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Téma: Analýza prevádzky v sieti 

Názov úlohy: Úloha: Zachytávanie paketov v sieti a ich analýza  

Úloha pozostáva z čiastkových úloh: 
Ø Opakovania teórie o vrstvových modeloch, o štruktúre rámcov a enkapsulácie protokolov 
Ø Vytvorenia niekoľkých monitorovaných spojení a odchytenia komunikácie 
Ø Analýzy odchytených rámcov a zadokumentovania popisu zachytenej komunikácie  

Teória: 
Žiak musí z teoretickej prípravy ovládať nasledovné pojmy a súvislosti: 
& Vrstvové modely, úlohy jednotlivých vrstiev 
& Proces enkapsulácie, PDU jednotlivých vrstiev 
& Všeobecnú štruktúru rámcov, typy rámcov ethernetu a ich štruktúru 
& Proces získávania MAC adresy z IP adresy – proces ARP 
& Štruktúru hlavičky IP protokolu 
& Proces three-way-handshake nadväzovania zabezpečeného spojenia na transportnej vrstve, 

proces potvrdzovania 
& Poznať základné úlohy a princípy práce služieb ICMP, DNS, TCP, UDP, HTTP, FTP, Telnet, 

SMB 
& Poznať základné princípy analýzy zachytených rámcov a princípy analýzy enkapsulovaných 

komunikačných protokolov 

Cieľ cvičenia: 

1. Zopakovať si vrstvové modely OSI a TCP/IP. 
2. Pripomenúť si proces enkapsulácie a dekapsulácie. 
3. Pochopiť, ako môže správca siete využiť metódu odchytávania paketov na pochopenie aktuálnych procesov 

v spravovanej sieti 
4. Naučiť sa vyčítať zo zachytených paketov proces enkapsulácie dát a proces komunikácie medzi koncovými 

uzlami  
5. Naučiť sa analyzovať zachytené pakety v programe Wireshark, u každého paketu vedieť analyzovať hlavičky 

jednotlivých vrstiev. 
6. Naučiť sa rozpoznávať procesy inicializované protokolmi ARP, ICMP, DNS, TCP, UDP, HTTP, FTP, 

Telnet, Samba. 
7. Naučiť sa analyzovať priebeh nadväzovania komunikácie protokolom TCP, analyzovať priebeh three-way-

handshake, analyzovať parametre syn, ack a fin v danej sekvencii. 
8. Naučiť sa analyzovať typy rámcov Ethernetu, určovať typy rámcov a ich vlastnosti podľa hlavičky rámca 
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Teoretický úvod:  

Dôvody pre odchytávanie paketov na sieti: 
Odchyt paketov na sieti je veľmi užitočný prostriedok pre providera, administrátora a správcu siete, 
pretože umožnuje:  

• sledovanie trafficu na sieti :  
- umožňuje analýzu dátových tokov , ich zefektívnenie  
- poskytuje ekonomické východiská pre návrh a prevádzku siete 
- umožňuje vykonať prognózu, kde bude potrebné vykonať upgrade HW 

• identifikáciu činnosti používateľov: 
- indikuje prekročenie pravidiel dohodnutých, resp. určených správcom siete  
- umožňuje odhaliť útočníka 
- umožňuje odhaliť pôsobenie infiltrácie  

• kontrolu samotného obsahu prenášaných dát (ich prezeranie správcom siete  je možné iba ak 
je toto právo uvedené v zmluve so zákazníkom, resp. v interných smerniciach firmy a neodporuje 
všeobecne záväzným právnym predpisom...) 

Vrstvové modely a proces enkapsulácie: 
Samostatne spracujte popis modelu OSI a modelu TCP/IP, úlohy vrstiev, PDU vrstvy, proces 
enkapsulácie a dekapsulácie dát, porovnanie modelov. 

Zadanie úlohy:  

1. Zopakujte si štruktúru vrstiev modelu OSI, TCP/IP, proces enkapsulácie dát. Spracujte túto problematiku 
do teoretického úvodu. 

2. Overte, či sa na Vašom počítači nachádza program Wireshark, ak nie, nainštalujte program po dohode 
s vyučujúcim podľa jeho pokynov. (inštalačný súbor taktiež dodá vyučujúci)  

3. Spustite program Wireshark. Na spustenie programu musíte pracovať v režime s oprávnením 
administrátora, prihlasovacie údaje (login, heslo) vám dá vyučujúci 

4. Oboznámte sa s prostredím Wireshark, naučte sa používať nasledovné funkcie: 
a. zachytávanie paketov na zvolenom sieťovom rozhraní 
b. prepínač, či má program zachytávať pakety určené iba pre Vaše rozhranie / voľba, aby boli 

zachytené všetky pakety na sieti 
c. nastavenie filtra, aby boli zachytávané iba pakety určitých vlastností 
d. nastavenie filtra, aby zo všetkých zachytených paketov boli vyselektované iba pakety určitých 

vlastností 
5. Spracujte jednoduchý návod na používanie Wiresharku so zameraním na vyššie uvedené činnosti 
6. Spustite odchytávanie paketov na vašom interface 
7. Použite protokol ICMP na overenie dostupnosti ciela http://www.spsepn.edu.sk. U zachytených paketov 

overte spôsob nadviazania komunikácie, použitie protokolu ARP na získanie MAC adresy brány, DNS 
systému na určenie IP adresy ciela, analyzujte hlavičku aj parametre ICMP protokolu. Pakety zachytené 
v tejto časti uložte do súboru wireshark1.cap a priložte tento súbor ku spracovanému protokolu.  

8. Spustite web browser a otvorte školskú stránku http://www.spsepn.edu.sk/skola/pk_info. Po jej otvorení 
zastavte odchytávanie paketov. 

9. U zachytených paketov: 

http://www.spsepn.edu.sk
http://www.spsepn.edu.sk/skola/pk_info
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a) analyzujte spôsob akým došlo k nadviazaniu komunikácie 
b) podrobne písomne rozanalyzujte, ktorý paket a akým spôsobom zabezpečil vyhľadanie IP adresy 

(proces ARP) 
c) ako bola priradená IP adresa k URL adrese (proces DNS) 
d) analyzujte hlavičku IP protokolu 
e) ako bolo nadviazané spojenie na úrovni transportnej vrstvy, ako bol zabezpečený proces 

potvrdzovania dát a ako bol tento proces ukončený (protokol TCP). 
10. Analyzujte štruktúru vybraného ethernetovského rámca. Vyznačte, ktorá časť zachtených dát predstavuje 

MAC adresu cieľa, MAC adresu odosielateľa, atď. – podrobne analyzujte a popíšte celú hlavičku 
rámca Ethernet. 

11. Opätovne spustite presmerovanie dát v programe Wireshark a medzi zachytenými paketmi  vyhľadajte 
ethernetový rámec iného typu ako Ethernet II. (V prípade, ak sa takýto rámec nedarí zachytiť, informujte 
vyučujúceho, aby zabezpečil vygenerovanie rámca požadovaného typu.) Porovnajte štruktúru tohto rámca 
so štruktúrou Ethernet II. Pakety zachytené v tejto časti uložte do súboru wireshark2.cap a priložte tento 
súbor ku spracovanému protokolu.  

12. Opätovne spustite presmerovanie dát v programe Wireshark a otvorte FTP spojenie (server Corvex), 
otvorte priečinok zadaný vyučujúcim a na váš PC stiahnite zadaný súbor. Ukončite FTP reláciu a ukončite 
odchytávanie paketov. Zo zachytených paketov potom analyzujete priebeh celého spojenia. Vyhľadajte 
bezpečnostné prvky (login, heslo) a vydedukujte bezpečnosť používania FTP. Súbor so zachytenými 
paketmi uložte ako wireshark3.cap. 

13. Postup zopakujte pre reláciu tvorenú protokolom SMB (Samba) ako partnerský počítač použite server 
Corvex, priečinok kontakt s heslom pd. Opätovne vykonajte analýzu priebehu spojenia zo zachytených 
paketov a súbor s paketmi uložte ako wireshark4.cap. 

14. Postup zopakujte pre protokol Telnet. Ako Telnet server použite vyučujúcim určené zariadenie v sieti 
(PC, prípadne router). Od vyučujúceho získate prílohu ku tomuto bodu zadania, kde budú uvedené 
potrebné údaje na nadviazanie relácie (IP, login, password). Vykonajte zachytenie paketov, ktoré 
vykonávajú nadviazanie komunikácie a vyhľadajte bezpečnostné prvky (login, heslo). Urobte záver 
o bezpečnosti používania služby Telnet na vzdialený prístup ku dôležitým sieťovým uzlom. Reláciu 
uložte ako wireshark5.cap 

15. Na ľubovolnej relácii  vykonajte analýzu paketu typu UDP. Určte, ktorá aplikácia tento paket používa 
a podrobne analyzujte hlavičku UDP paketu. Reláciu uložte ako wireshark6.cap 

16. Na ľubovolnej relácii demonštrujte proces enkapsulácie dát podľa zvoleného modelu (OSI alebo TCP/IP). 
Reláciu uložte ako wireshark7.cap  

17. Po splnení všetkých zadaných úloh zavolajte vyučujúceho na kontrolu Vašej práce a po jej ukončení 
uveďte pracovisko do pôvodného stavu. 

18. Celú prácu dôkladne zaprotokolujte a opatrite screenshootmi s vyznačenými analyzovanými prvkami. 
Protokol odovzdajte v elektronickej forme (úložisko určí vyučujúci) s priloženými súbormi 
wireshark_x.cap 
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Príloha ku zadaniu: Príklad spracovanej analýzy: 

 

 
 
Ku obrázku treba doplniť aj podrobný popis, čo ktoré vyznačené oblasti predstavujú, akej vrstvy sa týkajú, 
aký protokol je analyzovaný  a aký je význam vyznačených údajov pre danú fázu komunikácie. 
Analýzu s obrázkom (príp. obrázkami) treba spracovať pre každé čiastkové zadanie. 

 

Požadovaný výstup:  

Ø Spracovaný protokol, ktorý bude obsahovať všetky požadované časti, vrátane postupu pri 
odchytávaní paketov a ich analýze, ako aj podrobný opis analýzy jednotlivých rámcov. Ananlýza 
rámcov bude doplnená o screenshooty analyzovaných rámcov  s vyznačenými a opísanými 
dôležitými prvkami. 

Ø V prílohe budú príslušné súbory s odchytenými paketmi, pomenované v zmysle zadania.


