
Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Secure Communicator 

Autor: Matúš Gažo 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout architekturu bezpečného komunikátoru (secure 

communicator) a implementovat ji v prototypu. Součástí zadání byl požadavek, aby tato architektura 

byla rozšiřitelná a schopná bezpečného uložení a přenosu dat. Prototyp aplikace  měl vzniknout na 

platformě Android, měl implementovat alespoň zabezpečené telefonování na bázi VOIP a metody 

pro výměnu klíčů, a měl by být potenciálně portovatelný i na jiné platformy. Dalším důležitým 

požadavkem zadání bylo to, aby se návrh neopíral o žádnou centrální autoritu pro ověřování identity 

(identity verification) a výměnu klíčů.  

Autor ve své práci navrhl a implementoval takovou architekturu, která je „self-contained“, v tom 

smyslu že vše potřebné – včetně kryptografických mechanismů, bezpečného úložiště a podpory 

signalizačního protokolu SIP – si zajišťuje sama a nepožaduje je od platformy, na které je 

implementována. Přitom jak na platformě Android, tak i na dalších významných mobilních 

platformách takovéto služby jsou k dispozici již jako nativní součást systému. Autor však nijak 

detailněji nezdůvodňuje svou volbu a nesrovnává ji s alternativou, která by využívala nativní služby 

systému. Neříká, proč by pro něj tato volba mohla být nevhodná či nepoužitelná.  

Dalším významným rysem celého návrhu je paušální odmítnutí technologie PKI (infrastruktury 

veřejného klíče) a certifikátů na bázi X.509, bez podrobnějšího vysvětlování, s argumentem že „X.509 

was disqualied due to the need of central certificate authority“. Domnívám se, že jde o 

neporozumění principům PKI a o špatnou interpretaci zadání. To sice požaduje, aby se návrh neopíral 

o žádnou centrální autoritu pro potřeby ověřování identity – ale podle mého názoru to nemá smysl 

aplikovat na jednorázový akt vyjádření důvěry ze strany certifikační autority, ke kterému dochází při 

vydání certifikátu třeba i řadu měsíců před uskutečněním vlastní komunikace. Požadavku zadání (o 

absenci centrální autority) rozumím ve smyslu toho, že bezpečný komunikátor nemá využívat 

bezprostřední součinnost nějaké centrální autority při ověřování identity žadatele v okamžiku jeho 

žádosti o komunikaci (jako by tomu bylo například při použití nějakého RADIUS serveru apod.). Při 

použití PKI a certifikátů X.509 by komunikátor takovouto součinnost nevyžadoval, protože by mohl 

sám hodnotit důvěryhodnost certifikátu, kterým by se prezentoval žadatel o komunikaci. 

Autor místo toho zvolil řešení na bázi PGP, ze kterého ale vůbec nevyužívá jeho schopnosti vyjádření 

důvěry (web of trust). Místo toho požaduje po svém uživateli, aby „ručně“ vyjádřil důvěru každé 

komunikující osobě, resp. jejímu  PGP certifikátu – tím, že si tuto osobu sám (z vlastní iniciativy a na 

základě vlastního hodnocení důvěryhodnosti) zanese do svého seznamu kontaktů. Obávám se, že 

toto je pro běžné nasazení do praxe nepoužitelné, protože komunikátor nebude schopen přijmout 

hovor či jinou žádost o komunikaci od nikoho, koho „dopředu nezná“ (ve smyslu zavedení jeho 

identity do seznamu kontaktů). Je to v zásadě stejné, jako kdyby autor zvolil řešení na bázi PKI a 

X.509, s tím že důvěryhodnost certifikátu vůbec neposuzuje podle vydavatele a druhu certifikátu, ale 

jen podle toho, kdo mu certifikát sám předal, nebo předal jeho otisk. Nejen že se tím tedy ztrácí 

významná funkčnost, ale současně zavádí i významná bezpečnostní hrozba: možnost, že si uživatel 

přidá jako důvěryhodný takový certifikát, který je ve skutečnosti podvržený. 



Na druhou stranu autor sám zavádí významnou závislost na jednom konkrétním centrálním prvku 

tím, že pro fungování svého prototypu vyžaduje účet na svém vlastním SIP serveru (a nikoli na SIP 

serveru dle volby uživatele). A to přesto, že sám v práci uvádí, že je možné využít obecně jakýkoli SIP 

server podporující mechanismy průchodu přes NAT (je-li to zapotřebí). Trvání na použití vlastního SIP 

serveru je podle mého názoru pro praktické používání také bezpečnostním rizikem (jak kvůli 

dostupnosti, tak i kvůli možnosti monitorování požadavků na komunikaci). 

Další výhradu mám k textové části práce: autor v ní neodděluje koncepční úvahy od diskuse 

implementačních detailů, ale řeší je společně vždy pro jednotlivé části svého řešení – nejprve pro 

realizaci bezpečného úložiště, pak pro samotnou komunikaci atd. V rámci diplomové práce by tomu 

mělo být opačně: nejprve by měly být popsány koncepční úvahy a rozvahy celého řešení, vykreslena 

jeho celková architektura, a teprve pak postupováno k implementačním detailům.  

Celkově konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a i přes 

uvedené výhrady doporučuji připustit ji k obhajobě.  
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