
Úlohy na precvičenie – OPS 2022 – séria F 

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 7. 4. 

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. Odsledujte Wiresharkom priebeh telnet spojenia (v Linuxe resp. pomocou PuTTY) k GPU serveru 

158.197.31.56 – na port 2345 (v Analyze/Decode_As treba nastaviť TCP port 2345 current TELNET). Na 

server sa prihláste ako student9/cvicenie! a odhláste sa. Odfiltrujte príslušnú TCP reláciu, dekódujte telnet 

protokol a komentujte začiatočné dohadovanie na parametroch komunikácie. Vysledujte aspoň dva 

dohodnuté parametre. Sledujte zadávanie mena a hesla a popíšte spôsob komunikácie týchto údajov. 

2. Odsledujte Wiresharkom priebeh SSH spojenia (Linux resp. PuTTY) k GPU serveru 158.197.31.56 – na 

port 223 (Analyze/Decode_As nastaviť na SSH) s prihlásením podobne ako v úlohe 1. Odfiltrujte príslušnú 

TCP reláciu a dekódujte ako SSH. Vypíšte tri algoritmy, ktoré podporuje klient a ktoré server a výsledný 

výber (pre obidva smery). Nájdite vo výpise miesto kde sa generuje hlavný kľúč pre spojenie – vypíšte 

parametre vybratého algoritmu a spôsob autentifikácie servera. Možno niekde nájsť certifikát servera ? 

3. (2 body) Odsledujte Wiresharkom priebeh TLS relácie pripojenia k  HTTPS stránke www.upjs.sk. 

Odfiltrujte a dekódujte príslušný hlavný TLS stream. Vypíšte sadu algoritmov (nie len skratky), ktorú 

vybral pre spojenie server. Vysledujte jeho certifikáty. Ktorá certifikačná autorita podpísala certifikát pre 

www.upjs.sk a ktorá autorita je pre ňu koreňovou? Dokedy trvá platnosť certifikátu ? Vypíšte prvé štyri 

bajty verejného kľúča a na čo je možné tento kľúč používať. Vypíšte tiež prvé štyri bajty podpisu certifikátu. 

Ktorý kľúč a ktorý algoritmus by ste použili na kontrolu správnosti certifikátu? Na ktorej adrese by ste našli 

zoznam revokovaných (neplatných) certifikátov tejto autority? Koľko revokovaných certifikátov bolo na 

tejto autorite v piatok 1.4. ? Sú tu všetky potrebné informácie na overenie certifikátu (resp. čo by sme ešte 

potrebovali na jeho úplné overenie)?  Okomentujte aj spôsob ukončenia celého TCP streamu relácie. 

4. (2 body) Pokiaľ používate prehliadač s podporou TLS 1.3, je možné, že certifikáty sú už posielané 

šifrovaným spôsobom. Wireshark podporuje dešifrovanie TLS streamov pre prehliadače (Firefox, 

Chrome), ktoré využívajú ukladanie dočasných relačných kľúčov do súboru, identifikovaného 

v systémovej premennej SSLKEYLOGFILE. V Linuxe je možné ju nastaviť príkazom Export, vo 

Windows Advanced System Settings/Environment Variables. Systém treba reštartovať. Cestu k tomuto 

súboru je potom potrebné nastaviť tiež v Edit/Preferences/Protocols/TLS do (Pre)-Master-Secret log 

filename vo Wiresharku. (podrobný návod napr. na https://resources.infosecinstitute.com/topic/decrypting-

ssl-tls-traffic-with-wireshark/ ). Odsledujte pri tomto nastavení pripojenie k www.upjs.sk. Nájdite 

v komunikácii príslušné certifikáty a informácie, požadované v úlohe 3. Aké požiadavky (GET) na server 

mal prehliadač počas spojenia ? 
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