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Cílem diplomové práce bylo seznámit se s protokolem SIP a s problematikou možných útoků na 

tento protokol, zejména se zaměřením na útoky typu DoS a DDoS. Dále rozebrat jejich princip, 

připravit systematickou klasifikaci těchto útoků, navrhnout základní metodiku obrany proti nim, a pro 

vybrané řešení připravit i pilotní implementaci.

Autor se tohoto zadání zhostil vývojem vlastního nástroje (SIPp-DD) pro simulaci útoků (kapitola 5), a 

formulací nových scénářů na obranu před takovýmito útoky (6). 

Nový nástroj (SIPp-DD) je založen na již existujícím generátoru zátěžového provozu (SIPp), který autor 

obohatil o řadu nových funkcí a možností. Nejvýznamnější je rozšíření o možnost simulovat 

distribuované DoS útoky (a to skrze techniky IP spoofingu). Aby mohl zdokumentovat způsob využití 

tohoto nástroje (pro testování ochrany před útoky), autor podrobněji rozebral typologii útoků na 

VOIP služby obecně, a na protokol SIP konkrétně. Připojil také výsledky své rešerše dalších projektů, 

které se zabývají problematikou DoS a DDoS útoků na protokol SIP. Na jeden z nich (generátor SIPp) 

následně navázal své vlastní řešení.

Druhým těžištěm celé práce pak je návrh dvou nových  obranných scénářů. První z nich se zaměřuje 

právě na distribuované útoky využívající techniku IP spoofingu, zatímco druhý scénář je obecnější a 

lze jej využít pro vybudování celkové ochrany VOIP služeb před širokou škálou možných útoků. Tyto 

scénáře jsou popsány v kapitole 6, zatímco v kapitole 7 jsou popsány konkrétní testy, které autor 

prováděl.  

Autor pracoval na své diplomové práci samostatně a prokázal jak velmi dobrou znalost celé  

problematiky útoků na VOIP služby a protokol SIP, tak i schopnost úspěšného řešení zadaného úkolu. 

Jeho výsledky – a to jak nástroj SIPp-DD, tak i nové scénáře obrany – jsou dobře využitelné v reálné 

praxi a mohou výrazně pomoci při ochraně hlasových služeb na bázi VOIP před stále častějšími útoky 

charakteru DoS a DDoS.

Práce splňuje všechny požadavky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji její přijetí k obhajobě.
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