vědět ke kterému portu se připojit pro specifickou síťovou službu. Toto do značné míry 

zjednodušuje spojení, protože oba jak odesílatel, tak příjemce vědí dopředu, že data pro 

specifický process budou užita specifickým portem. V použitém příkladě jsme využili port 

23, na kterém běží služby TELNET (6, s 269-270). 

Je zde ale ještě druhý typ portů a to jsou porty dynamicky alokované. Tyto porty nejsou 

dopředu definovány a jsou přidělovány za běhu systému pro síťové služby v momentu 

potřeby. Systém pak zajišťuje, že stejný port nebude přidělen více procesům najednou (6, s 

269-270). 

Porty jsou přidělovány v rozsahu 0-65535. Rozsah 0-1023 je rezervován pro well known 

porty, 1024-49151 jsou porty k dispozici pro registrování služeb a rozsah dynamických portů 

se týká 49152-65535.( 6, s 269-270). 

ARCHITEKTURA TCP/IP  

„Jméno TCP/IP architektura dostala podle dvou protokolů, a to podle Transmission Control 

Protocolu a Internet Protocolu.  Obliba TCP/IP protokolů byla zajištěna díky několika 

funkcím.“ (6, s. 4)  

 „Otevřené standarty protokolů, volně použitelné a vyvíjené bez nezávisle na jakémkoliv 

specifickém hardware nebo operačním systému.“ (6, s. 4)  

„Nezávislost na specifickém fyzickém síťovém hardwaru. To umožňuje TCP/IP integrovat 

spoustu různých sítí. TCP/IP může běžet přes Ethernet, DSL připojení, optickou síť, i přes 

virtuální či jakékoliv jiné fyzické médium.“ (6, s. 4) 

Tabulka 3:Architektura TCP/IP (Zdroj: 6, str 10) 

4. Aplikační vrstva Skládá se z aplikačních programů, které používají síť. 

3. Transportní vrstva  Poskytuje koncovou chybovou detekci a její nápravu.  

2. Internetová vrstva Definuje datagram a zpracovává trasu pro data. 

1. Vrstva síťového přístupu Obsahuje běžné přístupy pro fyzické sítě. 
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1.3 ETHERNET  

Ethernet je nejrozšířenějším protokolem užívaným v LAN na úrovni fyzické, linkové a síťové 

vrstvy architektury ISO/OSI. Je nutné dodržovat topologická pravidla kvůli kolizní 

přístupové metodě (předpoklad, že vlnění se šíří nekonečnou rychlostí) (7, s. 24).   

Verze Ethernetu můžeme dělit dle rychlostí na:  

• Ethernet – přenosová rychlost je 10 Mb/s, historická verze, dnes se již nepoužívá,  

 

• Fast Ethernet – přenosová rychlost je 100 Mb/s, stále se využívá, nejčastěji v 

domácnostech,  

 

• Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 1 Gb/s, dnes zcela běžně užíván pro server  

 

• 10Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 10 Gb/s, momentálně slouží hlavně k 

páteřním vedením,  

 

• 40Gigabit Ethernet – přenosová rychlost je 40 Gb/s, momentálně se používá jako 

páteřní vedení pro větší datová centra (7, s. 24-27). 

 

1.4 Model server-client 

Tato architektura je distribuovaný aplikační rámec, který rozděluje úkoly mezi server a client, 

které sídlí buď na tom samém počítači, nebo spolu komunikují přes počítačovou síť, případně 

internet. Architektura je založena na principu dotaz-odpověď a musí být podřízena 

komunikačním protokolům. Je však nutné pamatovat, že i na uživatelských stanicích běží typ 

služby, který označíme jako server. V operačním systému Windows to mohou být například 

pomocné služby protokolu IP, profily uživatelů, diagnostické služby atd. V tomto případě je 

pojmem server myšlena programová služba (10). 

Server 

V tomto případě je pojmem server myšlena fyzická (případně virtuální) stanice, na které jsou 

nainstalovány služby obsluhující další počítače v síti. Server je jádrem počítačové sítě. Musí 

současně obsluhovat mnoho požadavků od síťových stanic, zaručit bezpečnost zde uložených 

dat. Tudíž jsou na hardware server kladeny daleko větší požadavky, než na obvyklou stanici. 

Na obrázku číslo 3 můžeme vidět příklad postavení serveru v síti (3, s. 68). 
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Obrázek č. 3: Příklad postavení serveru v rámci síťové komunikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.5 Serverové služby 

V této části teoretických východisk se budu věnovat jednotlivým službám souvisejícím 

s problematikou diplomové práce. Většinou tyto služby v nezabezpečené podobě představují 

bezpečnostní slabinu serveru. 

1.5.1 Quote of the Day protokol 

Je to protokol specifikovaný v RFC 865. Byl využíván k odstraňování chyb na komunikaci, 

případně na serveru. Defacto jeho jediná funkce je, že odpoví na připojení zasláním textového 

řetězce a poté uzavře spojení. Nikdy se prakticky ve velkém nezačal využívat, služby však 

existují dodnes a na některých starých OS jsou dodnes implementovány (11). 

1.5.2 Chargen protokol 

Protokol byl specifikován v RFC 864. Původně bylo jeho využití zamýšleno pro testování, 

debugování a měřící účely. Pokud se k tomuto serveru naváže spojení, začne jako odpověď 

zasílat proud náhodných znaků, dokud není spojení ukončeno. V případě UDP spojení 

odpoví jednorázově, a to až odpovědí do velikosti 512 bytů, v závislosti na dotazu. Protokol 

prakticky nikdy nenašel využítí, dodnes jsou však jeho služby funkční (12). 
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1.5.3 DNS  

Služby jsou prakticky základem uživatelského internetu. Slouží jako překladatel 

doménových jmen na IP adresy a naopak. Bez těchto služeb bychom si museli pamatovat IP 

adresy každého webu, server, či klientské stanice pro navázání spojení.  

Pokud lokální DNS server obdrží dotaz pro informaci o hostovy, o kterém nemá žádné 

informace, předá tento dotaz autoritativnímu server. Tento server je zodpovědný za 

udržování přesných informací o doménách. Autoritativní server pak odpoví dotazovateli. 

Lokální DNS server pak uloží záznam do cache a při příštím dotazu bude znát odpověď. Tyto 

záznamy mají určitý TTL, neboli time to live, po kterém se musí znovu obnovit (6, s. 54). 

Na obrázku číslo 4 můžeme vidět příklad od společnosti CZ.NIC, jak probíhá dotazování 

DNS na jejich autoritativní server. 

 

Obrázek č. 4:Příklad postupu dotazování se autoritativního DNS serveru (Zdroj:13) 
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1.5.4 Trivial File Transfer Protokol 

Jedná se o jednodušší verzi FTP protokolu pro přenos dat servery používají k bootování 

stanic bez disků, terminálů, nebo například routerů. Narozdíl of FTP nevyužívá zabezpečené 

spojení TCP, ale UDP. Problém spočívá v tom, že TFTP protokol nevyužívá žádné 

autentikace. Soubory jsou na síti dostupné komukoliv kdo o ně požádá. Funkcionalita byla 

v začátcích implementována s tím, že je nepravděpodobné mít přístup do lokální sítě z venčí. 

Proto každý na lokální síti může mít přístup k souborům a na dotaz jsou jim poskytnuty (6, 

s. 131-132). 

1.5.5 Portmap 

RPC services neboli remote procedure call services, mají za úkol na zavolání vrátit číslo 

portu, které je službě rezervováno. Ne všechny porty jsou však rezervovány dopředu. V 

momentu startu RPC služby, se jednotlivé porty registrují pomocí portmapperu. Portmapper 

je program, který vede záznamy o číslech použitých portů. Výpis portů je na dotaz klientovi 

zaslán, včetně seznamu všech využitých služeb. Odpověď však obsahuje mnoho lehce 

zneužitelných informací (6, s 48. a 14). 

1.5.6 NTP  

Network Time Protocol je navržen k synchronizaci času mezi počítači a síťovými systémy. 

Poskytuje asistenci v managementu databází, autentizaci, a zpřesnění logů přihlášení. 

Poskytuje informace, ale také vstupní bránu pro útočníky. Informace shromažděné z tohoto 

portu mohou obsahovat: uptime systému, čas serveru, statistiky paměti atp (16). 

1.5.7 NETBIOS 

Netbios neboli Network Basic Input/Output system je program, který umožní aplikacím na 

různých počítačích komunikovat v rámci LAN sítě. Je to program vytvořen v brzkých dobách 

vývoje PC sítí. Je zabudován v balíčku Samba, pomocí něhož je možno využívat služby i 

přes internet. Můžeme je využít pro resolve name services, komunikace jako je nahlašování 

chyb, umožňuje také broadcast všem rozhraním v síti. Dovolí také přímé spojení dvou 
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počítačů. Služby by měli být provozovány vždy zabezpečené, protože je lze jednoduše 

zneužít (6, s. 259-262. a 16). 

1.5.7 SNMP 

Pomocí simple network management protokolu si mohou dvě různá zařízení na síti 

vyměňovat informace. Tento protokol dovoluje zařízením spolu komunikovat i v případě, že 

jsou hardwarově rozdílné a provozují i jiný software. Můžeme tedy pomocí něj každý den 

kontrolovat stav různých zařízení v síti bez toho, aniž bychom kontrolovali jedno zařízení po 

druhém (17). 

Pro monitoring služeb se nad SNMP typicky implementuje program, který tyto hlášky 

spravuje. Následné notifikace jsou pak zasílány například emailem, případně při urgentním 

monitoringu pomocí sms. Výhodou je, že není potřeba kompatibilita jednotlivých 

monitorovaných zařízení, grafický příklad na obrázku číslo 5. 

 

Obrázek č. 5: Příklad komunikace zařízení na monitorovací server pomocí SNMP (Zdroj: 18) 
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1.5.8 LDAP 

LDAP servery jsou servery s více adresáři ke kterým přistupuje mnoho uživatelů. Proto je 

nutno oddělovat a autentizovat jednotlivé přístupy. K této separaci slouží Lightweight 

Directory Access Protokol. Nejedná se pouze o udržování pravomocí pro jednotlivé 

uživatele, ale i pro skupiny uživatelů. Tyto pravomoci jsou udržovány v jednoduše čitelné i 

upravitelné podobě. 

Komunikace typicky probíhá tak, že klient zašle požadavek na server port 389, čím tak 

naváže spojení. V dalším kroku zažádá server o specifickou informaci, případně set 

informací. Server zpracuje požadavek, vyhodnotí zda k němu má klient dostatečné 

pravomoce a zašle odpověď (19). 

Na obrázku číslo 6 můžeme vidět grafické znázornění využití LDAP zabezpečení. 

 

Obrázek č. 6: Grafické znázornění principu LDAP (Zdroj: 20) 
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1.5.9 Simple Service Discovery Protocol 

Tento protokol je v dnešní době hojně využíván všemi zařízeními instalovanými do všech 

domácností. Je základním stavebním kamenem protokolu Universal Plug and Play (UPnP) a 

je určený pro použití v malých sítích. Kdykoliv se zařízení připojí k síti může automaticky 

získat informace o místní síti, audiových systémech, televizích či bránách do internetu. 

Problém spočívá v nezabezpečené verzi, tedy tak jak je ve všech zařízeních předinstalována, 

je možno jej jednoduše zneužít k reflexivnímu útoku (21). 

1.5.10 Web Service Discovery 

Tento protokol je stavěn k objevení a lokalizaci služeb na síti. V defaultním nastavení jsou 

zaslány takzvané sondy do multikastové skupiny. Služby, která odpoví specifickou 

návratovou hodnotou přímo k tazateli. K minimalizaci zaplavování sítě se cíl vždy když 

vstoupí do sítě a následně vystoupí ohlašuje sám, pokud chtějí být zmapovány. Problém 

nastává právě u multikastových skupin a podvržení adresy tazatele. Mohou se takto 

vygenerovat extrémně velké amplifikační útoky (22). 

1.5.11 Memcached 

Memcached je obecně distribuovaný paměťový cachovací systém. Je často používán ke 

zrychlení dynamických databázově založených webů tím, že nacachuje data a objekty do 

RAM k redukci počtu čtení pro externí zdroj. 

Je to služba založena na bázi klient-server. Server udržuje klíčové hodnoty v v poli, klienti 

pak postupně toto pole zaplňují, velikost klíčů je až do 1MB. Komunikace probíhá jak přes 

TCP, tak přes UDP. Každý klient zná všechny servery, tyto servery nekomunikují mezi 

sebou. Když si klient přeje přečíst hodnoty zapsány pod určitým klíčem, nejdříve se spočítá 

hash hodnota pro klíč, aby se zjistilo který server použít. Tento proces umožní základní dělení 

a škálování napříč servery (23). 

1.6 Nmap 

Nmap, neboli Network Mapper, je opensource utilita pro sledování stavu sítě, a auditu 

bezpečnosti. Využívá IP packety takovým způsobem, aby určil zda je dotazovaný host 

dostupný na síti, jaké služby tento host provozuje, jaký operační system je na něm 

https://cs.qwe.wiki/wiki/Universal_Plug_and_Play
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provozován a jaké nastavení filtrace, či firewall je aktivní. (24) 

Nmap jako takový poskytuje široké množství využitelných utilit. Tyto utility můžeme 

využívat pomocí zavolání program s takzvanými přepínači. Rozebereme si proto přepínače 

důležité pro tuto práci. Jednotlivé přepínače se dají kombinovat za sebou v jednom příkazu 

(24). 

1.6.1 --reason 

Tento přepínač zobrazí příznak, v jakém stavu se dotazovaný port nachází. Tato možnost 

zobrazuje informace o důvodech, pro které je každý port nastaven na jakýkoli stav a pro který 

každý hostitel je nebo není v provozu. Tento přepínač je důležitý zejména pro zjištění příčin 

bezpečnostní mezery. 

1.6.2 -Pn 

Pomocí tohoto nastavení můžeme přeskočit ověření, zda je host online. Znamená to, že před 

zahájením skenu nebude pomocí pingu ověřováno, zda je host dostupný. Tento přepínač je 

využit zejména kvůli časové optimalizaci. 

1.6.3 -sU 

Pro nmap nastaví skenování pomocí UDP protokolu. Je důležité zejména z důvodu rozdělení 

funkcionalit. Některé bezpečnostní mezery jsou dány právě povahou UDP přenosu dat. 

1.6.4 -T<0-5> 

Nastaví časové okno pro scan jednoho portu. Čím vyšší hodnota, tím kratší čas, ale take větší 

agresivita skenu. Tento přepínač využíváme v rámci časové optimalizace. 

1.6.5 -n 

Možnost zakázat rozlišování DNS. Nastaví nmap tak, aby nerozpoznával DNS záznamy 

detekované IP adresy. Rozlišování DNS může být pomalé i při použití paralelního resolveru 

adres IP zabudovaného donástroje mapovačesítě, takže tato možnost může zkrátit dobu 

skenování. 
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1.6.6 -pU <seznam portů oddělených čárkou> 

Tímto přepínačem nastavíme seznam skenovaných portů služeb, které chceme pro důvody 

bezpečnostních mezer prověřit. Hlavní výhodou tohoto typu skenování je to, že umožňuje 

obejít firewally, které filtrují pouze požadavky TCP (24) 

1.6.7 -script <Seznam scriptů oddělených čárkou> 

Tento přepínač nám umožní využít již zabudovaných scriptů pro vyhodnocování v nmapu. 

Tyto scripty nám dají podrobnosti o stavu jednotlivých portů a vyhodnotí další bezpečnostní 

slabiny. Tato utilita je jedna z nejpodstatnějších v celém dotazu. 

• „nbstat.nse se pokusí načíst NetBIOS jména a MAC adresy. V defaultním nastavení 

tento script zobrazí jména pořítačů a připojených uživatelů na něm.“  

• ntp-monlist načte a vypíše NTP data serveru.  

• dns-recursion zkontroluje, tda DNS server povoluje dotazy pro jména třetích stran. 

Toto chování je očekáváno na interních nameserverech.  

• snmp-sysdescr se pokusí načíst systémové informace ze SNMP verze 1 

• rpcinfo se připojí k portmapperu a získá seznam všech registrovaných programů. 

Obsahuje data jako čísla programů, čísla portů a provozovaných protokolů  

• „ldap-rootds se pokusí načíst LDAP root DSA-specific vstup”  

• memcached-info se pokusí načíst informace z distribuované paměti na které je 

cachován systém  

• upnp-info „extrahuje systémové informace z UPnP služeb“  

• wsdd-discover se pokusí stáhnout a zobrazit informace ze zařízení podporujících 

webové služby dynamického vyhledávání (WS-Discovery). Také se pokusí 

lokalizovat jakékoliv publikované WCF webové služby (25). 
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1.7 Analýza rizik 

 „Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Kvalitní řešení 

jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní analýze rizik, která 

je základním vstupem pro řízení rizik.“(26, s. 96) 

1.7.1 Aktivum  

„Aktivum je všechno, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby. Aktiva se dělí na hmotná a na nehmotná. Základní charakteristikou aktiva je 

hodnota aktiva, která je založena na objektivním vyjádření obecně vnímané ceny nebo na 

subjektivním ocenění důležitosti (kritičnosti) aktiva pro daný subjekt“( 26, s. 97) 

1.7.2 Hrozba 

„Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na aktiva nebo může 

způsobit škodu, resp. poškodit organizaci jako celek. Hrozby mohou být přírodního nebo 

lidského původu a mohou být náhodné nebo úmyslné. Mohou pocházet zevnitř i zvenčí 

organizace.(26, s. 98) 

 

1.7.3 Lewinův model 

Mezi nejstarší a nejznámější modely změn v organizaci patří Lewinův model, nazývaný 

také Lewinův třífázový model změn. Podle amerického sociálního psychologa Kurta 

Lewina má změna probíhat ve třech fázích: 

1. rozmrazení současné úrovně (příprava změny)  

2. přechod na novou úroveň (intervence ve měněném systému, fáze změny),  

3. znovuzmrazení nové úrovně (fixace dosažených výsledků, zmražení změny). 

(26, s. 64) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Ve druhé části práce bude nejprve krátce představena organizace, pro kterou je návrh 

projektu zpracováván. Organizace vybraná pro tento návrh je Vysoké učení technické, 

fakulta podnikatelská. 

Dále se kapitola zaměří na analýzu rizik organizace, abychom věděli, na které bezpečnostní 

slabiny bychom se měli zaměřit. Na základě analýzy rizik bude potřeba rozhodnout na jakou 

část IT security se následně zaměříme.  

2.1 VUT  

„Historie Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) sahá až k 19. září 1899, kdy 

rakouský císař a uherský král František Josef I. Podepsal dekret o založení české vysoké 

školy technické v Brně.  

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 

posluchači a po více než 110 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací 

instituce, která nabízí současně špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a 

dvou vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes 

ekonomické až po umělecké.“ (27)   

VUT v Brně má v současné době 22 tisíc studentů, 8 fakult a 3 vysokoškolské ústavy.  

2.2 FAKULTA PODNIKATELSKÁ  

Projekt monitoringu zabezpečení serverů Fakulty podnikatelské, která funguje od roku 1993 

a jejím posláním je vychovávat ekonomy a manažery. Na Fakultě podnikatelské v 

současnosti existují čtyři ústavy: Ústav ekonomiky, Ústav financí, Ústav informatiky a Ústav 

managementu.  

Adresa:   

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská  

Kolejní 2906/4 612 00 Brno 

IČO: 00216305, 

DIČ: CZ00216305 
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2.3 Analýza rizik 

V následující podkapitole je provedena analýza rizik, která momentálně ohrožují bezpečnost 

sítě fakulty podnikatelské. Na základě výstupů z analýzy bude navržen projekt nápravy, či 

snížení rizik.  

Tabulka č.4 obsahuje slovní ohodnocení a rozsah pravděpodobnosti hrozeb a jejich dopadu. 

Tabulka č. 4:Tabulka ohodnocení pravděpodobnosti a dopadu hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozsah Hodnoty Pravděpodobnost Dopad 

0-2 Velmi nízká Téměr žádný 

3-5 Nízká Malý 

5-7 Střední Střední 

8-10 Vysoká Velký 

 

Tabulka č.5 zobrazuje slovní ohodnocení výsledných hrozeb a jejich hodnotových rozsahů. 

Tabulka č. 5:Tabulka slovního ohodnocení úrovně hrozby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozsah hodnoty Slovní ohodnocení hrozby 

0-19 Velmi nízká úroveň hrozby 

20-29 Nízká úroveň hrozby 

30-45 Střední úroveň hrozby 

46-60 Vysoká úroveň hrozby 

60< 

Extrémně vysoká úroveň 

hrozby 

 

V tabulce č.6 jsou rozepsány jednotlivé potenciální hrozby, pravděpodobnosti že tato hrozba 

nastane a její případný dopad. Následně je vypočítána výsledná hodnota hrozby, na základě 

jejíž váhy bude odvozen rozsah pro zpracování projektu této diplomové práce. V 

následujících odstavcích rozepíšu, jak jednotlivé zápisy hrozeb můžeme interpretovat. 

 

Neschopnost detekce problému 

Neschopnost detekce problému znamená, že i kdybychom měli personál zdatný ve směru 

bezpečnosti a schopný jednotlivá zařízení zabezpečit, nebude mít prostředky k tomu, aby 

zjistil, která zařízení jsou zabezpečená a která ne. Jedinou variantou je procházet server pro 

serveru ručně, a to je zejména u velkých síťových rozsahů neproveditelné. 
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Špatná interpretace stavu zabezpečení 

V případě že již existuje způsob, jak detekovat bezpečnostní problémy v síti je nutné tyto 

výstupy zpracovat a interpretovat. Špatná interpretace stavu zabezpečení je stav, kdy i na 

základě předchozí analýzy, není schopen pracovník správně data vyhodnotit. Je tedy možné, 

že i na základě výstupu, který tvrdí že je na serveru problém, nebude na tento signál nijak 

reagováno. 

 

Neschopnost zabezpečení zranitelnosti 

Pokud již náš software detekuje problém, který je v druhém kroku správně interpretován jako 

bezpečnostní slabina, je potřeba tuto slabinu ošetřit. Neschopnost zabezpečení zranitelnosti 

je stav, kdy nejsme schopni napravit bezpečnostní slabinu, i když o ní víme. 

 

Využití zranitelnosti otevřeného portu 

Pokud nemáme žádným způsobem nastaveny ochrany, ani aplikován firewall, může dojít k 

využití zranitelnosti otevřeného portu a zneužít zařízení.   

 

Špatně nastavené zabezpečení portu 

V tomto případě počítáme se stavem, kdy máme aplikován firewall a nastaveny ochrany 

jednotlivých služeb. Jsou však nastaveny nesprávným způsobem a je možno je obejít. 

 

Neakutální verze systému a aplikací na serveru 

Pokud se na serveru provozuje verze OS, případně verze SW, která není v poslední aktuálni 

verzi, může se stát, že útočník využije zranitelnost opravenou v novějších verzích. 

 

Ztráta reputace následkem špatného zabezpečení 

V případech že se stane nějaký bezpečnostní incident, mohli bychom jeho následky 

dosáhnout pošramocení dobrého jména reputace Fakulty podnikatelské, potažmo celé 

univerzity VUT. 
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Legislativní následky kvůli nezabezpečení serverů 

V extrémním případě za předpokladu že servery uvnitř sítě organizace by byli dlouhodobě 

nezabezpečeny a zneužívány pro ilegální činnost. Ani po upozorněních by nebyla sjednána 

náprava, v horším případě, kdyby se stal bezpečnostní incident vysoké závažnosti, hrozí 

legislativní postihy. 

 

Poškození serverů kvůli špatnému zabezpečení 

Pokud budou naše serverová řešení dlouhodobě nezabezpečena, hrozí že by mohla třetí strana 

využít bezpečnostní mezery a cíleně poškodit jak software, v horším případě přímo hardware 

serveru. 

 

Únik osobních údajů 

Následkem nezabezpečených aplikací, služeb případně globálně celého serveru hrozí, že by 

mohlo dojít k odcizení osobních údajů na stroji umístěných. Do toho se počítají hesla, citlivé 

informace v databázích, případně i údaje o provozu sítě. 

 

Špatné vyhodnocení výstupů stavu sítě 

V případě že v rámci sítě dochází ke zneužití zařízení k útokům, může dojít ke záměně těchto 

útoků za legitimní zvýšený provoz na síti v rámci například přenosu dat, nebo zvýšenému 

počtu připojených uživatelů 

 

Zanedbávání kontroly stavu sítě 

Ohrožení zdůvodněné neplněním si pracovních povinností zaměstnance, který má 

zabezpečení a kontrolu stavu sítě v pracovní náplni. 
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Kompletní znezprovoznění sítě 

Následkem bezpečnostního icidentu, případně jiného externího, či interního vlivu, dojde k 

úplnému výpadku provozu sítě organizace. Zahrnují se jak problémy na fyzické straně tak na 

logické. 

 

Napadení dat ransomware 

Někteří uživatelé, kteří mají přístup k pracovní stanici, potažmo serverovému řešení nejsou 

informačně gramotní. Tyto osoby nedodržují bezpečnostní opatření nastavená organizací a 

následkem toho mohou dovnitř sítě vnést ransomware. 

 

Nedostatek prostoru k vyhodnocování zabezpečení 

Dochází k němu v případě že naše metody detekce bezpečnostních problémů i postupy 

vyhodnocení jsou nastaveny správně, dokonce máme i školené pracovníky, kteří jsou schopni 

bezpečnostní mezery napravit. Pověřené osoby ale nemají dostatečné časové kapacity se 

všemu věnovat. 

Tabulka č.  6:Identifikace hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

ID 

hrozby Popis hrozby 

Pra

vd. Dopad 

Hodnota 

hrozby 

1 Neschopnost detekce problému 7 5 35 

2 Špatná interpretace stavu zabezpečení 9 3 27 

3 Neschopnost zabezpečení zranitelnosti 7 5 35 

4 Využití zranitelnosti otevřeného portu 5 6 30 

5 Špatně nastavené zabezpečení portu 9 6 54 

6 Neakutální verze systému a aplikací na serveru 5 4 20 

7 

Ztráta reputace následkem špatného 

zabepzečení 2 9 18 

8 

Legislativní následky kvůli nezapezpečení 

serverů 3 8 24 

9 Poškození serverů kvůli špatnému zabezpečení 2 9 18 

10 Únik osobních údajů 2 10 20 

11 Špatné vyhodnocení výstupů stavu sítě 7 3 21 

12 Zanedbávání kontroly stavu sítě 6 4 24 

13 Kompletní znezprovoznění sítě 2 10 20 

14 Napadení dat ransomware 2 9 18 

15 

Nedostatek prostoru k vyhodnocování 

zabezpečení 5 6 30 
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V rámci výsledků z tabulky je třeba zdůraznit pět nejvýše ohodnocených hrozeb a to:  

• neschopnost detekce problému,  

• neschopnost zabezpečení zranitelnosti,  

• využití zranitelnosti otevřeného portu,  

• špatně nastavené zabezpečení portu, 

• nedostatek prostoru k vyhodnocování zabezpečení. 

 

Jako kritickou hranici pro úroveň hrozby jsem si stanovil bodové hodnocení vyšší než 20 a 

to včetně. 

Na grafu č.1 můžeme vidět mapu rozvržení hrozeb obsahující hodnoty dopadů a 

pravděpodobností, pomocí kterých se vypočítává výsledná hodnota hrozby. 

 

Graf č. 1:Mapa rozvržení hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Návrh pro opatření pro hrozby je rozpracován v tabulce č. 7. Ve které dochází k návrhům 

pro jednotlivé hrozby, které vyústí ke snížení pravděpodobnosti, eliminaci, transferu rizika, 

případně podstoupení rizika. 
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Tabulka č. 7: Opatření pro snížení hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID 

hrozby Opatření Typ opatření 

1 

Zavedení systému pro detekci 

problémů Snížení pravděpodobnosti 

2 

Vytvoření dokumentu pro přehledné 

vyhodnocování stavů Snížení pravděpodobnosti 

3 

Sepsání návodů a postupů pro 

zabezpečení Snížení pravděpodobnosti 

4 Odhalení a oprava zranitelnosti Eliminace 

5 

Vytvoření metodiky pro zapezpečení 

portů Snížení pravděpodobnosti 

6 

Vytvoření plánu pro plošný update 

software Snížení pravděpodobnosti 

7   Podstoupení rizika 

8 Konzultace NÚKIB pro snížení rizik Snížení pravděpodobnosti 

9   Podstoupení rizika 

10 Šifrování veškerých dat Eliminace 

11 

Školení zaměstnanců 

vyhodnocujících výstupy Snížení pravděpodobnosti 

12 

Stanovení zodpovědné osoby a 

následná pravidelná kontrola 

Sníženípravděpodobnosti, 

transfer 

13 

Kontrola a případná regonfigurace 

hierarchie 

Snížení 

pravděpodobnosti,Eliminace 

14   Podstoupení rizika 

15 Zefektivnění procesu vyhodnocováni Snížení pravděpodobnosti 

 

Po návrzích pro opatření snížení hrozeb je potřeba znovu sestavit pravděpodobnosti a dopady 

jednotlivých hrozeb po aplikaci opatření. Data jsou zaznačena v tabulce č.8. 

Tabulka č. 8:Identifikace hrozeb po zavedení opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID 

hrozby Popis hrozby Pravd. Dopad 

Hodnota 

hrozny 

1 Neschopnost detekce problému 3 5 15 

2 Špatná interpretace stavu zabezpečení 4 3 12 

3 Neschopnost zabezpečení zranitelnosti 3 5 15 

4 Využití zranitelnosti otevřeného portu 1 6 6 

5 Špatně nastavené zabezpečení portu 2 6 12 

6 Neakutální verze systému a aplikací na serveru 3 4 12 
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7 

Ztráta reputace následkem špatného 

zabepzečení 2 9 18 

8 

Legislativní následky kvůli nezapezpečení 

serverů 1 8 8 

9 Poškození serverů kvůli špatnému zabezpečení 2 9 18 

10 Únik osobních údajů 1 10 10 

11 Špatné vyhodnocení výstupů stavu sítě 3 3 9 

12 Zanedbávání kontroly stavu sítě 2 4 8 

13 Kompletní zneprovoznění sítě 1 10 10 

14 Napadení dat ransomware 2 9 18 

15 

Nedostatek prostoru k vyhodnocování 

zabezpečení 2 6 12 

 

Na grafu č.2 můžeme vidět mapu rozvržení hrozeb obsahující hodnoty dopadů a 

pravděpodobností po aplikaci opatření. 

 

 

Graf č.  2: Mapa rozvržení hrozeb po aplikaci opatření (Zdroj:Vlastní zpracování) 

 

2.4 Popis návrhu změny 

V rámci této kapitoly bude zpracována analýza navrhované změny, která by měla vést k 

zlepšení zabezpečení serverů a zjišťování stavu serverů v počítačové síti Fakulty 

podnikatelské. Pro popsání navrhované změny bude využit Lewinův model. 
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2.5 Agent sponzor advokát změny 

Agentem změny pro zavedení skeneru sítě a postupů na vyhodnocení výstupů a následných 

ošetření zjištěných bezpečnostních slabin v rámci sítě Fakulty podnikatelské jsem já a můj 

vedoucí práce pan Ing. Petr Sedlák. Jsem také nositelem a realizátorem celého procesu změny 

prostřednictvím své diplomové práce. 

Sponzorem změny je Fakulta podnikatelská, která bude muset z rozpočtu vyhradit náklady 

na realizaci a následně provoz zařízení s projektem spojených 

Mezi advokáty změny lze zařadit pana Ing. Petra Sedláka a již stále pracovníky IT Fakulty 

podnikatelské, kterým by změna mohla do značné míry ulehčit a zefektivnit práci se 

zabezpečením serverů. Potencionálně se také odstraní kritické dopady pro organizaci a bude 

možno zlepšit si image prezentací bezpečnostních opatření uchazečům o studiu, případně 

širší veřejnosti. 

2.6 Identifikace intervenčních oblastí 

Zavedení kontroly stavu serverového zabezpečení a nápravu bezpečnostních chyb do 

organizace se nejvíce dotkne tří zásadních oblastí, a to: lidských zdrojů a jejich řízení, 

technologií organizace a komunikačních a organizačních procesů v rámci organizace. V 

následujících odstavcích jsou tyto oblasti více rozvedeny. 

2.7 Lidské zdroje a jejich řízení 

V oblasti lidských zdrojů a jejich řízení dojde ke dvěma změnám. Bude nutné nejspíše zvýšit 

počet člověkohodin spotřebovaných do směru zabezpečení serverů. V počátečních fázích 

projektu bude potřeba investovat značně více času. S postupným zabezpečováním bude 

problematických částí ubývat a času bude průměrně potřeba méně. Ideální by bylo zaměstnat 

další osobu, která by měla celou tuto problematiku na starosti. V momentální podobě je 

vyhodnocování zabezpečení neúplné, proto zavedení projektu bude mít přímý dopad na 

úroveň bezpečnosti sítě v rámci organizace. 

 

Další výhodou je zefektivnění práce při zabezpečování služeb. Jelikož součástí projektu je 

vytvoření efektivních návodů pro zabezpečování slabin takovým způsobem, aby je zvládl i 
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problematiky neznalý člověk, značným způsobem se zrychlí tento proces. Popřípadě na 

základu těchto návodů bude možno delegovat na méně schopné pracovníky. 

2.8 Technologie organizace 

Vzhledem k naplánovaným návrhům a podstaty projektu by mělo být výsledné řešení lehce 

přenosné a nastavitelné na prakticky jakékoliv serverové rozhraní. V ideální podobě by se 

mohl zařídit nový virtuální server na již existující virtuální platformu v interní síti Fakulty 

podnikatelské. Druhá a to nová technologie bude externí server umístěn v cizí síti, co nejblíže 

fakulty podnikatelské. Bude třeba počítat se správou serveru a měsíčními náklady na provoz 

nového serveru. Tento nový server musí mít hlavně kvalitní připojení k internetu, proto bych 

navrhnul umístit jej někam do datacentra, případně využít již některé z cloudových řešení 

nabízené brněnskými firmami. 

2.9 Komunikační a organizační procesy v rámci organizace 

Plánované změny nebudou mít velké dopady v podobě změn minimálně v komunikačních 

procesech. V rámci fakulty je již zaveden bezpečnostní plán zodpovědnosti za aktiva. Využijí 

se tedy již zavedené komunikační kanály pro komunikaci nalezených problémů a případné 

pomoc v rámci odstranění. 

Bude však třeba zařadit novou zodpovědnou osobu, která se dle plánu má pro nově 

realizovaná projekt najmout. Tato osoba bude provádět kontrolu a přímo jí se budou vlastníci 

aktiv zodpovídat za udržování stavu jejich zařízení. Komunikace by se však měla značně 

zefektivnit, a to o část kdy se každý bude dotazovat na rady, jakým způsobem má co 

zabezpečit. K těmto účelům vznikne návod s jednoduchým postupem nápravy 

bezpečnostních mezer, pomocí kterého každá osoba s delegovaným úkolem zabezpečit může 

nastavit server do požadované podoby. 
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2.10 Kvantifikace sil 

Síly související se změnou můžeme rozdělit do dvou skupin – síly pro změnu, síly proti 

změně. Mezi síly působící pro změnu můžeme zařadit vedení Fakulty podnikatelské, pro 

které to znamená vylepšení PR a potencionální snížení dopadu kritického incidentu. Míra 

působení vedení není kvantifikačně vysoké, kvůli neznalosti oboru bezpečnosti a 

nepříkládání vysoké váhy této problematice. Důležitou částí bude vedení IT oddělení, pro 

které řešení znamená šikovný nástroj pro správu a zabezpečení serverů a pracovních stanic. 

V poslední řadě samotný správce bezpečnosti, který si uvědomuje nutnost a váhu tohoto 

projektu bude značně působit pro zavedení. 

Mezi síly působící proti patří potřebná finanční investice do projektu, která je nutná pro 

zavedení změn, zvýšení počtu pracovníků a udržování nového serveru. Proti budou také 

působit stávající zaměstnanci IT, pro které by to znamenalo nárazově více práce. V poslední 

řadě budou působit proti vlastníci aktiv, kteří jsou za ně zodpovědní. Protože budou muset 

sjednávat nápravu, bude to pro ně znamenat více práce. 

Tabulka č. 9: Ohodnocení míry působení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Působení Stupnice 

Velmí malé 0-1 

Malé 2-3 

Střední 4-5 

Velké 6-8 

Velmi velké 9-10 

 

Jak lze vidět v tabule číslo 10 kvantifikace sil působících PRO a sil působících PROTI 

skončila s výsledným poměrem 23:15, z čehož vyplývá, že síly působící PRO změnu přesáhly 

síly působící PROTI změně, a tudíž by se měl projekt v rámci organizace realizovat, protože 

přinese více než bude nutné změně obětovat. 

Tabulka č. 10: Kvantifikace sil pro a proti (zdroj:Vlastní zpracování) 

Síly PRO hodnocení Síly PROTI hodnocení 

Vedení FP 6 Investice 7 

Vedení IT oddělení 9 Zaměstnanci IT 4 

Správce bezpečnosti 8 Vlastníci aktiv 4 

Celkově 23  15 
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2.11 Analýza prostředí síťové bezpečnosti 

Jako základní prvek pro projekt, jehož potřeby vyplývají z analýzy rizik, je potřeba udělat 

analýzu prostředí, kterého se týká. V tomto případě to bude rozhodnutí které serverové služby 

budou kontrolovány. Jednotlivé služby si pro zjednodušení značení převedeme na  porty 

které je potřeba kontrolovat, kvůli jejich potencionální zranitelnosti. Služby obecně vždy běží 

na některém předem definovaném portu. Zaměříme se na well known porty, které jsou 

rezervovány.  

2.11.1 Port 0 

Základním a největším rizikem pro příchozí útoky je právě port 0. Jako doporučení od 

organizace IANA je port 0 nevyužívat. Samotní poskytovatelé konektivity většinou filtrují 

provoz směřující na a z portu 0 a zahazují jej. Problém nastane pokud se tento provoz dostane 

až k samotnému serveru, ten bude požadavky zpracovávat a může dojít k jeho přetížení. Také 

se často dá využít k získání informací z odpovědi na dotaz směřovaný na tento port.  Mnoho 

aplikací  či web serverů nemají vlastní systém přiřazování portů a potřebují od operačního 

systému, aby jim jej přiřadil. Pokud operační systém dostane požadavek a je v něm vloženo 

číslo portu 0, automaticky vyhledá a přiřadí port z dynamického rozsahu. 

2.11.2 Port 17 

Na tomto portu je provozován QOTD protokol. Je využíván pro příjem vzdálených zpráv od 

systémových správců na vyžádání – tzv “Quote of the Day”. Používá se často pro tzv social 

engineering attacks, kde je uživatelům zasíláno podvrhnuté ověřování přístupových hesel. 

Tento port by měl být defaultně nastaven jako nepřístupný. 

2.11.3 Port 19 

Používá se jako charakter generator. Slouží k odstraňování problémů pro TCP/IP stacky.  

Pokud není velmi specifické využití pro ponechání tohoto portu otevřeného, jako například 

dočasné testování, měl by být na všech hostech blokován. 
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2.11.4 Port 53 

Právě na tomto portu legitimní DNS servery komunikují, tedy přijde dotaz na překlad z 

doménového jména na IP, server jej přeloží a zpět zašle odpověď. Problém nastává pokud na 

serveru DNS služba provozována není, ale port je otevřen. Tento port pokud ponechát 

otevřen může být zdrojem reflexivních útoků do internetu, tím pádem představuje vážné 

bezpečnostní riziko. 

2.11.5 Port 69 

Využíván pro triviální přenos souborů. Jedná se o neatentifikovanou ftp služhu, primárně 

používanou clienty pro stažení boot filů. Vzdálení útočnící mohou ze serveru stáhnout  data 

bez autentifikace. Tyto soubory mohou obsahovat citlivá data, jako například hesla, pokud 

je server špatně nakonfigurován. Port by měl být blokován, pokud na serveru neběží služby 

TFTP. 

2.11.6 Port 111 

Je známý jako Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC). Potencionální 

hrozbou je že poskytuje RPC port mapu bez jakékoliv autentifikace, neobsahuje žádné 

filtrování a nevede logy přihlášení. 

2.11.7 Port 23 

Na tomto portu je provozován Network Time Protocol (NTP). Poskytuje časovou 

synchronizaci mezi počítači a síťovými systémy. Poskytuje asistenci v managementu 

databází, autentizaci, a zpřesnění logů přihlášení. Posyktuje informace, ale také vztupní 

bránu pro útočníky. Informace shromažděné z tohoto portu mohou obsahovat: uptime 

systému, čas serveru, statistiky paměti atp. 

2.11.8 Port 137,138,139 

Je to skupina portů využívajících služby NETBIOS name service. Jedná se o službu 

provozovanou na microsoft hostech. Konkrétně tento port je používán k procházení, sekvenci 

přihlašování, validaci připuštění atp. Tyto porty jsou častým terčem denial of service útoků 
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a cíleným útokům pro získání autentizačních dat. Tyto porty by měli být blokovány ve všech 

perimetrech. 

Port 137 je využívám pro NETBIOS Name Service, port 138 pro NETBIOS Datagram 

Service a port 139 pro NETBIOS Session Service. 

2.11.9 Port 161 

Jsou na něm provozovány služby Simple network management protocol. Tento protokol je 

užívám širokou škálou aplikací a zařízení pro komunikaci logování, ale také pro správu 

informací se vzdáleným monitoringem. 

2.11.10 Port 389 

Jedná se o port služby Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), pomocí kterého 

clienti přistupují do direktory pro získání a úpravu informací. Tento port je velmi častým 

terčem denial of service útoků. 

2.11.11 Port 1900 

Využívaný Simple Service Discovery Protocolem. Tato service běží defaultně na všech 

stanicích s operačním systémem Windows XP a představuje extrémně vysokou míru 

využitelné zranitelnosti pro jakýkoliv systém připojený k síti. Tento port by měl být 

proaktivně filtrován, aby se předešlo k napadení stanice. 

2.11.12 Port 3702 

Užívá protokol Web Service Discovery. Stanice, která jsou připojena v síti pomocí IP based 

principu pomocí něj propagují funkcionalitu a nabízí servicy clientům. Služba může být 

využívána k masivním DDoS útokům pomocí UDP amplifikace. Nově byli zaznamenány 

útoky které pomocí této metody amplifikovali útoky až o 15 000 %. Nepředstavuje riziko pro 

samotnou stanici, ale musí být zablokován pro nemožnost zneužitelnosti. 
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2.11.13 Port 11211 

Je využíván Memcached a Apple iCal servery. Memcached představuje zranitelnost k denial 

of service útoků, způsobený chybou při zpracování TCP packetů. Pomocí zaslání speciálně 

upraveného packetu obsahujícího příliš dlouhý řetězec na TCP port 11211, je možno způsobit 

segmentation fault a znefunkčnit aplikaci. 

Nástroj jako takový bude využitelný zejména pro správce sítí většího rozsahu. Případně 

správce více serverů. Než kontrolovat jeden server po druhém, zda je nastaveno vše korektně, 

je možno pouze připravit seznam Ip adres pro testy a pomocí výstupů vyhodnotit na které 

servery, případně služby se zaměřit. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Závěrečná část této práce se věnuje vlastnímu návrhu řešení projektu, který je vytvořen na 

základě provedené analýzy. Předložené řešení bude sloužit jako podklad pro repetitivní 

kontrolu včetně návodu pro vyhodnocení výsledku kontroly. Na základě výsledků pak bude 

možno dle zpracovaného návodu opravit jednotlivé bezpečnostní mezery takovým 

způsobem, aby již nehrozilo jejich zneužití, případně aby server nepostkytoval informace na 

dotaz, které by mohli potencionálně vést k ohrožení integrity serverových zařízení, potažmo 

celé sítě ve které se nachází. 

3.1 Ověření stavu zabezpečení 

V první fázi je nutno vyřešit jakým způsobem bude prováděna kontrola stavu jendotlivých 

serverů. Přichází v úvahu různé metody, ale obecně vzato programovat  samotnou 

funkcionalitu pro dotazování každeho portu, aplikování způsobů komunikaci by bylo velmi 

časově náročné a neefektivní. Do vyhodnocení byla přidána i komerční řešení, v rámci 

ušetření nákladů na projekt jsem se rozhodl využít opensource síťovou utilitu nmap a to také 

díky rozsáhlé dokumentaci a implementované velké škále profilů scanneru a jejich 

jednotlivých využití.  

3.2 NMAP scanner 

Nejdříve je nutno utvořit script, který se bude dotazovat takovým způsobem, aby dokázal 

zjistit stav všech portů, které chceme kontrolovat. Stav portů bude vždy vázán k IP adrese, 

od kterých se bude vše odvíjet. V první fázi je nutno vytvořit dotaz takovým způsobem, aby 

vyhodnotil stav portů pro jednu IP adresu.  

Protože chceme zjišťovat jak stav zabezpečení pomocí protokolu TCP, tak protokolu UDP, 

bude nutné rozdělit dotaz pro každou IP na dvě části a to z důvodu funkcionality utilit, které 

jsou pro tyto dva protokoly odděleny. Teoreticky by šlo kombinovat jednotlivé profily do 

jednoho dotazu, každopádně ve výsledku by došlo k tomu, že bychom zbytečne kontrolovaly 

porty specifické pro zranitelnost přes protokol UDP pomocí TCP scan utilit. Došlo by ke 

značnému zvýšení času zpracování pro každou IP a protože má být výsledný skript sloužit 
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pro vyhodnocení rozsáhlé sítě, je třeba myslet na dobu běhu a optimalizovat od samotného 

začátku. 

3.2.1 Nmap dotaz pro jednotlivé porty 

Při analýze jsme si stanovili seznam portů, které je nutné kontrolovat. Na základě tohoto 

seznamu bylo rozřazeno do kategorií pro vyhodnocení UDP a TCP. Je nutno myslet na to, že 

nmap je spustitelný pouze pod root userem. Dotaz nmap pro vyhodnocení stavu UDP portů 

vypadá následovně: 

 

nmap -sU  -PN -n -pU:0,17,19,53,69,111,123,137,138,139,161,1900,3702,11211 / 

 -script=nbstat.nse,ntp-monlist,dns-recursion,snmp-sysdescr,memcached-info,upnp-

info,wsdd-discover 192.168.0.1 

 

Příklad výstupu dotazu: 

 

Nmap scan report for 192.168.0.1 

Host is up. 

PORT      STATE         SERVICE 

0/udp     open|filtered unknown 

17/udp    closed  qotd 

19/udp    closed  chargen 

53/udp    closed  domain 

69/udp    closed  tftp 

111/udp   closed  rpcbind 

123/udp   open|filtered ntp 

137/udp   closed  netbios-ns 

138/udp   closed  netbios-dgm 

139/udp   closed  netbios-ssn 

161/udp   open  snmp 

1900/udp  open|filtered upnp 
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3702/udp  closed  ws-discovery 

11211/udp closed  memcache 

 

Pro vyhodnocení TCP stavu portů dotaz vypadá: 

nmap --reason -Pn -T4 -PN -n -p 111,389 -script=rpcinfo,ldap-rootdse  

192.168.0.1 

 

Následně výstup z tohoto dotazu vypadá takto: 

Nmap scan report for 192.168.0.1 

 

Host is up, received user-set. 

PORT    STATE    SERVICE REASON 

0/tcp     filtered unknown      no-response 

111/tcp filtered rpcbind no-response 

389/tcp filtered ldap    no-response 

 

3.2.2 Ucelený skript pro dotaz  

V tento moment, máme vytvořeny dva dotazy pro každou IP adresu takovým způsobem, aby 

nám postkytnuly informace o stavu zabezpečení jednotlivých portů. Nyní je potřeba dotazy 

sjednotit do jednoho spustitelného scriptu.  

V tomto kroku je třeba také nutno implementovat vyhodnocování více IP adres. Do jednoho 

souboru nahrajeme seznam jednotlivých IP adres, případně přímo rozsahy, které chceme 

kontrolovat. Z tohoto souboru si pak výsledný script bude brát vstupy, které následně bude 

kontrolovat. V rámci rozsahů se však nikdy nesmí skenovat rozsahy, které jsou přiřazeny pro 

WIFI v rámci fakulty. Vyhodnocovací metoda slouží pro serverové řešení v správě VUT, 

pokud by bylo využito pro scan studentských zařízení, případně zařízení nepatřící pod 

Fakultu Podnikatelskou, bez výslovného povolení se jedná o nelegální aktivitu.  
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3.2.3 Časová optimalizace 

Protože očekáváme velké rozsahy, které bude nutno zkontrolovat je nutno nad scriptem 

provést časovou optimalizaci. U TCP dotazů máme nastaven přepínač „-T4“ a to právě kvůli 

úspoře času. Je však nutno brát v potaz že toto nastavení je agresivní, urychluje dobu testu 

jednoho hosta. Pokud bychom tento scanner implemetovali do sítě, kde jsou problémy 

s šířkou pásma linek, je možné že bude potřeba snížit hodnotu. Toto se může také projevit 

pokud zasíláme dotazy z hosta, který je vzdálený testované síti.  

Máme také k dispozici možnost rozdělit dotazování do paralelního běhu. Toto nastavení 

značně pomůže s urychlením průběhu skenu. Není k němu nutno implementovat do 

serverového řešení více síťových karet, a to ať fyzických či virtuálních, nebo případně 

přidělovat více IP adres pro tento server. V defaultním nastavení, pokud bychom posílali 

nmap dotazy ručně, nedovolí nám jej OS spustit vícekrát, protože je již síťové rozhraní 

využíváno. Za tímto ůčelem využijeme přepínač „--min-hostgroup“. Tento přepínač nastaví 

nmap tak, aby rozdělil vstupní rozsahy jednotlivých IP do skupin a povolí jim skenovat porty 

paralelně pro více IP adres zaráz. Toto paralelní skenování je vždy provedeno nad touto 

uměle vytvořenou skupinou. Doporučená hodnota se udává jako 256, abychom mohli 

otestovat sítě v třídě C najednou. Kvůli tomu, že dotazujeme vyšší množství portů omezil 

jsem skupiny na 128, tedy polovinu hostů zaráz. 

Jako poslední časovou optimalizační úpravu pro skript zavedeme ještě paralelní dotazování 

na skupiny. To znamená, že je možno provádět kontrolu nad více skupinami zároveň, 

rozdělených dle předchozího odstavce. K tomuto slouží nastavení přepínače „--min-

parallelism“ . Nmap na základě min-hostgroup dynamicky vyhodnocuje počet paralelních 

souběhů, do kterého započítává i stav sítě, šířku pásma. Dynamické vyhodnocení začíná na 

čísle 1 a pokud se síť vyhodnotí jako dostatečná, dochází postupně ke zvyšování, které se 

může dostat i do řádu stovek. Tento přepínač v případě totoho projektu nastavíme na hodnotu 

10. V případě opravdu velkých sítí je vhodno hodnotu zvyšovat, můžeme se však potýkat 

s nepřestnostmi ve vyhodnocení stavu. Pro náš případ plošného povrchového skenu, který 

nejde nijak do hloubky je tato nepřesnost přijatelná. 
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V rámci urychlení procesu v závislosti na výkonu serveru a šířce pásma, můžeme nastavit do 

skriptu ještě paralelizaci samotného nmap dotazu. Tato možnost je ale velmí závislá na 

konektivitě serveru a přístupu do kontrolované sítě. Pro testovací účely postačí hodnota 4, 

tedy budeme spouštět maximálně 4 paralelní procesy v jeden moment.  

 

Výsledný skript pak vypadá následovně: 

WD=/home/nmap/ 

DT=`date +%Y%m%d` 

OUTDIR=$WD/$DT 

MAXNMAP=4 

    mkdir -p $OUTDIR 

# počítadlo prefixů 

PrefixCount=0 

for PFIX in `cat $/home/nmap/prefixes.txt` 

do 

 PFIX_ESC=`echo $PFIX | tr "/" "_"` 

 PrefixCount =$(( PrefixCount + 1)) 

 echo exec nmap $PFIX output $PFIX_ESC 

  nmap --min-hostgroup 128 --min-parallelism 10 --reason -Pn -sU -T4 -PN -n -

pU:0,17,19,53,69,111,123,137,138,139,161,1900,3702,11211 \ 

          -script=nbstat.nse,ntp-monlist,dns-recursion,snmp-sysdescr,rpcinfo,ldap-

rootdse,memcached-info,upnp-info,wsdd-discover \ 

    -oA $WD/$DT/$PFIX_ESC $PFIX &> $WD/$DT/$PFIX_ESC.process.out & 

 nmap --min-hostgroup 128 --min-parallelism 10 --reason -Pn -T4 -PN -n -

p:0,111,389 \       -script=ntp-monlist,dns-recursion,snmp-sysdescr,rpcinfo,ldap-

rootdse,memcached-info -oA $WD/$DT/$PFIX_ESC $PFIX &> 

$WD/$DT/$PFIX_ESC.process.out & 

 if ! ((PrefixCount % MAXNMAP)) 
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 then 

  wait 

 fi 

done 

3.2.4 Forma výstupu  

Výstup scriptu bezpečnostního řešení je nastaven na ukládní formou více souborů. Tato 

možnost je zabudována v samotné utilitě nmap a pomocí jejího nastavení můžeme 

specifikovat jeho přesnou formu. Pro náš projekt využijeme ukládání ve více formátech, 

abychom měli nachystána data pro případné rozšiřování řešení. 

Základní variantou bude ukládání do obyčejného souboru .process.out, kde nebudou data 

nijak formátována. Tento formát je pro lidského uživatele, který data vyhodnocuje 

nejpřehlednější, na druhou stranu pro případné další strojové zpracování je naprosto 

nevhodný. 

Druhou podobou formátu je .xml soubor. Jedná se o podobu která je čitelná jak pro člověka, 

tak pro stroj. Tento formát je implementován zejména kvůli potencionálnímu exportu dat do 

informačního systému, případně využití pro webové rohzraní pro přehlednější zpracování a 

zobrazení dat. V rámci tohoto projektu není ani jedna varianta implementována, jedná se tedy 

o přípravu pro budoucí rozšiřování. 

Varianta ukládání do souboru formátu .nmap je podobná formátu .out. Jedná se o čistě 

textové řešení, které je jednoduše čitelné pro člověka. Změnou je to, že se do souboru vypisují 

i scripty a přepínače pro každý port, který byl scanován scanován. Můžeme tak případně lépe 

porozumnět a interperotvat výsledky. 

Jako poslední verzi souboru bude .gnap. Tento soubor je převedený výstup do čistě strojové 

podoby tak, aby bylo co nejjednodušší rozparsovat data a provádět nad nimi další operace. 

Zejména pokud chceme využít nějakou automatizaci zpracování výstupů, odstranění zápisů 

se zabezpečenýmí IP tak, abychom dostali reporty pouze o těch problémových, je tato podoba 

souboru ideální. Je tedy nachystána možnost provádět zpětně nad daty různé analýzy, a to i 

zpětně, protože budou uložena data již od první verze skenu.  
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3.3 Serverové řešení 

Po vyřešení otazky způsobu vyhodnocování stavu portů na jednotlivých serverech je potřeba 

zřídit řešení provozu hodnotícího scriptu a uložiště pro výstupy z jednotlivých skenů. 

Musíme rozhodnout o tom na jakém operačním systému postavíme náš server. Rozhodnutí 

probíhalo mezi Windows OS pro serverové řešení a centos. V důsledku toho, že bychom 

museli platit za licence pro Windows a centos je volně dostupný Linux operační systém, 

jakožto odnož Red Hat Enterprise Linux. Pro Windows bychom potřebovali také vyšší výkon 

CPU a RAM u serveru a to z důvodu grafického rozhraní, které je defaultně zabudováno. Pro 

naše účely se jedná o zbytečné rozšíření. Konečný výběr skončil na centos, konkrétní verze 

bude centos7. Řešení však lze aplikovat na jakýkoliv Linux OS, nmap je široce podporován 

a umístěn v repozitářích. 

3.3.1 Parametry serveru 

Musíme určit hardwarové nároky našeho řešení takovým způsobem, abychom neměli 

problémy při skenování, případně následné práci s vyhodnocováním. Jako první je třeba určit 

rychlost a typ připojení k síti. Protože budeme využívat skenování i pro TCP protokol, 

abychom předešli zdržování scriptu a případné nekonzistence kvůli vypadnutým packetům, 

nesmí mít stanice ze které bude provozován scan připojena pomoci WiFi, ale pomocí 

ethernetu po metalické kabeláži. 

 Z důvodu paralelizace skenování je nutné síťové připojení o rychlosti minimálně 100Mb /s. 

Optimální by však bylo mít připojení 1Gb/s či více. Optimální provoz je tedy přes gigabit 

ethernet. 

Stanovit také musíme parametry serveru po výkonové stránce. Po naše ůčely bude stačit setup 

s 2 jádry CPU a 4 GB RAM operační paměti. Nejedná se o nijak výkonostně náročný proces, 

takovéto parametry by nám měli postačit k pohodlnému provozu a práci s daty. Případně se 

může na server nachystat další projekt. 

V poslední řadě potřebujeme odhadnout velikost disku, kterou serveru přiřadit. Doporučil 

bych setup alespoň 50 GB HDD, abychom měli prostor pro práci s daty a případné uložiště 

pro výsledky starších skenů, kvůli porovnání změn stavu v průběhu času.  
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Pro naše účely není třeba mít dedikovaný hardware pro náš server. Postačí pokud bude 

umístěn již do stávající virtualizace, pokud nějakou organizace provozuje, důležité však je 

mít nastavenu síťovou propustnost bez omezení. 

3.3.2 Setup software 

Nyní když již máme server s parametry stanovenými v předchozí kapitole a nainstalovaný 

operační systém, musíme zprovoznit script do takového stavu, abychom mohli pouze 

kontrolovat výsledky. Bude to tedy znamenat instalaci nmap, nastavení scriptu samotného a 

jeho periodické opakování v požadovaném časovém okně. 

3.3.3 Instalace NMAP 

Instalace software jako takového je na centosu jednoduchá. Potřebujeme mít konektivitu do 

internetu a přes YUM nainstalujeme veškeré balíčky. YUM se postará o návaznosti. Instalaci 

provedeme příkazem „yum install nmap“ přes root uživatele serveru. V případě aplikace na 

Ubuntu případně Debian nainstalujeme pomocí „sudo apt-get install nmap“ 

3.3.4 Připravení scriptu 

V /home adresáři na serveru vytvoříme adresář nmap a do cesty /home/nmap/ vytvoříme 

soubor nmap-script.sh. Do jeho obsahu následně nahrajeme předpřipravený script. V adresáři 

/home/nmap ještě vytvoříme textový soubor prefixes.txt. Do tohoto souboru nahrajeme 

jednotlivé rozsahy, které chceme pomocí skenu kontrolovat, a to ve tvaru IP adresy 

s prefixem například: 

 

192.168.0.1/18 

 

První test můžeme spustit ručně pomocí příkazu „/home/nmap/./nmap_script.sh“ přes root 

uživatele serveru. Do budoucna bychom však ideálně potřebovali zařídit, aby se test spouštěl 

sám. S tímto nám pomůže crontab, ve kterém můžeme nastavit pomocí cron daemona 

opakování v intervalech tak, jak se nám hodí. 
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V případě že crontab není na serveru nainstalován, můžeme jej jednoduše doinstalovat 

příkazem „yum install cronie“ Vložení příkazu pro opakované provedení musíme zapsat do 

crontabu. Otevřeme soubor pro zápis příkazem „crontab -e“. 

Zapíšeme zde řádek ve tvaru: „1 0 1 * * /home/nmap/./nmap_script.sh“ a uložíme. Tímto 

jsme zařídili, že se bude scan spouštět každý první den v měsíci, minutu po půlnoci. Časové 

okno pro opakované spouštění je možno kdykoliv změnit. Následně pak stačí pouze upravit 

tento řádek v crontab. 

3.4 Zpracování výstupu skenu 

V této kapitole se zaměřím na postupy zpracování a porozumnění výstupů ze scriptu, který 

jsme na serveru připravili. Samotná správná interpretace a výklad výstupu je mnohdy 

důležitější než scan samotný. Pokud člověk zodpovědný za zabezpečení nedokáže správně 

odečíst zda je server zabezpečen, je jakýkoliv další proces bezpředmětný. Nmap zapisuje 

výstupy ve dvou variantách a to do textového souboru a do  .xml souboru. Je tedy možno 

jednoduše data importovat do přehledného webového rozhraní 

3.4.1 Interpretace výstupů 

Výstupy v základu musíme rozdělit do dvou druhů a to podle protokolu nad kterým byl scan 

proveden. Také musíme brát zřetel na to, co za služby na serveru provozujeme. Například 

pokud server slouží jako DNS resolver, nemůžeme zakázat přístup na port 53, na kterém 

odpovídá na dotazy.   

3.4.2 Návratové hodnoty 

Nmap nám může vrátit několik stavů výsledku a to open, filtered,closed a nebo unfiltered. 

Open znamená, že aplikace serveru na tomto portu aktivně poslouchá pro spojení nebo 

packety. 

Filtered znamená, že firewall nebo nějaký druh filtru stojí před serverem a blokuje tento port 

takovým způsobem, že nmap nedokáže určit jestli je otevřen nebo uzavřen. 

Closed stav znamená, že na serveru není žádná aplikace, která poslouchá na tomto portu, ale 

mohou začit poslouchat kdykoliv je někdo spustí bez omezení. 
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Porty, které jsou ve stavu unfiltered odpověděli na dotaz nmapu, ale nedokážeme určit, zda 

jsou otevřeny nebo uzavřeny. Nmap odpoví kombinacemi open|filtered nebo closed|filtered 

v momentu, kdy nedokáže rozeznat ve kterém z těchto dvou stavů se port nachází. 

Obecně tedy platí, že se více musíme zaměřit na výstupy které jsou ve stavu open, 

open|filtered anebo unfiltered. Pro UDP provoz častokrát IP adresa vrátí open|filtered, a to i 

v momentu, kde například na IP adrese žádný stroj neběží. Je to dáno povahou UDP spojení, 

kde nemáme žádný handshake a ověření zda packet přišel, nebo ne. Pro open|filtered tedy 

musíme následně manuálně zkontrolovat IP adresu a port, který tyto hodnoty vrátil. 

3.5 Zabezpečení jednotlivých služeb 

Je nutno rozepsat způsoby zabezpečení jednotlivých služeb, které odečteme z výstupu stavu 

portů. Některé služby jsou v tomto velmi specifické a jejich zabezpečení se provádí přímo v 

jejich konfiguračních souborech, protože přímé zablokování portu na firewallu by znamenalo 

znepřístupnění služeb, což mnohdy není žádoucí. Jsou však i služby, které by na serveru 

neměli být naprosto za žádných okolností přístupny z venčí 

3.5.1 Firewall serveru 

Vzhledem k povaze této práce je nutno rozlišovat jednotlivé operační systémy, protože ne 

všechny používají jeden druh softwarového firewall. Rozdělení je na tři skupiny. 

První skupinou jsou servery s Windows, které mají vestavěn firewall v sobě již při instalaci. 

3.5.2 RHEL based OS 

Druhou skupinou jsou servery založeny na RHEL, tedy v našem případě budeme využívat 

jako příklad CentOS. Tyto servery využívají software pro správu iptables konfigurací 

s názvem firewallD. Spravovat a filtrovat provoz služeb můžeme i bez něj pomocí ipables 

samotných. Firewalld slouží hlavně pro zjednodušení editace a zpřehlednění pravidel. 

3.5.3 debian based 

Třetí skupinou jsou servery s debian a jeho deriváty jako například velmi populární ubuntu. 

Tyto OS využívají jako firewall UFW, neboli uncomplicated firewall pro zjednodušenou 
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správu iptables konfigurací. I bez něj můžeme upravovat pravidla iptables pro zabezpečování 

jednotlivých služeb, software nám, ale do značné míry tuto práci zjednodušuje. 

Pokud chceme UFW nainstalovat, provedeme jednoduchým příkazem: „sudo apt install 

ufw“.  Zapneme jej následně příkazem: „sudo ufw enable“ , avšak musíme si dávat pozor, 

protože ufw v defaultním nastavení zahazuje veškerý příchozí provoz a povoluje ten odchozí. 

Proto pokud se např. připojujeme k serveru skrze ssh je třeba nejdříve službu povolit 

příkazem: „sudo ufw allow ssh“, případně povolit http, https a podobně. 

3.5.3 Zabezpečení portu 0 

Tento port by měl být zabezpečen ve všech sítích, a to bez výjimky. Zabezpečení by se mělo 

provést na dvou místech, a to na vstupním/výstupním bodu sítě na routeru, případně jemu 

předřazenému firewall. Veškerý provoz směřován na a z portu 0 by se měl bez výjimak na 

hraničních routerech, případně firewall zahazovat. Druhou úrovní zabezpečení je samotný 

server. 

Pro Windows stanice můžeme zablokovat komunikaci na firewall přidáním pravidel 

následovně: 

 

1. Spustíme příkazem wf.msc ovládací rozhraní Windows firewall. 

 

Obrázek č. 7: Grafické znázoprnění spouštění wf.msc (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V ovládacím rozhraní můžeme vidět defaultní pravidla pro doménový profil, privátní profil 

a veřejný profil. V lévé záložce můžeme překlíkávat mezi „Inbound rules“, což jsou pravidla 

pro správu příchozího provozu a „Outbound rules“, což jsou pravidla pro odchozí provoz. 

 

Obrázek č. 8: Ovládací rozhraní firewallu pro Windows (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2. V inbound rules přidáme nové pravidlo pod záložkou „actions“ tlačítkem „New 

rule...“  



53 

 

 

Obrázek č. 9: Příklad inbound rules ve firewallu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3. Vybereme port a klikneme na next 

 

Obrázek č. 10: Příklad výběru aplikace pravidla pro specifický set (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4. Specifikujeme protokol TCP nebo UDP. V tomto případě chceme blokovat oba 

protokoly, takže budeme muset vytvořit dvě pravidla. Ve specifikaci portu nastavíme 

port 0 a klikneme na „Next >“ 
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Obrázek č. 11: Specifikace TCP / UDP protokolu a portu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5. Ve stepu Action vybereme možnost „Block the connection“ 

 

Obrázek č. 12: Výběr typu spojení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6. Nakonec musíme pro nové pravidlo zadat jméno případně description z důvodu lepší 

orientace v pravidlech 

 

Obrázek č. 13: Příklad pojmenování pravidel (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro stanice s operačním systémem centos a firewalld zablokujeme pomocí příkazu : 

„firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=0 protocol=udp reject'“ pro UDP 

provoz a příkazem: „firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=0 

protocol=tcp reject'“ zablokujeme provoz TCP. Po ukončení vkládání pravidel je třeba uložit 

je do iptables pomocí příkazu: „firewall-cmd --reload“. 
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Pokud se na stanici nachází operační systém debian, ubuntu, či nějakou odnoží využívající 

UFW, lze zablokovat veškerou komunikaci pomocí pravidla vloženého příkazem : „sudo ufw 

deny 0“ 

3.5.4 Zabezpečení QOTD service 

QOTD neboli Quote of the Day jsou provozovány na portu číslo 17. V dnešní době se jedná 

defacto o přežitek který se již nevyužívá. Můžeme jej proto zakázat jak pro TCP tak pro UDP 

protokol. Postup blokace je stejný jako pro port číslo 0 s tím rozdílem, že do pravidel se 

přidává port číslo 17, tedy zkráceně pro centos: 

 

„firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=17 protocol=udp reject'“ 

„firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=17 protocol=tcp reject'“ 

„firewall-cmd --reload“ pro uložení pravidla 

Pro debian a ubuntu: 

 „sudo ufw deny 17“ 

 

Pro Windows místo portu 0 jen vyplníme port 17 a vytvoříme dvě pravidla, jedno pro TCP, 

jedno pro UDP, jako na obrázcích číslo 7 až číslo 14. 

3.5.4 Zabezpečení Chargen service 

Chargen, nebo character generator slouží pouze pro debug a odstranění problémů pro TCP/IP 

stacky. Pokud tedy neprobíhá u serveru operace s tímto spojená je třeba nastavit příchozí 

provoz na chargen port, figurující pod číslem 19.  Pro centos se vyřešní přidáním pravidel: 

 

„firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=19 protocol=udp reject'“ 

„firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule port port=19 protocol=tcp reject'“ 

„firewall-cmd --reload“ 

Pro debian a ubuntu: 

 „sudo ufw deny 19“ 
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3.5.5 Zabezpečení DNS services 

Pro reflexivní amplifikační útoky se často využívá nezabezpečený DNS resolver. Pokud je 

DNS rekurze na serveru povolena, server na základě požadavku přeposílá dotazy dále pro 

resolve celého doménového jména, ještě před odpovědí nazpět. Tímto způsobem dojde 

k amplifikaci útoku s podvrženou zdrojovou IP adresou, na kterou jsou postupně zasílany 

odpovědi. Právě tato IP adresa je cílem útoku. Rekurze by měla být na serveru VŽDY 

zakázána jak pro IPv4 tak pro IPv6 klienty, kteří jsou mimo sítě, kde chcete rekurzívní DNS 

poskytovat. Zde budeme mít více druhů zabezpečení. Pokud vůbec nepotřebujeme rekurzivní 

dotazování na serveru, můžeme jej úplně vypnout. 

Pro Windows servery otevřeme DNS manager. Můžeme jej najít v cestě start > 

administrative tools > DNS. Pravým tlačítkem na server pod záložkou DNS a následně 

zvolíme „properties“. V ovládacím okně zvolíme záložku „Advanced“ a pod ní zaškrtneme 

„disabled recursion“. 

 

Obrázek č. 14: Grafický příklad ovládacího rozhraní pro vypnutí rekurze (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jakmile nastavíme potřebné v záložce „Advanced“,  přejdeme do záložky „Root Hints“ a zde 

vymažeme všechny root hints. Následně zvolíme OK a potvrdíme provedené akce. 

 

Obrázek č. 15: Odstranění root hints (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V poslední fázi musíme změny propsat do nastavení DNS serveru, to uděláme restartem DNS 

služeb. V services najdeme službu „DNS server“. Pravým tlačítkem na službu a poté 

zvolením restart změny aplikujeme do aktuálního nastavení. Tímto jsme vypnuli rekurzi. 
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Obrázek č. 16: Restart DNS služby na Windows serveru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro Linuxové servery musíme nejdříve rozlišit jaké services DNS máme nainstalovány. 

Zaměřím se na dvě nejpoužívanější a to na BIND a na DNSmasq. 
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3.5.6 BIND 

Na serveru tentokrát potřebujeme zajistit vypnutí rekurzivního dotazování, ne naprosté 

zablokování služby. Tím docílíme změny konfigurace. Tím docílíme upravou nastavení v 

souboru named.conf. Pro Debian je soubor umístěn v /etc/bind/named.conf, pro Ubuntu je 

umístěn v /etc/bind/named.conf a pro Centos umístěn v /etc/named.conf.  

V jednotlivých konfiguracích musíme najít řádek „recursion“. Server s povolenou rekurzí má 

nastaveno: „recursion yes;“. Změníme tedy na „recursion no;“ a nastavení uložíme. Následně 

je ještě třeba restartovat službu, pro aplikování změn do provozu. Toho docílíme příkazem  

„service named restart“. 

3.5.7 DNSmasq 

Při použití služby DNSmasq je potřeba podobně jako u bindu upravit konfigurace tak, aby 

nedocházelo k rekurzivním dotazům. Zde je více variant jak tohoto stavu docílit, popíši zde 

jen tu základní variantu. Editujeme konfigurační soubor umístěn v /etc/dnsmasq.conf. V 

tomto souboru musíme najít řádek který začíná „no-resolv“. Pokud je rekurze povolena řádek 

bude zakomentován. Je tedy třeba jej odkomentovat a nastavení uložit. Po této změně nebude 

Dnsmasq přeposílat žádné dotazy na adresy umístěné v /etc/resolv.conf, což je chování, které 

se typicky označuje jako rekurze u těchto služeb. 

V poslední řadě potřebujeme propsat změny do běhu aktivní služby, restartujeme tedy service 

pomocí příkazu „service dnsmasq restart“ 

3.5.8 Zabezpečení Portmap 

Portmap je služba, která dynamicky přiřazuje porty. Využívá ji například NFS. Představuje 

však širokou zranitelnost, a to kvůli nízké úrovni autentifikačního mechanismu a možnosti 

přidělit široký rozsah portů službám, které ovládá. Využívá se na Linuxových serverech. 

Ověřit zneužitelnost můžeme z jiného serveru příkazem „rpcinfo 999.888.777.666“ (IP 

adresa testovaného serveru). Pokud nám odpovědí nebude „rpcinfo: can’t contact rpcbind: : 

RPC: Unable to receive“, je potřeba server zabezpečit. Omezíme provoz až na výjimky, kde 

službu potřebujete dále využívat. 

Nejběžnějším řešením je zabezpečit komunikaci na úrovní  firewallu operačního systému, a 

to zamezením komunikace na portu 111, na kterém služba poslouchá. V případě že 
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potřebujeme komunikaci využít, můžeme postupně přidat výjimky.  

Pro debian a ubuntu příkazem nejdříve příkazem „sudo ufw deny 111“ zakážeme komunikaci 

a poté příkazem „sudo ufw allow from 999.888.777.666 to any port 111 proto tcp“ povolíme 

přístup na server z IP adresy 999.888.777.666 přes TCP protokol.  

Pro centos nejdříve zablokujeme provoz pomocí příkazu „firewall-cmd --zone=public --add-

rich-rule='rule family=ipv4 port port=111 protocol=udp reject'“ pro UDP a „firewall-cmd --

zone=public --add-rich-rule='rule family=ipv6 port port=111 protocol=tcp reject'“  pro TCP.  

V případě že potřebujeme komunikaci využít, můžeme postupně přidat výjimky. Např. TCP 

komunikace pro IP 999.888.777.666 příkazem „firewall-cmd --zone=public --add-rich-

rule='rule family=ipv4 source address=aaa.bbb.ccc.ddd port port=111 protocol=tcp accept'“ 

Pravidla následně uložíme příkazem „firewall-cmd –reload“. 

3.5.9 Zabezpečení NTP services 

NTP, neboli Network Time protocol services mohou sloužit v nezabezpečené podobě jako 

prostředník k masivním distribuovaným DdoS útokům pomocí reflexe, kdy se ze serveru 

stává prostředník. Obecně NTP služby pro Windows jsou nastaveny secured v defaultním 

nastavení, proto se tento bod bude týkat pouze Linuxových serverů 

Na Linuxových serverech byl do jisté doby problém se samotným software, kde byla v kódu 

zranitelnost, která dovolovala NTP server zneužít. V prvním kroku na serveru musíme tedy 

zjistit jaká verze NTP serveru na stroji běží. To uděláme vypsáním pomocí příkazu „ntpd –

version“. Bezpečnostní mezera byla odstraněna ve verzích 4.2.7p26 a vyšších. Pokud však 

tuto verzi nemáte je třeba ručně server zabezpečit.  

Nejdříve příkazem „ntpdc -n -c monlist localhost“ zkontrolujeme odpověď serveru na 

localhostu. V konfiguračním souboru ntp.conf umístěném v cestě /etc/ntp.conf musíme přidat 

tři řádky nastavení, které způsobí omezení provozu: 

„restrict -4 default nomodify nopeer noquery notrap „ 

„restrict -6 default nomodify nopeer noquery notrap „ 

„disable monitor7“ 
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Pokud váš server nemusí odpovídat na dotazy z veřejných IP adres, přidejte do konfigurace 

také: 

„restrict 127.0.0.1 „ 

„restrict :1“ 

 

Čímž omezíme funkcionalitu pouze na localhost. Provedené změny uložíme a restartujeme 

příkazem „service ntpd restart“ službu NTP. V poslední řadě zkontrolujeme, zda zabezpečení 

funguje znovu příkazem „ntpdc -n -c monlist localhost“ a porovnáme s předchozím výstupem 

před zabezpečením. 

3.5.10 Zabezpečení NetBIOS služeb 

Tyto služby běží na portech 137,138 a 139. Jsou to zastaralé developerské protokoly z 80. let, 

které mají vážné bezpečnostní mezery. Defaulně jsou tyto služby dodnes nainstalovány na 

Windows zařízeních, na linuxových zařízení se využijí pouze po instalaci samby, což jsou 

sady programů Windows přeprogramovány pro funkčnost na OS Linux.  

Nejjednodušším řešení je úplně tyto služby zakázat. Tedy na Linuxu odstranit sambu a na 

Windows můžeme zablokovat služby přes registry. 

Registry můžeme na Windows spravovat pomocí utility regedit. V záložce run spustíme 

regedit. 

 

Obrázek č. 17: Příklad spuštění ovladačů registrů na Windows serveru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V levém panelu navigujeme přes Počítač, HKEY_LOCAL_MACHINE do podsložky 

SYSTEM. V ní vyhledáme CurrentControlSet a správu Services. V services najdeme 

NetBT a v záložce Interfaces pod Parameters nalezneme jednotlivé registry. 

 

Obrázek č. 18: Potřebné úpravy registrů pro NETBIOS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Editujeme zde data NetbiosOptions a nastavíme parametr na čislo 2. V defaultu bude vždy 

0. Toto musíme provést pro všechny adaptéry. Po tomto kroku zavřeme editor registrů a 

restartujeme zařízení. Pokud chceme pouze omezit provoz přidáme pravidla do firewall 

podobně jako u předchozích portů pro čísla 137,138 a 139. Postačí pouze pro TCP 

protokol. 

3.5.11 Zabezpeční SNMP 

Tyto služby běží na portu 161 a jsou dodnes běžně využívány. Mají však i bezpečnostní 

mezery, které mohou být zneužity bez vědomí provozovatele serveru. Proto bychom měli 

služby jako takové vést vždy v secured režimu. Pokud tedy scanem zjistímě dostupnost 

těchto služeb na serveru je nutno omezit jejich dostupnost. 
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Ve Windows toho docílíme tak, že v nastavení samotného SNMP. Otevřeme si 

services.msc na serveru. Najdeme v seznamu SNMP service a otevřeme nastavení pomocí 

„Properties“. V záložce „Security“ musíme zvolit „Acceptp SNMP packets from these 

hosts“ a do tohoto seznamu zahnout jednotlivé hosty, případně rozsahy, které mají mít 

k těmto službám přístup zvenčí.  

 

Obrázek č. 19: Omezení komunikace SNMP na specifické hosty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro debian nebo ubuntu provoz omezíme na samotném firewall. V prvním kroku omezíme 

veškerou komunikaci na port 161 příkazem „ ufw deny 161“. 

Nyní musíme do tohoto stavu přidat výjimky z IP adres, případně rozsahů, ze kterých chceme 

k serveru přistupovat. Provedeme příkazem „ufw allow from 999.888.777.666 to any port 

161 proto UDP“ pro ukázkovou IP 999.888.777.666, případně příkazem „ufw allow from 

999.888.777.666/26 to any port 161 proto UDP“ pro celý rozsah IP adres. 
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Pro Centos použijeme podobný postup, avšak příkazy se liší v syntaxi. Nejdříve zablokujeme 

komunikaci pro port 161 příkazem „firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule='rule 

family=ipv4 port port=161 protocol=udp reject'“ a poté můžeme postupně povolovat přístupy 

ze specifických IP adres. Pravidlo vložíme příkazem „firewall-cmd --zone=public --add-rich-

rule='rule family=ipv4 source address=999.888.777.666/26  port port=161 protocol=udp 

accept'“ pro povolení přístupu z příkladového rozsahu. 

3.5.12 Zabezpečení LDAP služeb 

LDAP,  neboli Lightweight Directory Access Protocol,  běží na portu 389. Dodnes je 

využíván jako mechanismus pro správu,vyhledávání a editaci internetových složek. Je však 

nutné dávat pozor a tyto služby mít zabezpečeny a to z důvodu zneužití pro reflexivní 

amplifikační útoky. Pokud na serveru LDAP neprovozujeme a nepotřebujete mít k serveru 

takový přístup, úplně jej zakážeme. Tyto služby jsou typické pro Windows servery. 

Na serveru spustíme „wf.msc“. V „Inbound Rules“ v levo na liště najdeme službu „Active 

Directory Domain Controller - LDAP (UDP-In)“. Kliknutím pravého tlačítka a následným 

označením „Disable rule“ služby vypneme. 

Pokud je však provoz těchto služeb žádoucí, musíme nastavit omezení pro IP adresy a hosty, 

které se k těmto službám mohou dostat. Na serveru spustíme „wf.msc“. V „Inbound 

Rules“ v levo na liště najdeme službu „Active Directory Domain Controller - LDAP (UDP-

In)“. Klikneme pravým tlačítkem na tyto služby a zvolíme „Properties“. V nastavení dále 

„Scope“ a pod sekcí „Remote IP address“ zvolíme „These IP addresses:“. ro každou IP 

adresu, nebo rozsah IP adres, který by měl mít k serveru přístup, zvolte „ADD…“ a přidáme 

IP adresy, případně rozsahy. Kliknutím na OK nastavení uložíme.  
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Obrázek č. 20: Omezení přístupu pro LDAP na Windows serveru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tímto jsme nastavili pravidla pro UDP. To samé následně musíme provést i pro TCP 

protocol. Postup je podobný, pouze však ve službách najdeme „Active Directory Domain 

Controller – LDAP (TCP-In)“ a také „Active Directory Domain Controller – Secure LDAP 

(TCP-In)“ 
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3.5.13 Zabezpečení Simple Service Discovery Protocolu 

Tyto služby aktivně poslouchají na portu 1900 a defaultně běží na všech stanicích 

s operačním systémem Windows XP. Představují extrémně vysokou míru využitelné 

zranitelnosti pro jakýkoliv systém připojený k síti. V nejhorším a krajním případě by měl 

být provoz filtrován na firewallu zařízení, avšak zvhledem k tomu, že Windows XP 

podpora již dávno byla ukončena a nejsou nadále vydávány žádne updaty, ani bezpečnostní 

záplaty, měli bychom problematiku zabezpečení na těchto stanicích řešit reinstalací 

novějšího operačního systému. 

3.5.14 Zabezpečení Web Service Discovery 

Služby běží na portu 3702 a měli by být v každém případě nepřístupny z veřejné sítě. 

Podobně jako u portu 0, bychom tedy tento provoz měli filtrovat na hraničních routerech sítě, 

případně na předřazeném firewallu a to pro UDP provoz. Jedná se o bránu pro jeden z nejvíce 

amplifikujících útoků poslední doby. Míra amplifikace je v tomto případě až 15 000 %.    

Jako druhotné zabezpečení bychom měli přidat pravidla filtrace pro tento port stejně jako 

v návodu pro port 0. 

3.5.15 Zabezpečení Memcached 

Memcached je velmi populární software, který se využívá pro cachování komponent, a tím 

pádem zkrácení času nezbytného pro odbavování požadavků. Je však častým terčem DDoS 

útoků pomocí UDP protokolu. Je tedy potřeba nastavit jaho zabezpečení v konfiguračních 

souborech této služby. 

Pro ubuntu a debian nalezneme konfigurační soubor umístěn v cestě /etc/memchached.conf. 

Server by měl poslouchat na localhostu, zkontrolujte tedy přítomnost řádku: : „1 127.0.0.1“. 

Pokud zde chybí tak jej vepíšeme. Pro budoucí zabezpečení je třeba zablokovat UDP provoz. 

Toho docílíme tím, že přidáme na samostatný řádek do souboru přepínaš „-U 0“. Ten zajistí 

nepřístupnost Memcached přes UDP. 

Uložíme změny a pomocí příkazu „sudo service memcached restart“ službu restartujeme. 

Nyní můžeme ověřit zda je nastaveno korektně pomocí příkazu „sudo netstat -plunt | grep 

memcached“. Tento příkaz vypíše spojení, zde můžeme ověřit že běží pouze na localhostu, 

tedy ip adrese 127.0.0.1) a zda poslouchá pozte na TCP protokolu. 
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Pro centos nalezneme konfigurační soubor umístěn v cestě : /etc/sysconfig/memcached. 

V souboru najdeme řádek „options“ a ten přepíšeme na „OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"„. 

Tím docílíme zablokování UDP přístupnosti a provozu pouze na localhostu. Pomocí přikazu 

„sudo netstat -plunt | grep memcached „vypíšeme stav a prověříme, zda Memcached běží 

pouze na localhostu (local address 127.0.0.1) a zda poslouchá pouze na TCP protokolu. 

Tento seznam obsahuje nápravu veškerých zranitelností, které jsme si pomocí NMAP 

v tomto projektu naplánovali napravit. Takto zabezpečené servery by měli představovat 

minimální hrozbu pro zneužití, alespoň způsobem který byl kontrolován. 

3.6 Náklady na realizaci 

V rámci návrhu realizace projektu je nutno odhadnout náklady na realizaci a provoz tohoto 

řešení. Budeme počítat s náklady na zřízení a poté připočteme náklady na provoz. Veškeré 

částky jsou vypsány bez daně. 

3.6.1 Nacenění serveru pro provoz skeneru 

Jako první potřebujeme nacenit server pro samotný provoz a uchování dat. Vzhledem 

k povaze využívání zařízení bude potřeba jej umístit do sítě se spolehlivým připojením a 

monitoringem provozu v případě výpadků. V opačném případě bychom riskovali 

nekompletní dokončení úkonů a nepřesnosti, případně neucelenost dat. Výběr služeb proběhl 

od datacenter umístěných v Brně. 

Jak již bylo ustanoveno v návrhu hardware, potřebovali jsme 2 jádra CPU, 4GB ram a 50GB 

hdd. Rozhodovali jsme se ve výsledku mezi cloudovým řešením a provozu na virtuálním 

privátním serveru. 

Pro cloudové řešení se měsíční cena při celoroční platbě zaráz pohybuje na 1 225 kč za měsíc. 

Za rok tedy zaplatíme 14 700 Kč bez DPH. 

Při řešení virtuálního serveru se cena pohybuje na 424 Kč za měsíc při platbě na celý rok 

najednou. Ročně tedy zaplatíme 5 088 Kč.  

 

Po konzultaci a testovacím provozu jsme však zjistili, že vzhledem k povaze virtuálního 

serveru, který běží na sdíleném fyzickém hostovi, byl náš skript omezován sdílenými 

parametry sítě. Proto byla zvolena varianta cloudového řešení. 
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Jelikož veškerý využitý software, včetně operačních systémů je freeware, nejsou zde nutné 

již žádné další poplatky. Server do interní sítě bude umístěn na již běžící servery pomocí 

virtualizace. Bude tedy navýšení částky rozpočtu. 

3.6.2 Nacenění celkového projektu 

Kvůli projektu bude potřeba vyčlenit jednoho člověka, který se bude provozu skeneru 

věnovat, bude vyhodnocovat data, delegovat úkoly pro nápravu zabezpečení vlastníkům 

aktiv. V případě nemožnosti vyčlenění jednoto člověka pro tyto účely, bude nutné přijmout 

na tuto pozici nového zaměstnance. Jelikož projekt není nutně potřebný pro tento projekt, 

nebudou náklady na tuto pozici započteny. 

 

Celkové roční náklady na zavedení a údržbu projektu tedy činí 14 700 Kč bez DPH. 

Náklady na realizaci ještě pro znázornění porovnáme s náklady pro opravu následků jednoho 

bezpečnostního incidentu. Vybral jsem nejrozšířenější a nejjednodušeji zneužitou 

bezpečnostní slabinu. Využiji slabinu Simple Service Discovery Protokolu. Jak bylo již 

popsáno tento protokol je defaultně nainstalovaný na zařízeních s Windows XP. Pro 

modelové využití si představme že tento počítač do teď využívá administrativní pracovnice 

sekretariátu a má na něm uloženu práci týkající se dokumentace studentů. 

V případě zneužití tohoto protokolu je možné vzdáleně zasílat autorizované procesy na 

zpracování. Je možné se poměrně jednoduše dostat k veškerým datům na počítači, stáhnout 

je, editovat, případně je možný i přístup k nenávratnému odstranění veškerých dat. 

Ve vyčíslení pomineme možné legislativní problémy se ztrátou osobních údajů týkajících se 

studentů a případné obrovské pokuty. Vyčíslíme jen škodu na momentálně rozdělané 

dokumentaci. 

 

K znovuvytvoření dokumentace využiji míru 40 hodin odpracovaných za jeden týden. (Data 

by měla být alespoň jednou za týden zálohována).  Využiji hodinovou mzdu 150 Kč a 

vynásobím počtem 40 hodin. Výsledná cena práce je tedy 6 000 Kč. 

Toto jsou náklady jen za obnovu práce při incidentu na jednom počítači. Vzhledem 

k rozsáhlosti sítě takto umístěných a nezabezpečených zařízení bude mnohem více.  Budou 
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tedy stačit 3 takovéto incidenty a už se dostaneme na náklady vyšší než je roční provoz 

našeho řešení. Nutno dodat že tento typ incidentu je velmi pravděpodobný, vzhledem 

k povaze této bezpečnostní mezery. 
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ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce byla navrhnuta kontrola serverového řešení pomocí 

naskriptovaného skeneru portů. Skript je efektivně přenositelný na jakákoliv jiná zařízení a 

obsahuje také možnosti měnit cíleně skenované IP adresy, případně rozsahy. Skript byl 

efektivně několikrát testován a v konečném důsledku i optimalizován pro co nejkratší dobu 

běhu potřebnou k provedení vyhodnocení stavu zabezpečení. Pro běh skriptu bylo následně 

navrženo optimálni serverové řešení jak pro interní, tak pro externí síťový rozsah.  

Za účely vyhodnocení výstupu a následnému řešení nezabezpečených služeb vznikla 

základní metodika, ve které je dopodrobna rozeznáván možný stav jednotlivých portů a co 

který stav reálně pro bezpečnost znamená. V této metodice je také obsažen podrobný postup 

zabezpečení jednotlivých serverových služeb, u kterých byla slabina odhalena. Tyto postupy 

jsou koncipovány formou přímých příkazů, které stačí pouze replikovat a lehce upravit tak, 

aby byly formulované pro daný server. Pro Windows, který využívá grafického rozhraní je 

v postupech vždy pro ukázku doplněno o obrázky jednotlivých kroků při zabezpečení. 

Postupy jsou tedy koncipovány tak, aby je zvládl i někdo s naprosto základními znalostmi 

v oblasti IT. 

V  diplomové práce jsem splnil všechny mnou i organizací stanovené cíle. Navíc je ještě 

řešení připraveno na případné rozšiřování o například informační systém, či parser a automat 

pro vyhodnocování výstupů. Pro tyto účely nejsou nutny žádné změny v rámci již 

navrhnutého projektu. 
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