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ÚVOD 

Téme počítačovej bezpečnosti sa venujem uţ dlhé roky. Za tú dobu som videl 

nespočetné prípady toho, na akú ľahkú mieru berú mnohí počítačovú bezpečnosť. 

Neuvedomujú si však ţe cez internet mnoho krát zdieľajú citlivé informácie. Avšak 

najväčší problém, ktorý tu podľa môjho názoru v oblasti počítačovej bezpečnosti panuje 

je slabá informovanosť o spôsoboch útoku. Mnohí sa drţia rád, ako neotvárať prílohy 

od cudzích osôb, nespúšťať súbory s príponou .exe, avšak prevedenie útokov sa v 

dnešnej dobe tak zmenilo, ţe zrazu to nie je e-mail od cudzej osoby, ale od kamaráta v 

kontaktoch, zrazu to nie je .exe ale .scr alebo modifikovaný JPEG. Variácie útokov sa 

menia a čo je najhoršie, menia sa hlavne vektory útokov.  

V minulosti platilo pravidlo, ţe vírusy sa šíria prevaţne cez internet. To pravidlo 

platí viac menej aj v dnešnej dobe. Avšak ako sa vyvíjali spôsoby infikovania cez 

internet, vyvíjali sa aj firewally, antivírusové riešenia a IDS. V dnešnej dobe uţ 

väčšinou neviete komunikovať so zariadením, pokiaľ zariadenie nezačne komunikáciu s 

vami. Pravda týmto novým pravidlám sa zase prispôsobili tvorcovia vírusov, avšak čo 

je dôleţité, začali sa vyvíjať nové spôsoby infikovania zariadení.  

Pred pár rokmi boli napadnuté zariadenia na obohacovanie uránu v Iráne 

počítačovým vírusom Stuxnet. Počítačový program posunul celý jadrový program Iránu 

o niekoľko rokov dozadu. V minulosti by na to bola potrebná letka bombardérov, dnes 

to dokázal jediný program. Vírus bol prenesený na USB kľuči a vloţený do siete, ktorá 

nebola fyzicky prepojená s Internetom. Tento incident spustil lavínu objavovania 

bezpečnostných zraniteľností v SCADA systémoch, ktoré sú vyuţívané v celom 

modernom priemysle. Od jadrovej energie, cez potravinársky, automobilový, 

petrochemicky alebo akýkoľvek iný priemysel. Dokonca sa našla plaváreň, ktorá 

vyuţívala zraniteľný SCADA systém na uvoľňovanie chemikálii na čistenie vody v 

bazénoch. 

Minulý rok bola zverejnená kritická zraniteľnosť Heartbleed. Zraniteľnosť 

postihovala jednu z najpouţívanejších kniţníc OpenSSL. Kniţnicu vyuţívali na svojich 

serveroch takmer všetci internetový giganti. Aj vďaka bezpečnostným expertom, ktorí 

chybu objavili a zverejnili sa chyba čoskoro odstránila z väčšiny serverov. Aţ neskôr 

vyšlo najavo, ţe pravdepodobne chybu uţ dlhší čas zneuţívali útočníci. 
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Prípadov ako som popísal vyššie je obrovské mnoţstvo. Chcel som príkladmi 

vysvetliť dôvody, prečo som si vybral danú tému a vypracoval ju podľa cieľov 

uvedených niţšie. Niekedy je totiţ nutné hrozbu demonštrovať, aby sa podnietilo jej 

riešenie v širšom spektre.  

Moja práca upozorňuje na nový vektor útoku, o ktorom sa príliš nehovorí. 

Pritom v prípade úspešného prevedenia je omnoho viac nebezpečný, ako akýkoľvek iný 

druh útoku. Dáva totiţ útočníkovi prístup do internej siete a to cez zariadenie, na 

ktorom nebeţia ţiadne antivíry, firewally, nikto ho nevypína, neaktualizuje a 

nekontroluje. Dĺţka infiltrácie je závislá len na dĺţke neodhalenia zariadenia. Pritom 

riešenia, ako sa  podobnému vektoru útoku brániť nemusia stáť tisíce eur a nemusia byt 

ani príliš zloţité.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

1.1 VPN 

Virtuálna privátna sieť (VPN) je sieť, ktorá rozširuje privátnu sieť cez verejné 

siete, akou je napríklad Internet. Poskytuje zariadeniam moţnosť zdieľať dáta cez 

verejné siete medzi sebou, ako keby boli v rámci jednej fyzickej siete.  VPN vytvorí 

dedikované point-to-point spojenie s vyuţitím tunelovacích protokolov ako sú IPsec, 

PPP, L2TP, SSH a šifrovanej komunikácie. Dve hlavné implementácie VPN sú 

OpenVPN a IPsec. (1) 

 

1.2 OpenVPN 

OpenVPN je Open-source softvér, ktorý umoţňuje vytvoriť šifrovaný VPN 

tunel medzi hostiteľskými stanicami. S vyţitím architektúry klient-server je schopný 

zaistiť priame spojenie medzi počítačom za NAT a serverom. Program bol vyvinutý 

Jamesonom Yonatanom  a publikovaný pod licenciou GNU GPL. OpenVPN vyuţíva 

kniţnicu OpenSSL pre zašifrovanie dát a riadiacich kanálov, ale aj pre šifrovanie a 

autentizáciu s moţnosťou vyuţitia všetkých šifrovacích algoritmov obsiahnutých v 

OpenSSL. OpenVPN ma k dispozícii niekoľko spôsobov overovania klientov a to 

pomocou zdieľaného kľúča, certifikátu alebo uţívateľského mena a hesla. Vyuţitie 

zdieľaného kľúča a certifikátu je veľmi účinný spôsob disponujúci veľkým mnoţstvom 

funkcii. OpenVPN pouţíva štandardne na komunikáciu protokol UDP, avšak je moţné 

pouţiť tieţ protokol TCP. Podporuje moţnosť komunikácie cez väčšinu proxy serverov 

(t.j. pomocou protokolu HTTP) a tým umoţňuje vytvoriť tunel aj cez NAT alebo 

firewall. OpenVPN umoţňuje predať poţadovanú konfiguráciu svojím klientom (IP 

adresa, maska siete, smerovanie a podobne). Ponúka dva typy rozhrania pre siete 

(Universal TUN a TAP driver), ktoré umoţňujú vytvoriť IP tunel (TUN) na 3 vrstve 

modelu ISO/OSI alebo na 2 vrstve (layer-2 Ethernet TAP) ktorá dokáţe preniesť 

akýkoľvek typ dát. (2) 
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1.3 PKI (Public Key Infrastructure) 

Je v kryptografii termín označujúci infraštruktúru spravovania a distribúcie 

verejných kľúčov v asymetrickej kryptografii. PKI umoţňuje pomocou prenosu dôvery 

pouţívať cudzie verejne kľúče a overovať nimi elektronické podpisy bez nutnosti ich 

individuálnej kontroly. Infraštruktúru PKI je moţné spravovať dvoma základnými 

spôsobmi vytvárania vzťahu dôvery: 

1. certifikačná autorita – prísne hierarchická štruktúra 

2. sieť dôvery – distribuovaný systém 

PKI zahrnuje celu radu rôznych komponentov, napr.: 

 digitálne certifikáty 

 šifrovacie kľúče 

 asymetrickú kryptografiu 

 certifikačnú autoritu 

 bezpečnú architektúru siete 

 spôsob bezpečného vydávania certifikátov 

 nástroje pre správu, obnovu a rušenie certifikátov 

Spôsoby ochrany informácii pomocou PKI: 

 autentizácia prístupu (overenie totoţnosti uţívateľa) 

 preverovanie integrity správ 

 autentickosť - vyuţitie elektronického podpisu 

 privátnosť - šifrovanie správ, symetrické a asymetrické šifry (3) 
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1.4 Raspberry Pi 

Raspberry Pi je označenie série zariadení o veľkosti kreditnej karty vyrábaných 

v Spojenom Kráľovstve nadáciou Raspberry Pi Foundation, ktorej cieľom je 

propagovať programovanie na školách.  

Verziu Raspberry Pi 1 tvorí SoC Broadcom BCM2835, ktorý obsahuje procesor 

ARM1176JZF-S s taktom 700 MHz, grafický procesor VideoCore IV a 256 megabajtov 

RAM. Neskorší upgrade v podobe nových zariadení rady B a B+ mali RAM navýšenú 

na 512 MB. K 2 februáru 2014 bolo predaných viac ako 4,5 milióna zariadení. 

Začiatkom februára roku 2015 nadácia predstavila novú verziu zariadenia 

Raspberry Pi (doterajšie nové rady boli vţdy označované len ako upgrade, nie ako nová 

verzia) s označením Raspberry Pi 2. Nové zariadenie je zatiaľ len v jednej verzii (model 

B) a obsahuje Broadcom BCM2836 (ARMv7-A) procesor spolu s dvojjadrovým 

VideoCore IV grafickým procesorom a 1GB RAM. (4) 

 

1.5 Rsync 

Program rsync slúţi na pohodlný prenos súborov z jedného alebo viacerých 

zdrojov do cieľového umiestnenia. Prenos sa môţe uskutočniť v rámci jedného stroja, 

alebo je moţné súbory prenášať aj medzi dvoma oddelenými strojmi prepojenými 

pomocou siete. Protokol rsync prenáša iba zmenené súbory a podporuje kompresiu. 

Ochranu dát pri prenose je moţné zabezpečiť pouţitím SSH alebo stunnel. (5) 
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1.6 SSH 

Je v počítačový program a sieťový protokol určený na prihlasovanie a 

vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti. Návrhári SSH mali v 

úmysle nahradiť v tej dobe beţne pouţívaný, málo bezpečný protokol telnet. Protokol 

SSH poskytuje bezpečnú šifrovanú komunikáciu medzi dvoma neautentifikovanými 

strojmi v nezabezpečenej sieti. Pouţívatelia SSH ho môţu tieţ pouţiť na tunelovanie 

ľubovoľného TCP portu cez zabezpečený kanál. Pomocou pridruţených programov scp 

alebo sftp je moţné zase kopírovať súbory. SSH server počúva štandardne na TCP porte 

22. (6) 

 

1.7 Cron 

Cron je plánovač úloh pre GNU/Linux a mnoho iných operačných systémov. 

Umoţňuje automaticky opakovať úlohy spúšťaním daných príkazov v daný čas. Môţe 

byť vyuţitý pre široký rozsah aplikácii, od jednoduchých opakujúcich sa úloh aţ po 

zálohy systému. (7) 

 

1.8 Kali Linux 

Kali Linux je linuxová distribúcia vytvorená pre digitálnu forenznú analýzu a 

penetračné testovanie. Nahrádza BackTrack a je plne kompatibilný s vývojovou 

platformou Debianu, čomu okrem iného zodpovedá aj plná synchronizácia s 

príslušnými Debian aktualizačnými repozitármi. Kali Linux je moţné nainštalovať na 

pevný disk počítača alebo spustiť bez inštalácie cez Live CD alebo Live USB. Je 

distribuovaný pre platformy x86 a x86_64. Odľahčená verzia je k dispozícii aj pre 

procesory architektúry ARM, ktoré sa pouţívajú aj v zariadení Raspberry Pi. (8) 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Informatika
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1.9 Bridge 

Most (z ang. bridge) je aktívny prvok počítačovej siete, ktorý spája viacero 

segmentov, čo sa označuje ako bridging. Správanie mostu opisuje štandard IEEE 

802.1D. Pracuje na spojovej vrstve OSI modelu. Správanie je podobné ako pri 

opakovači (ang. repeater), resp. rozbočovači (ang. hub). Rozdiel je v tom, ţe rámec sa 

odosiela iba do siete, v ktorej sa nachádza cieľové zariadenie. (9) 

1.10 ISO 8601 

ISO 8601 je medzinárodný štandard pre zápis dátumu a času vydaný 

Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Na Slovensku bol tento štandard 

vedený ako STN EN 28601 pod názvom „Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena 

informácií. Prezentácia dátumu a času“ (táto norma bola zrušená k 1.6.2009). Podľa 

štandardu ISO 8601 sú elementárne prvky dátumu radené od významnejších po menej 

významné. Prakticky to vyzerá tak, ţe sa najprv uvádza rok a nakoniec sekundy. (10) 

 

1.11 arecord 

arecord je terminálový nahrávač zvuku pre ALSA zvukové ovládače. Podporuje 

niekoľko formátov nahrávania z niekoľkých zvukových kariet cez rôzne zariadenia. 

Pokiaľ je nahrávanie spustené bez časovača a veľkosť sa začne pribliţovať 2GB, 

arecord automaticky začne ukladať do druhého súboru. (11) 

  



 

14 
 

1.12 nmap 

nmap (“Network Mapper”) je open-source nástrojom na skúmanie siete a 

kontrolu bezpečnosti. Bol vyvinutý s ohľadom na rýchle scanovanie veľkých sieti, hoci 

funguje výborné aj pri nasadení proti jednotlivým hostiteľom. Nmap neobvyklými 

spôsobmi pouţíva neupravené IP pakety na určenie hostiteľských staníc v sieti, sluţieb, 

ktoré tieto hostiteľské stanice ponúkajú, na akom operačnom systéme (a verziách OS) 

beţia, aký typ paketových filtrov alebo firewallu je pouţitý, a mnoho ďalších 

charakteristických veci. Hoci sa Nmap beţne pouţíva na vykonávanie kontrol 

bezpečnosti, mnoho systémových a sieťových administrátorov ho vyuţije aj pri 

obvyklých úlohách ako napríklad obsah siete, sprava časových rozvrhnutí upgradovania 

sluţby či monitorovanie uptimu hostiteľskej stanice alebo sluţby.  (12) 

 

1.13 VLAN 

VLAN (skratka pre Virtuálnu LAN) je logicky nezávislá sieť v rámci jedného 

alebo niekoľkých zariadení. Virtuálne siete je moţné definovať ako domény 

všesmerového vysielania (rovnako ako LAN) s cieľom učiniť logickú organizáciu siete 

nezávislú na fyzickej vrstve, čím sa dá zjednodušiť správa siete, zvýšiť výkon a 

bezpečnosť. Obvykle je realizovaná na switchoch, ktorého porty sa rozdelia na niekoľko 

logicky samostatných častí. Jedná sa o delenie siete na úrovni 2. vrstvy modelu 

ISO/OSI. (13) 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
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1.14 RADIUS 

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) je sieťový protokol, 

ktorý podporuje centralizovaný prístup, autentifikáciu, autorizáciu a accounting ľudí 

alebo počítačov, ktorí sú pripojení a pouţívajú sluţby siete. RADIUS je klient/server 

protokol, kde klient (Network Access Servers) posiela poţiadavku, na ktorú odpovedá 

RADIUS server. Protokol je zaloţený na UDP transportnom protokole. Vyuţíva porty 

1812 a 1813. Hlavný dôvod prečo sa pouţíva tento protokol namiesto TCP je, ţe ak 

RADIUS server zlyhá („spadne“), protokolu TCP trvá príliš dlhý čas, aby odhalil 

nefunkčný RADIUS server a prepol na iný/záloţný RADIUS server. S UDP je moţné 

vytvárať vlastnú retransmission scheme, ktorá dokáţe detekovať chybu RADIUS 

servera v kratšom čase. (14) 

 

1.15 DIAMETER 

DIAMETER je počítačový sieťový protokol pre AAA (Autentifikácia, 

Autorizácia, Accounting). Predstavuje náhradu a rozšírenie protokolu RADIUS. 

Protokol je špecifikovaný v IETF RFC 3588 a definuje minimálne poţiadavky pre AAA 

protokol. Bezpečnosť zabezpečuje protokol IPSEC alebo protokol TLS (Transport 

Layer Security). DIAMETER nie je binárne kompatibilný s RADIUS, avšak ponúka 

moţnosť relatívne ľahkého upgrade. (14) 
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CIELE PRÁCE 

 

1. Konfigurácia Raspberry Pi 

a. Inštalácia operačného systému Kali Linux 

b. Úprava prostredia a zmena hesla 

c. Inštalácia potrebných aplikácii 

d. Inštalácia o konfigurácia OpenVPN 

e. Vytvorenie bridge medzi dvoma rozhraniami 

f. Ukladanie dát 

g. Záloha na vzdialený server 

h. Nahrávanie zvuku 

i. Analýza prenášaných dát na prítomnost hesla 

j. Odstraňovanie starších dát 

k. Konfigurácia Cron 

 

2. Konfigurácia VPS 

a. Úprava prostredia 

b. Inštalácia a konfigurácia OpenVPN 

 

3. Popísanie a aplikovanie ochrán proti útoku 

a. VPN 

b. VLAN 

c. Filtrovanie podľa MAC adries 

d. Detekcia nových zariadení v sieti LAN 

e. Kabeláţ 

f. Nastavenie ACL 

g. Port security 

h. Staticky nastavene IP adresy 

i. Nastavenie DNS servera 

j. DIAMETER/RADIUS 
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METODIKA PRÁCE 

2 ÚTOK 

2.1 Inštalácia OS Kali Linux 

Raspberry Pi je defaultne dodávané s NOOBS, čo je balík linuxových distribúcii 

upravených pre Raspberry Pi. Pre moje účely však nebola vhodná ţiadna z dodávaných 

distribúcii, a taktieţ som bol uţ pri kúpe pevne rozhodnutý, ţe pouţijem distribúciu, 

špeciálne určenú na penetračné testovanie.  

Pouţil som teda grafickú utilitu “usb-creator-gtk” určenú na vytváranie liveUSB 

a pokúsil sa Kali Linux nainštalovať na SD kartu. Ţiaľ, pri čistení zariadenia program 

vyhodil chybu, ktorá informovala o tom, ţe zariadenie neodpovedá. Musel som teda cez 

program gparted znovu vytvoriť súborový systém ext4 a aţ čisté zariadenie pouţiť na 

nainštalovanie OS na microSD kartu. Nanešťastie ani po úspešnom sformátovaní 

program stále nechcel rozoznať microSD kartu ako prázdnu a nepomohla ani zmena na 

iné typy súborového systému ako ext3 alebo fat32. 

Z toho dôvodu som zvolil “nízkoúrovňové” riešenie a to terminálový nástroj 

“dd”, ktorý je určený na kopírovanie a konverziu súborov. Tento nastroj uţ pracoval 

správne a program dd sa postaral o naformátovanie SD karty a nahratie obrazu Kali 

Linux na SD kartu. 

 Po vloţení microSD karty do Raspberry Pi a pripojení napájania OS stále 

nenabootoval. Začal som teda predpokladať, ţe chyba nie je v samotnom Raspberry Pi a 

ani spôsobe akým som live verziu OS vytvoril ale v mojom notebooku.  

Poţiadal som teda spolubývajúceho, aby podobný spôsob vyskúšal na svojom 

notebooku. Pouţil program dd (BSD verzia programu dd) a rovnakú kópiu obrazu OS 

akú som pouţil aj ja. Po úspešnom nahratí distribúcie na microSD kartu sa Kali Linux 

úspešne nabootoval.  
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2.1.1 Úprava prostredia 

Po príchode e-mailu o úspešnom zriadení VPS mi prišli údaje potrebné k 

prihláseniu. Spoločnosť WEDOS, ktorá je zriaďovateľom a taktieţ prevádzkovateľom 

VPS uţ pri samotnej objednávke ponúka na výber mnoţstvo Linuxových distribúcii. 

Zvolil som teda Ubuntu 14.04 čo je takzvaná LTS verzia. Ubuntu som si zvolil taktieţ 

aj z toho dôvodu, ţe rovnakú (avšak desktopovú) verziu vyuţívam ako svoj hlavný 

operačný systém na notebooku. 

Otvoril som teda Terminál a pripojil sa k VPS pomocou príkazu: 

ssh root@185.8.236.187 

Následne vyskočilo upozornenie, ţe nie je moţné overiť pravosť hosta na 

ktorého sa pripájam. Je to spôsobené tým, ţe sa k nemu pripájam po prvý krát a môj 

notebook teda ešte nemá uloţený jeho fingerprint v databáze. Je to taktieţ ochrana proti 

MiTM útoku. 

Stačilo potvrdiť, ţe chcem pokračovať v spojení a nasleduje uţ len výzva na 

zadanie hesla a úspešné pripojenie na server. 

Heslo bolo vygenerované automaticky, a teda to bola spleť veľkých a malých 

písmen plus znakov, ktoré je ťaţké si zapamätať. Preto som pouţil príkaz 

passwd 

ktorý, v prípade ţe mu nezadám ďalší parameter prevedie zmenu hesla aktuálne 

prihláseného pouţívateľa (v mojom prípade root)  

 

Obrázok 1 - Zmena hesla 

mailto:root@185.8.236.187
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Nasleduje zmena hostname z predgenerovaného na môj vlastný. Hostname VPS 

som zvolil SiriusA, nakoľko Sirius je moje pracovné označenie projektu. Pre zmenu 

hostname stačilo pozmeniť údaje v týchto dvoch súboroch. 

/etc/hostname 

/etc/hosts 

Na editovanie záznamov som vyuţil textový editor nano, ktorý je moţné vyvolať 

príkazom: 

nano cesta_k_suboru 

 

Obrázok 2 - Nastavenie hostname 
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Obrázok 3 -Nastavenie hosts 

Po zmene záznamov nasledoval reštart, ktorý aplikuje nové nastavenia a teda 

zobrazí uţ nový hostname. Reštartu som dosiahol pouţitím príkazu reboot. To ale 

taktieţ spôsobilo odpojenie sa od VPS a teda bolo potrebné znovu sa pripojiť cez ssh na 

VPS. Teraz uţ stačilo aktualizovať package list a nainštalovať nové aktualizácie 

príkazom: 

apt-get update && apt-get upgrade 

Rovnaký spôsob som aplikoval na Raspberry Pi, kde som zmenil hostname na 

SiriusB a taktieţ heslo, ktoré bolo defaultne. 
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2.1.2 Inštalácia potrebných aplikácii 

Verzia Kali Linux pre Raspberry Pi je minimalistická, čo znamená ţe okrem 

TOP 10 najpouţívanejších nástrojov tam toho veľa nie je. Je to spravené z dôvodu 

úspory úloţného miesta, ktorého je pri tomto type zariadení skoro vţdy nedostatok. 

Našťastie nie je potrebné kaţdý balík inštalovať zvlášť. Kali totiţ ponúka moţnosť 

inštalácie všetkých aplikácii na raz, vo vopred pripravených balíkoch nazývaných tieţ 

metapackages. Tieto metapackages sú rôzneho zamerania. Ja som zvolil druhú 

najvyššiu variantu (prvá obsahuje komplet všetko, vrátane aplikácii, ktoré nemusia byt 

kompatibilne s hardvérom Raspberry Pi) o veľkosti 9GB, ktorú som nainštaloval 

príkazom: 

apt-get install kali-linux-full 

  



 

22 
 

2.2 Inštalácia a konfigurácia OpenVPN 

2.2.1 Inštalácia 

Inštalácia OpenVPN, bola asi tou najjednoduchšou časťou, nakoľko Ubuntu má 

OpenVPN defaultne vo svojich repozitároch. Stačilo teda len spustiť príkaz: 

apt-get install openvpn easy-rsa 

ktorý nainštaloval OpenVPN a taktieţ easy-rsa, ktoré vyuţijem neskôr pri 

nastavovaní certifikačnej autority a generovaní certifikátov a kľúčov. 

2.2.2 Generovanie hlavnej CA, certifikátov a kľúčou 

Pre vygenerovanie hlavnej certifikačnej autority (CA) prejdeme príkazom cd do 

priečinku /usr/share/easy-rsa kde spustíme nasledujúce príkazy 

. ./vars 

./clean-all 

./build-ca 

Následne na to bolo treba vyplniť väčšie mnoţstvo údajov, ktoré budú 

poskytovane pri generovaní certifikátov. Okrem Common Name nie je potrebné ostatné 

poloţky nutne vypĺňať. Po vytvorení vlastnej CA môţeme prejsť na generovanie 

kľúčov.  
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Obrázok 4 - Generovanie certifikačnej autority 

Po vygenerovaní CA som vygeneroval certifikáty a kľúče pre server, Raspberry 

Pi a notebook, cez ktorý budem ovládať celý projekt. Generovanie som vykonal 

príkazmi: 

./build-key-server server 

./build-key SiriusB 

./build-key GLADOS 

Aj pri generovaní certifikátov a kľúčov treba zadať väčšie mnoţstvo 

nepovinných údajov. Znovu jediným povinným údajom bol Common Name. 
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Obrázok 5 - Generovanie kľúčov 

Vygenerované kľúče som pre lepšiu orientáciu pomenoval podľa kódových 

označení zariadení pre ktoré sú určené. Vo všetkých prípadoch kódové označenie 

zodpovedá hostname zariadenia.  

Ďalším krokom bolo vygenerovanie Diffie Hellman parametrov, ktoré budú 

vyuţité pri Diffie Hellmanovej výmene kľúčov. Je to spôsob, ako previesť výmenu 

kľúčov cez nezabezpečený kanál. Generovanie prebehlo automaticky cez príkaz: 

./build-dh 
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Po vygenerovaní Diffie Helman parametru nám vzniklo niekoľko rôznych 

súborov v adresári ./keys nasledujúca tabuľka vysvetli ich účel, nasadenie a taktieţ či sú 

tajné, alebo môţu byť verejne dostupné. 

 akľubaT1  - Zoznam vygenerovaných súborov a ich účel 

Názov Nasadenie Účel Tajné 

ca.crt SiriusA + SiriusB + GLADOS Koreňový CA certifikát NIE 

ca.key Server podpisujúci kľúče (SiriusA) Koreňový CA kľúč ÁNO 

dh2048.pem SiriusA Diffie Hellman parametre NIE 

server.crt SiriusA Serverový certifikát NIE 

server.key SiriusA Serverový kľúč ÁNO 

SiriusB.crt SiriusB SiriusB certifikát NIE 

SiriusB.key SiriusB SiriusB kľúč ÁNO 

GLADOS.crt GLADOS GLADOS certifikát NIE 

GLADOS.key GLADOS GLADOS certifikát ÁNO 

 

Následne som uţ len preniesol cez USB kľúč potrebné súbory na SiriusB 

a notebook GLADOS. 
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2.3 Konfigurácia OpenVPN 

Konfigurácia OpenVPN je rozdielna pre klientsku (SiriusB, GLADOS) a 

serverovú časť (SiriusA). Konfigurovanie serverovej časti je o trochu zloţitejšie a 

taktieţ klientska časť bez serverovej nebude funkčná (klient nenadviaţe spojenie so 

serverom). Preto som sa rozhodol popísať serverovú časť skôr. 

2.3.1 Server 

Presunieme sa do adresára /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-

files, kde rozbalíme defaultnú konfiguráciu príkazom: 

sudo gzip -d server.conf.gz 

Táto konfigurácia je postačujúca na spustenie a úspešný beh OpenVPN, avšak 

pre naše účely je potrebné niektoré nastavenia pozmeniť. Súbor môţeme upraviť 

pouţitím textového editora nano, ktorý spustíme ako: 

nano server.conf 

Ako prvé som zmenil protokol na TCP, nakoľko niektoré firewally môţu UDP 

komunikáciu filtrovať úplne. Stačilo odstrániť bodkočiarku v riadku 

proto tcp 

a pridať ju na začiatok riadku: 

proto udp 

Ďalšia vec, ktorú som pozmenil, je IP rozsah, prideľovaný v rámci VPN. 

Pôvodný rozsah bol 10.0.8.0/24 a pozmenil som ho na 10.113.13.0/24. Zmena bola 

vykonaná aby som zníţil riziko, ţe rovnaký adresný rozsah sa bude pouţívať aj v rámci 

internej siete, čo by mohlo spôsobiť problémy. Zmenu som vykonal pozmenením 

pôvodného parametru v konfigurácii na: 

server 10.113.13.0 255.255.255.0 
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Ďalej som odkomentoval parameter: 

log-append openvpn.log 

ktorý aktivuje logovanie do súboru openvpn.log s tým, ţe defaultne logovanie do 

syslog bude stále aktívne. Taktieţ som zmenil parameter 

 

verb 3 

na  

verb 4 

čím som o jeden stupeň zvýšil úroveň logovania. Podľa nápovedy v konfigurácii 

je to dostatočný level na produkčné nasadenie. V prípade problémov je moţné zmeniť 

level logovania na úroveň 5 aţ 6 pre riešenie problémov s pripojením, alebo aţ na 

úroveň 9, ktorý predstavuje maximálny level logovania, avšak len málokedy sa 

odporúča pouţiť úroveň 9 (z dôvodu rýchleho rastu veľkosti súboru s logmi). Taktieţ 

som musel zmeniť Diffie Helman parametre z 1024 na 2048 

dh dh2048.pem 

Posledný parameter, ktorý som aktivoval bol: 

client-to-client 

Je to parameter, ktorý umoţni komunikáciu medzi jednotlivými klientmi v rámci 

privátnej siete. Defaultne je totiţ moţná len komunikácia so serverom. 
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Nasledovalo uţ iba prekopírovanie potrebných súborov do adresára 

/etc/openvpn, kde OpenVPN defaultne hľadá kľúče a konfiguráciu. V mojom prípade 

som toho dosiahol príkazmi 

cd /usr/share/easy-rsa/keys/ 

cp server.crt server.key ca.crt dh2048.pem /etc/openvpn 

cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files 

cp server.conf /etc/openvpn 

Keď všetky potrebné súbory boli v adresári /etc/openvpn, stačilo uţ iba 

reštartovať OpenVPN ako sluţbu príkazom: 

service openvpn restart 

Následne som mohol overiť beh OpenVPN príkazom: 

ifconfig 

kde je vidieť novo vytvorené rozhranie tun0 s IP adresou pridelenou z rozsahu, 

ktorý sme zadefinovali vyššie. Samotnú funkčnosť VPN tunelu ale bude moţné overiť 

aţ po nakonfigurovaní klienta 

 

Obrázok 6 - Overovanie vytvorenia rozhrania cez ifconfig 
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2.3.2 Klient 

Inštalácia OpenVPN prebiehala rovnako ako na serverovej časti a to príkazom: 

apt-get install openvpn 

Následne sme z priečinku /etc/openvpn/examples/sample-config-files/ 

presunuli konfiguračný súbor client.conf do priečinku /etc/openvpn. Terminálovým 

editorom nano som teda upravili tieto elementy: 

 zakomentoval proto udp 

 odkomentoval proto tcp 

 zmenil remote my-server-1 1194 na remote 185.8.236.187 1194, čím som 

nastavil klientovi IP adresu VPN servera 

 odkomentoval user nobody a group nogroup, čím som zníţili privilégia 

OpenVPN sluţbe (nepotrebný, ale odporúčaný krok) 

 odkomentoval mute-replay-warnings, čím zabránim upozorňovaniu na 

duplicitné pakety, ktoré často produkuje WiFi sieť 

 

Konfiguráciu som následne premenoval prikazom: 

mv client.conf SiriusB.conf 

čo nie je po funkčnej stránke potrebné a po správnosti by sa mal súbor volať 

generickým názvom (client.conf), avšak pre lepšie rozoznanie o ktorý konfiguračný 

súbor sa jedna som tento krok aplikoval. 

Následne som do adresára /etc/openvpn presunul súbory ca.crt, SiriusB.crt a 

SiriusB.key. Po úspešnom presunutí súborov som mohol otestovať funkcnosť VPN 

tunela. Zadal som teda prikaz: 
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openvpn --cd /etc/openvpn/ --config SiriusB.conf & 

Príznak & na konci spustil príkaz na pozadí a mohol som teda overiť vytvorenie 

tunela príkazom: 

ifconfig 

 

Obrázok 7 - Zistenie privatnej IP adresy zariadenia 

Ako je vidieť, OpenVPN pridelil zariadeniu SiriusB IP adresu 10.113.13.6, ktorá 

je aj bez toho, aby sme čokoľvek nastavili pre toto zariadenie statická. OpenVPN totiţ 

uţ v základných nastaveniach zaznamenáva zariadenia, ktoré sa do VPN úspešne 

pripoja, a pri ďalšom pripojení im pridelí tú istú IP adresu. 

Posledný spôsob ako som overil funkčnosť VPN je ping na server. Tým si 

zároveň overíme aj správne routovanie. Z výpisu ifconfig na serveri vieme, ţe má IP 

adresu 10.113.13.1 spustíme teda príkaz: 

ping 10.113.13.1 -c 9 

ktorý overí konektivitu. 
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Obrázok 8 - Overenie konektivity 

Po úspešnom overení konektivity ostávalo spustiť OpenVPN tunel pri štarte. O 

to sa postaralo OpenVPN avšak pri testovaní pripojenia cez WiFi som prišiel na to, ţe 

samotné spustenie OpenVPN sa vykoná skôr, ako sa stihne Raspberry Pi pripojiť na 

WiFi sieť. Z toho dôvodu som cez príkaz nano editoval súbor /etc/rc.local do ktorého 

som pridal príkaz: 

openvpn --cd /etc/openvpn/ --config SiriusB.conf 

 

Obrázok 9- Editovaný súbor rc.local 
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Súbor rc.local sa spúšťa ako posledný pri štarte. Z toho dôvodu sa stihne 

Raspberry Pi pripojiť na Wifi a aţ potom sa pokúsi znovu vytvoriť tunel. Funkčnosť je 

moţne overiť príkazom: 

reboot 

 

2.4 Vytvorenie bridge medzi dvoma rozhraniami 

Pre správnu funkčnosť projektu bolo treba vyriešiť ako preposielať komunikáciu 

zo vstupu jedného rozhrania na výstup druhého rozhrania. Riešením bolo vytvoriť 

bridge, ktorý sa o preposielanie dát postará a tým preberá na seba Raspberry Pi úlohu 

sieťového zariadenia repeatera. Bridge som vytvoril úpravou súboru 

/etc/network/interfaces do ktoreho som pridal: 

auto br0 

iface br0 inet dhcp 

bridge_ports eth0 eth1 

Celkový obsah súboru teda vyzerá nasledovne: 

 

Obrázok 10 - Záznam zo súboru /etc/network/interfaces 

Funkčnosť sme mohli overiť pripojením Raspberry Pi za PC v sieti, ktorá 

pouţíva na prideľovanie IP adries DHCP. 
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2.5 Ukladanie dát 

Na ukladanie dát vyuţívam pripojené 32GB USB, ktoré je naformátované na 

ext4 file system. Zo začiatku pouţijem príkaz, ktorý s príznakom “-l” vypíše všetky 

dostupné partície a zariadenia: 

fdisk –l 

Následne na to vytvorím v priečinku /media adresár data_storage a to príkazom: 

mkdir /media/data_storage 

Adresár data_storage bude slúţiť ako mountpoint pre partíciu sda1, ktorú 

pripojím pomocou príkazu: 

mount /dev/sda1 /media/data_storage/ 

 

2.6 Záloha dát na vzdialený server 

Zálohu som vykonal cez terminálovú aplikáciu rsync príkazom, ktorý sa 

pravidelne spúšťa cez CRON. 

rsync -ahr --password-file=/root/rsync.pass --inplace /media/data_storage 

rsync://s13847@13847.s47.wedos.net/s13847 --log-file=/var/log/rsync.log 

Parametre zadané v rsync znamenajú nasledujúce: 

-ahr 

Jedná sa o tri príznaky a to: 

- a  

Dáta budú zálohované na server len v prípade ţe sa na serveri ešte nenachádzajú 

alebo boli pozmenené 
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- h  

Výstup v logoch bude v podobe čitateľnej pre človeka 

- r  

Rsync nahrá aj dáta zo subadresárov 

--password 

Ukazuje cestu k súboru s heslom 

--inplace 

Ukazuje na cestu k súborom, ktoré sa majú na server nahrať a potom nasleduje 

adresa vzdialeného server s cestou, kam sa majú dáta nahrať 

--log-file 

Ukazuje na cestu a názov súboru, pod ktorým má vytvoriť logfile 

 

2.7 Nahrávanie zvuku 

Na nahrávanie zvuku som vyuţil ďalšiu terminálovú aplikáciu a to arecord: 

arecord -f dat -D hw:1,0 -c 1 -d 59 $(date "+%d.%m.%Y-%H:%M:%S").wav 

Pouţité parametre majú nasledujúci význam: 

-f 

Formát, v ktorom sú dáta zaznamenávané 

-D 

Určuje, ktoré zariadenia sa má pouţiť na nahrávanie 

-c 

Definuje počet kanálov pouţitých na nahrávanie 

-d 

Definuje dĺţku nahrávania. 
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Posledný parameter je názov súboru, pod ktorým je nahrávka uloţená. Ako 

parameter je premenná obsahujúca čas spustenia nahrávania. Pre účely demonštrácie 

bola dĺţka jedného záznamu nastavená len na 60 sekúnd. Script je obsiahnutý v CRON 

a pravidelne sa spúšťa kaţdú minútu.  

 

2.8 Vytvorenie názvu súboru podla aktuálneho dátumu a času 

Pre lepší prehľad o vyhotovenom čase nahrávky som sa rozhodol pomenovať 

nahrávku podľa dátumu a času, kedy bolo nahrávanie spustené. Viem, ţe  

date 

vypíše aktuálny dátum vo formáte: 

Št feb 19 11:29:14 CET 2015 

čo nie je pre mňa dostačujúce. Upravím si teda výstup a to na formát času podľa 

normy ISO 8601 cez príkaz: 

date -u "+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ" 

pričom dáta v apostrofoch majú nasledujúci význam: 

+ -slúţi ako filter, dáta za plus sú jeho maskou 

%Y - vypíše rok 

%m - vypíše mesiac 

%d - vypiše deň 

%H - vypíše hodinu 

%M - vypíše minútu 

%S - vypíše sekundu 

Všetky ostatné znaky a písmena nemajú ţiaden význam a zobrazia sa normálne. 
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2.9 Analýza prenášaných dát na prítomnosť hesla: 

Analýza je celkom primitívna, a nevyrovná sa manuálnej analýze. Avšak oproti 

zachytávaniu celej komunikácie je výstup daného scriptu podstatne menší. Treba si totiţ 

uvedomiť, ţe sieť neslúţi iba na komunikáciu s webovými stránkami, ale sú tu aj dátové 

a video prenosy, ktoré pri dobrej priepustnosti siete by dokázali pamäť zariadenia 

zaplniť v priebehu krátkej chvíle. 

sudo tcpdump -i br0 port http or port ftp or port smtp or port imap or port pop3 -l 

-A | egrep -i 

'pass=|pwd=|log=|login=|user=|username=|pw=|passw=|passwd=|password=|pass:|u

ser:|username:|password:|login:|pass |user ' s>> /media/data_storage/passwd.txt 

V postate sú to dva programy. Program tcpdump sa stará o zachytávanie dát 

prechádzajúcich cez interface br0 a prepúšťa na výstup len komunikáciu sluţieb: http, 

ftp, smtp, imap a pop3. Na výstupe uţ čaká program egrep, ktorý následne pomocou 

regulárnych výrazov filtruje komunikáciu a prepúšťa len tú, v ktorej sa nachádzajú 

kľúčové slová. Výstup je následne zapísaný do súboru “passwd.txt”. Script je 

umiestnený v súbore /etc/rc.local aby sa aktivoval okamţite ako sa úspešne vytvorí 

bridge. 
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2.10 Odstraňovanie starších dát 

Nasledujúci script nájde a odstráni všetky súbory, ktoré sú staršie ako tri hodiny. 

Je to potrebné z dôvodu uvoľňovania pamäte aby sa pamäť nezaplnila príliš starými 

údajmi, ktoré by znemoţnili správne fungovanie zariadenia. 

find /media/data_storage/* -mmin +180 -exec rm -rf {} \; 

Príkaz find nájde všetky súbory, ktoré sú staršie ako 180 minút, čo sú v prepočte 

3 hodiny a predá ich ako pole príkazu rm, ktorý ich následne odstráni. 

 

2.11 Nastavenie Cron 

V Cron nastavím pravidelné spúšťanie niektorých z hore popísaných skriptov. 

Editáciu crontabu pre aktuálneho uţívateľa vyvoláme príkazom:  

crontab –e 

V prípade, ţe by sme chceli príkaz spustiť s root oprávneniami, zadáme pred 

príkaz sudo  
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3 OCHRANA 

3.1 Detekcia nových zariadení v sieti LAN programom nmap: 

Program nmap dokáţe identifikovať zariadenia v sieti pomocou metódy ping, na 

adresný rozsah siete. Nevýhoda však spočíva v tom, ţe útočník môţe ping poţiadavky 

filtrovať, a tým tento spôsob detekcie znemoţniť. Tak či onak, je to rýchly spôsob na 

detekovanie akéhokoľvek cudzieho zariadenia v sieti, ako napríklad WiFi routerov, 

ktoré narúšajú bezpečnosť internej siete a vystavujú ju moţnému nebezpečenstvu útoku.  

nmap -sn 192.168.1.0/24 

 

3.2 VPN 

Pri pouţití VPN sú aj dáta v rámci lokálnej siete prenášané šifrovane, čo 

znemoţňuje ich analýzu. Pri výbere implementácie odporúčam vyhýbať sa protokolu 

PPTP, ktorý je síce ešte stále dosť rozšírený, avšak od roku 2012 je protokol MS-

CHAPv2 ktorý PPTP vyuţíva na šifrovanie prenášaných dát prelomený a komunikáciu 

je tak moţne odpočúvať. Namiesto PPTP je ale moţné vyuţiť L2TP, IPsec alebo 

OpenVPN, ktorého nastavenie a konfiguráciu som vysvetlil v kapitole: Inštalácia a 

konfigurácia OpenVPN 

 

3.3 VLAN 

VLAN, ponúka hneď tri spôsoby ochrany v počítačovej sieti: 

1. Moţnosť vytvoriť whitelist a dovoliť komunikáciu len zariadeniam, 

ktorých MAC adresa je v zozname povolených zariadení.  

2. Rozdeliť sieť na viacero VLAN pomocou nastavenia a pridelenia portov 

do VLAN.  

3. Autorizovanie štandardom IEEE 802.1x cez RADIUS server.  
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Prvá a posledná metóda je vysvetlená v samostatných kapitolách. V prípade 

druhej metódy je postup rozličný od pouţitého hardvéru. Nie je teda moţné popísať 

konfiguráciu všetkých zariadení. Na prepínačoch od spoločnosti Cisco je postup 

nasledovný: 

1. Vytvoríme a pomenujeme VLAN: 

S1(config)#vlan 10 

S1(config-vlan)#name IT oddelenie 

S1(config-vlan)#exit 

S1(config)#vlan 20 

S1(config-vlan)#name Uctovne oddelenie 

S1(config-vlan)#exit 

S1(config)#vlan 30 

S1(config-vlan)#name HR oddelenie 

S1(config-vlan)#exit 

 

2. Pridelíme rozhrania na switchi do vytvorených VLAN: 

Switch(config)#interface range fastEthernet0/1 - 10 

Switch(config-if-range)#switchport mode access 

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 

Switch(config-if-range)#exit 

 

Switch(config)#interface range fastEthernet0/11 - 19 

Switch(config-if-range)#switchport mode access 

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20 

Switch(config-if-range)#exit 

 

Switch(config)#interface range fastEthernet0/20 - 24 

Switch(config-if-range)#switchport mode access 

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30 

Switch(config-if-range)#exit  
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3.4 Filtrovanie MAC adries 

Filtrovanie na základe MAC adries je ďalší spôsob ochrany pred pripojením 

cudzieho zariadenia do siete. Netreba si však myslieť, ţe len tento typ ochrany je 

dostačujúci. Útočník vie svoju sieťovú kartu prepnúť do tzv. promiskuitného módu, v 

ktorom vie zachytiť arp requesty posielané na broadcast a z nich vie extrahovať MAC 

adresu zdroja, ktorý je obsiahnutý vo whiteliste. 

Avšak aj napriek tomu, aby to bola dokonalá ochrana, minimálne znemoţní 

automatické pripojenie zariadenia, a útočník ho musí na diaľku konfigurovať cez WiFi, 

na ktorú sa Raspberry Pi pripojí. Konfigurácia je znovu odlišná od kaţdého zariadenia, 

a vo väčšine prípadov je v grafickom prostredí naozaj triviálna, z toho dôvodu tu postup 

nebudem uvádzať. 

Ešte by som rád upozornil na fakt, ţe pri prechode zariadením (napr. switchom) 

sa mení zdrojová MAC adresa na MAC adresu zariadenia, cez ktoré prechádza. Preto je 

potrebné whitelist aplikovať na sieťové zariadenie, ktoré je najbliţšie pri koncovom 

zariadení. 

 

3.5 Nastavenie ACL 

Access list je určitá forma firewallu, ktorú je moţné nastaviť na sieťovom 

zariadení, a ktorá filtruje komunikáciu na základe nadefinovaných filtrov. Je 

jednoduchá na konfiguráciu. Najjednoduchší spôsob ochrany je zakázať všetko a 

povoliť iba určité sluţby alebo porty. Na zariadeniach s firmwarom IOS toho docielime 

napríklad takto: 

Router(config)#access-list 42 permit tcp any any eq http 

ACL sa riadia podľa zásady: čo nie je povolene, je zakázané. Z toho dôvodu je 

po nasledujúcom príkaze povolená len http komunikácia, avšak zakázaná všetka 

ostatná. Riešenie cez ACL má však aj svoje nevýhody. Najpodstatnejšia nevýhoda 

spočíva v tom, ţe vytvoriť správny ACL je dosť obtiaţne, nakoľko treba rátať s veľkým 

mnoţstvom premenných, ako napríklad ţe web server nemusí beţať len na porte 80 a 
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taktieţ VPN nemusí beţať priamo, ale môţe fungovať napríklad cez proxy server, 

ktorým sa dá obísť ACL. Taktieţ môţe nastať problém s tým, ţe niektoré aplikácie 

vyţadujú otvorený špecifický port, poprípade aj niektoré desktopové aplikácie 

vyuţívajú na komunikáciu so serverom http protokol. 

  

3.6 Port security 

Je ochrana na druhej vrstve modelu ISO/OSI, ktorá umoţňuje nastaviť presný 

zoznam MAC adries, schopných pripojiť sa na daný interface. Jedná sa o ochranu 

vyvinutú spoločnosťou Cisco a z toho dôvodu nie je moţné ju pouţiť na inom druhu 

zariadení a dokonca ani všetky sieťové zariadenia spoločnosti Cisco ju neobsahujú. Z 

toho dôvodu konfiguráciu uvádzať nebudem.  

 

3.7 Staticky nastavene IP adresy 

V mojej SOČ sa spolieham na prideľovanie IP adresy od DHCP. V prípade, ţe 

zariadenia v sieti by mali nastavene statické IP adresy, útočník by musel hľadať spôsob, 

ako sa dozvedieť adresu siete a adresný rozsah. To značne komplikuje situáciu z 

pohľadu útočníka, avšak je to aj časovo náročná úloha zo strany administrátora. V 

Linuxe sa dá statická adresa nastaviť editovaním súboru /etc/network/interfaces v 

ktorom sa zmenia parametre pre interface, ktorým sa pripája zariadenie do siete. V 

mojom prípade to bol interface eth0. 

 

Obrázok 11 – Zoznam dostupných sieťových rozhraní 



 

42 
 

 

Obrázok 12 - Nastavenie statickej IP adresy 

 

3.8 Nastavenie DNS servera 

Síce som tento typ útoku v prvej kapitole nespomenul, ale útočník sa môţe 

pokúsiť podvrhnúť koncovým zariadeniam falošný DNS server a legitímnu 

komunikáciu presmerovať na tzv. phishingové stránky. Jednoduchým spôsobom obrany 

je nastaviť manuálne DNS záznamy. Toho vieme docieliť v Linuxe zmenou záznamov v 

súbore /etc/resolv.conf 

 

Obrázok 13 - Manuálne nastavenie DNS servera 
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3.9 Kabeláţ 

Je to síce to najprimitívnejšie riešenie, ale zabraňuje tomu najdôleţitejšiemu v 

celej infiltrácii. Pripojeniu útočníkovho zariadenia do siete.  

 

3.10 DIAMETER/RADIUS 

Diameter, alebo jeho predchodca Radius sú tou najlepšou variantov na ochranu 

počítačovej siete. Protokol totiţ nedovolí ţiadnemu zariadeniu bez autentifikácie 

komunikáciu a taktieţ je moţné nastaviť DHCP server tak, aby prideľoval IP adresy iba 

zariadeniam, ktoré Diameter alebo Radius autentifikuje. V rámci lokálnej siete je taktieţ 

komunikácia šifrovaná. Nehrozí teda jej úprava alebo analýza. Radius ma však drobné 

problémy s bezpečnosťou, odporúča sa teda prejsť na Diameter, pričom migrácia z 

Radius by nemala byt príliš zloţitá. Diameter a Radius však nie sú kompatibilné. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 

Prácu som rozdelil na dva samostatné celky a to na pohľad zo strany útočníka 

a pohľad zo strany administrátora. Kapitola z pohľadu útočníka je rozsiahlejšia, 

nakoľko sa nejedná len o niekoľko jednoduchých scriptov, ale bolo treba od základov 

nastaviť a upraviť OS. V tejto kapitole som teda prešiel nastavenie OS, konfiguráciu 

OpenVPN, inštaláciu OS na externe pripojiteľné zariadenie, nastavenie sieťového 

rozhrania, základy pripojenia externých zariadení, automatické zálohovanie, Cron, 

nahrávanie zvuku cez terminál a mnoho ďalšieho. Celý zoznam je moţné nájsť 

v obsahu pod metodikou práce v kapitole ÚTOK. 

Jedine čo mi nevyšlo a pôvodne som to mal v pláne do práce zapracovať bolo 

vytvorenie WiFi access pointu so skrytým BSSID. Malo to slúţiť na pripojenie sa 

k zariadeniu bezdrôtovo, ale podľa zistených informácii takúto moţnosť Linux 

neposkytuje. Riešil som to teda reverzne a Raspberry Pi sa pripája na známu WiFi sieť. 

Útočník môţe pouţiť smerovú anténnu na zosilnenie signálu a tým teoreticky docieliť 

aby sa Raspberry Pi pripojilo na danú WiFi sieť aj keď je relatívne ďaleko. 

V druhej kapitole som rozpísal spôsoby ochrany pred vyššie popísaným 

vektorom útoku. Všetky popísané informácie sú všeobecne nastaviteľné v kaţdej sieti 

(okrem port security, ktorý je závislý na sieťových zariadeniach Cisco). Keď to bolo 

moţné, popísal som aj pribliţný spôsob konfigurácie, ale nakoľko v tejto oblasti je 

normalizácia raritou, kaţdý výrobca rieši konfiguráciu trochu inak. 

Druhá kapitola môţe na prvý pohľad pôsobiť rozsahovo kratšie, ale ako som uţ 

spomenul v úvode, infiltrácia je vţdy ťaţšia ako obrana. A aj v tomto prípade platí ţe 

obrana je naozaj jednoduchá a nezaberie aţ na pár výnimiek veľa času. Taktieţ pomer 

útokov a obrany v mojej práci je v pomere 1:10, čo znamená ţe k jednému vektoru 

útoku som popísal 10 spôsobov ochrany. Pri kaţdej ochrane som popísal aj jej reálnu 

účinnosť, poprípade či je moţné, aby ju útočník obišiel. 
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5 ZÁVER 

V práci som dosiahol stanovené ciele podľa zadania. Počas písania 

dokumentácie som si taktieţ uvedomil, ţe práca by sa dala v niektorých prípadoch 

jemne vylepšiť. 

Jedná sa napríklad o vyuţitie proxy na pripojenie k OpenVPN serveru, čím by sa 

docielilo pripájanie cez port 80. Tým by sa dal obísť napríklad access list. Taktieţ by 

bolo vhodné navrhnúť a vytlačiť 3D model krabičky pre zariadenie, kde by sa rátalo so 

všetkými periférnymi zariadeniami, ktoré sú k Raspberry Pi pripojené. Pomohlo by to 

zamaskovať zariadenie napríklad v korporátnom prostredí. Rsync v mojej práci 

nevyuţíva zabezpečené pripojenie na prenos dát. IDS by z takého dôvodu mohol 

identifikovať podozrivú komunikáciu v sieti a infiltráciu odhaliť.  

Sú to ale všetko detaily, ktorým by som sa venoval nebyť toho, ţe moja práca je 

zameraná hlavne na obranu a celé zariadenie je len spôsob ako hrozbu demonštrovať 

a podnietiť jej riešenie popísaním spôsob ochrán proti útoku.  

Tak ako pri kaţdej práci sa aj tu vyskytli určité problémy, ktoré sa mi ale 

podarilo odstrániť. Z toho dôvodu hodnotím moju prácu ako úspešnú a hotovú na 100% 
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