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Seznam zkratek:

ARP (Address Resolution Protocol) – protokol pro zjišťování IP adres s vazbou na 

fyzickou adresu adaptéru

ASŘP - Automatizované Systémy Řízení Podniků

BER (Bit Error Ratio) – bitová chybovost

CDMA (Code Division Multiple Access) – kódově rozdělený vícenásobný přístup

CPU (Central Processing Unit) – výkonná jednotka počítače

ČTÚ – Český Telekomunikační Úřad 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – protokol pro automatické přidělování 

IP adres

DNS (Domain Name System) – systém doménových jmen

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – jedná se o techniku přímého 

rozprostřeného spektra

FDMA (Frequency Division Multiple Access) – vícenásobný přístup s frekvenčním 

dělením.

FTP (File Transfer Protocol) – protokol pro přenos souborů

FTPS nebo FTP/SSL (Secure File Transfer Protocol) – protokol pro bezpečný přenos 

souborů

HDSL (High-speed Digital Subscriber Line) – vysokorychlostní způsob přenosu 

prostřednictvím modemu

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – hypertextový přenosový protokol

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) – bezpečná verze 

hypertextového přenosového protokolu

ICMP (Internet Control Message Protocol) – protokol řídících zpráv Internetu

IDE (Integrated Drive Electronics) – integrovaná elektronika zařízení

IP (Internet Protocol) – protokol Internetu

IPsec (Internet Protocol security) – zabezpečený protokol Internetu

ISP (Internet Service Provider) – poskytovatel služeb Internetu

IT (Information Technology) – informační technologie

LAN (Local-Area Network) – lokální síť

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – zesilovač světla 

stimulovanou emisí záření

LED (Light Emitting Diode) – světloemitující dioda



MAC (Media Access Control) – fyzická adresa adaptéru

MAN (Metropolitan Area Network) – městská síť

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) – softwarový interface pro přístup k síťové 

komunikaci, používaný v systémech Microsoft 

NTP (Network Time Protocol) – protokol pro synchronizaci času

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – ortogonální multiplex s 

kmitočtovým dělením

PC (Personal Computer) – osobní počítač

PPP (Point-to-Point Protocol) – protokol pro spojení bod-bod

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) – protokol pro spojení bod-bod 

pomocí Ethernet protokolu

PSK (Phase Shift Keying) – klíčování posunem (změnou) fáze

QAM (Queued Access Method) – přístupová metoda s řazením do front

RDP (Remote Desktop Protocol) – protokol vzdálené plochy

RPC (Remote Procedure Call) - vzdálené volání procedur

RxD (Receive Data) – příjem dat

SDSL (Single Iine Digital Subscriber Line) – vysokorychlostní přenos po jednom páru 

pomocí modemu

SHDSL (Single-Pair High-speed Digital Subscriber Line) – vysokorychlostní přenos 

po jednom páru pomocí modemu

SNR (Signal to Noise Ratio) – určení poměru úrovně signálu k úrovni šumu

SSH (Secure Shell) – protokol umožňující vzdálený přístup na server a vykonávat na 

něm příkazy tak, jako byste u něj fyzicky seděli

TCP (Transmission Control Protocol) – přenosový řídící protokol

TDMA (Time Division Multiple Access) – vícenásobný přístup s časovým dělením

TP/FO (Twist Pair ↔ Fiber Optic) – převodník rozhraní kroucená dvoulinka↔optické 

vlákno

TxD (Transmit Data) – vysílání dat

UDP (User Datagram Protocol) – uživatelský datagramový protokol

VPN (Virtual Private Network) - virtuální privátní síť

WDS (Wireless Distribution System) – bezdrátový distribuční systém

WEP (Wired Equivalent Privacy) – soukromí ekvivalentní drátovým sítím

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – komunikační standard pro bezdrátový přenos dat

WPA (Wi-Fi Protected Access) – bezpečné připojení k bezdrátové síti WiFi
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Úvod:

Úkolem této práce je navrhnout stabilizaci přenosů dat na konkrétní síti MAN.

Pro účely této diplomové práce jsme si vybrali model sítě s topologií dle obr.1 a pro 

propojení jednotlivých bodů sítě jsme použili model dvou a vícebodových spojů 

využívajících technologií 450MHz, Leased Line, 2,4GHz, 10GHz, FO, diskrétní 

frekvence. Tento model je zobrazen na obr. 1 a vychází z reálné instalace.

Reálně instalovaná síť fungovala bez větších potíží. S velkým nárůstem 

oblíbenosti bezdrátových spojů uživatelů počítačů se však objevily přenosové 

problémy, které bylo třeba řešit. Příčinou těchto problémů byla interakce přenosových 

technologií především v pásmu 2,4GHz s identickou přenosovou technologií jiných 

subjektů než vlastníka MAN. Nejvyšší četnost (typicky 90%) vykazovalo zneužití sítě 

MAN pro účely přenosů dat cizími subjekty. Prostřednictvím segmentu v pásmu 

2,4GHz pronikl cizí subjekt do MAN a jeho protistrana použila stejný postup            

(viz obr. 5). Takto vyvolanou zátěží byly dotčeny nejen segmenty přenosové 

technologie v pásmu 2,4GHz, ale i segmenty vybavené jinými přenosovými 

technologiemi, nacházející se na trase přenosu. V jistý okamžik zátěž vyvolávaná

cizími subjekty představovala 97,5% zátěže MAN a pro vlastníka MAN zůstávalo 

k dispozici pouze 2,5%. Tento stav pro vlastníka znamenal kolaps sítě a následně 

hledání řešení pro změnu tohoto stavu. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout řešení, které tento problém odstraní.  

Omezující je skutečnost, že z finančních důvodů nelze nahradit spoje s přenosovou 

technologií 2,4GHz spoji s přenosovou technologií v placeném pásmu. Na základě 

této skutečnosti se nabízí pouze jediná možnost a to dodatečné zabezpečení sítě 

MAN.

Síť kromě jednotlivých technologií přenosu obsahuje i lokality označené jako 

LAN, lokality s technologickými počítači (TU), koncentrátory technologických dat

(NCU) a počítače umístěné fyzicky mimo LAN (PCext). V jednotlivých sítích jsou 

obsaženy aplikační, databázové a datové servery s operačním systémem MS 

Windows 2003, lokální počítače s operačním systémem MS Windows XP 

Professional a síťové tiskárny. 
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Přehled jednotlivých zařízeních v sítích LAN:

V lokalitě označené jako LAN 1:

 Server s primárním domain controllerem

 Server se sekundárním domain controllerem

 Aplikační server s AVG managementem a datovým úložištěm

 Poštovní server s Microsoft Windows Exchange

 Server s dispečerským systémem

 Lokální počítače

 Síťové tiskárny

V lokalitě označené jako LAN 2:

 Lokální počítače

V lokalitě označené jako LAN 5:

 Server se sekundárním domain controllerem

 Lokální počítače

 Síťové tiskárny

V lokalitě označené jako LAN 6:

 Server se sekundárním domain controllerem

 Lokální počítače

 Síťové tiskárny

Konkrétní síť MAN slouží ke dvěma základním účelům:

 K využívání sdílených prostředků počítačové sítě

o Sdílení přístupu k internetu, dozorových systémů, skupinových dat, 

síťových tiskáren, emailových služeb, docházkových systémů.

 K výměně technologických informací

o Ke sledování a sběru technologických informaci a současně 

k možnosti provádět vzdáleně zásahy do technologií v jiné lokalitě.
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Obr. 1: Model dvou a více bodové sítě MAN
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1 Aktuální používané technologie přenosu

Systém vznikal postupně vždy s použitím aktuálních technologií již od roku 

1997. I náš model bude tyto technologie obsahovat. Z pohledu použitých technologií

se systém jeví jako heterogenní. 

Základní spojení byla realizována na velmi krátkou vzdálenost. Pro tuto 

komunikaci byly s výhodou použity metalické spoje s rozhraním RS232                    

(5-ti vodičové), případně při překonávání limitních vzdáleností RS232 byly použity 

metalické spoje s rozhraním RS485 (dvou vodičové).

Časem vyvstala potřeba propojení mezi vzdálenějšími budovami. Pro tento druh 

propojení se s výhodou osvědčila bezdrátová proprietární technologie 450 MHz.

Z důvodů nutnosti propojení na větší vzdálenost byly vytvořeny metalické spoje 

Leased Line v první etapě s využitím modemu HDSL a v druhé etapě s využitím 

modemu SHDSL.

S nástupem technologie Wi-Fi 802.11 byly pro trasy na větší vzdálenosti použity 

modemy Breezecom. V další etapě byly postupně nahrazovány či doplňovány 

modemy využívajícími protokol 802.11b.

V další etapě především z důvodů tlaku na kapacitu přenosových tras byly 

především páteřní spoje nahrazovány technologií 10,5 GHz s přenosovým profilem 

15 Mbit/s. Koncovým zařízením je typicky ALCOMA.

V okrajových částech systému nacházející se mimo dosah přímé viditelnosti 

byly postupně použity spoje využívající technologii přenosu přes optické vlákno. 

Zakončovacím prvkem v tomto případě je převodník TP/FO (Twist Pair ↔ Fiber 

Optic) (kroucená dvoulinka↔optické vlákno) od firmy Allied  Telesyn.

Aktuální použité technologie pro páteřní spoje jsou bezdrátové modemy NERA 

pracující v placené (licencované) části pásma 18 GHz s přenosovým profilem 155 

Mbit/s. 

Výčet aktuálních používaných technologií:

 Metalické spoje s rozhraní RS232

 Metalické spoje s rozhraní RS485

 Bezdrátová proprietární technologie 450 MHz

 Metalické spoje Leased Line (pronajatý analogový metalický okruh)
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 Technologie Wi-Fi 802.11 (bezdrátový spoj)

 Technologie Wi-Fi 802.11b (bezdrátový spoj)

 Technologie 10,5 GHz s přenosovým profilem 15 Mbit/s (bezdrátový spoj)

 Optické vlákno

 Technologie 18 GHz s přenosovým profilem 155 Mbit/s (bezdrátový spoj)

1.1 Popis jednotlivých technologií

1.1.1 Rozhraní RS232

Rozhraní RS232 je možné použít pro propojení dvou zařízení mezi sebou a to 

jen do vzdálenosti 15 metrů při přenosové rychlosti do 20 kb/s, což vyplývá                 

z povolené kapacity kabelu 2500 pF. V praxi jsou dosahovány výsledky mnohem 

lepší, a to 115200 b/s při vzdálenosti až 50 metrů. 

Rozhraní RS232 je relativně málo odolné proti rušení, neboť přenos dat          

je realizován napěťovou úrovní na vodičích (vůči GND).

Pro propojení dvou zařízení s rozhraním RS232 v minimální konfiguraci stačí tři 

vodiče (RxD, TxD, Gnd - tzv. null modem kabel), pak se ale nevyužívá řídících 

signálů (RTS, CTS, DSR, DTR a další). Při propojení řídících signálů počet vodičů 

roste podle požadavků na způsob řízení toku dat. .

1.1.2 Rozhraní RS485

Rozhraní RS485 je možno použít pro propojení dvou zařízení mezi sebou         

a to podle specifikace do vzdálenosti 1200 metrů při přenosové rychlosti do 10 Mb/s.  

Toho lze dosáhnout na vedení stíněnou kroucenou dvojlinkou a ukončením vedení

zakončovacími odpory 120 Ω na obou koncích vedení. 

U rozhraní RS485 je přenos dat realizován proudovou smyčku, kde datové 

stavy vyjadřuje směr tekoucího proudu v samostatném páru vodičů pro každý 

komunikační směr.
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1.1.3 Fiber optic – optické vlákno

Optické trasy [1] jsou v mnoha případech jediným kvalitním řešení komunikační 

linky. Mnohé nevýhody metalických tras nejsou pro optické řešení problémem 

(galvanické oddělení). Skleněné vlákno nepřenáší rozdíl potenciálů napájecích 

soustav. Elektromagnetické rušení čí indukce při bouřkách též nejsou rizikem. Dalším 

významným přínosem jsou vysoké přenosové schopnosti (dnes běžně 10Gb/s)          

a dosahované vzdálenosti až 100km. 

Optické řešení přenosových tras z hlediska nákladů na pořízení se stává stále 

dostupnějším. Optická linka má navíc teoreticky neomezenou šířku přenosového 

pásma a je tedy připravena i na budoucí, rychlejší přenosové technologie            

(např. 155Gb/s), což výrazně přispívá k ochraně investic do budoucnosti.

Funkce optické trasy

V typickém případě optická trasa spojuje dvě místa. Vlastní fyzické spojení     

je realizováno kabelem, který může být uložen v zemi nebo vzduchem veden 

převěsem. Uvnitř kabelu jsou umístěna optická vlákna a mimo nich i prvky zajišťující 

mechanickou odolnost. Optická vlákna rozlišujeme na single-mode (jednovidová)

(9/125μm) a multi-mode (vícevidová) (50/125μm, 62,5/125μm). 

Single-mode vlákno přenáší pouze jeden mod (vid), jehož disperze je minimální 

– z toho vyplývá použitelnost na podstatně větší vzdálenosti a přenosové rychlosti.

Typickým vysílacím prvkem je zdroj koherentního záření – LASER. Šíření paprsků    

je zobrazeno na obr. 2.

Obr. 2: Šíření paprsků v single-mode kabelu
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V multi-mode kabelu je možné přenášet poměrně velké množství modů        

(tzv. vidů). Tento typ je ovšem náchylnější na disperzi (deformaci) signálu a tím 

omezuje jak maximální délku, tak i přenosovou kapacitu. Typickým vysílacím prvkem 

je luminiscenční dioda (LED). Šíření paprsků je zobrazeno na obr. 3.

Obr. 3: Šíření paprsků v multi-mode kabelu

Způsob, jakým optické vlákno paprsek vede záleží na tom, jak se mění optické 

vlastnosti (konkrétně tzv. index lomu - refraction index) v průřezu jádra vlákna. Mění-

li se skokem, jde o vlákno se stupňovitým indexem lomu (step index fiber). Pokud 

se index lomu na přechodu mezi jádrem vlákna a jeho pláštěm mění plynule, jde      

o vlákno s tzv. gradientním indexem lomu (graded index fiber). Šíření paprsků       

je zobrazeno na obr. 4.

Obr. 4: Šíření signálu gradientním vláknem

Optické kabely jsou stejně jako metalické kabely ukončovány na panelech       

a v zásuvkách. Pro ukončení vlákna je používána poměrně široká škála konektorů –
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např. ST, SC, ...). Volba vláken závisí na délce trasy, přenosové rychlosti a použití 

světelného zdroje (LED, VCSEL,..).

Možnosti využití.

Optické řešení je hojně využíváno především pro venkovní páteřní trasy, případně 

pro aplikace, kde by použití metalického vedení bylo problematické. 

1.1.4 Bezdrátové sítě

Bezdrátové systémy mají oproti klasické kabeláži řadu výhod, ale také své 

nevýhody. K jednoznačným výhodám patří mobilita, vysoká univerzálnost použití       

a cena.

Hlavní nevýhodou je použité přenosové médium – vzduch. Přenosové médium 

není stálé, a proto je velmi obtížné zaručit kvalitu služby. 

K přenosu rádiového signálu se používají elektromagnetické vlny. Kmitočet 

těchto vln je volen tak, aby se co nejlépe šířily volným prostředím. 

Rádiové spoje [2] lze rozdělit podle mnoha kritérii. Nejčastější dělení je podle 

šířky pásma, směru přenosu, uspořádání, mobility účastníka a využitých prostředků. 

Dělit je lze také podle používaného frekvenčního pásma (450MHz, 900 MHz, 2,4 

GHz, 5 GHz, 10GHz), použité modulace (PSK, QAM), způsobu sdílení přenosové 

kapacity (FDD, TDD) nebo podle přístupu ke sdíleným datovým prostředkům (FDMA, 

TDMA, CDMA). Dělení je ovšem mnohem více.

Stěžejním parametrem pro celou bezdrátovou komunikaci je odstup 

užitečného signálu od šumu (SNR – Signal to Noise Ratio). Se snižujícím se SNR 

klesá kvalita spoje a narůstá chybovost BER (Bit Error Ratio). Dochází ke zhoršení 

propustnosti a vysílač musí poškozené bloky dát opakovat.

Použití rádiofrekvenčních pásem podléhá regulaci prováděné státními úřady.            

V České republice reguluje vysílání instituce ČTU. Definuje tzv. bezlicenční pásma    

a přiděluje (pronajímá) licence na používání určitých částí vysílacího spektra včetně 

těch, které využívají provozovatelé rozhlasových vysílání a mobilní telefonie.
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1.1.5 Technologie 450MHz

Jedná se o bezlicenční pásmo. V tomto pásmu jsou v našem modelu

provozovány rádia, která používají diskrétní protokol. Jedná se o uzavřený tovární

protokol od Johnsons controls (Proprietární řešení firmy JCI). 

Bezdrátová technologie se využívá na krátké vzdálenosti 1 – 1,5 km.             

Tím, že jde o uzavřené tovární řešení, je bezdrátová technologie vysoce odolná vůči 

průnikům.   

1.1.6 Technologie 2,4GHz, 5GHz

Na těchto frekvencích vysílá  Wi-Fi síť [2], která pracuje v nelicencovaném 

mezinárodním pásmu. Wi-Fi je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, 

WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Přehled jednotlivých standardů          

je uveden v Tab. I.

Tab. I: Přehled standardů IEEE 802.11

Standard
Pásmo 

[GHz]

Max. Rychlost 

[Mbit/s]
Fyzická vrstva

IEEE 802.11 2,4 2 DSSS

IEEE 802.11b 2,4 11 DSSS

IEEE 802.11g 2,4 54 OFDM

IEEE 802.11a 5 55 OFDM

IEEE 802.1X je standard organizace IEEE pro řízení přístupu k síti povolující 

nebo zakazující jednotlivé porty. Podle výsledku autentizace zařízení připojeného      

k síťovému portu je připojení k síti povoleno nebo zamezeno.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) jedná se o techniku přímého 

rozprostřeného spektra. Jde o jednu z metod pro rozšíření spektra u bezdrátového 

přenosu dat. Pracuje tak, že každý jednotlivý bit určený k přenosu je nejprve 
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nahrazen určitou početnější sekvencí bitů. Tyto sekvence mají nejčastěji 

pseudonáhodný charakter. Pro jejich vytváření se využívají např. Goldovy                 

či Barkerovy kódy. Skutečně je pak přenášena tato sekvence bitů (modulována na 

nosný signál). Jde tedy vlastně o umělé zavedení nadbytečnosti podobné tomu, které 

se při datových přenosech někdy používá pro zajištění větší spolehlivosti přenosů. 

Zde je ale důvod pro zavedení takovéto nadbytečnosti jiný. Signál je rozprostřen do 

větší části radiového spektra, je tudíž  méně citlivý vůči rušení (což zvyšuje 

spolehlivost přenosu). Signál se ostatním uživatelům jeví jako náhodný šum a bez 

znalosti mechanismu vytváření původní pseudonáhodné sekvence je pro ně obtížné 

demodulovat přenášená data.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ortogonální multiplex         

s kmitočtovým dělením. Jedná se o přenosovou techniku pracující s tzv.

rozprostřeným spektrem, kdy je signál vysílán na více nezávislých frekvencích, což 

zvyšuje odolnost vůči interferenci.

V tomto pásmu využíváme frekvenci 2,4GHz s přenosovou rychlostí 2Mbit/s      

a 2,4GHz s přenosovou rychlostí 11Mbit/s.

Tato technologie je velice rozšířena u sítí pro domácnost a u sítí menších         

a středních firem. Ve větších městech jsou tyto rádiové frekvence dosti obsazené     

a dochází v mnoha případech k prolínání signálu a zarušení jednotlivých 

přenosových tras. Dosah přenosových tras je 10-100 metrů na přímé viditelnosti.

1.1.7 Technologie 10,5GHz

Na této frekvenci vysílá WiMAX síť [3], která pracuje v licencovaném 

mezinárodním pásmu.  V České republice je toto pásmo  nelicencováno.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) jde o stále se vyvíjející 

bezdrátovou technologií. WiMAX je definován v řadě norem IEEE 802.16. 
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IEEE 802.16

Jedná se o standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě. 

Primárně definuje použití frekvencí 10-66 GHz (Point-to-MultiPoint) a pro další 

standardy předpokládá i využití frekvence 2-11 GHz s topologií PMP. Standard pro 

frekvenci 10-66 GHz počítá s obousměrnou komunikací na mnoha licencovaných 

frekvencích (10,5GHz;  18GHz ; 23GHz;...)

V našem modelu využíváme frekvenci 10,5GHz s přenosovou rychlostí 

15Mbit/s.

Tato radiová frekvence se zpravidla používá u sítí MAN. Pořizovací náklady na 

tuto technologii jsou vyšší než v předchozích případech. Četnost použití je nižší        

u koncových uživatelů, je velmi oblíbená na řešení „poslední míle“ u ISP. Dosah  

přenosových tras je 1-10 km na přímou viditelnost. 

1.1.8 Placené pásmo

Jedná se o radiové šíření v diskrétním pásmu, které podléhá Českému 

telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) [4]. Pro vysílání na diskrétních frekvencích je nutné 

požádat ČTÚ o vysílací povolení, sepsat smlouvu a za přidělené pásmo platit. 

V tomto pásmu využíváme diskrétní frekvenci  18GHz s přenosovou rychlostí 

155Mbit/s.

Tyto radiové frekvence se používají u sítí MAN.  

1.1.9 Leased Line  (pronajatý okruh)

Spojení typu bod-bod obvykle pronajaté od poskytovatele spojových služeb za 

fixní měsíční částku. Spoj je tvořen modemy, které pracují jako modulátor-

demodulátor pro přenos digitálního signálu pronajatým analogovým okruhem.
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Metalické spoje Laesed line použity v našem modelu:

 SDSL - symetrická linka s přenosovou rychlostí typicky 2,3 Mbit/s.

 HDSL - symetrická linka s přenosovou rychlostí typicky 4 Mbit/s.

 SHDL - symetrická linka s přenosovou rychlostí typicky 4,5 Mbit/s.

Tyto modemy poskytují možnost propojení pomocí nevytáčeného propojení 

pronajatou analogovou linkou. Pro propojení se používá dvou-vodičová linka nebo 

čtyř-vodičová linka, která je vždy osazena dvojicí modemů jedním na každé straně.

V námi používaném modelu jsou použity modemy využívající dvou-vodičové 

propojení a druhá strana modemu je tvořena přímo rozhraním Ethernet. 
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2 Aktuální používané technologie zabezpečení

U metalických spojů RS232, RS485, optických tras a spojů Leased Line je 

největší zranitelnost v jejich koncových bodech, protože se jedná o technologii 

s charakteristikou připojení bod-bod. Po celé délce přenosové trasy se nemusíme 

obávat jejich narušení s úmyslem odposlechu dat nebo použití spoje jako 

přenosového média. Jednotlivé trasy jsou v našem modelu monitorovány                   

a při poruše spoje se hned poskytovatel o incidentu dozví. Jediná možnost, jak          

se  „nabourat“ do systému je připojení přímo na koncových bodech. Tato možnost je 

ošetřena fyzickým zabezpečením koncových bodů. Koncové body nejsou na 

veřejných místech, ale v hlídaných nebo zabezpečených prostorách.

U rádiového spoje 450 MHz je velmi nízké riziko průniku. Jedná se                     

o proprietární systém. Jediná reálná možnost, jak do systému proniknout, je opět 

připojení přímo na koncových bodech. Pro koncový bod platí totéž, co bylo uvedeno 

výše. 

U radiového spoje 2,4 GHz je zabezpečení řešeno jednotlivými šifrovacími 

algoritmy (WEP-64bit/128bit, WPA, WPA2) a konfigurace jednotlivých vysílačů 

obvykle do režimu WDS. Zabezpečení je postaveno na veřejně známých 

algoritmech.    

U rádiového spoje 10,5 GHz je zabezpečení řešeno firemním firmwarem, 

šifrováním pomocí plujících kódů a zapojení jednotlivých vysílačů do režimu WDS. 

Mechanismy zabezpečení jsou opět veřejné.

U radiového spoje 18 GHz je bezpečnost dána tím, že se jedná o frekvenci 

v licencovaném (pronajatém) pásmu, kterou nesmí použít jiný uživatel.
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3 Aktuální stav zabezpečení (obecně)

Obecný pohled  zabezpečení z hlediska kritičnosti tras se dá rozdělit na dvě 

základní skupiny:

1) Podle umístění

2) Podle způsobu průniku (zneužití)

U rozdělení podle umístění se zabýváme bezpečností koncových bodu             

a fyzickým přenosovým médiem z pohledu jeho uložení (kabely) nebo směrováním 

(bezdrát). 

- zneužití koncových bodů:

Jedná se o zabezpečení koncových bodů jednotlivých používaných 

technologií fyzicky. Objekt musí být bezpečně zajištěn před vniknutím 

nepovolaných osob. 

- zneužití trasy:

Jedná se o zabezpečení samotných přenosových tras jednotlivých 

technologií před nežádoucím průnikem  a následným použitím samotné 

trasy pro cizí přenos dat. 

U rozdělení podle způsobu průniku (zneužití) se zabýváme otázkou z jakého 

důvodu se „hacker“ snaží proniknout do sítě.

- zpřístupnění přenášených dat:

Jedná se o zabezpečení proti nežádoucímu odposlechu dat na použitých 

technologiích se záměrem jejich zneužití.

- modifikace technologie v neprospěch uživatele:

V tomto případě se jedná o zabezpečení technologií před nežádoucím 

vniknutím a následným změnám bezpečnostních politik jednotlivých 

propojovacích bodů, se záměrem zneužít klíčové body IT i mimo vlastní 
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technologii MAN (databázové stroje, tiskárny, ovládací systémy technologií,  

atd.).

  

- zneužití technologie pro vlastní přenosy:

Jedná se o zabezpečení technologií před nebezpečím průniku a následným  

použitím přenosové trasy pro potřeby cizích subjektů. Toto riziko převažuje  

u radiových spojů.

- prosté znemožnění přenosu:

U tohoto způsobu zneužití se jedná o fyzické porušení přenosových tras. 

Nejedná se zrovna o nebezpečný způsob z pohledu ztráty dat. Jde ale          

o omezení přenosu dat (znemožnění datových toků mezi důležitými uzly IT), 

což je pro uživatele vždy nemilé.

4 Aktuální stav zabezpečení námi zkoumaného modelu

Stav zabezpečení u námi zkoumaného modelu pro přenosové trasy bod-bod 

řešené pomocí technologií RS232, RS485, optický spoj, leased line, 450MHz             

a 18 GHz je maximálně závislý na fyzickém zabezpečení koncových bodů. Je to 

dáno použitím samotné technologie. Jejich koncové body jsou umístěny 

v zabezpečených prostorech.

Stav zabezpečení u bezdrátových technologií 2,4 GHz a 10,5 GHz je 

problematický. U těchto systémů je velké riziko překonání všeobecně známých         

a dobře dokumentovaných principů zabezpečení. Průměrný hacker se do 

technologie 2,4 GHz dostane během několika minut. U technologie 10,5 GHz je 

překonání zabezpečení o něco obtížnější, ale pokud bude cizí subjekt „hacker“

vybaven srovnatelnými zařízeními, jde opět o otázku času, kdy k průniku dojde.
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5 Popis kritických tras

V naši konkrétní síti MAN jsou obsaženy všechny předchozí jmenované 

technologie, a proto je seřadíme podle bezpečnosti, abychom se mohli zabývat 

analýzou jejich zabezpečení. 

Srovnání odolnosti technologií vůči průniku od „bezpečných“ k „méně 

bezpečným“:

 Metalické spoje s rozhraním RS232, s rozhraním RS485, Leased Line             

a optické vlákno

 Bezdrátová přenosová technologie 18GHz s přenosovým profilem 155 Mbit/s

 Bezdrátová proprietární technologie 450MHz s přenosovým profilem 256kbit/s

 Bezdrátová přenosová technologie 10,5GHz s přenosovým profilem 15 Mbit/s

 Bezdrátová přenosová technologie Wi-Fi 802.11 a Wi-Fi 802.11b

Topologie našeho modelu má tvar vícenásobné hvězdy. Díky technologiím    

Wi-Fi 802.11, 802.11b a 802.16 je ohrožen celý systém, i když některé jeho součásti 

jsou tvořeny „bezpečnými“ technologiemi. Trasy, kde je možný „relativně snadný“ 

průnik cizích subjektů „hackerů“ do sítě MAN jsou zobrazeny na  obr. 5.  



17

Obr. 5: Místa možných průniků do topologie MAN
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6 Volba konkrétního zabezpečení

Po analýze bezpečnosti jednotlivých technologií je jasné, že problémová místa 

topologie jsou bezdrátové spoje 2,4GHz a 10,5GHz. Proto se zaměříme hlavně na 

jejich zabezpečení.

Zavedeme si pojem bezpečnostní router. Bude to zařízení, které nám 

dodatečně zvýší bezpečnost v uzlových bodech sítě MAN.

Bezpečnost jednotlivých kritických bodů ošetříme tím, že do každého uzlu 

vložíme bezpečnostní router.  Tyto bezpečnostní routery nám budou zajišťovat 

dodatečné zabezpečení spojů v daném uzlu. Při vhodné volbě mohou mít i jiné 

užitečné vlastnosti (např. shaping).  Model dvou a více bodové sítě MAN 

s dodatečným zabezpečením s použitím bezpečnostních routerů v uzlech je 

zobrazen na obr. 6.

Obr. 6: Konkrétní model dvou a více bodové sítě MAN s bezpečnostními routery
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Model na obr. 6 je ideálně zabezpečen, ale ve skutečnosti v našem modelu 

nemůžeme ve všech propojovacích uzlech použít  bezpečnostní routery. Pro použití 

bezpečnostních routeru v jednotlivých uzlech  musíme zvážit tři aspekty:

 Je třeba vyvážit vložené prostředky a úroveň zabezpečení.

 Dalším kritériem je počet pracovišť, které budou přes konkrétní uzel 

komunikovat se síťovými prostředky – ASŘP (automatizované systémy 

řízení podniků).  ASŘP je soubor technických prostředků                         

a programového vybavení, které využívá celou infrastrukturu IT 

(Informačních Technologií) a IS (Informačních Systémů) pro běžnou 

kancelářskou práci (účetnictví, emaily, skupinovou práci s daty...). (Celá 

podniková agenda).

 Posledním důležitým kritériem pro nasazení bezpečnostního routeru do 

kritického uzlu je i konkrétní topologie MAN v daném uzlu.  Je například 

rozhodující, pokud v daném místě je nějaký důležitý do sítě poskytovaný 

prvek (síťová tiskárna, datové úložiště na serveru).

Z výše uvedených aspektů volíme primární zónu zabezpečení a sekundární 

zónu zabezpečení.

Primární zóna zabezpečení je část sítě MAN směrem od LAN se zdrojovými 

síťovými prostředky (servery, síťové tiskárny, přípoje I-net, Intranet..), která končí na 

síťovém rozhraní bezpečnostního routeru, na který je navázán poslední tunelový 

spoj. 

Do sekundární zóny zabezpečení patří koncové bezpečnostní routery. Jedná se 

o bezpečnostní routery, na jejichž některém (některých) síťovém rozhraní končí spoje 

průběžných tunelů a zbývající síťová rozhraní propojují segmenty, které již tunelové 

propojení pro veškerou komunikaci nepoužívají.
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Podle výše zmíněných kritérií upravíme osazení našeho konkrétního modelu 

následujícím způsobem. Upravený model je zobrazen na obr. 7.

Obr. 7: Konkrétní rozložení bezpečnostních routerů v síti MAN
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Pro přehlednost následuje rozdělení primární a sekundární zóny zabezpečení. 

Upřesnění jednotlivých zón zabezpečení v modelu zobrazuje obr. 8. Sekundární 

zóna je označena červeně. Ostatní části sítě MAN jsou primární část. Podrobnější 

popis viz popis jednotlivých zón v kapitole 6.

Obr. 8: Vyznačení primární a sekundární zóny v síti MAN
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7 Popis bezpečnostního routeru pro zabezpečení uzlů  

MAN a popis VPN

Router neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným směrování

(routování) přeposílá pakety směrem k jejich cíli. Směrování probíhá na třetí (síťové) 

vrstvě sedmivrstvého modelu ISO/OSI.

Jinými slovy řečeno, router spojuje dvě nebo více sítí s různými IP adresami      

a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od switche, který spojuje počítače

(segmenty) v síti se stejnou IP adresou. 

Pro náš model dvou a více bodové sítě MAN budeme používat bezpečnostní 

router.

Rozdíl mezi routerem a bezpečnostním routerem je následující:

Router obecného typu bez vymezení funkcí přenáší všechny pakety podle 

směrovacích tabulek.  Bezpečnostní router navíc oproti obecnému routeru umožňuje 

použití přenosových pravidel a použití šifrovacích technologií pro přenos (VPN 

tunely).

Pravidla mohou být různě strukturovaná a umožňují zpřesnit obecnou definici 

směrovacích tabulek například o :

 Povolení směru přenosu

– pro rozsah IP adres sítí

– pro skupiny IP adres

– pro fyzické adresy (MAC) uzlů sítě

 Povolení typů síťové služby

– definice portů TCP/UDP

 Povolení řízení propustnosti

– na síťové služby

– na síťové rozhraní
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 Speciální pravidla 

– řízení přenosových bufferů (ochrana proti přetečení dat na

zařízeních navazujících na router)

– rozšíření o proxy server

– rozšíření o kontextový scanner

– rozšíření o logovací funkce, statistické funkce

Šifrovací technologii můžeme použít k:

 Vytvoření tunelového spoje

 Posílání šifrovaných dat přes obecný spoj

Obecně jako router může sloužit jakýkoliv počítač s minimálně dvěma síťovými 

rozhraními a pro směrování se dnes často používají běžné osobní počítače.              

Ve vysokorychlostních sítích jsou jako routery používány vysoce účelové počítače

obvykle se speciálním hardwarem, optimalizovaným jak pro běžné přeposílání 

paketů, tak pro specializované funkce jako například šifrování VPN (IPsec tunel).

Jednou z vlastností bezpečnostních routerů kromě filtrování a nastavení 

pravidel pro komunikaci je možnost použití technologie VPN. 

7.1 Virtuální privátní sítě (VPN)

VPN [5] lze použít pro řešení různých požadavků, které v sobě zahrnují potřebu 

bezpečně komunikovat přes veřejnou síť:

 Propojení distribuovaných pobočkových intranetů do jednoho velkého 

podnikového intranetu. Tyto VPN mohou být kvůli statické adresaci snadnou 

kořistí útočníků, proto je třeba dbát na autentizaci jednotlivých poboček (pro 

každé propojení zvlášť, aby při útoku nedošlo k průniku do celé sítě).

 Vzdálený přístup (remote access) - připojení vzdáleného uživatele (mobilního 

nebo domácího pracovníka) k podnikovému intranetu. VPN pro vzdálený 

přístup kladou nároky na řešení autentizace klientů, protože se uživatelé 

mohou připojovat opravdu odkudkoli a kdykoli.
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 Řešení extranetu - vytvoření sítě vně podnikového intranetu, která je 

přístupná pouze partnerským organizacím. 

Princip VPN je velmi jednoduchý a spočívá ve vybudování bezpečné privátní 

komunikační infrastruktury využívající již existující síťové infrastruktury. Využívá se 

přitom zejména existujících globálních telekomunikačních sítí nebo internetu. Nad 

jednou síťovou infrastrukturou tak lze vytvořit prakticky libovolný počet vzájemně 

oddělených VPN.

Při vytváření VPN se používají v zásadě dva přístupy, které se liší svými principy i 

vlastnostmi. Jsou označovány jako „přímý“ (peer) a překryvný (overlay) model. 

V případě peer modelu VPN jsou směrovací výpočty prováděny vždy v každém uzlu 

na cestě paketu k cíli tzv. skok po skoku (hop-by-hop), jednotlivé uzly jsou si tak 

významově rovny.

Alternativní, překryvný model používá pro směrování na síťové vrstvě techniky 

vytváření přímých spojení (cut-through). Na rozdíl od peer modelu mohou u overlay 

modelu nastat problémy u rozlehlých sítí z důvodů vysoké výpočetní náročnosti.

Pro vytváření VPN na spojové vrstvě lze použít protokol
 EoIP

Ethernet over IP (EoIP) [6] je protokol, který se používá pro vytvoření Ethernet tunelu 

mezi dvěma směrovači používající IP připojení.  Princip protokolu je takový, že se 

pakety ethernet zapouzdří do paketu IP.

Pro vytváření VPN na síťové vrstvě se používají tři základní  techniky

 vytváření VPN s filtrováním směrovacích informací

 tunelování

 šifrování na síťové vrstvě

.

Vytváření VPN s filtrováním směrovacích informací je založeno na jednoduchém 

principu omezení propagace směrovacích informací o dosažitelnosti jiných sítí. 

Filtrování lze považovat za model typu peer, protože jeden směrovač zastupující 

skupinu uzlů patřících do určité VPN navazuje spojení s předáváním směrovacích 

informací pouze se vstupním směrovačem sítě poskytovatele spojení a ne se všemi 
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okolními sítěmi. Informace o dosažitelnosti vybrané sady sítí tvořících VPN, tak není 

propagována okolním sítím, které do dané VPN nenáležejí. Totéž platí i v obráceném 

směru. Jediným omezením tohoto řešení je nutnost používat jedinečných adres v 

rámci celé virtuální sítě. Privátní adresy lze použít pouze při implementaci NAT. 

Připojení VPN k vnějšímu světu (např. k internetu) se pak řeší pomocí 

specializovaných bran, obvykle firewallů, umožňujících zavedení dokonalých 

bezpečnostních pravidel pro veškerou komunikaci s okolím.

Další metodou využívanou při budování VPN je tunelování. Jde o efektivní 

metodu, při které je specifická část síťové komunikace přenášena po síti speciálně 

vytvořeným virtuálním „tunelem,“ který spočívá v přenášení paketů propojovaných 

sítí. Nejběžněji používaným typem tunelování pro spojení mezi zdrojovým a cílovým 

směrovačem je GRE (Generic Routing Encapsulation).

Komunikace:

Pakety, určené pro přenos tunelem, jsou vybaveny zvláštní přídavnou hlavičkou 

(GRE header) a cílovou adresou, odpovídající směrovači na konci tunelu. V cílovém 

bodu tunelu je přídavná hlavička odstraněna a paket pak pokračuje ke svému cíli 

podle informací ve své původní IP hlavičce. 

Další z používaných metod je pak šifrování na síťové vrstvě. K nejpoužívanějším 

patří architektura IPsec využívající pro přenos tunelování na síťové vrstvě.

IPsec je založen na vytvoření šifrovaného tunelu mezi dvěma koncovými 

zařízeními, která mohou představovat například směrovač, firewall nebo koncovou 

stanici, přičemž je definováno nejen samotné šifrování, ale i standardní metody pro 

výměnu a správu klíčů. 

Největší výhodou IPsec je fakt, že se jedná o snadno škálovatelné řešení. 

Zabezpečení komunikace tak není vázáno na konkrétní aplikaci, ale je přímo 

součástí síťové infrastruktury, a je tedy dostupné pro všechna zařízení od směrovačů 

nebo firewallů až po klientské stanice nebo přístupové servery.

Pro IPsec tunel jsou definovány dva přenosové módy:

 Transportní mód

 Tunelovací mód
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Výhodou transportního módu, kdy je šifrována pouze datová část VPN paketu, 

jsou nižší nároky na přenosové pásmo. Tím, že jsou k dispozici informace o cílovém 

zařízení, lze rovněž během přenosu paketu sítí aplikovat některé nadstandardní 

mechanismy (např. QoS). 

V tunelovacím módu je šifrován celý IP datagram a paketu je přiřazeno nové 

záhlaví, díky tomu mohou některá zařízení fungovat jako IPsec proxy a posílat 

rozšifrovaný paket cílovému zařízení. V současnosti je nejčastěji používán tunelovací 

mód. Díky tomu, že IPsec je pro aplikace nad síťovou vrstvou skryt, lze jej použít i v 

kombinaci s jiným VPN řešením, například L2TP nebo GRE tunelem.

Do skupiny pro vytváření VPN na síťové vrstvě ještě patří protokol PPTP. Tento 

protokol byl vyvinut vývojovým týmem společnosti Microsoft. PPTP používá pro 

šifrování paketů protokol MPPE (Microsoft Point to Point Protocol). Protokol PPTP 

používá principiálně stejné klíče k ověření uživatele i k následnému šifrování přenosu 

dat. Obvyklými náhradami za PPTP jsou L2TP nebo IPSec.

Tab. II: Používané šifrovací protokoly a příslušné algoritmy a délky klíčů

Protokol Šifrování Algoritmy Klíče Generování klíče

PPTP MPPE RSA RC4
40-bit LM (DES) hash hesla

56-bit LM (DES) hash hesla

128-bit NTLMv2 (MD4) hash hesla

L2TP       
IPSec

IPSec

DES 56-bit

náhodný klíč                               
Diffie-Hellman group 1, 2, 14

3DES 112-bit

AES 128-bit

AES 192-bit

AES 256-bit

Pro vytváření VPN na aplikační vrstvě se používá

 SSL (Secure Socket Layer). 

Secure Socket Layer (SSL) byl vyvinut firmou NetScape. Základními úkoly SSL 

jsou bezpečně zašifrovat přenášená data a ověřit totožnost uživatele. Bezpečné 

šifrování je zajištěno asymetrickou šifrou, která používá známý veřejný a utajený 
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privátní klíč. Tento způsob eliminuje problém s dohadováním a výměnou klíče před 

přenosem, což představuje jedno z hlavních rizik symetrického šifrování. Klíče jsou 

vytvářeny certifikační autoritou a vazbu na konkrétní jméno a uživatele zajistí 

certifikát. Z hlediska referenčního modelu představuje SSL mezivrstvu vloženou mezi 

transportní a aplikační vrstvu. Hlavní výhodou SSL je skutečnost, že pro přenos 

zpráv používá protokol SSL/HTTPS, který je k dispozici bez nutnosti jakékoliv 

doplňkové instalace softwaru v libovolném soudobém standardním internetovém 

prohlížeči jako standardní bezpečný přenosový mechanismus. Při použití SSL VPN 

tak připojení k firemním zdrojům probíhá prostřednictvím webového rozhraní na 

úrovni aplikační vrstvy. SSL tedy nevyžaduje klientský software instalovaný na 

počítači, z něhož probíhá přístup k firemní síti. Nevyžaduje žádnou konfiguraci ze 

strany uživatele a konečně nabízí přístup odkudkoli, kde je k dispozici webový 

prohlížeč.

Nejnázornější rozdělení typů VPN se dá provést podle pohledu na funkčnost sítě 

v relaci s jednotlivými vrstvami ISO/OSI modelu.

 VPN na spojové vrstvě

o EoIP

 VPN na síťové vrstvě. Síťová vrstva obsahuje informace, podle kterých

probíhá směrování IP protokolu a práce se směrovacími informacemi je 

základem pro vytvoření VPN na síťové vrstvě.

o filtrování směrovacích informací 

o tunelování

o šifrování na síťové vrstvě

 VPN na transportní a aplikační vrstvě.

o e-mailové systémy s kódovaným přenosem zpráv

Výrobců routerů je mnoho, patří mezi ně: 3Com, Alcatel, Cisco Systems, 

Juniper Networks, NETGEAR, Nortel, SMC Networks, MikroTik….
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8 Srovnání bezpečnostních routerů a volba konkrétního typu 

bezpečnostního routeru

Pro to, abychom mohli vůbec srovnání softwarového a hardwarového routeru

provést, budeme muset stanovit srovnávací kritéria. Srovnávacích kritérií může být 

jistě celá řada. Pokud se však budeme držet výše uvedeného, můžeme vybrat 

omezené množství kritérií, podle kterých se hodí hodnocení provést.

8.1 Struktura

Prvně si musíme uvědomit, jakým způsobem principielně jednotlivé routery

pracují. 

Základní struktura softwarového routeru:

o Aplikace bezpečnostního routeru

o Standardní operační systém

o Standardní hardware PC

Základní struktura hardwarového routeru:

o Algoritmus bezpečnostního routeru

o Instrukční rejstřík procesoru, emulátor, operační 

systém

o Hardware orientovaný na konkrétního výrobce

8.2 Kompatibilita

Z hlediska kompatibility je zřejmé, že softwarový bezpečnostní router na tom 

bude lépe. Pokud se zjistí závažná chyba hardwarového zařízení, musí se vyměnit

celá hardwarová komponenta. U softwarové verze se nic závažného nestane, jelikož 

jednotlivé dílčí části na sebe nejsou z pohledu kompatibility závislé. U softwarového 

bezpečnostního routeru je jedno, na jaký hardware a operační systém bude použit. 

Horší to je u hardwarového typu. Pokud se zjistí závažná chyba chodu tohoto

bezpečnostního routeru, musí být vyměněn za jiný jako celek. Je to způsobeno 

orientací celého bezpečnostního routeru na konkrétní zařízení. Např. pokud se změní 
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hardwarová část, musí se použít odpovídající emulátor a algoritmus pro jeho 

ovládání. Všechny tři části hardwarového bezpečnostního routeru jsou na sobě 

vázány už při výrobě jednotlivého zařízení (výrobní šarže) a z tohoto vyplývá, že až 

na výjimky nelze jednoduchým způsobem algoritmus bezpečnostního routeru přenést 

na jiné zařízení. Existuje možnost pouze omezených oprav-upgrade Firmware.

8.3 Stabilita

Z hlediska stability je na  tom o poznání lépe hardwarový bezpečnostní router. 

Základní rozdíl je ve způsobu práce s procesorem. Je napsán tak, aby v případě 

hardwarového typu ovládal jenom samostatný bezpečnostní router. Softwarový 

bezpečnostní router běží na standardním operačním systému. Je obvykle možné 

použití operačního systému Windows. Jelikož se operační systém nezabývá jenom 

chodem bezpečnostního routeru, ale zajišťuje chod dalšího aplikačního softwaru 

(Microsoft Office, Media Player a další software pro uživatelské práce) je mnohem 

obsáhlejší a tudíž i pravděpodobněji napadnutelný. Proto systém z principu obsahuje 

velké množství chyb. Z těchto důvodů musíme použít dodatečné metody ochrany       

i pro operační systém. Musíme jej chránit před potencionálním možným průnikem      

a to například tím, že provádíme stálé kontroly a instalování publikovaných oprav. 

Z důvodů relativně náročné údržby tohoto operačního systému raději sáhneme 

k softwarovému řešení, které běží nad jádrem operačního systému Linux.  

8.4 Funkčnost

Při dalším srovnání konkrétních typů bezpečnostních routerů můžeme porovnat 

jejich funkční vlastnosti. Hlavní funkci přeposílání paketů mezi dvěma nebo více 

sítěmi s různými IP adresami dokáží bez potíží oba dva typy. 

Velký rozdíl mezi softwarovým a hardwarovým typem bezpečnostního routeru 

v našem modelu je cena. Hardwarový bezpečnostní router si pořídíme přímo jako 

krabičku, která samostatně provádí samotné směřování. Na druhé straně máme 

softwarový bezpečnostní router, který jak jsme už zmínili pro svoji práci potřebuje 

výkonný PC, operační systém a samostatnou aplikaci „Router“.
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Oba dva typy bezpečnostních routerů z našeho modelu můžou sledovat 

jednotlivé změny na jednotlivých rozhraních a vytvářet z nich statistiky a zapisovat je 

do logu. Hardwarový typ je omezen z výroby svou paměťovou kapacitou pro ukládání 

jednotlivých informací. Softwarový typ může provádět logování jednotlivých změn       

i s výrazně vyšším stářím informace, protože zápis logů se provádí na relativně velký 

pevný disk. 

8.5 Managing

Z hlediska managingu v našem modelu je obvykle snazší ovládat softwarový

bezpečnostní router. Je to způsobeno jeho rozsáhlou programovou strukturou. 

Softwarový typ narozdíl od hardwarového má v sobě implementováno několik 

modulů k usnadnění administrace.

Mezi hlavní usnadnění patří vlastnost vytvářet skupiny (IP adres apod.), 

definovat ke každé skupině určité zabezpečovací prvky. Díky této možnosti 

administrátor nemusí přiřazovat jednotlivá práva např. každému rozhraní zvlášť. 

Zásadním způsobem to vede ke zpřehlednění jednotlivých bezpečnostních definic.

Softwarový bezpečnostní router může obsahovat seznam jednotlivých uživatelů 

nebo celých skupin. Díky této možnosti může provádět lepší autorizaci uživatelů       

a skupin pro přístup k jednotlivým zabezpečeným službám bezpečnostního routeru.

Hardwarový bezpečnostní router tyto možnosti obvykle nemá. Zde se  musí 

všechno nastavit pro jednotlivé rozhraní a uživatele zvlášť. Neexistuje zde možnost 

vytvářet uživatele a skupiny.  V podstatě je třeba dost složitým způsobem na úrovni 

nejnižších služeb definovat pravidla pro soubor uživatelských požadavků.

Z obecného pohledu lze říci, že není problém mít stejnou úroveň managingu na 

hardwarovém bezpečnostním routeru, ale zásadně se pak změní poměr ceny 

v neprospěch hardwarového typu.

Pro náš model dvou a více bodové sítě MAN jsme si vybrali bezpečnostní 

router MikroTik RouterOS [7]. Jde o bezpečnostní router, který kolísá mezi oběma

typy.
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Router se vyrábí ve dvou základních verzích:

 Volitelné uživatelské řešení 

- PC – výkonnější, rozměrnější, flexibilní

 Tento model kolísá mezi hardwarovým a softwarovým 

řešením bezpečnostního routeru. Jsou sice použity 

standardní díly PC, ale musí být vybírány tak, aby byla 

zajištěna řádná funkce softwarových modulů.

 Tovární řešení 

- RB – produktová řada RouterBoard/MikroTik

- WRAP – produktová řada PC Engines

- ALIX – nová produktová řada PC Engines

- XRT – high – end routery řada eXtendLAN

PC:

 Vysoký výkon rovnající se profesionálním routerům řady Cisco či Huawei

 Jednoduchá rozšiřitelnost modulů

 Dobrý poměr výkon/cena

 Výborný pro řízení větších sítí 200-300 klientů

 Výkonnostní omezení až cca 1500 pravidel

 Propustnost bez pravidel cca 500-600Mbit/s

 Propustnost s RouteBoard44 cca 2Gbit/s

Tovární řešení:

 Nižší výkon, použití pro domácnost nebo malé firmy

 Omezená rozšiřitelnost, jedná se o komplexní řešení

 V různých provedeních:

- pro metalické sítě

- pro Wi-Fi sítě (2,4 GHz, 5GHz)

- kombinace obou technologií
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Ovládání systému MikroTik:

 Telnetem

 Přes seriový port

 Přímo klávesnice/Monitor

 Přes SSH

 Grafickým rozhraním (Winbox)

V našem případě je bezpečnostní router proveden ve verzi MikroTik PC 

z důvodu jednoduché rozšiřitelnosti a kompatibility jednotlivých komponent.

Jednotlivé komponenty bezpečnostního routeru:

 Motherboard – micro ATX 

 CPU – Intel Celeron 430 

 Operační paměť -  DDR II 256 až 512 Mbit   

 MikroTik M1- Router software instalovaný na IDE Flash Module (Level 5)

(viz obr. 9)

 RouterBOARD 44 - Čtyř portová ethernetová karta 100/1000Mbit             

(viz obr. 10)

Obr. 9: Modul MikroTik M1 Obr. 10:  RouterBoard 44

Diagram řídícího systému Mikrotik RouterOS v grafickém rozhraní WinBox je 

zobrazen na obr. 11.  Červeně jsou označeny funkce, které  budeme v našem 

modelu využívat.
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Obr. 11: Diagram řídícího systému Mikrotik
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9 Konkrétní topologie propojovacího uzlu

Jednotlivé uzly v našem modelu musíme upravit tak, abychom mohli

implementovat námi zvolený bezpečnostní router MikroTik RouterOS. Jedná se         

o doplnění záložního zdroje a switche. Oba prvky nám zvýší stabilitu uzlu.

Každý uzel v našem modelu musíme vybavit v každém požadovaném směru 

switchem, který nám bude fyzicky oddělovat síťovou kartu bezpečnostního routeru     

a síťové rozhraní následujícího prvku.

Switch v tomto případě slouží jako stabilizační prvek na první hladině OSI 

modelu mezi síťovými rozhraními ethernet různých výrobců, tedy přenosovými

zařízeními použitými v propojení sítě MAN (viz. kapitola 1) a rozhraním ethernet 

bezpečnostního routeru. Vlastní použitý switch má dostatečnou přenosovou kapacitu 

na backplane (vnitřní sběrnice přenosového zařízení) tak, aby nám neomezoval 

datovou propustnost příslušného směru, ve kterém je použit. Jeho jednotlivé porty 

mají velmi dobrou schopnost přizpůsobit se připojenému zařízení a tím stabilizuje 

spojení na první hladině OSI modelu.

Nezapojené porty na switchi slouží k lokální diagnostice přenosových zařízení 

jednotlivých směrů. Počet switchů bude vždy shodný s počtem použitých směrů 

propojovacích uzlů. 

Důvodem nasazení záložního zdroje je ochrana před krátkými nestabilitami 

napájecí sítě - výpadky řádově v desetinách sekund nebo přepětí. Obě tyto 

nejběžnější chyby napájení jednoduchá přenosová zařízení, která v našem modelu 

používáme, dokáží vyřadit z činnosti. Je nutný zásah – vypnutí napájení a opětovné 

zapnutí. Použitím záložního zdroje tuto chybu eliminujeme. 
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Podrobné schéma jednoho z  propojovacích uzlů v našem modelu sítě je 

zobrazen na obr. 12.

Obr. 12: Schéma propojovacího uzlu v síti MAN
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10 Stanovení konkrétních přenosových požadavků

K tomu, abychom mohli nastavovat zabezpečení v našem modelu sítě MAN,

musíme vědět, co bude koncový uživatel na jednotlivých lokalitách a stanicích 

využívat. Podle požadavků uživatele musíme správně nastavit bezpečnostní pravidla.

Jednotlivé služby mají svůj definovaný port a protokol, který musíme povolit, aby 

koncový uživatel mohl s jednotlivými službami pracovat. 

V této části si analyzujeme služby, které uživatelé v našem modelu využívají.

Tyto služby musíme analyzovat podle způsobu přístupu. Dělí se na dvě 

základní tématické úrovně:

1) Klasická metoda sdílení prostředků PC sítě:

V našem modelu jsou požadovány následující funkcionality:

 Sdílení souborů a tiskáren v prostředí Microsoft Windows. K tomu je 

zapotřebí povolit službu NetBIOS. 

 Zpřístupnění poštovního serveru Microsoft Exchange 2003 v nativním 

módu prostřednictvím klienta Microsoft Outlook 2003. Z toho důvodu 

musíme povolit službu RPC a NetBIOS. 

 Přístup na vzdálenou plochu terminálového serveru. Pro tento účel je 

nutno povolit protokol RDP.

 Webový přístup na weby na lokální síti. V tomto případě je nutné povolit 

dva protokoly. Nešifrovaný protokol HTTP  a šifrovaný protokol HTTPS 

pro správné zobrazení šifrovaného obsahu.

 Webový přístup na weby v obecném internetu. Tento požadavek je 

řešen shodnými protokoly, kterými je řešen již webový přístup v lokální 

síti.

 Požadavek na přenos souborů z internetu. Nutnou podmínkou pro 

nešifrovaný přenos souborů je povolení protokolu FTP. Pro šifrovanou 

verzi přenosu je nutné povolit protokol FTPS.

 Překlad doménových jmen. Pro tuto funkcionalitu je potřeba povolit 

službu DNS.
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 Požadavek na synchronizaci času jednotlivých IP uzlů. Za tímto účelem 

je potřeba povolit protokol NTP. 

 Zpřístupnění výše uvedených služeb i pro stanice mimo „primární zónu 

zabezpečení“. Jsou to stanice, které se nachází v segmentech, jež

nejsou v přímém rozsahu bezpečnostního routeru. Pro tyto stanice je 

nutné povolit přenos VPN – služba PPP.

2) Přenos technologických informací

Prvky technologického systému komunikují prostřednictvím továrního protokolu. 

Tento protokol používá pro komunikaci jeden vybraný port pro obousměrně datové 

přenosy na primární koncentrátory dat. Další porty a protokoly se používají pro 

monitoring a diagnostiku problémů. Pro vybraná zařízení je použit princip sdílení 

prostředků na bázi protokolu NetBIOS (viz výše).

Souhrn jednotlivých služeb, které je potřeba povolit, aby byly zajištěny  

požadavky uživatelů.

Tab.III: Námi používané protokoly v OSI modelu

Síťová vrstva Relační vrstva Aplikační vrstva

IPv4 NetBIOS DNS

ICMP RPC FTP, FTPS
ARP SSH HTTP, HTPS

IPsec NTP
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11 Nastavení konkrétních přenosových pravidel 

Před tím, než si vytvoříme bezpečnostní pravidla, si stanovíme několik 

předpokladů, které nám pomohou konkrétní pravidla či skupiny pravidel zjednodušit.

V rámci celé sítě je požadována adresace typu „B“. Z důvodů, že se v síti 

nachází několik zařízení s odlišnou funkcí, bude v rámci systému důsledně určen      

3 bit IP adresy tak, abychom mohli lépe pracovat s filtry na bezpečnostních 

routerech.

Pro dodržení izolace některých uzlů případně logických částí bude použita jiná 

adresa sítě. Jedná se o tři případy:

 První z nich je pomocná adresa pro vytvoření tunelů mezi bezpečnostními 

routery.

 V druhém případě je analogicky použita pomocná adresa pro tunelové 

připojení VPN klientů ze sekundární zóny. 

 V třetím případě musíme použít vnitřní adresaci pro tunelové spoje stanic 

nacházejících se v sekundární zóně zabezpečení, které vytváří tunelové 

spojení na server VPN nacházející se v primární zóně zabezpečení.

Všechna tato opatření nám zjednoduší principy pro vytváření pravidel na 

bezpečnostních routerech. 

11.1 Základní úvahy ke konkrétnímu zabezpečení

 Budeme povolovat jen služby, protokoly a porty stanovené v kapitole 9.

 Budeme zkoumat požadovanou trasu přenosu

 Budeme zkoumat, jestli stanice, která se chce připojit do primární zóny

zabezpečení ze sekundární zóny zabezpečení má právo vytvořit VPN tunel  

Použité primární principy pro nastavení pravidel na bezpečnostních routerech:

 Na základě změřených výsledků vlivu zátěže na počtu oprav na měřených

trasách pomocí scanneru firmy MicroTest budeme muset pravidly omezit 

datové toky směrované na rozhraní ethernet jednotlivých přenosových 
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zařízení na 80%. Závislost počtu oprav přenosu na aktuální zátěži zobrazuje

Tab. IV.

Tab. IV: Vliv zátěže na počet oprav

Zátěž Počet oprav
50% jmenovitého profilu <0,1%
75% jmenovitého profilu <0,2%
85% jmenovitého profilu <1%
95% jmenovitého profilu <50%

 Pro zajištění bezpečnosti v primární zóně zabezpečení nám plně vyhoví 

soubor pravidel, která jsou již uplatněná na jednotlivých síťových zdrojích    

(síť. tiskárny, datová úložiště na fileserverech, ). Z toho vyplývá, že v primární 

zóně zabezpečení nemusíme datové přenosy omezovat. Jedinou důležitou 

výjimkou je omezení protokolu DHCP, který je vázán výhradně na každou 

z lokalit.

 Koncové zařízení nacházející se v sekundární zóně zabezpečení může být tří 

typů :

 Technologický počítač

 Počítač dispečerského systému

 Počítač ASŘP (shodné požadavky jako běžné PC v LAN)

Technologický počítač a počítač dispečerského systému používají speciální 

software. Jeho komunikační síťové rozhraní využívá málo používané porty. Aplikace, 

obsluhující jednotlivé části dispečerského systému, nelze jednoduše zneužít. Pro 

účely zabezpečení postačí, abychom dokázali nadefinovat pravidla tak, aby tuto 

komunikaci umožnilo a naopak „cizí“ komunikaci v maximální míře omezilo.

PC využívající ASŘP přistupuje i k velmi zranitelným síťovým prostředkům. 

Abychom byly schopni zajistit bezpečnost těchto prvků, jedinou možností je 

vybudovat z takového PC VPN tunel, který jej propojí do zóny primárního 
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zabezpečení. Tímto způsobem se i PC, které mají spolupracovat s ASŘP, dostanou 

k prostředkům, které pro svou práci uživatel potřebuje. 

11.2 Konkrétní teze

 Vytvoříme si adresový plán a přístup k managingu jednotlivých 

bezpečnostních routerů.

 Vytvoříme primární zónu zabezpečení  tím, že všechny přímo dosažitelné 

routery propojíme VPN tunely. Použijeme velmi efektivní typ šifrovaného 

tunelu EoIP. 

 Jeden z routerů nastavíme jako server PPTP pro tunelová připojení VPN 

klientů ze sekundární zóny zabezpečení.

 Nastavíme pravidla na bezpečnostních routerech, které jsou na rozhraní 

primární a sekundární zóny zabezpečení.

 Nastavíme omezení datových toků podle typu přenosových zařízení, která 

navazují za síťovým rozhraním bezpečnostního routeru a oddělovacím 

switchem.

 Zkontrolujeme funkčnost veškerých aplikací.

 Vyhodnotíme statistiky případných pokusů o průnik.

Adresový plán pro náš konkrétní model dvou a více bodové sítě MAN                

a upřesnění adres pro konkrétní zařízení:

Pro celý systém budeme používat 3 adresové rozsahy:

 192.168.0.0/24 pro přístup na správu bezpečnostních routeru

 10.0.0.0/16 pro síťové prvky ostatní

 172.16.0.0/16 pro tunelové spoje

Tento rozsah budeme nastavovat podle následujících zásad:

Adresový rozsah pro počítače v lokálních sítí volíme podle pořadí sítě LAN 

v které se nachází.
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Adresový rozsah:

 10.0.101.0/16

 10.0.102.0/16

 10.0.105.0/16

 10.0.106.0/16

Adresový rozsah pro servery v lokálních sítí volíme podle pořadí jejich dodávky 

do jednotlivých sítí LAN.

Adresový rozsah:

 10.0.1.0/16

Adresový rozsah pro tiskové servery v lokálních sítí volíme podle pořadí jejich 

dodávky do jednotlivých sítí LAN.

Adresový rozsah:

 10.0.10.0/16

Adresový rozsah pro koncentrátory technologických dat volíme podle pořadí 

jejich dodávky do jednotlivých lokalit.

Adresový rozsah:

 10.0.200.0/16

Adresový rozsah pro technologické počítače v jednotlivých lokalitách volíme 

podle pořadí jejich dodávky.

Adresový rozsah:

 10.0.210.0/16

Adresový rozsah pro počítače umístěné fyzicky mimo LAN volíme podle pořadí 

jejich dodávky.



43

Adresový rozsah:

 172.16.220.0/24

Adresový rozsah pro nastavení PPTP serveru:

 10.10.0.1/16  je IP adresa PPTP serveru

 10.10.0.0/24 adresový rozsah pro komunikaci pomocí tunelu

Upřesnění adresace a počtu  jednotlivých zařízení v našem konkrétním modelu

dvou a více bodové sítě MAN v jednotlivých lokalitách:

V lokalitě LAN1:

 Server s primárním domain controllerem 10.0.1.1/16

 Server se sekundárním domain controllerem 10.0.1.2/16

 Server s AVG managementem 10.0.1.3/16

 Server s dispečerským systémem 10.0.1.101/16

 5x tiskový server 10.0.210.1/16 – 10.0.210.5/16

 30x osobní počítač 10.0.101.1/16 – 10.0.101.30/16

V lokalitě LAN2:

 10x osobní počítač 10.0.102.1/16 – 10.0.102.10/16

V lokalitě LAN5:

 Server se sekundárním domain controllerem 10.0.1.4/16

 3x tiskový server 10.0.210.6/16 – 10.0.210.8/16

 10x osobní počítač 10.0.105.1/16 – 10.0.105.10/16

V lokalitě LAN6:

 Server se sekundárním domain controllerem 10.0.1.5/16

 2x tiskový server 10.0.210.9/16    10.0.210.10/16

 5x osobní počítač 10.0.106.1/16 – 10.0.106.5/16
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11.3 Vlastní nastavení bezpečnostních routerů

Pro správu bezpečnostních routeru přednostně použijeme komfortní rozhraní winbox. 

Následuje soubor obrazovek s nastavením routerů.

Nastavení interface bezpečnostního routeru (viz obr. 13).

Obr. 13: Nastavení interface bezpečnostního routeru
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Nastavení tunelu EoIP mezi SR1 a SR2 (viz obr. 14).

Obr. 14: Nastavení tunelu EoIP mezi SR1 a SR2

Nastavení tunelu PPTP pro PCext6 (viz obr. 15). 

Obr. 15: Nastavení tunelu PPTP pro PCext6
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Konfigurace bridge SR1 (viz obr. 16).

Obr. 16: Konfigurace bridge SR1

Konfigurace serveru PPTP (viz obr. 17).

Obr. 17: Konfigurace serveru PPTP

Podrobnější nastavení PPTP (viz obr. 18).

Obr. 18: Podrobnější nastavení PPTP
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Klienti PPTP (viz obr. 19).

Obr. 19: Klienti PPTP

Adresy použité na SR1 (viz obr.20).

Obr. 20: Adresy použité na SR1
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Vytvořené skupiny IP adres pro zjednodušení pravidel v sekcích input, output, 
forward (viz obr. 21).

Obr. 21: Vytvořené skupiny IP adres

Nastavení příchozích pravidel pro komunikaci s SR1 (viz obr. 22).

Obr. 22: Nastavení příchozích pravidel pro komunikaci s SR1



49

Nastavení odchozích pravidel pro komunikaci s SR1 (viz obr. 23).

Obr. 23: Nastavení odchozích pravidel pro komunikaci s SR1

Pravidla pro komunikace na rozhraní ethernet (včetně tunelu EoIP) (viz obr. 24).

Obr. 24: Pravidla pro komunikaci na rozhraní ethernet
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Nastavení pravidel pro klienty PPTP (komunikace po navázání VPN) (viz obr. 25).

Obr. 25: Nastavení pravidel pro klienty PPTP

Nastavení základních parametrů routeru.

Nastavení synchronizace času (viz obr. 26).

Obr. 26: Nastavení synchronizace času

Nastavení identifikace bezpečnostního routeru (viz obr. 27).

Obr. 27: Nastavení identifikace
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Rozhraní pro obsluhu souborů s uloženou konfigurací bezpečnostního routeru        
(viz obr. 28).

Obr. 28: Soubor s uloženou konfigurací
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12 Statistiky

12.1 Stav v okamžiku nefunkčnosti MAN

Pro zjištění následujících údajů jsme použili bezpečnostní router MikroTik. Jeho 

software umožňuje velmi podrobné sledování datových přenosů. Vycházeli jsme 

z předpokladů, že kritické jsou segmenty MAN, které jsou vybaveny technologií 

s nejnižší úrovní zabezpečení proti průniku cizích subjektů. Jeden tento segment 

jsme vybrali.  

Náš předpoklad se bezezbytku potvrdil. Prováděli jsme měření v 5-ti 

minutových intervalech. Uváděné hodnoty představují průměr ze 20 vzorků měřených 

vždy za dobu 10 sekund. Zjištěné hodnoty následují.

Množství přenesených paketů směrem k monitorovanému uzlu...... 200 paketů

Množství přenesených paketů směrem od monitorovaného uzlu..... 130 paketů

Množství přenesených paketů cizích subjektů celkem...................... 320 paketů

Interpretace hodnot:

Na tomto segmentu jsme ověřili již dříve předpokládaný stav. Síť MAN přenáší 

97% cizí zátěže a na vlastní komunikaci zbývá 3%.

12.2 Stav po nasazení dodatečného zabezpečení

Měření jsme provedli na stejném segmentu jako v odstavci 12.1. Měření nám 

mělo potvrdit oprávněnost nasazení námi navrženého řešení. Při stejné metodice 

jsme zjistili následující hodnoty.  

Množství přenesených paketů směrem k monitorovanému uzlu........ 300 paketů

Množství přenesených paketů směrem od monitorovaného uzlu....... 200 paketů

Množství přenesených paketů cizích subjektů celkem.........................  12 paketů
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Interpretace hodnot:

Na tomto segmentu jsme ověřili hned 2 předpoklady:

 Prvním z nich je dramatické snížení paketů cizích subjektů. Pro cizí subjekty 

přestává být zajímavé pronikat do této MAN, pokud ji nemohou využít na 

datové přenosy mezi segmenty. 

 Druhý předpoklad ověřil skutečnost, vyplívající již z Tab IV. Pokud 

nedovolíme zatížit přenosové zařízení nad 80%, dosáhneme nejvyžší možné 

propustnosti.

Pokud se omezíme na procentuální zhodnocení stejně jako v bodě 11.1, 

zjistíme, že množství cizích paketů nám kleslo na 2,5%.

Pro kontrolu správnosti  našich teoretických předpokladů, které se týkají 

přenosu na segmentech s maximální mírou zabezpečení, přemístili jsme sledování 

datových přenosů na segment s přenosovým zařízením 18GHz v placeném pásmu.

Sledovali jsme pouze pakety, které nám přichází ze segmentu sledovaného 

v předchozích dvou měření.  Při použití stejné metodiky jsme zjistili následující 

hodnoty.

Množství přenesených paketů směrem k monitorovanému uzlu........ 300 paketů

Množství přenesených paketů směrem od monitorovaného uzlu....... 200 paketů

Množství přenesených paketů cizích subjektů celkem.........................   0 paketů

I tento teoretický předpoklad se potvrdil. Pakety přicházející z dříve měřeného 
segmentu se na tento segment přenesly bez jakýchkoliv paketů cizích subjektů.  
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13 Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout řešení pro stabilitu reálné sítě MAN. 

Po analýze vlastností přenosových zařízení a topologie přenosové sítě jsme 

došli k závěru, že problém nastává na spojích s bezdrátovou přenosovou technologií 

2,4GHz a 10GHz.

Analýzou přenosů na síti MAN jsme dospěli k jednoznačnému závěru. 

Základním problémem je zatěžování sítě cizími subjekty. Ostatní kritické vlastnosti 

přenosových zařízení jsou z pohledu analýzy přenosu na této konkrétní MAN 

nepodstatné. 

Na bezdrátových spojích docházelo k průniku cizích subjektů do sítě MAN. 

Objem jejich aktivity (jimi způsobená zátěž) se pohybovala kolem hodnoty 97,5%.

Pro stanovení této hodnoty jsme použili velmi jednoduchou technologii sledování 

packetů pomocí monitorovacího softwaru firmy MikroTik. K této situaci docházelo i 

přesto, že všechna bezpečnostní opatření používaná pro výše uváděné bezdrátové 

spoje byla aktivní.

Z provedených analýz vyplývá, že musíme použít metodu vyřešení 

bezpečnostních problémů nasazením dodatečných prostředků. Rozhodli jsme se pro 

kombinované řešení od firmy MikroTik. Subjektivně po nasazení této technologie 

došlo k razantnímu obratu. Síť se jeví jako plně stabilní a použitelná pro žádané 

přenosy.

Objektivně tento závěr doplňuje i statistika. Na kritických segmentech stále 

zůstává kolem 1% paketů, generovány cizími subjekty. Tyto pakety se dále nikam 

nepřenáší. Na základě těchto zkušeností je ověřeno, že návrh tak jak jsme jej 

vytvořili splnil svůj účel.
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