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Medzisieťová paketová komunikácia
ISO štandard

• komunikácia medzi rôznymi lokálnymi sieťami

• ES (end system) a IS (intermediate system)

• ES-ES komunikácia vnútri lokálnej siete

• IS-IS medzisieťová komunikácia (smerovanie)

• ES-IS komunikácia so sprostredkovateľom spojenia 
(bránou – gateway) – smerovačom (router)



Medzisieťová paketová komunikácia
protokoly TCP/IP

• IP (Internetwork Protocol) – prenos údajových 
blokov mimo lokálku sieť (pomocou paketov s 
označením cieľovej adresy)

• nespoľahlivý systém – formou datagramov
algoritmom s najlepšou snahou (best-effort)

• strata paketov, príchod mimo poradia

• robustný distribuovaný prístup – odolný proti 
zmenám v štruktúre prepojení

• TCP – rieši niektoré nedostatky



vrstvový model



spracovanie dát na sieťovej úrovni



IS – spracovanie údajov na medzistanici
(smerovači)



prehľadávanie smerovacej tabuľky





príklad smerovacích tabuliek





algoritmy smerovania



smerovanie medzi autonómnymi systémami
interdoménové vs intradoménové protokoly



hraničné smerovače AS



RIP (Routing Information Protocol)



inicializácia



úprava smerovacej tabuľky

• metóda záplavy (flooding)





Link State Routing
OSPF (Open Shortest Path First - Dijkstra)



IPv4 záhlavie

adresácia, možnosť fragmentácie, kontrolný súčet, 
životnosť, typy služieb (QoS) – väčšinou nevyužívané 



adresácia

• classfull

• Classless Inter-Domain
Routing (CIDR)

• private
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16



ARP



ICMP



IPv6

• nová generácia IP protokolu  (1998 -> 2017 standard)

• adresovací priestor 32 b -> 128 b

• modulárne riešenie riadiacich záznamov (hlavičky)

• multicasting – aj cez hranice sietí, anycast

• SLAAC (Stateless address autoconfiguration) –
pomocou NDP (Neighbor Discovery Protocol)
detekcia zdvojených adries

• QoS, Jumbograms, zjednodušenie smerovania, IPsec



IPv6 záhlavie



Neighbor Discovery Protocol NDP

• Router-Solicitation Message

• Router-Advertisement Message

• Neighbor-Solicitation Message

• Neighbor-Advertisment Message

• Redirection Message

• Inverse-Neighbor-Solicitation Message

• Inverse-Neighbor-Advertisement Message



Neighbor Discovery Protocol NDP



adresa pridelená providerom





tunelovanie IPv6 cez IPv4 sieť





Bezpečnosť IP paketov

• nešifrovaný obsah (strata dôvernosti komunikácie)

• neautentifikované adresy – adresa odosielateľa sa 
nikde nekontroluje (strata autentičnosti pôvodcu)

• je možné dodatočne zabezpečiť v aplikáciách 
S/MIME, PGP, SSH, Kerberos ..

• bezpečnosť relácie klient-server pri transporte –TLS

• IPsec (Internet Protocol Security) – aj pre IPv4
plná implementácia vyžaduje kryptografické 
algoritmy, kompatibilita zariadení rôznych výrobcov



IPsec

• autentifikácia, utajenosť, transparentný 
manažment kľúčov

• transparentný pre vyššie vrstvy

• možnosť vytvárať VPN (Virtual Private Networks)

• bezpečný vzdialený prístup k smerovačom

• povinný pre IPv6, možnosť použitia aj pre IPv4
(tunelovanie, preklad adries, dual) - nekompatibilita

• viacero RFC, IETF IPsec WG 



Bezpečnostné záhlavia

• Authentication Header (AH)
• definuje autentifikačný protokol (aj bez šifrovania)

• Encapsulation Security Payload (ESP)
• šifrovanie s možnosťou autentifikácie a kontroly integrity

• distribúcia kľúčov a manažment - nezávisle



Bezpečnostné prepojenia
SA (Security Association)

• jednosmerný vzťah medzi odosielateľom
a prijímateľom – parametre pre IPsec
• Destination IP Address

• Security Protocol (AH or ESP)

• Security Parameters Index (SPI) – 32 b

uložené lokálne v Security Association Databases (SAD)

• počítadlo sekvenčných čísel (proti replay útokom)

• ESP informácie – kľúče, algoritmy, platnosť

• platnosť asociácie (lifetime)

• IPsec režim – Transport or Tunnel



SA selektory

• pre komunikáciu medzi uzlami je možné použiť 
viacero SA (alebo žiadnu)

• Security Policy Database (SPD) – pravidlá pre 
priradenie SA k IP spojeniu   (selektor) 

• pri vysielaní – vybrať SA podľa pravidiel, vytvoriť AH 
resp. ESP s indexom SA v SAD

• pri príjme – skontrolovať paket podľa AH resp. ESP 
(podľa parametrov SA), zahodiť ak nie je ok



príklad SPD



Transportný a tunelovací režim

• Transportný režim
• bezpečnosť na úrovni obsahu paketu

• záhlavie nie je chránené

• pre komunikáciu medzi koncovými uzlami resp. k tunelu

• Tunelovací režim
• bezpečnosť vrátane záhlavia IP

• vloženie celého IP paketu do vonkajšieho

• smerovanie podľa vonkajších adries, na konci obnova

• ES-ES komunikácia (FW-FW a pod.)



Authentication Header (AH)

• integrita dát (obsah + časti záhlavia, ktoré sa nemenia), 
autentifikácia  (HMAC 96 b)

• anti-replay
sekvenčné číslo

• po vyčerpaní
rozsahu sa ruší SA

• window prístup
na strane príjemcu
(default rozdiel 64)



AH – Transportný režim



AH – Tunelovací režim



Encapsulating Security Payload (ESP)

• utajenie obsahu šifrovaním

• utajenie prevádzky 
(doplnenie výplňou, tunelovací režim)

• možno doplniť autentifikáciu (HMAC, sekvenčné čísla)

• AES, 3DES, RC5 ... 

• CBC resp. CTR režim používania blokových šifier

• je možné kombinovať ESP SA + AH SA resp. 
AH SA + ESP SA (šifrovanie po autentifikácii)



ESP Header



ESP Transport Mode

• zabezpečenie obsahu paketov



ESP Tunnel Mode

• ochrana celého paketu – vonkajšie IP záhlavie

• transparentné
pre stanice
vnútri siete

• redukované
počty kľúčov

• VPN, IS-IS



Manažment kľúčov 

• vytváranie a správa SA pre AH a ESP nezávisle u 
prijímateľa aj odosielateľa

• manuálne alebo automaticky

• doporučené protokoly pre vytvorenie a správu 
kľúčov od IETF IPsec WG
• Oakley, SKEME, ISAKMP, IKE, IKEv2



ISAKMP

Internet Security Association and Key Management 
Protocol – správa SA (nie výmena kľúčov)

• dohoda na schopnostiach (šifrovacie algoritmy, 
autentifikačné metódy, metódy výmeny kľúčov)

• autentifikácia výmeny kľúčov (podľa dohody)
• digitálne podpisy s certifikátmi

• asymetrická autentifikácia s vopred vymenenými VK

• autentifikácia symetrickou kryptografiou so zdieľanými 
kľúčmi (manuálne nastavenie)



IKE (ISAKMP) záhlavie



Identity Protection Exchange

* - šifrovaný obsah – zabezpečí ochranu identity



Aggressive Exchange

• minimalizuje počet výmen, ale nezabezpečí 
ochranu identity



Fázy IKE výmen

• Fáza 1 – vytvorenie IKE SA
• Main mode (ISAKMP - DH s ochranou identity)

• Aggressive mode (DH bez ochrany identity)

• Fáza 2 – vytvorenie niekoľkých SA pre zvolený 
protokol (AH resp. ESP)
• pomocou CREATE_CHILD_SA výmeny s ochranou IKE SA
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