
Úlohy na precvičenie – OPS 2022 – séria E 

Úlohy riešte samostatne a podrobne. Celý postup zaznamenajte a komentujte. Odpovedajte podľa možnosti 

na všetky položené otázky v úlohe. V záhlaví uveďte svoje meno, priezvisko a zdroje, ktoré ste pri riešení 

použili (citácie, URL adresy internetových zdrojov a mená osôb, s ktorými ste riešenie prípadne 

konzultovali). Za každé správne a vyčerpávajúce riešenie (s komentovaným postupom) možno získať bod 

(ak nie je uvedené inak). Zlomky bodov možno získať aj za čiastočné riešenia. Riešenia odovzdajte do 

31. 3. 2022, 8:55 (do začiatku cvičení) v elektronickej forme do systému MS Teams OPS2022 (môžete 

editovať priamo tento text a prípadne pridať súbory s obrázkami). Problémy môžete konzultovať cez MS 

Teams OPS2022 Chat v kanáli Prednášky resp. elektronickou poštou. 

1. Uvedenie príznaku RST v záhlaví TCP segmentu spôsobí okamžité ukončenie relácie. Predpokladajme, 

že útočník pozná adresy účastníkov relácie a pozná aj čísla portov, na ktorých relácia prebieha. S akou 

pravdepodobnosťou (priemerne raz za koľko náhodných pokusov) sa mu podarí prerušiť spojenie, keď 

pošle RST segment niektorému účastníkovi? (uvážte, že to závisí hlavne od voľby potvrdzovacieho čísla – 

kvôli týmto útokom musí byť stále ACK príznak zapnutý a ak potvrdzovacie číslo nie je v rozsahu 

aktuálneho okna, segment sa považuje za chybný). Uvažujte situáciu s maximálne otvorenými posuvnými 

oknami (65535 oktetov) a potom situáciu s oknami otvorenými na 1500 oktetov. 

2. TCP SYN flood attack – záplava SYN segmentami TCP spojenia je spôsob útoku, v ktorom útočník 

začína naraz veľa spojení (s príznakom SYN), pričom na odpovede servera (s príznakmi SYN a ACK) už 

neodpovedá. Štandardné riešenie predpokladá, že server pre každú výzvu SYN vytvorí samostatný port pre 

spojenie a alokuje pamäť pre posuvné okno podľa požiadavky klienta. Potom vyšle odpoveď (SYN/ACK) 

a čaká na potvrdenie (správu od klienta s príznakom ACK). Alokácia portu, pamäte a následné čakanie až 

do time-outu spôsobí na strane servera pri veľkej záťaži nedostatok zdrojov (pamäť, voľné porty). Ako by 

sa dal riešiť tento problém na strane servera bez alokácie zdrojov (pamäť a port by sa alokovali až po 

potvrdení ACK od klienta)? Navrhnite konkrétne úpravy algoritmu, prípadne protokolu. 

3. (za 2 body) Odsledujte Wiresharkom priebeh TCP relácie pri otvorení stránky https://www.google.com 

z vášho počítača. Odfiltrujte príslušný TCP stream a vypíšte použité štartovacie sekvenčné čísla (so SYN 

príznakmi) klienta aj servera a ich potvrdenie (nájdite pôvodné čísla – Wireshark zvykne byť nastavený 

tak, že vypisuje relatívne čísla vzhľadom k začiatku relácie). HTTPS protokol používa TLS reláciu, tak 

zapnite dekódovanie TLS. Vypíšte tri najpreferovanejšie sady algoritmov, ktoré podporuje klient a vybratú 

sadu algoritmov zo strany servera. Bola zriadená nová relácia, obnovená relácia alebo len nové spojenie 

(connection) v rámci existujúcej relácie (session)? Ako sa autentifikoval server? Ktorá certifikačná autorita 

podpísala certifikát servera? Ktorý algoritmus by ste použili na kontrolu správnosti tohto certifikátu? 

Nájdite a vo výpise vyznačte CCS správy pre začiatok šifrovaného prenosu a prvý RLP blok (pre obidva 

smery). Okomentujte aj spôsob ukončenia celého TCP streamu.  

 

http://www.google.com/

