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aplikačné protokoly

• umožňujú aplikáciám využívať sieťové prepojenie 
cez Internet

• špecifické pre rôzne služby

• well-known ports – známe porty, identifikujúce 
aplikačné protokoly 
(IANA – Internet Assigned Numbers Authority)



Telnet (teletype network)

• NVT (Network Virtual Terminal) jazyk – ASCII 7b



riadiace znaky NVT

• IAC (ESC)
Interpret as control



dohoda na parametroch prenosu





režimy prenosu

• znakový  (echo pre každý znak)

• riadkový (odosielanie celého riadku po editácii)

• stránkový (formulár)



File Transfer Protocol
FTP  port 21/tcp

prenos súborov – riadiace spojenie a dátové spojenie



aktívny a pasívny prenos dát

• aktívny režim – dátové spojenie začína server
klient - PORT M – číslo efemerálneho portu 
server - port 20

• pasívny režim
klient - PASV
server - PORT P – číslo portu na spojenie
klient vytvorí spojenie z dočasného portu na port P



riadiace príkazy (NVT)





čítanie adresára

220 (Service ready)

USER forouzan

LIST /usr/user/forouzan/reports

PASS xxxxxx

125 (Data connection OK)

331 (User name OK. Password?)

PORT 8888

150 (Data connection opens shortly)

230 (User login OK)
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List of files or directories

List of files or directories

10
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QUIT

226 (Closing data connection)

221 (Service closing)
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DATA
TRANSFER





odoslanie súboru

220 (Service ready)

USER forouzan

TYPE EBCDIC

STRU R

STOR/usr/user/forouzan/reports/file1

PASS xxxxxx

200 (OK)

200 (OK)

250 (OK)

331 (User name OK. Password?)

PORT 1267

150 (Data connection opens shortly)

230 (User login OK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DATA
TRANSFER

Records of file ..........

Records of file ..........15

14

QUIT

226 (Closing data connection)

221 (Service closing)

16

17

18





Secure Shell Protocol
SSH

• na zabezpečenie integrity, dôvernosti a autentifikácie dát 
pri terminálovom prístupe a prenose súborov 
(v Unixe rsh, rlogin, rcp, telnet, X11 terminal)

• tunelovanie TCP spojenia (pre IMAP, POP3 ...)

• kompresia údajov

• známy port 22

• Tatu Ylönen (1995)

• verzie  SSH-1 (zraniteľnosti) a SSH-2  

• OpenSSH open source implementácia, PuTTY



SSH-1 protokol

Client Server

Opens a TCP connection to port 22

SSH protocol version exchange

e.g ASCII :” SSH-1.5-1.2.27”

Server identification {H+S+list of ciphers and 

authentication methods+cookie} + session 

parameters

Selected data cipher +encrypted session    

key K(H,S) +cookie

Server acknowledgement encrypted 

with K

Secure connection established!

Server authenticated



autentifikácia SSH-1

• Kerberos

• RHosts RHostsRSA, verejný kľúč, heslo (OTP)

• integrita len pomocou CRC32

• šifrovanie DES, 3DES v režime CBC

• kompresia – algoritmus deflate (gzip)

• monolitický protokol

• verzia 1.5 (už sa tiež nepoužíva)



SSH-2

• SSH-TRANS protokol
pre prenos

• SSH-AUTH 
autentifikácia
(aj certifikáty)

• SSH-CONN 
ďalšie služby
spojenia cez
kanál TCP/IP

SSH-TRANS

Binary Packet Protocol

Negotiated Encryption Protocol

Negotiated Compression Protocol

SSH-CONN

Connection Protocol

X11
TCP Port 

Forwarding

SSH-USERAUTH

Authentication Protocol

Layering of SSH-2 Protocols

SSH Version 

Identification

Pseudo-

Terminal

Algorithm 

Negotiation

(compression, 

encryption)

Key Exchange 

(eg. Diffie-

Hellman)

Challenge-

Response

Pass-

word

Public-

key

Keyboard-

Interactive

Password



úprava SSH paketu

Enc-MAC
poblém
s CBC režimom



transport

• transport – prenos dát pomocou TCP
• SSH over SCTP rozšírenie

• integrita pomocou UMAC (universal – aj pre 64 bit)

• autentifikácia – riadená klientom
• password

• public key – DSA, ECDSA, RSA s X.509 certifikátom

• keyboard-interactive – na základe komunkácie so 
serverom – výzva/odpoveď, S/Key, SecurID
PAM moduly v OpenSSH

• GSSAPI – Kerberos, NTLM – single sign-on



nadviazanie spojenia

• verzia

• KEXINIT (algoritmy)

• KEXDH_INIT

• KEXDH_REPLY

• MSG_NEWKEYS

• SERVICE_REQUEST
SERVICE_ACCEPT



SSH-2 autentifikácia heslom

SSH Client SSH Server

SSH2?

SSH2

Diffie-Helman, etc?

Diffie-Helman

Serv_Pub_key(S_key)

OK
S_key(Uname,pwd)

OK

S_key(data)

Send Serv_Pub_Key



cs490ns-cotter24

SSH-2 autentifikácia
verejným kľúčom

SSH Client SSH Server

SSH2?

SSH2
Diffie-Helman, etc?

Diffie-Helman

Serv_Pub_key(S_key)

OK

S_key(Uname)

OK

S_key(data)

Send Serv_Pub_Key

Client_Pub_key(Random)
Client_Pri_key(msg)

Hash(Random)



connection

• vrstva spojení
• koncepcia kanálov v rámci jedného spojenia

• špecifické parametre pre obojsmerný prenos

• shell príkazy

• direct-tcpip prenos dát od klienta k serveru

• forwarded-tcpip od servera ku klientovi

• SSHFP DNS záznamy – zverejnenie SSH služieb

• port forwarding



OpenSSH

• SCP – bezpečná verzia rcp

• SFTP – bezpečný prenos súborov a adresárov

• SSH – rlogin, rsh, telnet, x11

• ssh-keygen, ssh-keyscan

• tunneling, SOCKS proxy ...
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Certifikácia 

• zabezpečenie prenosu dôvery pomocou tretích 
strán (PKI) 

• nepopierateľnosť, zabezpečená asymetrickou 
kryptografiou

• identita (priradenie verejného kľúča pre 
asymetrickú kryptografiu), podpísaná 
dôveryhodnou certifikačnou autoritou 

• certifikát je možné zverejniť



varianty použitia

• dlhodobé certifikáty

• krátkodobé certifikáty – využitie limitovaných 
zdrojov (grid computing) – dočasné (vydáva správca 
zdrojov)

• proxy certifikáty (RFC 3820) – na špeciálne účely

• atribútové certifikáty (RFC 5755) – osvedčenie 
atribútov entity

• časové certifikáty (časové razítka) pre notariát



Distribúcia dôvery certifikátmi

• vytváranie dôvery na základe overených informácií

• dôveryhodná autorita potvrdí verejný kľúč subjektu 
digitálnym podpisom správy, obsahujúcej verejný kľúč
a identitu subjektu

CertA = [EKA, IDA, SigCA(EKA, IDA)]      

digitálny podpis zabezpečí nepopierateľnosť a umožní zistiť
porušenie integrity

• certifikát – spája identitu subjektu s jeho verejným kľúčom

• bezpečná distribúcia verejných kľúčov je základ súčasnej 
kryptografie



X.509 

• implementácia PKI v RFC 5280

• formáty certifikátov

• protokoly pre vytváranie, správu a overovanie 
certifikátov  - využitie v množstve sieťových protokolov



Certifikát X.509  

poštová (ITU-T) norma pre formáty
a správu verejných kľúčov
PKI – public key infrastructure

• verzia – verzia formátu

• poradové (sériové) číslo (vždy iné)

• algoritmus pre hash a podpis

• vydavateľ (issuer) – meno X.501

• platnosť od – do

• predmet (držiteľ, subjekt)

• EK – algoritmus, kľúč

• podpis hašovaného obsahu



Certifikát X.509 - rozšírenia

• použitie kľúča
podpisovanie, overovanie nepopierateľnosti, šifrovanie kľúčov, 
šifrovanie údajov, výmena kľúčov (DH), podpisovanie certifikátov, 
verejný kľúč na verifikáciu zoznamu odvolaných kľúčov, DH na šifrovanie, 
DH na dešifrovanie ...
na nič iné sa kľúč nesmie použiť !

• alternatívne meno – DNS, IP, URI, X.400 (el. pošta)

• certifikačné politiky a zásady

• miesto zoznamu odvolaných certifikátov

• biometrické informácie



X.509 formát



certifikát X.509 – životný cyklus

• žiadosť a registrácia
(registračná autorita)

• vydanie certifikátu

• platnosť – obnovenie 
(renew, rekey),
vypršanie platnosti,
odvolanie (revokácia)
CRL – zoznam odvolaných
certifikátov

• archivácia



architektúra PKIX



Certifikát 

certifikáty udeľuje dôveryhodná Certifikačná autorita

registrácia - identifikácia subjektu 

• pre už vytvorené kľúče    IDA , EKA -> [EKA, IDA, SigCA(EKA, IDA)]
CA overí identitu, podpíše certifikát a poskytne svoj verejný kľúč ECA

(prípadne certifikáty, dokazujúce jeho vlastníctvo)

• ak je problém s doručením (IDA, EKA), vytvorí CA kľúče EKA DKA

a spolu s certifikátom pošle subjektu zabezpečeným kanálom

certifikát verejného kľúča CA podpisuje iná CA - vzniká tak reťazec dôvery 
(chain of trust)

koreňový certifikát – certifikát CA, ktorý si CA podpisuje sama
(dôvera sa musí získať inou cestou – legálnou distribúciou sw, verejne dobre 
prístupným uložením, osobnou návštevou)



certifikačná cesta, overenie certifikátu

certifikát subjektu A a certifikát jeho CA

• CertA [vydávateľ] = CertCA [Predmet]
CertA [authority key ID] = CertCA [subject key ID]

• platnosť   CertA a CertCA , overenie odvolania (CRL)

• použiteľnosť, certifikačná politika

• overenie podpisu    h(CertA) =? ECA(CertA[signature])

pokiaľ nedôverujem certifikátu CA, potrebujem certifikát (EK) CA2, ktorá 
vydala certifikát pre CA -> overím CertCA a CertCA2

reťazovite až po koreňovú (root) CA (podpisuje certifikát sama), možno len 
skontrolovať správnosť výpočtu

ak subjekt nie je v mojej reťazi, nájdem posledný spoločný uzol a overujem 
ho až po CA subjektu



PKIX management

• protokoly CMP, CMC

krížová certifikácia                                     obnovenie kľúča
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Kerberos



Kerberos

• MIT (80-te roky, NSSK)  v.4  v.5

• Internet štandard pre vzdialený prístup, 
autentifikáciu a autorizáciu

• centrálne spravovaný AS (Authentication Server)

• aplikačné servery – služby

• servery na vydávanie lístkov TGS (Ticket Granting
Server) 



Kerberos - komunikácia



Realms

• realms – oblasti prístupu –
organizačná previazanosť 
klientov a serverov

• Kerberos – sprostredkuje 
prístup (kľúče) a dôveru medzi 
klientami rôznych oblastí 
(dôvera v klienta jednej oblasti 
sa prenáša do inej oblasti)



Kerberos v.5

• AES kryptografia

• rôzne možnosti autentifikácie 

• prenos autentifikácie (authentification forwarding)

• prenos utajenia kľúčov (forward secrecy)

• menej výmen kľúčov ako vo v.4



Systém Kerberos V  (AS, TGS, SS)

AS – autentifikačný server

• A⟶ AS :    A, SS, TL, N1 = nonce AA = adresa A
AS⟶ A :  SS, A, Epwd(KATGS, TL, N1, TGS, SS), EASTGS(KATGS, A, AA, TL)

TGT – ticket-granting ticket

TGS – distribúcia žiadostí (lístkov) na služby (ticket-granting server) 

• A⟶ TGS  :   SS, TL, N2, EATGS(A, T1), EASTGS(KATGS, A, AA, TL)

• TGS⟶ A :   A, EATGS(KASS, TL, N2, SS), ESSTGS(KASS, A, AA, TL)
lístok na službu SS pre A

SS – service server 

• A⟶ SS     :    EASS(A, T2, SN), ESSTGS(KASS, A, AA, TL)
SS⟶ A :    EASS(T2, SN)         TL – interval platnosti

SN – sekvenčné číslo žiadosti




