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Abstract
This bachelor thesis deals with spam detection and data flow detection between clients
of p2p exchange networks. It introduces the reader into the problems and deals with the
possibilities for connection tracking by conntrack module on GNU/Linux system. It describes
implementation features of the prototype program analyzer, which is implemented in C++
and in the future it will be used by the mid-sized ISP.

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou detekce spamu a detekce toku dat mezi klienty výměnných p2p sítí. Uvádí čtenáře do problematiky a řeší možnosti sledování spojení
modulem conntrack na systému GNU/Linux. Popisuje implementační rysy prototypu programu analyzátoru, který je realizován v jazyce C++ a v budoucnu bude používán středně
velkým ISP.
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SEZNAM OBRÁZKŮ

Kapitola 1

Úvod
Globalizace - každodenně skloňované slovo, které označuje propojování světa v jednu velkou
společnost - jeden celek. Politické, socio-kulturní a ekonomické změny vedou k tomu, že se svět
postupně dostává do stadia, kdy jsou hranice států stále méně významné. Velkou měrou tomu
napomáhají právě informační technologie. Ne náhodou se dnešní době říká doba informační.
Informace hrají v dnešním světě klíčovou roli v různých oblastech a odvětvích od vzdělávání,
vývoje nových technologií a získávání poznatků přes oblast státní i komerční sféry.
V souvislosti s takto „propojeným“ světem a relativně jednoduchou možností výměny
informací se stále více vyskytuje, nepříjemný a také nebezpečný jev dnešní společnosti, kterou
je zneužívání těchto výhod k nelegálním účelům. Zneužití může probíhat v několika rovinách
od jednoduchých útoků na dostupnost služby (DoS1 ), přes složitější, sofistikované DDoS2 .
Ve své bakalářské práci se věnuji zejména problematice detekce Spamu3 a p2p4 toků dat, z
hlediska středně velkého poskytovatele internetového připojení (ISP5 ).
První část se věnuje problematice spamu a jejímu rozboru, následuje část o p2p výměně
dat a přiblížení možnosti sledování spojení (connection tracking). Po tomto rozboru následuje
přestavení návrhu řešení a možnosti využití analyzátoru, pro monitorování sítě. Analyzátor je
navržen pro GNU6 /Linux7 , ale po určitých změnách je možné využití i na jiných systémech.
Mojí motivací k řešení právě tohoto problému je zájem o počítačové sítě. Fascinuje mě
možnost propojení počítačových stanic z opačných konců zeměkoule tak, že mezi sebou
mohou komunikovat během několika málo okamžiků. Zároveň se mi líbí praktická použitelnost
prototypu analyzátoru, případně jeho další rozšířené verze tak, aby mohl být plně nasazen
v provozu poskytovatele internetového připojení.

1

DoS - Denial of Service
DDoS - Distributed Denial of Service
3
Spam - označení pro nevyžádanou poštu
4
p2p - peer to peer
5
ISP - Internet Service Provider
6
GNU je rekurzivní zkratka pro GNU’s Not Unix, ta označuje svobodný počítačový operační systém
UNIXového typu, vytvořený v rámci GNU projektu. Neobsahuje žádný UNIXový kód a proto může být
šířen. Vztahuje se na něj všeobecná veřejná licence - GPL (General Public Licence)
7
Linux - označení pro jádro operačního systému, který vyvinul Linus Torvalds.
2
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KAPITOLA 1. ÚVOD

Kapitola 2

Popis problému - spam
Spam1 je obecné označení nevyžádaných zpráv. Za první spam se považuje hromadné
sdělení zaslané zaměstnancem společnosti Digital Equipment Corporation ze dne 1. května
1978[53]. V souvislosti s informatikou se označení „spam“ pravděpodobně poprvé spojilo až v
roce 1994, kdy bylo několik tisíc diskusních fór zaplaveno komerčními příspěvky, které nabízely předražené služby a výrobky. V angličtině se také používají zkratky UBE – unsolicied
bulk email pro nevyžádané hromadné emaily a UCE – unsolicited commercial email
pro nevyžádané komerční emaily. V současné době už se nevyžádané zprávy nedistribuují
pouze pomocí emailové komunikace a diskusních fór, ale zařazují se sem i další široká spektra
komunikačních prostředků. Jako jsou:
• Instant Messengery, protože často nejsou blokovány firewallem mohou je spameři
dobře využít a setkáváme se s nimi při použití programů typu ICQ nebo Skype.
• Facebook jako fenomén dnešní doby, využívají různé komerční společnosti. Často
přes něj zasílají svým „fanouškům“ (lidem, kteří se přidali do jejich skupiny, za účelem
spotřebitelské soutěže nebo získání nároku na slevu zboží nebo služeb) marketingová
sdělení.
• Telekomunikační Spam se vyskytuje nejčastěji ve formě SMS, jako různá obchodní
sdělení. MMS forma se v ČR vyskytuje velmi zřídka.
• Blogy, guestbooky, wiki a stránky pro sdílení videa jsou často zaplavovány sděleními od najatých lidí nebo tzv. robotů (program vyhledávající možnosti pro vložení
svých příspěvků – často komerčních).
• SPIT – SPam over Internet Telephony nebo VoIP spam - často automatické
zavolání robota, který po dovolání začne přehrávat předpřipravenou nahrávku.
1

Název je odvozen ze značky výrobce masových (hašových, lunchmeatových na bázi šunky) konzerv z
USA, vyráběných od 30. let 20. století. „Za 2. světové války a po ní byly konzervy hojně rozšířené a stále
méně oblíbené ve Velké Británii. Proto se objevuje v závěrečném skeči 25. dílu seriálu Monty Pythonův
létající cirkus, kde všechny položky jídelního lístku v restauraci obsahují spam, i mnohokrát opakovaně, a
spory zákazníků s číšnicí o objednávky přerušuje skupina Vikingů zpívajících „Spam, spam, spam. . . “ “[53]
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• Spamindexing – spam zaměřený na vyhledávací enginy. Tento typ spamu (technik)
používají často společnosti nebo jednotlivci, kteří se pokoušejí dostat webové stránky
na přední místa ve výsledcích vyhledávačů.
I přes široké spektum možností, jakými lze spam distribuovat se v dalším textu budu věnovat
hlavně emailové formě komunikace.

2.1

UBE - Nevyžádané hromadné emaily

Často se jedná o různé řetězové emaily, které si lidé rozesílají mezi sebou. Označení
Hoax[10], které se pro ně používá, znamená v překladu – poplašná zpráva, podfuk, mystifikace nebo kanadský žertík. Vyplývá to právě z jejich obsahu. Typicky zahrnuje různé části
tak, aby zaujaly čtenáře a vzbudily v něm zájem, strach nebo city. Pisatel obvykle popíše
určité nebezpečí viz nasledující ukázka.
„VÝZVA
Před několika týdny si sedla jedna dívka v kině na něco píchajícího na sedadle.
Když vstala, aby zjistila, co to bylo, našla zapíchnutou jehlu do sedadla, na které
byl připevněn vzkaz: "Právě jsi byl(a) nakažen HIV".
Kontrolní středisko chorob zaznamenalo v poslední době mnoho podobných případu
v mnoha dalších městech, hlavně v Praze. Všechny testované jehly byly HIV pozitivní nebo obsahovaly zhoubný typ žloutenky. Středisko taktéž udává, že takovéto
jehly byly nalezeny i na veřejných bankomatech a hlavně v dopravních prostředcích
MHD. Je více než pravděpodobné, že jehly nastrkávají HIV nakažení narkomani.
Žádáme každého, aby byl v takových případech obezřetný. Měli byste si pozorně
prohlédnout každé veřejné sedadlo židli s největší opatrností. Starostlivý vizuální
pohled by měl stačit.
Zároveň vás žádáme, abyste tuto zprávu podali co nejvyššímu počtu vašich blízkých, přátel i známých, které tak upozorníte na toto nebezpečí.
Je to velmi důležité! Můžete zachránit život jen tím, že odešlete tuto zprávu dále.
Prosím, věnujte pár sekund vašeho času na odeslání tohoto odkazu přátelům a známým, ale i sousedům a kolegům v práci.
Zdroj: MUDr. Eva Bendová“ [11]
Tyto zprávy mají často několik charakteristických rysů:
• Popis nebezpečí a jeho účinky, které jsou smyšlené a záleží na autorově fantazii v
jaké formě je vylíčí – počítačový vir, katastrofa apod. (v tomto případě infekce).
• Odkaz na důvěryhodné zdroje, které před nebezpečím varují – velké společnosti
(Microsoft, IBM) nebo státní organizace (policie, úřady), veřejně známé osobnosti nebo
zainteresované osoby (v tomto případě doktorka Bendová)
• Prosba k dalšímu rozeslání, aby byli ostatní varováni – v tomto bodě se hraje na
city tak, aby osoby neznalé hoaxu odeslaly email dalším subjektům.

2.1. UBE - NEVYŽÁDANÉ HROMADNÉ EMAILY
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Jako hoax lze označit takovou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově
upravené polopravdy nebo úplné lži. Podezřelé je přinejmenším i to, jestliže zpráva obsahuje
prosbu nebo výzvu k dalšímu hromadnému rozeslání pokud možno „všem“ z vašeho adresáře.
Někdy se sice může jednat o opravdovou prosbu o pomoc, ta se však bohužel nejvíce šíří až
v době, kdy už není aktuální.
Seznam témat nejčastějších hoaxů:
• Varování před různými počítačovými viry nebo možnými útoky na váš počítač či mobilní telefon
• Zprávy varující před vymyšleným nebezpečím mimo oblast IT, hrozby běžného občanského života viz předchozí ukázka.
• Falešné prosby o pomoc, nebo zprávy útočící na lidské city.
• Petice a výzvy.
• Pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky (nigerijské dopisy[13] nebo podvodné loterie[12])
• Řetězové dopisy štěstí, šířené z pověrčivosti
• Žertovné zprávy, které si často posílají známí a občas se z nich stane hoax
Šíření všech typů těchto emailů je zapříčiněno neznalostí lidí, kteří je dále rozesílají. Často
totiž nevědí, že takovýto typ emailu existuje a je v seznamu hoaxů. Jedním z nejjednodušších ověření pravdivosti je zadání části textu do internetového vyhledávače. Pokud se jedná o
hoax lze nalézt podobný nebo totožný text zprávy hned pod několika výsledky vyhledávání.
V této fázi by měl uživatel rozumně uvažovat a nerozesílat email na další adresy, zabrání tak
šíření těchto poplašných zpráv.
Mezi hlavní nebezpečí hoaxů patří následující:
• Obtěžuje příjemce – pokud se mu několikrát po sobě objeví v emailové schránce
stejná nesmyslná zpráva.
• Zbytečné dochází k zatěžování linek a serverů – i přes to, že se zvyšují přenosové
rychlosti linek a narůstá výkonnost serverů, dochází i k stále většímu zatížení sítí. Přes
90 % přenesené emailové komunikace tvoří nevyžádaná pošta (Obrázek 2.1).
• Vyzrazení důvěrných informací – většina uživatelů, kteří hoax dále rozesílají, bohužel užívá ten nejnevhodnější způsob „předat dál na všechny adresy“. Tímto způsobem
dochází postupnému přidávání desítek až stovek elektronických adres do těla zprávy a
šíření nevyžádaných zpráv geometrickou řadou. V těle zprávy vzniká obrovský seznam
všech adres, který se přeposílá dalším a dalším uživatelům, bohužel nikdy nevíme,
ke komu se email dostane v další vlně rozesílání. To je příležitost, na kterou čekají
spameři. Když se dostanou k takovému emailu, zařadí adresy do své databáze, podle
které následně rozesílají nevyžádanou poštu. Ve skutečnosti stačí, aby se hromadně
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Obrázek 2.1: Podle spamhaus.org[31], tvoří 90% emailové komunikace nevyžádaná pošta,
méně než 10% obsahuje legitimní očekáváná komunikace

rozeslaný e-mail dostal na počítač infikovaný škodlivým kódem, který z něj přes poštovního klienta dokáže přečíst adresy a dále je zneužít. Pikantní na celé situaci je, že
se člověk může dostat na seznam spamera jen díky tomu, že byl v adresáři osoby, která
přeposlala hoax.

2.2

UCE - Nevyžádané komerční emaily

Spam se stal postupem času hrozbou samotného internetu, velkou měrou se na tom podílejí
právě komerční emaily. Ty můžeme rozdělit na několik hlavních podskupin:
• Obchodní spam - zahrnuje nabídky různých obchodů a firem, jde často o nelegální
nabídku zboží nebo služeb.
• Informační spam - má charakter informačních novinek z různých odvětví, jedná se o
různé newslettery, které jsou distribuovány elektronicky a často nemohou být právně
postižitelné.
• Virový spam - emailové zprávy, které se mohou tvářit jako solidní zprávy/stránky a po
kliknutí na odkaz nebo na přílohu instalují virus.
Obecně se v průběhu času samotné spamování přetvářelo podle formy sdělení nebo konkrétních technických prostředků a projevů. V následném textu uvádím určité typy spamu
se kterými se můžeme setkat, nebo jsme se setkávali v průběhu vývoje. Počátky spamu se
váží výhradně ke zprávám textového charakteru. Nevyžádaná sdělení se vkládala přímo
do těla emailu. Filtrace tohoto spamu je z dnešního pohledu ta nejjednodušší a nejefektivnější, lze je poznat podle podivné adresy odesílatele i podle obsahu těla emailu viz (Obrázek
2.2). Antispamové řešení může využívat pouze filtrace podle textového obsahu, to napomáhá
výraznému úbytku tohoto spamu. Spameři se tak dostali do pozice, kdy museli najít lepší
řešení, které by filtrace obešlo a začali do těl zpráv vkládat matoucí znaky, případně různě
rozdělovat slova (EN.LARGE, c h e a p e s t, MED|CINE, p!lls, vi@gra, M.O.N.E.Y).
Toto zlepšení spamu prokládáním jinými znaky nebo rozdělováním slov mezerami a oddělovacími znaky, nemá v konečném důsledku vliv na koncového příjemce. Člověk dokáže
logicky domyslet jaké písmeno za zástupný (navíc velmi podobný) znak vložit a=@, i=!,
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Obrázek 2.2: Ukázka textového spamu, zdroj:[26]

I=| apod. proto zprávu bez problému přečte. Jen antispamovému filtru je ztížena práce. Z
pohledu spamera je totiž velmi jednoduché takovou zprávu vytvořit.
Další fáze postupu spamu vůči ochranám je spojena s prvky jazyka HTML a CSS[41].
Spameři začali zprávy posílat ve formátu HTML a filtrům ztěžovali práci i extrakcí různých
značek a tagů tohoto jazyka. Například rozdělováním slov za použití komentářů (FR<!-komentář -->EE) . Ve formě zdrojového kódu špatně čitelné, ale po vygenerování finální
podoby textu v prohlížeči není komentář viditelný, je zobrazeno pouze slovo FREE.Nicméně
i přes překážky, které se spameři snažili vytvářet, byla ochrana díky složitým regulárním
výrazům dotažena do funkčního stavu.

Obrázek 2.3: Spam s
jednoduchým textem,
zdroj:[23]

Obrázek 2.4: Spam
s mlženým textem,
zdroj:[26]

Obrázek 2.5: Spam s
deformovaným textem,
zdroj:[18]

Neúčinnost průchodu textového spamu skrz antispamové filtry, donutila spamery k dalšímu přeorientování a vytvoření nového druhu spamu – obrázkový spam. Zpráva byla proložena náhodným nebo žádným textem, tak aby zmátla filtry a byly k ní přiloženy obrázkové
soubory, ve kterých bylo samotné sdělení. Textové filtry tento spam nedokázaly rozpoznat,
proto došlo k velkému rozmachu obrázkového spamu a zahlcení emailových schránek (obrázkový spam má několikanásobně větší velkost než spam textový). Dnes se k rozpoznávání
textu obrázků využívá metoda ORC (Optical Character Recognition), která bezproblémově
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rozezná jednoduchý text (Obrázek: 2.3). Proto spameři začali vkládat znehodnocovací prvky
textu jako je mlžení (Obrázek: 2.4) nebo deformování (Obrázek: 2.5), které opět zhoršilo
možnost naprosto přesného vyřazení tohoto spamu.
Po obrázkovém spamu se objevil takzvaný dokumentový spam - zasílaný v přílohách
různých dokumentů typu Microsoft World, PDF2 atd. Často jsou tyto dokumenty vytvořeny
tak, aby vypadaly nebo byly porušené (tzv. corrupted) a ztížili nebo úplně znemožnily práci
rozpoznávacím softwarům. Kromě toho je často spojován s animovaným nebo URL3 spamem. V těchto sděleních se vyskytují URL odkazy, které odkazují na nebezpečné webové
stránky s často závadným obsahem. Spamová zpráva může obsahovat pouze několik slov a odkaz nebo přímo hezký obrázek/animaci odkazující právě na nebezpečné stránky. Po jediném
kliknutí může být do počítače oběti nainstalován škodlivý software, který může v případě
nedostatečného zabezpečení stroje, naprosto ovládnout a zneužít komunikační linku, ke svým
účelům. V dnešní době je URL spam, jedním z nejvíce používaných, vzhledem k tomu, že je
těžké odlišit závadné odkazy od těch neškodných. Často dochází k různým kombinacím výše
zmíněných spamových technik, aby byla ztížena práce filtrům.
Pro další informace o spamu a zejména ochraně proti němu doporučuji velmi zajímavé
články [27] a [14]

2.3

Odeslání a doručení emailu

Na následujícím obrázku 2.6 popíši, jak probíhá odeslání a doručení emailu. Každá adresa

Obrázek 2.6: Ukázka cesty emailu od odeslání po doručení, zdroj:[43]

má tvar jméno@server.doména[25] v našem případě je to alice@a.org. Uživatel Alice má
2

PDF - Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů
URL - Uniform Resource Locator - řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu[42](lidově také webová adresa).
3
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na serveru (počítači), který je připojený k internetu, svůj účet neboli emailovou schránku,
ke které může libovolně přistupovat. Většinou se k ní dostává dvěma způsoby:
• Jednoduše z prohlížeče přes webové rozhraní tzn. uživatel Alice zadá v prohlížeči adresu
a.org a přihlásí se pomocí jména a hesla svojí schránky. Výhoda je, že se takto může
přihlásit z jakéhokoli počítače, na kterém je webový prohlížeč. Nevýhodou může být
nekomfortnost ovládání a pomalejší rozhraní.
• Pomocí poštovního klienta (např. Mozilla Thunderbird nebo Microsoft Outlook). Výhodou je stejné uživatelské rozhraní a možnost importování několika uživatelských účtů
do jednoho klienta. Nevýhodou je nutnost instalace na váš počítač.
Poštovnímu klientovi se říká MUA4 , v něm Alice napíše svůj mail Bobovi (Bod 1 na Obrázku
2.6) a MUA zajistí předání pomocí SMTP5 protokolu na server a.org. Na serveru běží
program/služba MTA6 , ta má za úkol příjímání zpráv od MUA a přeposílání je k dalším
MTA (např. gmail.com, seznam.cz) v našem případě b.org.
(Bod 2) MTA1 a.org se podívá do hlavičky emailu, komu je určen a najde zde údaj
bob@b.org. Extrahuje část za @ a dotáže se DNS7 serveru na MX8 záznam pro adresu b.org
(adresa MTA2).
(Bod 3) DNS server odpoví doménou mx.b.org.
(Bod 4) MTA1 může pomocí protokolu SMTP předat mail MTA2. Mezi MTA1 a MTA2
může být ještě několik MTA serverů, které si mezi sebou zprávy předají, ale často komunikují
servery napřímo - stejně jako na našem příkladu.
(Bod 5) Na serveru b.org běží kromě služby MTA také služba MDA9 , která zajišťuje
doručení zprávy přímo do Bobovy schránky, to se může dít pomocí jednoho ze dvou protokolů,
buď POP310 (jako na obrázku) nebo IMAP4 11 . Bobův MUA stáhne pomocí jednoho z
těchto protokolů email do Bobovy schránky. Bob už jen čistě zapne emailového klienta nebo
se přihlásí přes webové rozhranní a vidí doručený mail od Alice.

2.4
2.4.1

Malware, Spamboti a Botnety
Malware

Malware12 je počítačový program, který je navržen k vniknutí a ovládnutí nebo alespoň
poškození počítačového systému. Označuje souhrnně více druhů programů – viry13 , červy14 ,
4

MUA - Mail User Agent
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
6
MTA - Mail Transfer Agent
7
DNS - Domain Name Systém
8
MX - Mail eXchange - představuje umístění poštovního serveru
9
MDA - Mail Delivery Agent
10
POP3 – Post Office Protocol 3
11
IMAP4 – Internet Message Access Protocol 4
12
Malware = složenina anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“
13
Virus - Kód zapsaný s výslovným záměrem šířit sám sebe. Virus připojí sám sebe k hostitelskému
programu a poté se pokusí šířit z počítače do počítače. Může poškodit hardware, software nebo informace.[19]
14
Červ - Podtřída viru. Červ se obvykle šíří bez účasti uživatele, přičemž distribuuje své úplné kopie
(případně pozměněné) v rámci sítí. Může spotřebovávat paměť nebo šířku pásma sítě, což může vést ke
zhroucení počítače.[19]
5
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trojské koně15 , spyware 16 , adware17 . Funkce právě zmíněných typů malware se často
prolínají a nelze je s jistotou zařadit do jedné určité skupiny.

2.4.2

Spamboti

Spameři pro svoji práci často využívají internetových robotů[44], tyto počítačové programy, zkráceně boti, vykonávají určitou rutinní činnost pro své majitele. Například pro
internetové vyhledávače shromažďují boti potřebná data ať už z obsahu samotných internetových stránek nebo pouze o odkazech a jejich aktuálnosti. Podobně fungují i spamboti[49],
kteří se ve svém hledání zaměřují přímo na emailové adresy. Říká se jim email harvestři[46],
protože procházejí webové adresy a z materiálů obsažených na stránkách, fórech nebo chatech vybírají emailové adresy. Z těch je posléze vytvořena databáze tzv. mailing list18 ,
podle kterého se rozesílají nevyžádané emaily.
Existuje několik možností jak zabránit spambotům získávat adresy. Jedním z nich je přepis adresy[36] tak, aby mohla být publikována a zabránilo se přečetní email harvestrem. Příkladem může být adresa jméno@server.doména, zapsaná jméno <at> server <dot> doména.
Nevýhodou může být, že někteří lidé nepochopí, jak mají adresu přepsat a tak může dojít ke
ztrátě informací – pošlou email na špatnou adresu nebo se jim ho nepodaří vůbec odeslat.
Postupem času se spamboti naučili rozeznávat tyto jednoduché přepisy adres. V tomto
případě se trochu paradoxně vyměnila role spamerů a lidí na druhé straně barikády (administrátorů serverů i samotných uživatelů). Jak se snaží postupem času administrátoři vylepšovat
spamfiltry, aby lépe rozeznávaly nevyžádanou poštu, stejně tak musí spameři vylepšovat a
zdokonalovat svoje harvestry, aby dokázaly přečíst adresy, na které chtějí spam vůbec posílat.
Pro neanglicky mluvící uživatele se zde naskýtá malá výhoda v přepisu adresy. Pokud doplníme lokální jazyk jméno <zavináč> server <tečka> doména, spamboti ho často nejsou
schopni přečíst. Dnes se však vyskytují různé jazykové mutace, proto je lepší se na lokální
jazykový zápis nespoléhat. Mnohem lepší je použít sofistikovanější metody takové, jaké používají spameři při tvorbě spamu – matoucí znaky, rozdělování slov, použití HTML nebo CSS
stylů, prezentování adresy na obrázku atp.
Užíváním těchto praktik můžeme snížit nebezpečí zařazení na mailing list vlastním přičiněním. Bohužel se stále nedokážeme ochránit pro případ pochybení třetí osoby, např. pokud
je naše adresa zařazena do těla hoaxu a ten bude dále rozesílán.
Zajímavou možností, jak bojovat proti spamerům, je použití jejich vlastní zbraně proti
nim. Stačí si na váš web přidat odkaz na stránky spampoison.com. „Kdykoliv spammerův robot skanuje vaše stránky bude vcucnut na tuto. [21] Tyto odkazy přesměrují roboty sklízející
emailove adresy do pastí - stránky které mají nekonečné odkazy dynamicky generovaných
neplatných emailových adres, většinou známých domén jež vlastní spammeři! Toto vygeneruje jejich sklízené odkazy a emaily prakticky nepoužitelné pro komerční použití, budou mít
nulovou hodnotu.“[32]
15

Trojský kůň - Počítačový program, který se jeví jako užitečný, ale ve skutečnosti působí škody.[19]
Spyware je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele.
17
Obvykle jde o produkt, který znepříjemňuje práci s PC reklamou. Typickým příznakem jsou
"vyskakující"pop-up reklamní okna během surfování, společně s vnucováním stránek, o které nemá uživatel
zájem.[33]
18
Mailing list - seznam jmen a adres, které užívají jednotlivci nebo organizace k rozesílání elektronických
materiálů.[47]
16
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Kromě mail harvesterů existují ještě další druhy spambotů, uvedu např. fórum spamboty. Ti procházejí různé fóra, blogy, diskuze a umísťují na ně svoje zprávy – reklamy a
odkazy na jiné webové stránky.

2.4.3

Botnety

Dříve byly spamboti spouštěni ze spamerova počítače, dnes už jsou většinou součástí většího
programu[39], který používá různé funkční prvky malware (viry, červy, spamboty,. . . ), ty
jsou propojeny z více bodů (počítačů) a dohromady tvoří botnet.
Botnet je tedy skupina počítačů infikovaných boty, které ovládá spamer19 (bot herder20
nebo operátor) a používá je k lstivým funkcím a úkolům. Počítač se stane botem, když
stáhne a spustí program (např. přílohu mailu), ve kterém je škodlivý kód. Jsou zaznamenány
i případy, kdy se kód přenáší mezi počítači nevědomky (bez očividného spouštění jakéhokoli
programu) pomocí flash disků. Na počítačích se systémem Windows byl takto šířen červ
Conficker[35], při vložení flash disku do infikovaného počítače byl červ nahrán na flash disk.
Připojením disku do jiného počítače došlo k automatickému spuštění autorun.ini, ve kterém
byla část škodlivého kódu, a okamžitě se rozběhlo další šíření červa.
Botnet je řízen centrálně, často z určitého IRC21 kanálu, boti jsou navrženi tak, aby
naslouchali na IRC kanálu a v případě, že je spamer vyzve, začnou plnit jeho příkazy.

2.4.4

Vytvoření botnetu

Na následujícím obrázku 2.7 popíšu vytvoření botnetu a jeho následné využití k rozesílání
nevyžádané pošty.
1. Botnet operátor vytvoří virus nebo červa, který začne infikovat počítače běžných uživatelů zákeřnou aplikací šířící bota/trojského koně. Na počátku se kód šíří z centrálního
místa, po prvním nasazení se boti začnou klonovat a šířit sami.
2. Bot se z infikovaného počítače připojí na svůj určený C&C22 server, kterým je nejčastěji
již zmíněný IRC a čeká na příkazy od operátora.
3. Spamer si koupí za určitou finanční částku služby botnet operátora (spamer a operátor
může být jedna a tatáž osoba, případně součást organizované skupiny osob).
4. Po tom co poskytne spamer potřebné údaje (mailing listy a obsah zprávy/emailu,
kterou chce rozeslat), operátor přikáže infikovaným počítačům, aby začaly rozesílat
spam.
Jak již bylo naznačeno v úvodu, emailový spam není jediná možnost jak zneužít síť
počítačů. Zde jsou další možnosti využití botnetu[50]:
19
Zde je dobré poznamenat, že v některých případech může být spamer a člověk, který ovládá botnet jedna
a tatáž osoba. Jindy naopak spamer (ten kdo chce rozeslat nevyžádané zprávy) objedná za určitou finanční
částku služby operátora (ten drží kontrolu nad botnetem), který za něj sdělení rozešle.
20
Bot herder – pasák botů
21
IRC – Internet Relay Chat – jedna z prvního možností komunikace v reálném čase se skupinou lidí
(počítačů) tzv. formát many-to-many [45]
22
C&C – Command and Control – server řídící tisíce až milióny počítačů se zákeřným softwarem (malware)
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Obrázek 2.7: Ukázka vytvoření botnetu a následné využití k rozesílání spamu, zdroj:[50]

• Podvodné klikání – bot navštěvuje bez vědomí uživatele různé webové stránky a
kliká na nich. Buď z důvodu umělého zvýšení návštěvnosti webu nebo kvůli dosažení
zisku např. za internetovou reklamu, tím vznikají finanční škody inzerentům.
• Adware – součásti bota je kód, který zobrazuje reklamy přikázané operátorem – typicky vyměňuje reklamní bannery na webu nebo sám otevírá vyskakovací (pop-up)
okna, to obtěžuje uživatele počítače.
• Distributed Denial of Service – distribuovaný útok na dostupnost služby – případ
kdy velké množství počítačů ovládaných boty, přistupuje k internetové službě nebo
konkrétnímu systému zdánlivě legitimním způsobem, ale častěji, než je potřeba za
normálních okolností. To systém zaměstnává a prodlužuje dobu odezvy, při dostatečně
silném útoku může způsobit úplnou nedostupnost – výpadek. Následkem v komerční
sféře jsou často finanční škody např. odliv zákazníků internetového obchodu.
• Spyware – bot odesílá operátorovi sesbírané a odposlechnuté informace z konkrétního
stroje – osobní údaje, hesla, čísla platebních karet, emailové adresy a další citlivá data
(i firemní), která mohou být prodána na černém trhu.

2.5

Následky pro ISP

Někteří ISP používají black listy23 spravované třetími stranami jako Sorbs, SpamHaus nebo
SpamCop, aby jednoduše dosáhly snížení počtu spamu přicházejícího od jejich zákazníků
(jednotlivců nebo jiných ISP). Čas od času se stane, že některý ze zákazníků rozešle spam z
jejich počítače, tak se mail server (MTA) ocitne na některém z black listů. To znemožní ISP
a všem jeho zákazníkům odesílat poštu přes tento mail server. Respektive oni ji odešlou, ale
23

Black list - základní přístupová metoda založená na povolení přístupu všem, kromě členů na seznamu
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jakýkoli další server, který bude využívat black list (na kterém je první mail server uveden),
ji odmítne přijmout. To vede k nedoručení pošty - výpadku poštovní služby daného ISP.
Podobná situace může nastat i v případě, že mail server běží jako open relay24 , zde je
totiž riziko, že se na něj častěji budou připojovat spameři a rozesílat přes něj svoji poštu.
Spamer v takovém případě předá základně (chybně) nakonfigurovanému MTA jeden mail a
uvede v obálce stovky až tisíce příjemců. Největší výhodou z pohledu spamera je fakt, že
stačí požádat o doručení jednoho jediného mailu na určené adresy. Spamer tedy přenese mail
pouze jednou a pak se může klidně odpojit od Internetu. Veškerou zátěž převedl na cizí MTA
s open relay, který rozesílá maily dále. Pokud ještě MTA není na black listu, lze očekávat,
že po takovém rozeslání spamu se na některý brzy dostane.
ISP mají většinou svoje SMTP servery dobře nastavené a proto je ohrožuje spíše první
případ. Rozesílání spamu někým z jejich zákazníků (jehož počítač je pravděpodobně infikovaný botem), buď přímo přes jejich SMTP server, častěji však přes cizí servery tzn. že se do
black listu může dostat přímo jejich adresní rozsah.
Znamená to, že musí aktivně sledovat dění ve vlastní síti a případné prohřešky
v odesílání pošty umět včas zjistit a ihned na ně reagovat. Případné vysvětlování zákazníkovi se snadno může proměnit ve velký problém - počítače obsazené malwarem v podobě
bota či červa totiž vyžadují o něco větší znalosti a pochopení pro informační technologie, než
jaké jsou běžné u „normálních“ uživatelů.[26]

24

Open relay - SMTP server nakonfigurovaný takovým způsobem, že povoluje odesílat emaily do internetu
komukoli a ne jenom poštu adresovanou známým uživatelům. Při pohledu na Obrázek 2.6 lze situaci popsat
tak, že MTA1 bude moci přijímat maily z jakýchkoli adres (bob@b.org, ja@spamer.com atd.) a ne jenom z
adres z domény a.org. Tato konfigurace není v dnešní době populární z důvodu jejího využívání spamery.[30]
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Kapitola 3

Popis problému - p2p
Internet se postupem doby vyvinul do stavu, kdy hodně síťových služeb stojí na architektuře
klient-server. Existuje server poskytující určitou službu(webová, DNS, filesharingová atd.),
ke kterému se připojuje jeden nebo více klientů a službu využívá. Výhoda tohoto systému
je, že může být centrálně spravovaný, takže případné změny se řeší na jednom místě – přímo
na serveru. Nevýhoda nastává v případě, že chce službu využívat velké množství klientů, tím
dochází přetěžování přístupové linky a snižování výkonu stroje z toho plyne snížení kvality
služby. U filesharingových služeb je to třeba snížení rychlosti stahování dat – pro uživatele
dost podstatný ukazatel kvality. To naznačuje problém při stahování větších souboru velkými
počty uživatelů.
Za účelem vyřešení problémů se sdílením velkého množství dat vznikly p2p programy.
P2P1 – peer-to-peer nebo také klient-klient je obecné označení síťové architektury, ve
které spolu komunikují jednotliví klienti přímo. Tyto uzly nejde rozlišit na dva rozdílné
klasické druhy (klienty a servery), protože zjednodušeně řečeno plní obě funkce najednou.
Uzly si mezi sebou vyměňují potřebná data a tím je zajištěn vysoký stupeň decentralizace –
po určité době by měl každý uzel vlastnit všechny data, která nebyla stahována od jednoho
zdroje. Výhodou p2p sítí je, že s rostoucím počtem klientů roste celková přenosová kapacita,

Obrázek 3.1: Architektura sítě
klient-server, komunikace s centrálním bodem, zdroj:[51]
1

Obrázek 3.2: Architektura sítě
peer-to-peer (p2p), komunikace každý s každým, zdroj:[52]

peer to peer - naznačuje typ komunikace rovný s rovným
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na rozdíl od architektury klient-server, kde naopak klesá. Princip těchto sítí se využívá i pro
aplikace jiného druhu jako je hlasová komunikace, chat, distribuované výpočty nebo šíření
novinek.[24]

3.1

Druhy p2p sítí

O popularizaci p2p sítí se postaral filesharingový systém Napster. Typický příklad centralizovaného modelu, ve kterém byly seznamy souborů a adresy počítačů uloženy na
centrálním serveru - ten působí jako jakási autorita. Každý klient se serveru může dotázat
na hledaný soubor a server mu odpoví seznamem zdrojů. Klient pak realizuje komunikaci
přímo s jednotlivými zdroji a vyžádá si od nich potřebná data. Napster fungoval (v letech
1999-2001) jako online p2p hudební služba zaměřená na formát MP3. Umožněním sdílení dat
mezi jednotlivými účastníky, které vedlo k porušování autorských práv hudebního, filmového
i duševního vlastnictví, naprosto narušil do té doby zavedený a fungující způsob distribuce
hudby. Po stížnostech ze strany autorů a autorských organizací musela být služba na soudní
příkaz vypnuta. Popularita Napsteru připravila velmi dobrou pozici pro další peer-to-peer
programy a sítě.
Na podobném principu jako Napster fungovali nebo fungují i další výměnné sítě a protokoly. Je jich nepřeberné množství eDonkey2000, Filetopia, Soulseek, Direct Connect, Kademia, Overnet, Freenet, Mute, Zepp, BitTorrent, Gnutella, FastTrack,
WinMX a další. Navzájem se liší hlavně stupněm centralizace, možnostmi anonymizování
klientů, vývojovou řadou sítě/protokolu, počtem programů, které se dají použít jako klienti
a počtem uživatelů.
Vzhledem k tomu, že podrobnější specifikace každé sítě/protokolu, potažmo odlišností
všech dostupných klientů, by významě přesáhla rozsah této práce, dovolím si čtenáře odkázat
na webové stránky jednotlivých protokolů/programů, kde lze nalézt podrobné informace.
Zaměřím se pouze na dva protokoly, v České republice nejpopulárnější a nejpoužívanější
- Direct Connect a BitTorrent.

3.2

Direct Connect

Direct Connect vytvořila v roce 2001 společnost NeoModus a měl sloužit pro zjednodušení
výměny souborů mezi zaměstnanci a klienty různých firem. Program si získal své uživatele
mezi firmami i širokou veřejností. Jak nabýval na popularitě, NeoModus si uvědomila, že by
se mohla stát účastníkem soudní pře, jako tvůrci Napsteru. Proto se od Direct Connectu
distancovala a předala ho skupině nadšenců, kteří ho dále vyvíjeli a zdokonalovali.[17]
Direct Connect (DC) je textově orientovaný protokol – příkazy i informace se šíří bez jakéhokoli šifrování formou čistého textu. Architektura sítě je částečně centralizovaná, protože
jednotliví uživatelé se pro vzájemnou komunikaci musí připojit na server, kterému se říká
Hub. Adresy jednotlivých Hubů se získávají z takzvaného Hublistu, který můžeme nalézt
na různých webech zabývající se tématikou DC třeba www.besthublist.com. Při připojování
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si klient s Hubem vyměňuje důležité informace o sobě jako je nickname2 , mód3 (případně ip
adresa), počet nasdílených dat4 atd. sám si vyžádá seznam ostatních uživatelů připojených
na Hub.[17]
Huby jsou nadměrně vytěžovány hledáním souborů, protože vyhledávaní není úplně dokonale vyřešené. Tato středně centralizovaná architektura funguje tak, že při každém hledání
klient pošle požadavek Hubu a on ho rozešle všem ostatním klientům. Když některý z nich najde hledaný soubor ve svém sdílení, informuje o tom. Huby tak potřebují běžet na výkonném
hardwaru a mít kvalitní síťové připojení. Zatěžuje je také automatické vyhledávání každého
stahovaného souboru prováděné v jistých intervalech. Ty záleží na nastavení serveru, provádí
se většinou po minutě nebo větších časových úsecích. Pro DC existuje celá řada klientských
programů a většina je pouze modifikací základního DC++. Jako jeden z nejpodařenějších a
nejpoužívanějších patří Strong DC++ (od českého programátora) poskytující moho vylepšení a možností jako např. bezpečné segmentové stahování, automatické zahájení šifrovaného
přenosu (v případě, že ho podporuje i protistrana), částečné sdílení souborů atd. [34]
V dobách největšího rozmachu (kolem roku 2006) bývalo na největších Hubech připojeno
i víc jak 15 000 uživatelů a používání DC bylo velmi populární. Uživatelé na Hubu mezi
sebou mohli komunikovat přes hlavní chat nebo privátní zprávy a rozebírali při stahování
různé problémy. V dnešní době se počty uživatelů pohybují kolem 5 000 a to hlavně kvůli
zastaralosti DC protokolu, nulové anonymitě u některých klientů a jiným možnostem p2p
sítí, jako třeba BitTorrent protokolu. Byl vytvořen i vylepšený protokol Advanced Direct
Connect (ADC), který se přes ostatní možnosti nedokázal dostatečně prosadit, ale poskytuje mnoho vylepšení jako je třeba možnost využití zabezpečeného spojení pokud ji oba
komunikující klienti podporují.
V DC i ADC využívá klient pro připojení k Hubu a komunikaci s ním TCP protokol, pro
komunikaci s dalšími klienty buď TCP nebo UDP.[1]

3.3

BitTorrent

BitTorrent klient je jakýkoli program, který je postaven nad BitTorrent protokolem a dokáže
pomocí něj komunikovat. Je schopný přijímat a vysílat přes síť data (jakýkoli počítačový
soubor). Počítač s běžícím klientem se nazývá peer. Peeři se dělí do dvou skupin na seedy5
a leechy6 . Seed má celý soubor stažený a pouze odesílá data dalším peerům (leechům).
Leech má jen část souboru obvykle stahuje i odesílá části souboru dalším peerům. BitTorrent
protokol má za úkol optimalizovat výměnu dat ve swarm7 (tzv. hejnu) mezi všemi účastníky
tedy peery i seedy. Čím víc účastníků v hejnu je, tím větší rychlosti stahování lze dosáhnout
(v tom je právě síla p2p architektury narozdíl od architektury klient-server, kde se rychlost
snižuje).
2

Nickname - každý uživatel si nastaví přezdívku, pod kterou se bude zobrazovat dalším uživatelům
Mód - DC rozlišuje 2 druhy módů active (pokud má uživatel přidělenou veřejnou ip adresu nebo přesměrované porty za NATem tak, aby ho šlo kontaktovat) a passive (ti schovaní za NATem)
4
Některé huby mají stanovený minimální počet dat (často v GB), které musí mít uživatel nasdílené, aby
se k Hubu vůbec mohl připojit
5
Seed - anglicky osivo, semeno nebo zakládat
6
Leech - anglicky pijavice
7
Swarm - anglicky roj, hejno nebo dav
3
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Aby bylo možné sdílet soubory je potřeba, aby byl vytvořen tzv. .torrent soubor. Ten
obsahuje metadata8 nezbytná ke sdílení – seznam souborů, jejich velikosti, hashe každého
souboru (případně i jeho částí), adresu trackeru. Tracker je server, který pomáhá peerům
při komunikaci přes BitTorrent protokol.
Pokud chce uživatel začít stahovat určitý soubor, najde si (na webu) nebo dostane (třeba
mailem) soubor .torrent, který obsahuje požadovaná metadata. Po otevření tohoto souboru
se mu metadata nahrají do klienta. Dojde k připojení klienta k trackeru obvykle přes HTTP
a vznese požadavek. Tracker udržuje seznam peerů, stav jejich stahování, IP adresy a další
statistické informace a proto mu odpoví seznamem těch peerů, kteří stahují stejný torrent.
Po obdržení seznamu se klient pokusí připojit k jednotlivým uživatelům a začne výměna
bloků dat. Soubory se rozdělují do malých bloků (150kB – 5MB) podle nastavení klienta a
samotného torrentu. Klienti mají v sobě mechanismus pro optimalizaci výměny dat, nejdříve
požadují od ostatních jestli by jim neposlali nějaký blok. Bloky vyžadují v náhodném pořadí,
aby se zvýšila šance pro p2p síť na výměnu dat. Když už má nějaké bloky stažené začne
je používat pro výměnu s ostatními. P2P sítě preferují výměnu bloků v ideálním případě
něco za něco, ale počítá se i s nově příchozími tak, aby se uspokojili všichni peeři a síť se
rozrůstala. Ideálně by měl být poměr9 upload/download větší nebo roven 1,5.
BitTorrent klienti využívají oba protokoly transportní vrstvy. Protokol TCP10 se uplatňuje při kolmunikaci s trackerem a zároveň pro přenos dat mezi jednotlivými peery. Některé
klientské programy jako třeba µTorrent využívají svoje speciální protokoly (µTP) založené
na UDP11 .

3.3.1

µTorrent

µTorrent[54] je prezentován jako světově nejpopulárnější BitTorrent klient. Jeho název je odvozen od soustavy SI kde µ značí mikro, tedy jednu miliontinu. Název má odkazovat
právě na to, jak je program minimalisticky navržen vzhledem k výkonové náročnosti podobných programů a přitom nabízí porovnatelné funkce.
Vyvinul ho a prvně představil Ludvig Strigeus v roce 2005. Za 25 miliónů dollarů ho
pak v roce 2006 odkoupil BitTorrent - společnost stojící za programem se stejným názvem.
Z µTorrentu se tak stal closed source a vzhledem k investicím BitTorrent společnosti není
pravděpodobné, že by se v nejbližší době opět vrátil do stavu open source projektu.
Svojí popularitu si získal díky své jednoduchosti hlavně na masově používaném systému
Microsoft Windows. V dnešní době už existuje i verze klienta pro Mac OS a Alpha verze pro
Linux.
8

Metadata - původ z řeckého slova - jsou to doplňující data o datech
Poměr- anglicky share raito
10
TCP - Transmission Control Protocol - spojově orientovaný protokol transportní vrstvy, který zajišťuje
spolehlivé doručení dat
11
UDP - User Datagram Protocol - protokol transportní vrstvy, který na rozdíl od TCP nezaručuje spolehlivé doručení dat, využívá se tam, kde není potřeba ztrácet čas znovuodesíláním ztracených zpráv (DNS,
VoIP a při různých real-time multimediálních přenosech dat)
9
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µTP

µTP - µTransport Protocol je nový nízkonárokový BitTorrent protokol, který je v µTorrentu
od verze 2.0 používán jako výchozí. Zefektivňuje využití šířky pásma (bandwidth) a redukci
problémů při přenosu.
• Snaží se maximalizovat propustnost sítě a zároveň snižovat latenci12 a zahlcení sítě. Je
navržen tak, aby se sám zpomaloval přenos, pokud je síť přetížená a další odesílání i
přijímání by jen celou situaci zhoršilo. Výsledkem je rychlejší stahování pro uživatele
a snížení zatížení sítě (z čehož můžou těžit i ISP).
• Je user-friendly (přátelský) k domácí síti – vzhledem k mechanismu řízení provozu,
nepohltí jeden počítač s běžícím µTorrentem celou síť jen pro sebe, ale zbyde místo i
pro ostatní aplikace.
• Je otevřeným protokolem (open source), na rozdíl od samotného µTorrentu. Pokud
bude dostatečná vůle ze strany vývojářů dalších BitTorrent klientů a zapracují µTP
do svých programů, povede to ke zlepšení situace v síti.
• Bezproblémově projde přes většinu firewallů a NAT, což podporuje celou p2p síť. Vysoká propojenost peerů zajistí lepší možnosti při výměně dat.
Protokol byl původně zamýšlen tak, aby díky použití UDP a systému řízení provozu zlepšil
vlastnosti pro využití v BitTorrent síti. Použití TCP a špatně nastaveného BitTorrent klienta může vyústit v přetížení internetového připojení a zahazování packetů, spojení se snaží
zotavit a celý proces zahazování se často opakuje. Ve výsledku je tak dobré použití µTP pro
uživatele i pro ISP, kterému není zbytečně přetěžována síť.
Pro bližší informace o µTP a jeho testování můžete v případě zájmu navštívit stránky
blog.bittorent.com. [3, 6, 5, 4]

3.4

Problémy ISP s klienty p2p

P2P programy jsou technologie, které dokáží zatížit sít stovkami až tisíci spojeními
a zaplavovat linku velkým možstvím packetů. Používání p2p klientů v síti ISP může
znamenat větší či menší problémy pro ně i pro jejich ostatní zákazníky.Typicky se to projeví
na zhoršení kvality služeb, které ISP poskytuje nebo jejich úplnému výpadku. Například u
posktovatele bezdrátového připojení vede přehlcení přistupových bodů sítě (AP13 ) k jejich
„zamrzání“ nebo úplnému pádu firmware14 . Tato skutečnost sama o sobě může ochromit
celkem rozsáhlou oblast sítě (záleží na konkrétní architektuře). To samozřejmě ani zákazník
ani poskytovatel nechce, protože zhoršení kvality služeb vede k nespokojenosti zákazníků,
stížnostem poskytovateli a v nejhoším případě třeba přechod ke konkurenční společnosti.
Proto se někteři rozhodli bojovat velmi radikálně, jako třeba americký Comcast, jiní se snaží
jít mírnější cestou - spíše „domlouvací“ a osvětovou.
12

Latence je doba zpoždění, mezi odesláním požadavku a příjetím odpověďi.
AP - Access Point
14
Firmware - programové vybavení elektronického zařízení, někdy také označován jako operační systém
zařízení.
13
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3.4.1

Narušení BitTorrent sítě pomocí Sandvine

V roce 2007 došlo k velkému znefunkčnění BitTorrent klientů v síti amerického ISP Comcast. Klienti dlouho netušili co se děje, protože Comcast pouze narušoval funkci BitTorrent
protokolu, pomocí nástroje Sandvine. Ten monitoruje činnosti uživatelů v síti, a pokud se
někdo pokouší spojit s trackerem nebo přímo s jiným peerem, tak za něj tento nástroj ukončí
spojení. V roce 2007 ještě nebyl funkční µTP protokol, takže veškerá komunikace probíhala
přes TCP. Sandvine k narušení komunikace využívá komunikační možnosti přerušení spojení
pomocí RST packetu, která se vyskytuje přímo ve specifikaci TCP protokolu.[38]
Pro navázání komunikace je nutné provest tzv. třícestný handshake (Obrázek 3.3):
1. Klient pošle packet s označením SYN
2. Server mu odpoví packetem s označením SYN-ACK
3. Klient odpoví ACK

Obrázek 3.3: Navázání TCP spojení - 3-way-handshake, zdroj:[29]

Obrázek 3.4: Standardní ukončení
TCP spojení, zdroj:[29]

[Poznámka: Označení klient a server je podle zavedené síťové terminologie, v našem případě
takto mohou komunikovat 2 klienti (peeři) bez toho, aby jeden byl v nadřazené pozici jako
to je u architektury klient-server.] Spojení je navázáno, pokud jsou přenesena všechna data,
ukončení probíhá následovně (Obrázek 3.4):
1. Klient pošle FIN a čeká na potvrzení (ACK) a ukončení spojení (FIN) ze strany serveru,
dokud nedostane FIN tak může komunikace probíhat dále
2. Server mu odpoví packetem s označením ACK a pokud již nepotřebuje posílat žádná
data, uzavře spojení pomocí packetu s označením FIN
3. Klient zjistí, že server uzavřel spojení a odpoví mu ACK
Toto je standardní ukončení komunikace, může však nastat nenadálá situace, kdy je spojení
potřeba okamžitě ukončit. To lze realizovat jednoduše – jedna strana vyšle RST packet.
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Když Sandvine při monitorování zjistil, že některý ze zákazníků Comcast používá BitTorrent klienta, vyslal mu RST packet (který se tvářil jako packet stahující protistrany),
klient si myslel, že nemá posílat další data a ukončil tak spojení.

3.4.2

Anonymita v p2p sítích

Cílem anonymních p2p sítí je, aby žádný útočník (ať už z vnitřku sítě nebo externí) nedokázal
zjistit, kdo s kým komunikuje a jaká data si navzájem posílají. Pokud se použije silný druh
šifrování, je možné zajistit utajení informací, ale útočník naslouchající na síti stále vidí, kdo
se s kým baví. Je to proto, že většina p2p sítí komunikuje přes protokolovou rodinu TCP/IP.
Ta ve specifikaci své komunikace určuje uvádět v každém packetu, od koho packet pochází
a ke komu směřuje. Jednoduchým přečtením hlavičky packetu může útočník získat poměrně
citlivé informace o komunikaci mezi jednotlivými účastníky v síti.
Následující text je převzatý z článku [16]"Anonymita, kterou tyto systémy mají poskytnout, se týká především tří aspektů: skrýt identitu poskytovatele informace, skrýt
identitu příjemce informace a znemožnit jejich párování (zjištění, že z X do Y bylo
cosi přeneseno). Typické řešení spočívá v tom, že data protékají přes síť prostředníků.
Uzly anonymní peer-to-peer sítě navazují spojení jen s velmi úzkým okruhem sousedních
uzlů, které znají a důvěřují jim. Používá se pro ně také název fried-to-friend sítě. Požadavky a data se pak předávají touto sítí uzlů. Příjemce zná vždy jen adresu toho, kdo mu je
předal, ale nemá tušení, odkud je získal dotyčný soused.
Uzly je třeba nějak identifikovat. Místo klasických adres se ale zpravidla používají jakési
pseudoidentifikátory, jež nemají žádný vztah k IP adrese, ani jinému údaji umožňujícímu
identifikovat provozovatele uzlu. Navíc je uzel většinou může měnit podle libosti.
Principy šíření dat v anonymizujících systémech jsou velmi pestré. Sahají od triviálních
metod, jako je použití broadcastu (všesměrové vysílání znemožňuje určit příjemce) či falšování adresy odesílatele v UDP paketech (chrání odesílatele, jako třeba UDPP2P[40]),
až po velmi propracované mechanismy.
Jedním z nich je cibulové směrování (onion routing), postavené na vícenásobném šifrování. Jeho základem je síť cibulových směrovačů, jejichž seznam a veřejné klíče mají k
dispozici účastníci sítě. Odesílatel dat si zvolí náhodnou sekvenci cibulových směrovačů. Paket zašifruje veřejným klíčem posledního z nich, k výsledku přidá jeho adresu a zašifruje
vše klíčem předposledního a tak dále. Výsledkem je tak zvaná cibule, jejíž vnější slupka je
zašifrována klíčem prvního vybraného cibulového směrovače a jemu se také pošle. On ji rozšifruje svým soukromým klíčem (odloupne vnější slupku) a získá tak adresu dalšího v pořadí
a zprávu, kterou mu má předat. Ta je zašifrována klíčem dalšího směrovače, takže nemůže
zjistit ani její obsah, ani její další cestu sítí. (viz. Obrázek 3.5)
Tímto způsobem se zpráva postupně předává předem zvolenou cestou, přičemž každý z
předávajících cibulových směrovačů zná jen dva její kroky – od koho ji dostal a komu ji
má předat. Navíc se zpráva po každém dešifrování radikálně změní, takže je pro vnějšího
pozorovatele velmi obtížné dát si do souvislosti zprávy přicházející do směrovače se zprávami
odcházejícími. Cibulové směrování proto poměrně slušně odolává odhalení poskytovatelů a
příjemců i při znalosti veškerých záznamů o datových tocích v síti. Slabinou je, že odesílatel
zná identitu příjemce. Cibulové směrování najdete například v systému Tor[37].
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Obrázek 3.5: Ukázka putování zprávy m od Alice k Bobovi, M znamená zašifrování veřejným klíčem M. Vrstvy se postupně „rozbalují“ tak, jak packet prochází přes jednotlivé
routery (směrovače), zdroj:[28](upraveno)

Jiný princip byl pojmenován podle jedné ze svých implementací Ants. Je určen především pro sítě typu peer-to-peer, kde se velmi dynamicky mění složení uzlů a struktura sítě
je chaotická. Jednotlivé uzly jsou označeny pseudoidentifikátory. Když hledají určitý soubor,
posílají dotaz záplavovým způsobem (anglicky flooding, pošle se všem sousedům, každý z nich
jej pošle všem svým sousedům atd.). Šíření dotazů omezuje jednak jejich životnost, jednak
to, že každý dotaz je opatřen (pseudo)identifikátorem odesílatele a identifikátorem zprávy.
Díky tomu je každý dotaz jednoznačně rozpoznatelný, a když do uzlu dorazí opakovaně, není
nadále šířen.
Příchod dotazu zároveň uzlu prozradí, kudy má posílat odpovědi k jeho odesílateli. Na
základě přicházejících dotazů tedy vznikají směrovací tabulky pro pseudoidentifikátory. Přeprava dat v těchto sítích je proto poměrně efektivní (což je spíše výjimka, obecnou charakteristikou anonymizujících sítí je, že efektivita přepravy byla vyměněna za anonymitu).
Odpovědi se pak posílají opačnou cestou, než přišel dotaz. Pokud se mají data doručit cíli,
jehož identifikátor dotyčný uzel nemá v tabulce, použije opět roztékání. Identita odesílatele
i příjemce je skryta, ale se znalostí provozu v celé síti lze datové toky vystopovat. Nejvýznamnějšími implementacemi tohoto principu jsou ANts[2] a Mute[20].
Zajímavým přístupem je míchání. V něm uzel předávající zprávy vždy posbírá několik
příchozích zpráv, přidá mezi ně své vlastní a pak je v náhodném pořadí odvysílá. Tím velmi
ztěžuje (a při změně zpráv, například díky šifrování, prakticky znemožňuje) zjišťování, která
odchozí zpráva souvisí se kterou příchozí.
Do velmi pokročilé podoby dovádí tento princip GNUnet[9]. Přenášená data dělí na
jednokilové kousky, takže všechny zprávy jsou stejně dlouhé. Na jednotlivých spojích používá
šifrování a při malém provozu posílá náhodný obsah. Data navíc po síti cestují – uzly, jimiž
procházejí, si je ukládají do lokálních pamětí. Výsledkem je dokonalý galimatiáš. Je prakticky
nevystopovatelné, kdo je iniciátorem akce, odkud byla data odeslána, kam dopravena a kdo
je vlastně původně do sítě vložil."
Anonymní peer-to-peer sítě jsou stále na okraji zájmu, protože je válcují uživatelsky „ jednoduché“ sítě jako třeba BitTorrent. Někteří klienti sice nabízejí, alespoň částečné
možnosti anonymizování, ale vzhledem k nízkému povědomí o možných nebezpečích a mizivé
orientaci „mainstreamových“ uživatelů v problematice, není jejich užívání časté.

Kapitola 4

Analýza a návrh implementace
4.1

Detekce spamu

Jak již jsme si řekli v první části tohoto textu, pro filtraci spamu se využívají různá komplexní
řešení - často od velkých společností, která někdy zahrnují softwarové i hardwarové řešení.
Příklady mohou být Symatec - Mail Security nebo Brightmail AntiSpam, Eset - Mail
Security apod. Na Linuxových systémech můžeme využít i velmi oblíbené open source programy jako je třeba SpamAssassin. Tyto řešení v sobě obsahují složité filtry pro rozeznávání
spamu a často bývají nasazeny přímo na poštovním serveru. Pro náš účel detekce spamerů
nebo klientů s napadenými stroji, které jsou součástí botnetu, jsem zvolil řešení postavené
na pravidelném sledování otevřených TCP spojení.
Jak bylo vidět při popisu obrázku 2.6, k odesílání mailů se používá SMTP protokol. Ten
má vyhrazený port 25 a chodí přes něj většina nezabezpečené i zabezpečené (STARTTLS)
mailové komunikace. Menšina chodí přes zabezpečené spojení SSL/TLS na portu 465,
ale tu spameři nevyužívají – nemají přístupové údaje k účtu a tak se nemají jak na SMTP
serveru autentizovat1 . Vzhledem k již zmiňovanému využívání botnetů je pro spamery nejjednodušší pokusit se připojit na různé světové mailové servery, nejlépe v režimu open relay,
a odeslat spam přes ně. Lze tedy celkem spolehlivě rozlišit legitimní komunikaci od spamu.
Při legitimním odesílání pošty MUA otevře TCP spojení s MTA na portu 25 předá přes
SMTP data a ukončí spojení. Uživatel odesílá jeden mail a není pravděpodobné, že by v
jeden časový okamžik zvládal komunikovat s několika MTA. Na druhou stranu, když komunikuje bot nebo jakýkoli jiný malware, který je v počítači uživatele, začne automaticky nebo
při pokynu operátora botnetu zaplavovat síť mnoho maily. Komunikace pak probíhá tak, že
se jeden počítač (bot) připojuje na několik často různých MTA. Tedy jedna IP adresa má
otevřeno několik spojení na portu 25 k různým jiným IP adresám (mailovým serverům). Podle praktických zkušeností Ing. Jana Fesla lze při 5 a více spojeních spolehlivě
tuto komunikaci označit za spam.
K analýze bude využito pouze údajů, které jsou dostupné v hlavičce každého
packetu. Výhodou je, že se budou zachycovat logy pouze těchto veřejně přístupných údajů
a nebudou se procházet ani nijak uchovávat těla samotných zpráv. To ochrání samotného
1

Autentizace je proces ověření pravosti udávané identity subjektu. Patří k souboru bezpečnostních opatření a zajišťuje ochranu před falšováním identity, kdy se subjekt vydává za někoho, kým není.
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administrátora od toho, aby přišel do styku se soukromými údaji a potencionálně mohl být
nařčen z porušování listovního tajemství2 .

4.2

Detekce p2p

V kapitole 3 bylo nastíněno to, že P2P sítí existuje velké množství. Každá síť typicky využívá
vlastní protokol pro výměnu dat a zároveň je možné si vybrat jeden z mnoha uživatelských
programů (klientů) podle našeho osobního dojmu z nabídky funkcí nebo jen čistého vzhledu
GUI (Grafické uživatelské rozhraní). Uživatelé mohou ve svých klientských programech měnit
řadu parametrů (např. porty pro server, počet spojení, stupeň anonymity a šifrování atd.).
Stejně jako v případě detekce spamu bude využito údajů dostupných z hlaviček packetů. To
hned z několika důvodu: detailní analýza těla každého packetu by byla výpočetně náročná –
při normálním provozu má síť středně velkého ISP aktivních více jak 50 000 spojení, to jsou
desetitisíce packetů, které projdou přes výchozí bránu. Implementace sady pravidel, která by
zaručovala rozeznání packetů pocházejících od p2p klientů podle těla packetu by byla časově
velmi náročná. Bylo by nutné prozkoumat každý protokol a odlišnosti (nadstavby) jednotlivých klientských programů. I po této implementaci by nebylo možné s určitostí detekovat
každý packet, např. pokud by uživatel použil šifrování přenosu. Navíc by administrátor mohl
být nařčen z porušování listovního tajemství, které se váže na veškeré formy elektronické
komunikace, nejen na emailovou formu.
Užívání p2p sítě většinou prozrazuje neobvykle velký počet navázaných TCP
spojení z klientského počítače. Zpravidla je to 1 až maximálně N spojení na jeden
stahovaný soubor, kde
N = pocet segmentu
a
pocet segmentu =

velikost souboru
velikost jednoho segmentu

Vezmeme-li jako příklad stahování multimediálního souboru o velikosti 700MB a velikost
jednoho segmentu je 2MB, dostáváme se na počet 350 segmentů, což je pravděpodobný
maximální počet aktivních stahování na jeden 700 MB soubor. Pokud přihlédneme k tomu
na jakém principu p2p sítě fungují – výměna dat. Je vysoce pravděpodobné, že uživatel bude
stahovat více souborů a také několik souborů poskytuje. Tím se dostáváme do řádu tisíců
spojení z jednoho klientského počítače. Pokud půjde o klienta fungujícího na podobném
principu nebo dokonce přímo využívajícího µTP, nebude se jednat o aktivní TCP spojení,
ale o UDP toky. Jestliže sám klientský program neomezuje maximální počet spojení, může
to vést k nekontrolovanému zatěžování sítě.
2

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (1) Kdo úmyslně
poruší tajemství ... c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho
rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

4.3. NETFILTER

4.3
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Netfilter

Prototyp analyzátoru je vyvíjen a bude testován na prostředí GNU/Linux, proto bude možné
využít strukturu a možnosti tohoto operačního systému. Netfilter[22] je framework3 , který
poskytuje podporu při zachycování, odposlouchávání nebo manipulaci se síťovými packety. Je
to sada pravidel a funkcí v Linuxovém kernelu, která umožňuje různým modulům přístup k
síťové vrstvě. Netfilter se skládá z několika částí (Obrázek 4.1), nejznámější je pravděpodobně
část iptables, ta umožňuje filtrování packetů. Je to řádkový program užívaný k nastavování
a udržování síťové bezpečností politiky tzv. firewall. Pro naše účely detekce spamu a p2p

Obrázek 4.1: Jednotlivé komponenty zahrnuté v projektu Netfilter, zdroj: [48]

toků bude zajímavější část Connection tracking, konktrétně program conntrack.

4.3.1

Conntrack

Conntrack[8] je jedna z důležitých částí Netfilter frameworku, poskytující možnost connection crackingu (sledování spojení). Sledování spojení umožňuje, aby jádro udržovalo tabulku záznamů o všech síťových spojeních nebo relacích (i všech packetů které tyto relace
mohou vytvořit). Záznam tabulky se nachází v souboru /proc/net/nf_conntrack a může
vypadat například takto:(zobrazen záznam o tcp spojení)
3
Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci
jiných softwarových projektů. Cílem frameworku je převzetí typických problémů dané oblasti, čímž se usnadní
vývoj tak, aby se návrháři a vývojáři mohli soustředit pouze na své zadání.
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Stav
NONE
ESTABLISHED
SYN_SENT
SYN_RECV
FIN_WAIT
TIME_WAIT
CLOSE
CLOSE_WAIT
LAST_ACK
LISTEN>

Timeout hodnota
30 minut
5 dní
2 minuty
1 minuta
2 minuty
2 minuty
10 sekund
12 hodin
30 sekund
2 minuty

Tabulka 4.1: Stavy TCP spojení, které se mohou vyskytovat v conntrack tabulce a jejich
timeout, zdroj: [15]

# cat /proc/net/ip_conntrack
ipv4 2 tcp 6 351933 ESTABLISHED src=10.2.3.6 dst=95.100.249.96 sport=44527
dport=80 packets=8 bytes=1185 src=95.100.249.96 dst=188.120.198.50 sport=80
dport=44527 packets=9 bytes=9585 [ASSURED] mark=0 use=2
[Poznámka: Záznam každého jednotlivého spojení je vypsán na jednom řádku, zde je kvůli
šířce stránky rozdělen do 3 řádků.]
Pokud se podíváme detailně na celý řádek, můžeme rozklíčovat části, které budeme potřebovat k analýze. První výraz ipv4 určuje verzi použitého IP protokolu. V dnešní době stále
převažuje používání IPv4, proto budou pravidla analyzátoru nastavena výhradě pro jeho použití (do budoucna je možně jednoduše přidat do zdrojového kódu rozhodovací příkazy pro
IPv6). Třetí výraz tcp určuje typ použitého transportního protokolu, nás bude zajímat jak
spojově orientovaný TCP tak „nespolehlivý“ UDP. Šestý výraz ESTABLISHED u TCP značí
jeden ze stavů ve kterém se může spojení nacházet, viz. Tabulka 4.1. Nás zajímá hlavně stav
ESTABLISHED, který označuje již navázané spojení potvrzené oběma stranami. Sedmý výraz src=10.2.3.6 označuje zdrojovou IP adresu. Osmý výraz dst=95.100.249.96 cílovou
IP adresu. Devátý výraz sport=44527 zdrojový port. Desátý výraz dport=80 cílový port a
poslední jedenáctý výraz packets=8 počet přenesených packetů je důležitý proto, abychom
kontrolovali spojení s alespoň dvěma a více přenesenými packety a nezahrnovali do analýzy
„mrtvá“ spojení.
Druhým kontrolovaným typem spojení bude UDP, jeho záznamy mají lehce odlišnou
strukturu, protože se v ní nevyskytují stavy spojení.
ipv4 2 udp 17 23 src=10.5.2.2 dst=10.0.1.1 sport=59268 dport=53 packets=7
bytes=581 src=10.0.1.1 dst=10.5.2.2 sport=53 dport=59268 packets=7 bytes=1120
[ASSURED] mark=0 use=2
První výraz ipv4 opět určuje verzi použitého IP protokolu. Třetí výraz udp určuje typ
použitého transportního protokolu, Šestý výraz u UDP src=10.5.2.2 označuje zdrojovou
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IP adresu, sedmý výraz dst=10.0.1.1 cílovou IP adresu. Osmý výraz sport=53 zdrojový
port a devátý výraz dport=59268 cílový port.
Tyto údaje budeme kontrolovat a budou uchovány v logu v případě porušení stanovených
pravidel.

4.4

Návrh rozhraní

Program byl od začátku koncipován pro příkazový řádek, tedy tzv. CLI4 aplikace. Mimo
souborů se zdrojovým kódem bude obsahovat také soubory potřebné pro načtení nastavení,
načtení pravidel, logovací a další pomocné soubory. K opakovanému spouštění analyzátoru
bude využita utilita Cron, která dokáže spouštět definovaný program/skript ve stanovený
čas. Ideálně bude probíhat kontinuální sledování provozu v intervalech 1 minuty. Aby byl
zajištěn prostor pro rychlou reakci administrátora musí být o porušení pravidel rychle informován. Program bude informovat dvěma způsoby: SMS zprávou a emailem. Pro zasílání
SMS zpráv bude využíván modul, který už zadavatel ve své síti využívá. Emaily budou zasílány přes program SendEmail[7]. Oba typy zpráv budou informovat o tom, jaká pravidla
z jakých IP adres uživatelů byla porušena. Aby nedocházelo k falešným poplachům při jednotlivém porušení pravidel, bude zde možnost nadefinovat počet běhů, které budou zpětně
kontrolovány. Pokud bude počet posledních běhů nastaven na hodnotu 2, bude administrátor
informován až při třetím běhu s porušení pravidel. Záznam o informování bude uchováván do
té doby, dokud budou pravidla porušována (z dané zdrojové IP adresy), aby nebyl informován
desítkami zpráv.
Pro implementaci jsem zvolil jazyk C++ a kompilátor g++. Mám už s programování v
C++ určité zkušenosti a navíc se hodí k tomuto typu programu. Zejména tím, že je orientován
na výkon a rychlost, která bude při analýze desítek tisíc záznamu potřeba.

4

CLI – Command Line Interface – představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programem
komunikuje pomocí zapisování příkazů do příkazového řádku (terminálu)

28

KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH IMPLEMENTACE

Kapitola 5

Realizace
Tato kapitola popisuje jednotlivé třídy a logický průběh programu. Celý program se skládá z
5 tříd, ty tvoří a definuje celkem 13 zdrojových souborů (ConnectionTracker.cpp, ConnectionTracker.h, constants.h, main.cpp, Manager.cpp, Manager.h, Reader.cpp,
Reader.h, Settings.cpp, Settings.h, struct_types.h, Writer.cpp, Writer.h). Kromě
toho náleží k programu také 3 zásadní soubory s konfigurací, které mají za úkol udělat analyzátor variabilní a maximálně podpořit možnosti změn podle momentální potřeby uživatele.
• admins – soubor obsahuje kontaktní údaje (telefonní číslo a email) administrátorů,
kterým se má v případě detekce porušených pravidel zaslat email a sms zpráva.
• conf – soubor s hlavními konfiguracemi – určení cest k souborům:
– rules - s definicí pravidel
– nf_conntrack - tabulce conntracku
– conntrack.tmp - dočasnému souboru se spojeními
– alertrecords - se záznamy všech porušení pravidel
– alertslastrun - se záznamy porušení v posledních x bězích
– analyzer.log - hlavnímu logu
– informed - se seznamem spojení, o kterých už byli administrátoři informováni
– admins - kontaktními údaji na adminy
Lze také nastavit počet běhů, které se budou kontrolovat zpětně, aby se ověřilo zda
už došlo k porušení pravidel a jestli má být administrátor informován nebo nastavení
prefixu zdrojové adresy (pokud chceme kontrolovat jen určité IP adresy).
• rules - soubor, ve kterém se definují pravidla - lze nadefinovat libovolný počet pravidel,
každé musí obsahovat 3 údaje: protokol transportní vrstvy, který se bude kontrolovat
(TCP nebo UDP), konkrétní číslo portu (nebo slovo „all“ pro všechny porty) a maximální počet tolerovaných spojení - při překročení bude zaznamenáno porušení pravidla.
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5.1

main

main.cpp - soubor obsahuje hlavní funkci main. Má za úkol vytvořit instanci třídy Manager,
a podle argumentů zadaných při spouštění programu zavolat příslušné metody. Pokud došlo k
regulernímu spuštění programu (bez argumentů) je zavolána funkce startManager() a dojde
k běžnému běhu programu. V případě argumentu -r je zavolána metoda restartManager(false)
a dojde k vymazání všech záznamů o porušení pravidel (alertech). Při zadání argumentu -r!
je zavolána metoda restartManager(true) a dojde k vymazání logu i všech záznamů o
porušení pravidel (alertech). Zadáním jakéhokoli jiného argumentu je na obrazovku (do terminálu) vypsána krátká nápověda.
Po provedení jedné z výše zmíněných metod se zruší instance Manager tak, aby byla
uvolněna paměť a program mohl být korektně ukončen.

5.2

Manager

Manager je navržen jako řídící třída, která je implementována singleton konstrukcí, to zajišťují 2 metody getInstance() a deleteInstance(). Kromě toho obsahuje 2 důležité řídící
metody:
•

startManager() - je hlavní řídící metoda, která postupně provádí volání většiny potřebných metod, postupně:
settings->ReadSettings() - načte nastavení
ct->getAllConnections() - načte všechna spojení z conntrack tabulky
ct->sortAllConnections() - seskupí všechna spojení podle ip adres do struktury
sorted
ct->checkRules() - zkontroluje pravidla, jestli nejsou porušena, v případě, že jsou je
vytvořen záznam v alerts
ct->checkThisRun() - zkontroluje jestli byla nalezena porušení pravidel a zapíše je do
logu
ct->addAlertsToApr() - přidá právě nalezená porušení pravidel do struktury apr
(alertsPreviousRuns)
ct->appendToAlertRecords() - přidá alerty na konec souboru alertrecords
ct->writeToAlertLastRunFile() - udělá záznam v pomocném souboru alertslastrun
ct->checkRequiredRuns() - zkontroluje, jestli už byli administrátoři informováni a
případně zašle mail a sms zprávu

•

restartManager(bool) - druhá řídící metoda slouží k restartu sledování spojení,
zavolá funkci ct->clearLogs(bool)

5.3

Settings

Třída Settings je tvořena soubory Settings.cpp a Settings.h, je navržena jako třída s
pomocnými metodami, které načtou nastavení a potřebné záznamy.
• readSettings() - hlavní metoda třídy, která postupně volá další metody (zajišťující
konkrétní načítání nastavení)
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• readFiles() - načtení nastavení ze souboru conf (hlavní konfigurační soubor)
• readRules() - načtení všech pravidel, která budou kontrolována ze souboru rules (definovaného v conf)
• readAlerts() - načtení varovaní (alerts) ze souboru alertslastrun (z tolika posledních
běhů kolik je nastaveno ke kontrolování)
• readInformed() - načtení adres a indexů porušených pravidel, o kterých už byl administrátor informován
• readAdmins() - načtení kontaktních údajů na administrátory ze souboru admins (definovaného v conf)
Třída obsahuje ještě několik getterů a setterů pro cesty k souborům.

5.4

Reader

Třída Reader je tvořena soubory Reader.cpp a Reader.h, je to podpůrná třída která zajišťuje
přístup k datům v souborech a zjednodušuje jejich načítání.
• openFile(string filePath) - metoda se pokusí otevřít požadovaný soubor, rozlišuje
zda se to podaří nebo ne
• readNextToken(string &token) - načítá sadu po sobě jdoucích znaků až do té doby,
dokud je přerušena mezerou, tabelátorem nebo novým řádkem (v průběhu načítání
ignoruje vše, co následuje za znakem # až do konce řádku)
• readLine(string &line) - načte celý řádek (stejně jako předchozí metoda ignoruje v
průběhu načítání vše, co následuje za znakem # až do konce řádku)
• closeFile() - metoda uzavře soubor

5.5

Writer

Writer je třída, která zjednodušuje zápis do souborů, tvoří ji soubory Writer.cpp a Writer.h.
• appendToFile(string path,string msg) - otevře soubor na cestě path a zapíše na
konec obsah stringu msg, poté soubor opět zavře.
• eraseAndWriteToFile(string path,string msg) - otevře soubor umístěný v path,
smaže obsah a zapíše do něj string msg, poté ho zavře.
• getTime() - funkce, která vrací aktuální datum a čas bez nového řádku na konci.
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5.6

ConnectionTracker

Učelem třídy ConnectionTracker je zajišťovat nezbytné operace ohledně sledování spojení
jako je jejich získávání, řazení, kontrola pravidel, případně zápisy nebo výmazy logů.
• getAllConnections() - tato metoda načítá všechny spojení z umístění určeného v
conf, v režimu LINUX provede systémový příkaz, který předpřipraví spojení k dalšímu
zpracování
cat cesta_k_nf_conntrack|grep src=prefix_zdrojové_adresy>cesta_conntrack.tmp
v případě, že není nastaven režim LINUX, jsou data načítána ze souboru určeného
cestou CONNTRACK_TEST. Dále probíha zpracování v obou případech totožně. Ze souboru
je načten záznam spojení, podroben analýze podle sekce 4.3.1 a když vyhovuje, je
uložen do deque connections. Tento postup se opakuje s každým záznamem spojení
v souboru.
• sortAllConnections() - metoda zajišťuje seskupení spojení podle zdrojových IP adres, v průběhu je vytvořen přepočet IP adresy pomocí metody ipAddrToLong(string src)
z octetového formátu do formátu longint pomocí tohoto vzorce. Adresa 192.168.0.1:
192 ∗ 2563 + 168 ∗ 2562 + 0 ∗ 2561 + 1 ∗ 2560 = 3232235521
V dalším kroku využije ke zjištění pivotu metody
getPivotInSorted(int b,int e,int l,int g,int p,ipConnSorted ipcsTemp) - ta
hledá stejnou adresu v deque sorted a vrátí index jejího umístění (pokud neexistuje
vytvoří nový záznam s touto adresou). Hledání využívá metody binárního půlení, aby
bylo ve stuktuře s potencionálně obrovským množstvím dat docíleno co největší rychlosti. Po vrácení indexu vloží metoda sortAllConnections() do sorted ukazatel na
příslušný záznam spojení.
• checkRules() - metoda prochází všechny záznamy ve struktuře sorted a kontroluje
pravidla, v případě zjištění přesažení maximálního počtu povolených spojení, je vytvořen záznam v alerts.
• checkThisRun() - metoda zkontroluje kolikrát bylo porušeno jaké pravidlo a zapíše o
tom záznam do logu.
• addAlertsToApr() - přidá právě zjištěná porušení pravidel (alerts) do struktury apr
(alertsPreviousRuns).
• appendToAlertRecords() - zajistí zapsání všech zjištěných porušení pravidel (alerts)
do souboru alertrecords
• writeToAlertLastRunFile() - zapíše spojení do pomocného souboru alertslastrun.
• checkRequiredRuns() - projde záznamy v (apr) a zjistí jestli došlo k porušení pravidel i ve vyžadovaném počtu předchozích běhů programu (to zamezuje informování
administrátora falešnými poplachy). V případě dostatečného počtu porovná záznamy s
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informed souborem, aby zjistila, zda už byl administrátor informován, pokud ne, odešle
email a sms zprávu. Zároveň se postará o aktualizaci záznamů v informed souboru a
zápisu akce do logu.
• clearLogs(bool vse) - metoda využívána při restartu sledování spojení. Má vymaže
soubory alertrecords, alertlastrun a informed. V případě proměnné vse=true vymaže
i hlavní log, jinak (vse=false) pouze přidá informaci o restartu sledování.

5.7

Struktury a konstanty

Soubor constants.h obsahuje určitá nastavení, u kterých se předpokládá, že se nebudou
často měnit. Jde například o nastavení defaltních cest k některým souborům, modulu pro
posílání sms nebo přímo nastavení aplikace sendemail. Lze zde také nastavit testovací režim (vypisuje určité informace přímo do terminálu) nebo samotné nastavení používání sms
modulu nebo sendemail programu.
Soubor struct_types.h deklaruje struktury, které program používá detailní přehled si
můžete prohlédnout na obrázku B.1 v příloze B.

5.8

Informování administrátora

Jak již bylo zmíněno v sekci 4.4, administrátor musí být o porušení pravidel co nejrychleji
informován, aby na ně mohl zareagovat. SMS zprávy budou administrátorovi zasílány přes
SMS modul, který již zadavatel v síti využívá. Provedení příkazu /usr/local/bin/sendsms a
nutných argumentů (telefonní číslo a text zprávy) zajišťuje metoda checkRequiredRuns(). V
příchozí SMS je vypsána IP adresa, pravidlo, které porušila a počet porušení. Může vypadat
například takto:
Analyzer=>
10.8.1.17 violated rule 0 (SPAM)-14x
10.40.1.2 violated rule 1 (tcp-torrent)-566x
10.41.1.8 violated rule 1 (tcp-torrent)-551x
92.62.224.18 violated rule 1 (tcp-torrent)-4700x
188.120.196.130 violated rule 2 (udp-torrent)-663x
209.85.149.118 violated rule 1 (tcp-torrent)-677x
Email je zasílán administrátorovi pomocí programu SendEmail[7] a má o několik argumentů
více:
sendemail -s smtp.gmail.com -xu analyzer.noreply@gmail.com -xp bakalarka
-f analyzer.noreply@gmail.com -t admin1@seznam.cz admin2@centrum.cz
-u "Analyzer - rules has been violated\!" -a /tmp/alert_details.ana
-m "Analyzer - Sun May 22 16:58:39 2011 => {vypis_IP_adres_jako_v_SMS}"
Je zde nutné specifikovat SMTP server, přes který se mail bude odesílat (-s), přístupové
údaje (-xu,-xp), adresu odesílatele (-f), adresy příjemců (-t), předmět emailu (-u), soubor
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který se přiloží (-a) a text samotné zprávy (-m). Obdobný text jako u SMS tedy dostane
administrátor i v těle emailu a navíc je do emailu přiložen soubor s přesnou specifikací všech
spojení. Obsahuje protokol, zdrojovou adresu, zdrojový port, cílovou adresu a cílový port.
(Následující výpis je zkrácen.)
#10.8.1.17 violated rule 0 (SPAM)-14x (limit 5)-Sat Apr 30 02:51:07 2011 -run 3
tcp 10.8.1.17 60969 216.146.33.2 25
tcp 10.8.1.17 4889 148.168.224.83 25
..
.
tcp 10.8.1.17 60128 216.163.188.58 25
tcp 10.8.1.17 18146 165.30.51.11 25
#10.40.1.2 violated
tcp 10.40.1.2 13648
tcp 10.40.1.2 14068
tcp 10.40.1.2 15570
tcp 10.40.1.2 14573
..
.

rule 1 (tcp-torrent)-566x (limit 300)-Sat Apr 30 02:51:07 2011 -run 3
64.12.29.24 5190
64.12.104.30 5190
64.12.28.117 5190
64.12.28.164 5190

tcp 10.40.1.2 14769 64.12.104.34 5190
tcp 10.40.1.2 15091 205.188.8.230 5190
tcp 10.40.1.2 38147 206.16.112.43 57443
..
.
Informování pomocí SMS i emailů lze úplně deaktivovat v souboru constants.h, kde se
nastaví příslušná proměnná SENDSMS_USE případně SENDEMAIL_USE na hodnotu false nebo
částečně deaktivovat v souboru admins, kde můžeme místo telefonního čísla nebo emailu
uvést výraz disable.

5.9

Cron

Analyzátor při svém běhu načte údaje o spojeních, provede analýzu spojení, pravidel, zapíše
informace do logu a v případě potřeby informuje administrátora. Charakter programu a účel
jeho využití (kontinuální sledování dění na síti a detekce překračování pravidel) naznačuje,
že musí být spouštěn v určitých intervalech opakovaně.
K tomuto účelu jsem se rozhodl využít utilitu Cron, která je součástí systémů postavených na bázi UNIXu. Umožňuje automatické spouštění programů (scriptů) v pravidelných
intervalech. To je velmi užitečné například při zálohování dat, pravidelné údržbě systému
nebo právě při kontinuálním využívání určitého programu. Údaje pro Cron se zapisují do
Crontab to je soubor obsahující soupis Cron údajů (programů), které mají být spouštěny v
určeném čase. Pro náš účel bude potřeba vytvořit záznam tak, aby zajistil spouštění každou
minutu. Ten může vypadat následovně:
* * * * * /opt/analyzer/analyzer
Tento záznam lze přidat do crontabulky vyvoláním příkazu crontab -e a jeho zapsáním.

Kapitola 6

Vývoj a testování
Analyzátor byl již v průběhu vývoje pravidelně testován, jak po programové a funkční
stránce, tak na testovacích datech. Vzhledem k tomu, že vývoj probíhal postupně jakýmsi
hybridním - prototypovacím / spirálovým stylem. Šlo v první řadě o programové a funkční
testování kódu, které programátor provádí při vývoji sám. Samotný program byl tvořen postupným přidáváním dalších funkcionalit a jejich průběžným testováním. Funkční i nefunkční
požadavky se postupem času více zpřesňovány, díky čemuž jsem získával větší přehled o problematice a zároveň i konkrétních potřebách kladených na analyzátor.
Program jsem vyvíjel na operačním systému Microsoft Windows 7 ve vývojovém prostředí
(IDE1 ) Microsoft Visual Studio 2008, které jsem zvolil díky dobrým předchozím zkušenostem
s podporou IntelliSense2 a možnotem sledování obsahu proměnných a strukur při krokování a
ladění programu.(Původně jsem program začal vyvíjet v IDE Microsoft Visual Studio 2010,
ale vzhledem k nepodporované IntelliSense jsem se vrátil zpět k verzi 2008.) Po dokončení
první kompletní verze analyzátoru, který byl testován pouze na několika desítkách záznamech, které jsem sám pro tyto potřeby vytvořil, byl analyzátor přenesen do virtualního
stroje, konkrétně do IDE NetBeans 6.8 na Ubuntu 10.04 LTS bežícím ve VMware Player
3.1.4. Po přenosu se projevily určité chyby (např. rozdílné ukončování řádků na systémech
Windows a Linux vedlo k nesprávnému načítání konfiguračních souborů), které byl nutné
opravit, bohužel NB 6.8 neposkytují moc přehledné krokování. Po této zkušenosti jsem střídavě pokračoval ve vývoji a testování na obou systémech vzhledem k tomu, že MS VS 2008
je komfortnější při krokování a kontrole obsahu jednotlivých proměnných a Linuxový systém
kromě toho, že je to systém požadovaný pro nasazení, nabízí utility3 , které jsou nutné k
ověření funkčností a odstranění nedostatků. Jedná se např. o Valgrind, který jsem využíval
ke zjišťování správného uvolňování dynamicky alokovaných bloků v paměti.
Po získání testovacích dat z ostrého provozu sítě (cca 50 000 záznamů) jsem zjistil, že
můj první návrh metody sortAllConnections() nebyl uplně podařený. Kvůli vyhledávání
po jednotlivých oktetech IP adresy a rekurzivnímu volání metody getPivotInSorted(...)
se analyzátor dostával na hroznou časovou složitost a běh trval i víc jak minutu. Což je při
kontinuálním sledování, které bude vyžadováno pravděpodobně každou minutu, nepřijatelné!
1

IDE - Integrated development environment - integrované vývojové prostředí
IntelliSense - systém automatické nápovědy a doplňování textu při vývoji
3
Utilita - pomocný program počítačového typu
2
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Proto jsem metodu přepracoval, aby se IP adresy převáděly na datový typ longint (zmíněno
v sekci 5.6) a díky vyhledávání binárním půlením dostáváme složitost O(log n).
Použitím testovacích dat, jsem si ověřil funkčnost prototypu analyzátoru, který dokáže
podle zvolených kritérií spolehlivě rozpoznat porušení pravidel, zapsat o tom informace do
logů a informovat (přes program sendemail) zasláním emailu administrátorovi. Modul pro
zasálání sms zatím nebyl reálně testován, protože je vytvořen specificky podle požadavku
zadavatele a já osobně nemám potřebný modul k dispozici. Zadavatel práce předpokládá
nasadit analyzátor u sebe v síti. Ostrému nasazení však bude předcházet testovací provoz,
ve kterém se prověří jestli je analyzátor schopen provoz sítě zvládat a spolehlivě informovat
o porušování pravidel.

Kapitola 7

Závěr
První dvě kapitoly této práce jsem pojal spíše teoreticky hlavně proto, abych čtenáře uvedl
do problematiky spamu, forem a druhů nevyžádaných zpráv. Nastíníl jsem, jak se odesílá a
putuje email i nebezpečí, která přináší malware, spamboti a celkově botnety. Druhá kapitola
se věnovala tématu p2p sítí, jejich klientů a společných rysů. Zmíněny byly i problémy ISP
a možnosti anonymizování se. V dalších kapitolách jsem na tento podklad navázal návrhem
a konkrétním popisem realizace.
Povedlo se mi navrhnout a vytvořit analyzátor, který splňuje přání a poždavky zadavatele, je schopen detekce p2p toku dat i spamu. Navíc je navržen velmi variabilně, takže je
možné ho jednoduchou změnou pravidel přenastavit ke sledování jakýchkoli jiných služeb,
které komunikují na určitých portech. Prototyp je plně funkční a otestovaný na dostupných
testovacích datech, je však otázkou zda a případně jaké chyby se mohou objevit v reálném
provozu.
Jako další pokračování této práce navrhuji testovací provoz na síti zadavatele. Mimo
funkčních požadavků by měly být prověřeny i systémové nároky při běhu v režimu 24x7.
Hodnocení návrhu by zasluhoval i systém logovacích souborů. Konkrétně soubor alertrecords, u kterého si dovedu představit, že při nadměrném porušování pravidel jeho velikost
rychle poroste. Tím pádem by mohlo být nutné vyvinutí tlaku na uživatele v síti, aby přestali porušovat pravidla a zároveň nastavit určité zálohování logovacích soborů tak, aby i
s odstupem času bylo možné doložit prohřešky uživatelům sítě. Navrhuji udělat porovnání
výhod a nevýhod podobných typů programů a zhodnotit jejich přínos pro ISP.
Vezmu-li v úvahu zadání práce, povedlo se mi ho splnit. Práce na vývoji pro mě byla
přínosem, neboť jsem si prohloubil znalosti v oblastech spamu, p2p sítí a sledování spojení.
Věřím a doufám, že analyzátor bude užitečný každému, kdo potřebuje provádět detekci
prohřešků a sledování provozu na síti.
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Příloha A

Seznam použitých zkratek
CLI Command Line Interface
CSS Cascading Style Sheets
DNS Domain Name System
GNU GNU’s Not Unix
GUI Graphical User Interface
HIV Human Immunodeficiency Virus
HTML HyperText Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IDE Integrated Development Environment
IMAP Internet Message Access Protocol
IP Internet Protocol
ISP Internet Service Provider
IT Informační technologie
LTS Long Term Support
MHD Městská hromadná doprava
MTA Mail Transfer Agent
MUA Mail User Agent
OCR Optical character recognition
P2P Peer to Peer
PDF Portable Document Format
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POP Post Office Protocol
SMTP Mail Transfer Agent
SPIT Spam Over Internet Telephony
TCP Transmission Control Protocol
UBE Unsolicited Bulk Email
UCE Unsolicited Commercial Email
UDP User Datagram Protocol
URL Uniform Resource Locator

PŘÍLOHA A. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Příloha B

UML diagramy

Obrázek B.1: Class diagram programu analyzer - struktury

45

46

PŘÍLOHA B. UML DIAGRAMY

Obrázek B.2: Class diagram programu analyzer - třídy 1.část
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Obrázek B.3: Class diagram programu analyzer - třídy 2.část
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Příloha C

Instalační a uživatelská příručka
C.1
C.1.1

Instalace programu
Automatická

K instalaci slouží vytvořený skript install, který můžeme spustit přímo ze složky analyzer
příkazem ./install. (Pro úspěšné provedení skriptu je nutné být v superuživatelském „root“
režimu.)

C.1.2

Ruční

Program lze také nainstalovat ručně. Před instalací je nutné mít balíky g++ a sendemail.
Ty lze získat na systému Ubuntu/Debian z repozitáře pomocí příkazu:
apt-get install g++ sendemail -y
Pokračujeme vytvořením složky v umístění /opt/analyzer a nakopírujeme do ní složky etc,
src, var a jejich obsah. Zkompilujeme zdrojové kódy
g++ -Wall -pedantic /opt/analyzer/src/*.cpp -o /opt/analyzer/analyzer
Vytvořenému souboru přiznáme práva ke spouštění chmod 755 /opt/analyzer/analyzer a
do cron tabulky přidáme (crontab -e) záznam * * * * * /opt/analyzer/analyzer, který
nám zajistí spouštění každou minutu.

C.2

Poinstalační nastavení

Po instalaci je velmi žádoucí, aby na sebe administrátor nastavil kontaktní údaje kvůli zasílání zpráv o porušení pravidel. To lze provést editací souboru /opt/analyzer/etc/admins. V
souboru /opt/analyzer/etc/conf se nachází definice cest k jednotlivým souborům. Lze zde
také nastavit počet běhů, vůči kterým budou porušená pravidla porovnávaná, aby nedocházelo k tzv. „falešným poplachům“ (u jednorázových porušení pravidel). Výchozí hodnota
jsou 2 předchozí běhy programu. Další nastavení které stojí za zmínku je definice prefixu
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zdrojových IP adres, které mají být kontrolovány. Porovnávají se počáteční znaky IP
adres pokud je prefix „10.“ budou se analyzovat všechny spojení se stejně začínajícími zdrojovými adresami (10.xxx.xxx.xxx). Pro prefix „192.168“ to budou adresy 192.168.xxx.xxx
atd. Do třetího souboru /opt/analyzer/etc/rules1 není nutné zasahovat, ale je možné zde
změnit parametry pravidel, některé ubrat nebo další pravidlo přidat.
Ve složce /opt/analyzer/var/ může administrátora zajímat hlavní log analyzer.log,
kde jsou informace o jednotlivých spuštěních analyzátoru. A soubor alertrecords, který
obsahuje záznamy o všech porušených pravidlech a detailní výpis jednotlivých spojení.
Složka /opt/analyzer/src/ obsahuje zdrojové kódy, v souboru constants.h lze provést
další nastavení např. zakázat odesílání SMS nebo emailů administrátorovi, případně provést nastavení parametrů odesílaných emailů. Veškeré tyto změny budou vyžadovat novou
kompilaci analyzátoru.

C.3

Použití ke sledování

Po úspěšné instalaci je analyzátor připraven k použití a sledování běží, díky cron dochází
ke spuštění programu každou minutu. Restart sledování se provádí spuštěním programu s
argumentem -r nebo s argumentem -r! (které smaže i hlavní log).

C.4

Deaktivace sledování

Pokud je nutné pozastavit nebo na čas úplně deaktiovovat sledování, provedeme to editací
cron tabulky (crontab -e). Na začátek řádku přidáme znak uvozující komentář (#), tak aby
vypadal následovně:
#* * * * * /opt/analyzer/analyzer

Příloha D

Obsah přiloženého CD
.
|-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-|-|

analyzer
-hlavní adresář programu
|-- etc
-adresář s konfiguračními soubory
|
|-- admins
|
|-- conf
|
|-- rules1
|
|-- install
-instalační skript
|-- src
-adresář se zdrojovými kódy programu
|
|-- ConnectionTracker.cpp
|
|-- ConnectionTracker.h
|
|-- constants.h
|
|-- main.cpp
|
|-- Manager.cpp
|
|-- Manager.h
|
|-- Reader.cpp
|
|-- Reader.h
|
|-- Settings.cpp
|
|-- Settings.h
|
|-- struct_types.h
|
|-- Writer.cpp
|
|-- Writer.h
|
|-- var
-adresář s logovacími a pomocnými soubory
|-- alertrecords
|-- alertslastrun
|-- analyzer.log
|-- informed
readme.txt
testmode
|-- 1set_test_mode

-adresář s testovacími daty
-skript-nastaví testovací režim
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|-- 2set_normal_mode
|-- conntrack
|
|-- constants.h

-skript-nastaví normální režim
-soubor s cca 50 000 záznamy o spojeních
(zahrnuje 5 případů porušení pravidel)

text
|-- bp_silvejan_2011.pdf
-text bakalářské práce
|-- src
-adresář se zdrojovými soubory textu práce
|-- bp_silvejan_2011.aux
|-- bp_silvejan_2011.bbl
|-- bp_silvejan_2011.blg
|-- bp_silvejan_2011.lof
|-- bp_silvejan_2011.log
|-- bp_silvejan_2011.out
|-- bp_silvejan_2011.synctex.gz
|-- bp_silvejan_2011.tex
|-- bp_silvejan_2011.toc
|-- csplainnat.bst
|-- figures
-adresář s obrázky použitými v práci
|
|-- analyzer-classes1.png
|
|-- analyzer-classes2.png
|
|-- analyzer-structures2.png
|
|-- blank.png
|
|-- botnet.pdf
|
|-- Botnet.svg
|
|-- chart_spam1.png
|
|-- clientserver.png
|
|-- handshake.png
|
|-- LogoCVUT.pdf
|
|-- mailworks.png
|
|-- netfilter.png
|
|-- onionrouting3.png
|
|-- p2p.png
|
|-- torrent.gif
|
|-- txtspam.png
|
|-- ukonceni.png
|
|-- viagra1.png
|
|-- viagra2.png
|
|-- viagra3.png
|
|-- hyphen.tex
|-- k336_thesis_macros.sty
|-- Makefile
|-- reference.bib
tree.txt

-tento soubor (adresářová a souborová struktura)

