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Úvod 
Tento dokument bol vypracovaný ako posudok na web prezentáciu penetraაného 

testovania. Web prezentácia bola vypracovaná tímom აíslo 3 a je výsledkom práce na 

predmete tímový projekt poაas prvého semestra. Samotná web prezentácia je dostupná na 

http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2005/team17/portal/. 

Obsahové hodnotenie dokumentu 
Posudzovaný tím sa zaoberá analýzou problému penetraაného testovania. Samotná 

web prezentácia sa skladá z troch აastí. Prvú აasᙐ predstavuje úvod do penetraაného 

testovania, druhá აasᙐ opisuje metódy testovania a v poslednej აasti sú podrobne popísané 

vybrané nástroje penetraაného testovania. 

V აasti penetraაné testovanie autori vysvetlili pojem penetraაného testovania a 

podrobne vysvetlili problém bezpeაnosti. V აasti nástroje sú spomenuté a struაne opísané 

nástroje pre penetraაné testovanie. Nástroje sú rozdelené do kategórii podᏠa druhu testov. 

Výhradu máme k názvu "krakovanie hesiel". Autori radᘐej mohli pou០iᙐ pôvodný 

anglický výraz, keჰ០e "krakovanie" je proces pre tepelné a tlakové ᘐtiepenie uhᏠovodíkov z 

ropy. Autori ჰalej mohli poskytnúᙐ aj linky, kde sa dané nástroje dajú stiahnuᙐ. 

V druhej აasti sa autori venujú metodológii testovania. Sú tu popísané bezpeაnostné 

hrozby, metódy, ciele testovania, rovnako ako aj priebeh samotného testovania. Táto აasᙐ je 

podrobná a jasná. 

Nakoniec autori popisujú tri nástroje penetraაného testovania a to Nessus, Satan a 

Nmap. Vᘐetky tri nástroje sú popísané veᏠmi podrobne, od samotnej architektúry, cez pou០itie 

týchto programov a០ po jednotlivé prepínaაe programu. 

Formálne hodnotenie dokumentu 
Autori na vytvorenie stránky pou០ili redakაný systém, აím si zjednoduᘐili prácu pri 

vytváraní stránky. Samotný kód web prezentácie vᘐak nie je validný a obsahuje mno០stvo 

chýb. Sami autori priznávajú mo០né problémy pri pou០ití prehliadaაa Internet Explorer, აo 

eᘐte nemusí znamenaᙐ chybu autorov, v ka០dom prípade je to nepríjemné, vzhᏠadom k tomu, 

០e je to stále najrozᘐírenejᘐí internetový prehliadaა. 
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Po formálnej stránke je prezentácia jednoduchá, prehᏠadná a farebne pekne zladená. 

Zhodnotenie 
Celkovo prezentáciu konkurenაného tímu hodnotíme kladne po obsahovej aj 

formálnej stránke. 


