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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je implementace modulárního systému typu honeypot. Čtenář je 

seznámen s moderními trendy v oblasti systému honeypotů. Dále práce obsahuje teoretický 

popis části ISO/OSI modelu důležité pro implementaci. V další části jsou autorem popsány 

použité nástroje pro testování a implementaci. Poslední část obsahuje popis navržené 

architektury honeypotu a popis implementace. V práci jsou uvedeny ukázky nasazení 

implementovaného řešení. 

Klíčová slova: honeypot, počítačová bezpečnost, malware, Python 

 

Abstract 

Goal of this thesis is implementation of modular honeypot system. Reader will be introduced to 

modern trends in the area of honeypots. Next, the thesis includes theoretical description of the 

parts of ISO/OSI model important for implementation. The last part includes description of the 

proposed architecture of the honeypot and implementation description. In the theses are 

included examples of deployment of implemented solution. 

Keywords:  honeypot, computer security, malware, Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

ARP - Address Resolution Protocol 

BSD - Berkeley Software Distribution 

CRC - Cyclic Redundancy Check 

DNS - Domain Name Systém 

DoS - Denail of Service 

GUI - Graphical User Interface 

GNU - GNU's Not Unix 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

ICMP - Internet Control Message Protocol 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IOS - Internetwork Operating Systém 

IP - Internet Protocol 

ISO/OSI - International Standards Organization / Open Systen Interconnection 

JMP – Jump 

KVM – Kernel Virtual Machine 

LAN - Local Area Network 

MAC - Media Access Control 

OS - Operační Systém 

PC - Personal Computer 

RFC - Request For Comments 

SSH  - Secure Shell 

SW - Software 

TCP - Transmission Control Protocol 

UDP - User Datagram Protocol 

VoIP - Voice over IP 
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Úvod 
 

Bezpečnost osob a majetku je v dnešní době hodně diskutovaným tématem. Podmnožinou této 

oblasti je i kyber-bezpečnost.  Jednou z oblastí kyber-bezpečnosti jsou honeypoty. Koncept 

honeypotu je poměrně mladý. Jedná se o informační systém, jehož účelem je přitahovat 

potencionální útočníky a zaznamenávat jejich činnost. Následná analýza útoků pak umožňuje 

detekci nových způsobů kompromitace systémů útočníkem, nebo nalezení nových druhů 

malware. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a implementací systému typu honeypot. Mezi hlavní 

cíle práce patří seznámit se s moderními trendy v oblasti honeypotů. Dále navržení řešení jádra 

vycházející z těchto trendů. A v poslední řadě implementace navrženého řešení v prostředí 

operačního systému GNU/Linux. 

Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je detailněji vysvětleno co 

to honeypot vlastně je a základní dělení. Pak je u každé skupiny popsáno několik konkrétních 

systémů. Poslední část této kapitoly se zabývá možností detekce honeypotů. 

V druhé kapitole jsou popsány teoretické poznatky důležité pro návrh a implementaci 

honeypotu. Je zde kladen důraz na součásti protokolů, jako jsou například hlavičky a jejich 

obsah, což je důležité pro jejich programové zpracování. 

Ve třetí kapitole se čtenář může dočíst o nástrojích použitých při vývoji honeypotu. Kapitola 

obsahuje popis jak nástrojů použitých pro vývoj systému, tak nástrojů použitých pro testování 

a analýzu. 

V předposlední čtvrté kapitole je popsána architektura a implementace honeypotu. Jsou zde 

popsány knihovny, které program využívá, použité návrhové vzory a architektura programu. 

Dále se zde nachází popis nejdůležitějších tříd. 

Poslední pátá kapitola se zabývá provozem honeypotu. Jsou zde ukázky reakce na základní 

síťové protokoly. Dále jsou demonstrovány reakce implementovaného řešení na síťové skenery 

a ukázka logování honeypotu. 
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1 Honeypot 
 

1.1 Úvod 
 

V této kapitole je popsáno co to vlastně je honeypot. Dále je zde popsáno základní dělení 

honeypotů a popis některých známějších řešení z praxe. Nakonec je v této kapitole nastíněno 

praktické využití  honeypotu v praxi. 

 

1.2 Obecný popis 
 

Honeypot by se dal do češtiny přeložit jako „hrnec medu“. Toto označení je odkazem na lidově 

používanou past na různé škůdce. Princip je jednoduchý: nastraží se například právě zmíněný 

hrnec medu, čímž na sebe přiláká nechtěný hmyz, který jej vycítí jako svou kořist. Ale 

v neprospěch onoho hmyzu se mu med stane osudným. Tento princip je využíván v oblasti 

bezpečnosti informačních technologií, k nalákání škodlivého provozu na síti na námi podstrčený 

systém, na honeypot.  

Princip fungování honeypotu je analogický s popsaným hmyzem. Představme si situaci, kde 

máme počítačovou sít, kde máme jeden server a pět PC. Ale jedno z oněch PC nebude nikým 

využíváno, ale bude se na něm zaznamenávat všechen provoz – všechna komunikace na síti. 

V tomto modelu začne přicházet například požadavek na SSH spojení na naše nikým 

nevyužívané PC. Správce sítě, nebo jiná osoba odpovědná za bezpečnost, toto chování 

zaznamená, a může podniknout patřičná bezpečnostní opatření. V podstatě jakýkoliv provoz na 

našem nepoužívaném PC je podezřelý a říká nám, že se v síti děje něco nestandardního. Ono 

volné PC v tomto modelu vystupuje v roli honeypotu. 

Honeypoty se dělí na dvě základní skupiny. První skupinu jsou high-interaction honeypots – 

honeypoty s vysokou mírou interakce. Nejjednodušším případem je nasazení obyčejného PC se 

standardními službami. Důležité je, aby honeypot nebyl silně zabezpečen – tím by mnoho 

potencionálních útočníků mohl odradit – například neuhodnutelná SSH hesla apod. Na druhou 

stranu by neměl být zabezpečen naivně, protože by to mohlo být potenciálnímu hackerovi 

podezřelé. Důležité je u tohoto druhu honeypotu, mít nějaký logovací mechanizmus, který nám 

umožní analýzu chování útočníka, například na úrovni paketů. Dalším problémem souvisejícím 

s nasazením tohoto druhu honeypotu je ochrana ostatních PC v síti před situací, kdy se útočník 

zmocní našeho honeypotu. Toto je obecně problém, protože útočník může objevit nám neznámá 

zranitelná místa, nebo obejít naše ochrany a využívat honeypotu k nelegálním účelům. Tento 

problém pak může mít i právní dohru. Jako hlavní výhoda honeypotů s vysokou mírou interakce 

je detailní průběh útoku a díky tomu můžeme analyzovat nové, dosud neznámé hrozby. 

Nevýhodou je cena – i při virtualizaci spotřebují hodně systémových prostředků a náročná 

analýza – může zabrat i měsíce a je nutné, aby se jí zabývali experti v této oblasti. 

Druhou skupinou jsou low-interaction honeypots – honeypoty s nízkou mírou interakce. Jedná 

se o programy, nebo služby běžící nad operačním systémem. Může se jednat o programy 

simulující jen konkrétní služby – typicky SSH, nebo celé sítě virtuálních PC – honeynet. 
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V případě honeynetu se vymezí rozsah adres v lokální síti, který bude sloužit pro naše virtuální 

systémy, nebo se přidělí volné adresy v síti s produkčními PC. Virtuální honeypoty pak simulují 

nějaké typické služby, které by mohl útočník očekávat jako například poštovní server, HTTP 

server atd. Hlavní výhodou virtuálních honeypotů je, že jich můžeme simulovat stovky až tisíce 

na jednom systému. Další z výhod je snadnější analýza útoků, protože jsou k tomuto účelu 

navrženy. Také nehrozí, že by se útočník zmocnil virtuálního systému, i když je to technicky 

možné. Nevýhodou pak je, že honeypot umí pouze to, co si nasimuluje, a proto není možné 

provádět takovou analýzu útoku, jako u high-interaction honeypotů. 

 

1.3 Honeypoty s vysokou mírou interakce 
 

V této části jsou popsány některé známé řešení high-interaction honeypotů. Zmíněny jsou zde 

jen některá vybraná řešení, reálných možností je mnohem více. 

 

1.3.1 Virtuální stroj 
 

Virtuální stroj je software, který plně emuluje x86 počítač a umožňuje běh jednoho a více 

operačních systému v tomto emulátoru nezávisle na sobě. Virtuální stroj sdílí systémové 

prostředky s hostujícím systémem (hostující systém je např. PC, na kterém se spustí 

virtualizační sw). Známé virtuální stroje jsou například produkty firmy WMware – architektura 

je vidět na obrázku 1, VirtualBox firmy Oracle nebo KVM (Kernel Virtual Machine) na OS 

linuxového typu. 

 

 

Obrázek 1 Architektura WMware [1] 
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Nasazení honeypotu pak vypadá následovně: 

 Instalace systému ve virtuálním prostředí – např. Windows nebo Linux libovolné verze 

 Nastavení monitorovacího software – např. Wireshark, TCPDUMP nebo Sebek 

 Vhodné nastavení firewallu pro odchozí provoz tak, aby nebyli poznamenáni ostatní 

uživatelé Internetu 

 

 

1.3.2 User Mode Linux 
 

UML – User Mode Linux je port Linuxového kernelu na vlastní rozhraní systémových volání. 

Toto umožňuje spustit systém Linux jako nový proces v již běžícím systému Linuxového typu. 

Z této vlastnosti plyne jedna z nevýhod tohoto řešení – a to, že lze vytvořit pouze honeypoty 

Linuxu a nikoli např. produktů firmy Microsoft a dalších operačních systémů různých výrobců. 

Zajímavou vlastností UML je COW (Copy On Write) souborový systém. To znamená, že 

kořenový souborový systém je neměnný a všechny změny se zapisují do odděleného souboru. 

Toto jednak usnadňuje administraci, kdy můžeme využít jeden souborový systém pro více 

instancí, ale hlavně snadnější analýzu potencionálního útoku. Pro monitorování se využívají 

logy systému a monitorovací nástroje zmíněné v minulé kapitole. 

Ukázka spuštění UML: 

host% chmod 755 ./linux-2.6.24-rc7 

host% ./linux-2.6.24-rc7 ubda=FedoraCore5-x86-root_fs mem=128M 

 

 

1.3.3 Argos 
 

Nový druh virtuálního high-interaction honeypotu byl vyvinut výzkumníky na Vrije Universiteit 

Amsterdam, Nizozemsko. Nástroj je schopen automatické detekce zero-day útoků – to znamená 

útoků, na které ještě neexistuje žádný patch. Využívá techniku nazvanou dynamic taint analysis 

(volně přeloženo jako dynamická analýza znečištění) pro monitorování honeypotu. Jako první 

krok všechna data přijata skrz síť, jsou označena. Použití označených dat je sledováno v paměti, 

a jakmile jsou takto označená data použita, aby ovlivnila execution flow (například skrz JMP 

instrukci), Argos toto detekuje a vygeneruje otisk paměti útoku [1]. 

Jak si můžeme všimnout, tento přístup se poněkud liší od klasických honeypotů zmíněných 

v předchozích kapitolách. Místo toho, aby jen naslouchal provozu, tak detailně monitoruje 

a snaží se detekovat přesný okamžik, ve kterém útočník kompromituje honeypot. 

Ukázka útoku [1] 

 Nejprve je detekován útok  
 

[ARGOS] Attack detected, code <JMP> 

[ARGOS] Log generated <argos.csi.1155364418 
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 Podle výpisu stavu paměti pak můžeme uhodnout, o jaký exploit se jedná – v této 

ukázce je to  RPC DCOM exploit (označen Microsoftem jako MS03-039) 

$ hexdump -C argos.csi.1155364418 

 

00000620 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

* 

000006c0 90 90 90 90 eb 19 5e 31 c9 81 e9 89 ff ff ff 81 

000006d0 36 80 bf 32 94 81 ee fc ff ff ff e2 f2 eb 05 e8 

000006e0 e2 ff ff ff 03 53 06 1f 74 57 75 95 80 bf bb 92 

000006f0 7f 89 5a 1a ce b1 de 7c e1 be 32 94 09 f9 3a 6b 

00000700 b6 d7 9f 4d 85 71 da c6 81 bf 32 1d c6 b3 5a f8 

00000710 ec bf 32 fc b3 8d 1c f0 e8 c8 41 a6 df eb cd c2 

00000720 88 36 74 90 7f 89 5a e6 7e 0c 24 7c ad be 32 94 

 

 

1.4 Honeypoty s nízkou mírou interakce 
 

V této kapitole jsou popsány některé vybrané low-interaction honeypoty. Honeypotů tohoto 

druhu je skutečně mnoho, ať už honeypoty simulující pouze jednotlivé služby, až po honeypoty 

simulující celý virtuální systém. Zřetel je dán na systémy svou funkčností a možnosti nastavení 

korespondující s tématem této práce. 

 

 

1.4.1 LaBrea 
 

Tento virtuální honeypot se proslavil tím, že přišel s konceptem tarpit (volně přeloženo jako 

dehtová jáma). Tento koncept se vyznačuje tím, že se pokouší zpomalit útočníky, nebo 

spammery takovým způsobem, že příchozí TCP spojení dělá velice pomalými, téměř bez 

možnosti progresu. Využívá přitom různých možností protokolu TCP, ale v dnešní době tarpit 

na sofistikovanější viry nefunguje. Ale na jednodušší ano, a proto tento koncept lze využít 

k jejich zpomalení. 

LaBrea funguje tak, že po připojení do sítě si zabere všechny nevyužité adresy a pak na nich 

odpovídá na příchozí spojení. Tohoto je docíleno tak, že tento honeypot poslouchá všechny 

ARP požadavky na lokální síti. Pokud na některý ARP požadavek nikdo neodpoví, pak LaBrea 

odpoví se svou MAC adresou. V tomto momentě všechen provoz na dané adrese je směřován na 

tento honeypot. 

 

Ukázka spuštění LaBrea [1] 

 

$ sudo labrea -v -i eth0 -sz -d -n 192.168.1.128/25 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 User specified capture subnet / mask: \ 

 192.168.1.128/25 



   

8 

 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 LaBrea will attempt to capture unused IPs. 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Full internal BPF filter: arp or (ip and 

ether \ 

 dst host 00:00:0F:FF:FF:FF) 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 LaBrea will log to syslog 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Logging will be verbose. 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Initiated on interface: eth0 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Host system IP addr: 192.168.1.6, MAC addr: \ 

 00:1a:3c:be:78:2c 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 ...Processing configuration file 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 ... End of configuration file processing 

 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Network number: 192.168.1.128 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Netmask: 255.255.255.128 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Number of addresses LaBrea will watch for 

ARPs: 127 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Range: 192.168.1.128 - 192.168.1.255 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Throttle size set to WIN 10 

Sun Feb 26 17:49:20 2006 Rate (-r) set to 3 

 

        

 

 

1.4.2 Kippo 
 

Kippo, jak je uvedeno na stránkách projektu, je honeypot s nízkou mírou interakce. Tento 

honeypot  simuluje SSH službu, za účelem logování brute-force útoků. Ještě důležitější je, že 

Kippo simuluje celou interakci útočníka v příkazové řádce, v shellu. Toto nám umožní 

podrobnější analýzu nových, potencionálně neznámých útoků [3]. Primárně je určen pro OS 

Linux, ale měl by fungovat i na ostatních systémech podporujících jazyk Python. 

Hlavní fukce 

 Falešný souborový systém s možností přidávat nebo odebírat soubory. 

 Možnost podstrčit útočníkovi falešný obsah, jako například soubor /etc/passwd. Pouze 

minimální obsah souborů je zahrnut. 

 Session logy jsou uloženy v UML (viz. Kapitola 3.3.2) kompatibilním formátu, za 

účelem snadného přehrání útoku s originálním časováním. 

 Ukládají se všechny stažené soubory k pozdějšímu zkoumání. 

 Napsán v jazyce Python. 

 Útočník by neměl mít přístup k systému, i když toto není zaručeno. Honeypot je, 

například, zranitelný některými DoS útoky. 

 V základním nastavení běží na portu 2222, a proto nevyžaduje root oprávnění. 

V případě provozu na portu 22 se doporučuje využít přesměrování, aby se nemusel 

Kippo spouštět s právy root.  
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1.4.3 HoneyD 
 

HoneyD je Framework přiřazení tisícům internetových adres s virtuálními honeypoty 

a korespondujícími síťovými službami. Obvykle se HoneyD konfiguruje, aby pracoval 

s nealokovanými IP adresami na existující síti. Ke každé IP adrese můžeme přesně říci, jak se 

bude námi simulovaný počítač chovat. Například můžeme simulovat virtuální webový server, 

který bude zvenčí vypadat, že běží na OS linuxového typu na portu 80. Dále můžeme vytvořit 

další virtuální honeypot na další IP adrese, se síťovým zásobníkem, který bude zvenčí vypadat 

jako Windows s běžícími službami na všech TCP portech. To nám umožňuje zachytávat první 

TCP payloady  červů, nebo pokusů o skenování našeho honeypotu. HoneyD je schopen 

simulovat několik tisíc honeypotů na jediném PC, nebo vytvořit routované topologie až 

o stovkách sítí obsahujících až tisíce hostů [1]. 

 

 

Obrázek 2 HoneyD nasazení [1] 

Hlavní funkce 

 Simulace až tisíců virtuálních honeypotů najednou – schéma nasazení můžeme vidět na 

obrázku 2. 

 Konfigurace libovolných služeb každému systému skrze konfigurační soubor. 

 Simulace OS na úrovni TCP/IP zásobníku. 

 Konfigurace libovolných routovacích topologií. 

 Virtualizace subsystému – lze spouštět reálné UNIX aplikace pod virtuálním jmenným 

prostorem honeypotu. Například Web server, FTP apod. 

 

 

Architektura HoneyD je znázorněna na obrázku 3. Můžeme si všimnout, že každá služba se 

spouští v novém procesu. Toto chování může mít velký dopad na výkon při použití mnoha 

různých služeb, a je třeba počítat s většími paměťovými nároky. 
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Obrázek 3 HoneyD diagram[1] 

Jak již bylo zmíněno, HoneyD využívá ke své konfiguraci konfigurační soubor s přesným 

popisem chování jednotlivých systémů. Možnosti konfigurace jsou velice rozsáhlé, podrobný 

popis je například v manuálových stránkách honeypotu. Uvedeme zde malou ukázku 

konfigurace HoneyD převzatou z [1]. 

 

Ukázka konfigurace 

 
create routerone 

set routerone personality "Cisco 7206 running IOS 11.1(24)" 

set routerone default tcp action reset 

add routerone tcp port 23 "scripts/router-telnet.pl" 

 

create netbsd 

set netbsd personality "NetBSD 1.5.2 running on a Commodore Amiga 

(68040 processor)" 

set netbsd default tcp action reset 

add netbsd tcp port 22 proxy \$ipsrc:22 

add netbsd tcp port 80 "scripts/web.sh" 

 

bind 10.1.0.1 routerone 

bind 10.1.0.134 netbsd 
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Jak můžeme vidět, tak jsou zde vytvořeny 2 systémy. První je router se systémem IOS 11.1 

s otevřeným portem 23, na kterém běží telnet a IP adresou 10.1.0.1. Druhý systém je NetBSD 

ve verzi 1.5.2 s otevřeným portem 80, na kterém běží simulovaný webserver a portem 22, který 

je proxy. Proměnná $ipsrc:22 pak značí, že jakýkoliv provoz z portu 22 se pošle zpět na port 22. 

Toto je taková zábavná utilita ke zmatení nezkušeného útočníka. 

 

1.5 Detekce honeypotů 
 

Přestože honeypoty jsou cenným zdrojem informací o sledované síti, není tato situace úplně 

růžová. V této části jsou popsány možnosti detekce toho, že provozovaný systém je Honeypot. 

Jsou zde uvedeny ukázky toho, jaké má potencionální útočník možnosti detekce námi 

provozovaného systému. 

 

1.5.1 Detekce low-interaction honeypotů 
 

Jak bylo již uvedeno, honeypoty s nízkou interakcí simulují jen vybrané části systému. Takže 

první indicií může být, že daný systém nelze prolomit, nebo že nepodporuje složitější služby. 

Na tomto typu honeypotů se může stát, že při konfiguraci se nám povede umístit na jeden 

systém Windows web server a Linux FTP server a podobně. 

Z principu fungování virtuálního honeypotu je jasné, že sdílí systémové prostředky s hostujícím 

systémem. Takže se v tomto případě nabízí možnost, porovnat odezvu před zatížením a po 

zatížení. Výsledek takového testu je vidět na obrázku 4. Je jasně vidět že výsledek bez zátěže 

a se zátěží se značně liší. Podobného principu se dá využít i v případě, kdy je více honeypotů na 

jednom systému, a při zatížení jednoho se změní odezva ostatních. 
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Obrázek 4 HoneyD ping před a po zatížení [1] 

 

1.5.2 Detekce high-interaction honeypotů 
 

Detekce honeypotů s vysokou mírou interakce je poněkud složitější. V první řadě je třeba zjistit, 

zda je přítomen nějaký logovací mechanizmus, nebo software. Například pro demonstraci 

uvedeme Sebek, který byl zmíněný u tohoto druhu honeypotů. Existuje technika, kdy se sledují 

systémová volání a přepsáním systémového volání read() Sebek i vypnout. Tato situace je 

pouze demonstrativní, protože toto chování bylo v novější verzi opraveno. Dále jsou různé 

techniky detekce virtuálního stroje a jeho charakteristického způsobu logování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 

 

2 Teoretický rozbor 
 

2.1 Úvod 
 

V této části jsou popsány principy technologie a protokoly přímo se týkající implementace 

modulárního systému typu honeypot. 

 

2.2 ISO/OSI model 
 

Na počátku budování sítí byly sítě jednotlivých výrobců většinou navzájem nekompatibilní. 

Proto se objevila snaha o vytvoření jednotného standartu pro komunikaci v počítačových sítích, 

který by umožnil instalaci různého hardware a zajistil spolehlivou a bezchybnou komunikaci. 

Na takovém standartu pracovala řada odborníku a standardizačních organizací. Takovou 

organizací je i ISO (International standard organization/mezinárodní organizace pro 

normalizaci). 

ISO je mezinárodní nevládní organizace založená v roce 1947, sdružuje národní standardizační 

instituce (např. ANSI, DIN atd.). Pokrývá širokou škálu technických problémů mj. globální 

standardy pro komunikace a výměnu informací. Tato organizace založila v roce 1977 vlastní 

výbor pod názvem OSI (Open system interconnection) a o dva roky později byl vytvořen – 

referenční model pro propojování otevřených systémů – RM OSI. I když tento model byl 

původně určen pro komunikaci v rozlehlých sítích typu WAN, je jej možné použít i pro lokální 

sítě. Referenční model OSI je tvořen sedmi vrstvami a specifikuje protokoly na jednotlivých 

vrstvách a spolupráci mezi nimi.  

 

 

 
Obrázek 5 ISO/OSI model [18] 
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Aplikační vrstva – je to sedmá nejvyšší vrstva architektury. Vrstva tvoří rozhraní k vlastnímu 

programu a je představována např. aplikacemi FTP, Telnet, SMTP, SNMP, …(na této vrstvě 

pracuje Gateway). 

 

Prezentační vrstva – tato vrstva převádí formát dat do univerzální podoby přístupné pro celou 

síť. Zajišťuje např. způsoby kódování, komprimace, kryptografie a po přenosu zajišťuje zpětný 

převod (dává jim význam – smysl). 

 

Relační vrstva – úkolem této vrstvy je navázání relací mezi koncovými stanicemi. Zajišťuje tedy 

práva, hesla, omezení, …  

 

Transportní vrstva – zajišťuje vlastní přenos dat. Přijímá data z relační vrstvy, rozkládá je na 

pakety (nejmenší ucelená jednotka přenášených dat) a přenese paket při každém přístupu na 

síťovou vrstvu. Zabezpečuje, aby se celá zpráva dostala k příjemci správně. Zajišťuje tedy 

i opakování zprávy v případě chyby a její opětovné sestavení po přenosu.  

 

Síťová vrstva – zajišťuje adresování a směrování dat v síti od zdroje k cíli přes několik 

mezilehlých prvků. Přenosová cesta se buď dynamicky mění při průchodu paketů jednotlivými 

prvky sítě (datagramová služba – nespojově), nebo se na začátku spojení nejprve vytvoří 

virtuální cesta (spojově orientovaná cesta) – na této vrstvě pracuje Router. 

 

Linková vrstva – úkolem vrstvy je zajistit bezchybný přenos dat mezi přímo propojenými 

(sousedními) stanicemi. Vytváří rámce (frames), které obsahují mimo vlastních přenášených 

informací i údaje pro adresování a zabezpečení proti chybám přenosu a údaj pro rozpoznání 

začátku rámce. Přidá tedy (v sítích TCP/IP, Ethernet) před paket preamble (synchronizační 

pole, 7B), příznak začátku rámce (1B), adresu cílovou (6B), adresu zdrojovou (6B), délku 

paketu (2B). Potom následuje vlastní paket a za ním kontrolní součet (CRC – cyclic redundanci 

check) – na této vrstvě pracuje Bridge, switch . 

 

Fyzická vrstva – umožňuje přenos jednotlivých bitů komunikačním kanálem bez ohledu na 

jejich význam. Ve fyzické vrstvě jde o definici fyzických signálů používaných na reprezentaci log 

1 a log 0. Vrstva předepisuje i vlastnosti přenosového média, charakteristiky signálu, rychlost 

přenosu, tvary konektorů, … (na této vrstvě pracuje Repeater, hub). (Model ISO/OSI, 2015 

s. 1-2.) 

 

 

2.3 Ethernet 
 

Ethernet, z větší části standardizovaný jako IEEE 802.3 je název souhrnů technologií pro lokální 

počítačové sítě - LAN. Sítě Ethernet realizují fyzickou a linkovou vrstvu referenčního modelu 

ISO/OSI. Používají se optické kabely, kroucená dvoulinka, dříve koaxiální kabely.  

V dnešní době je Ethernet převládající technologií LAN sítí. 

Datová struktura v Ethernetu se nazývá rámec. Tuto strukturu můžeme vidět na obrázku č. 6. 
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Obrázek 6 Ethernet rámec [5] 

První pole Preamble není pro nás až tak zajímavé. Slouží k rozpoznání začátku rámce. Má sedm 

bajtů a poslední bajt je oddělovač, který značí začátek rámce. Jak je vidět z obrázku, tak 

důležitou součástí rámce je zdrojová a cílová MAC adresa. Jedná se o adresu 2. vrstvy ISO/OSI 

modelu a má délku 48 bitů. Určuje adresu rozhraní a oficiálně by měla být pro každé zařízení 

celosvětově unikátní. Pro tuto práci je důležité zmínit, že protokol ARP vytváří vazby mezi IP 

a MAC adresou a na základě této informaci jsou data směrována po síti. Dalším důležitým 

údajem je pole ethertype. Toto je velice důležitý údaj při dalším zpracování dat, protože určuje 

protokol vyšší vrstvy. 

Ukázka pár čísel pole ethertype 

Číslo Protokol 

0x0800 Internet Protocol version 4 (IPv4) 

0x0806 Address Resolution Protocol (ARP) 

0x0842 Wake-on-LAN[3] 

0x22F0 Audio Video Transport Protocol as defined in IEEE Std 1722-2011 

0x22F3 IETF TRILL Protocol 

0x6003 DECnet Phase IV 

0x8035 Reverse Address Resolution Protocol 

0x809B AppleTalk (Ethertalk) 

0x80F3 AppleTalk Address Resolution Protocol (AARP) 

0x8100 
VLAN-tagged frame (IEEE 802.1Q) & Shortest Path Bridging IEEE 
802.1aq 

0x8137 IPX 

0x8138 IPX 

0x8204 QNX Qnet 

0x86DD Internet Protocol Version 6 (IPv6) 

0x8808 Ethernet flow control 

0x8809 Slow Protocols (IEEE 802.3) 

0x8819 CobraNet 

0x8847 MPLS unicast 

0x8848 MPLS multicast 
Tabulka 1 ethertype 
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Dále v rámci následují data obsahující paket protokolu vyšší vrstvy, který také má svou 

hlavičku. Poslední částí hlavičky rámce je FCS, což je 32bitový kontrolní CRC součet. Pokud 

není správně nastavený, potom systém takový paket zahodí jako poškozený. Toto je důležitá 

vlastnost, je nutné dbát správného nastavení při programové tvorbě rámců. 

Na tomto místě je důležité zmínit, že výše uvedené informace platí pro Ethernet typu 802.3, 

který má rychlost přenosu 10 MB a více.  

 

 

2.4 IP 
 

IP – internet protokol je jedním ze základních protokolů internetu. Pracuje na síťové vrstvě 

modelu ISO/OSI. Tento protokol poskytuje datagramovou službu celé rodině protokolů TCP/IP. 

IP nijak nezaručuje přenos dat, tyto mechanizmy můžou zaručovat protokoly vyšších vrstev.  

Jednotlivá síťová rozhraní rozlišuje pomocí IP adresy. V aktuálně nejpoužívanější verzi IPv4 

má adresa délku 32 bitů. V dnešní době, kdy už je vyčerpán rozsah adres protokolu IPv4, se 

pozvolna přechází na protokol IP verze 6. V této verzi má adresa délku 128 bitů, a proto je méně 

pravděpodobné, že by se mohl rozsah adres v blízké budoucnosti vyčerpat. Tato diplomová 

práce je zaměřena na práci s protokolem IPv4, proto bude v další části textu protokol IPv6 

a jeho odlišnosti vynechán. 

Na obrázku 7 můžeme vidět strukturu IP datagramu ve verzi 4. 

 

 

Obrázek 7 IP datagram [6] 

 

V tabulce č. 2 můžeme vidět popis jednotlivých atributů IPv4 protokolu. 
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Version 4 bity verze IP protokolu 

IHL  4 bity délka hlavičky  

TOS  8 bitů priorita datagramu 

Total Length 16 bitů celková délka datagramu, včetně hlavičky  

Identification 16 bitů číslo identifikující fragment 

Flags 3 bity příznaky pro fragmentaci 

Fragment Offset 13 bitů pozice fragmentu 

TTL  8 bitů při každém přečtení dekrementováno, prevence smyček 

Protocol 16 bitů Protokol vyšší vrstvy viz další text 

Header Checksum 16 bitů kontrolní součet hlavičky 

Source IP Address 32 bitů zdrojová IP adresa 

Destination    

IP Address 

32 bitů cílová IP adresa 

IP Options proměnná 

délka 

pole určené pro debuging 

Padding proměnná 

délka 

nuly doplněny tak, aby bylo dosaženo zarovnání na 32 bitů 

Tabulka 2 pole IP datagramu 

 

Jak můžeme vidět v tabulce, tak při zpracování paketu protokol vyšší vrstvy je určen polem 

protocol. Jedná se o obdobný mechanizmus jako u rámců Ethernetu. Také je zde potřeba dbát na 

správné nastavení kontrolního součtu, protože koncový systém při špatné hodnotě paket zahodí. 

 

2.5 UDP 
 

User Datagram Protocol – UDP je protokol čtvrté vrstvy modelu ISO/OSI. U protokolu UDP 

platí, že je bezstavový. Neposkytuje proto žádné záruky doručení datagramů do cíle. Také ani 

negarantuje pořadí, ve kterém pakety dorazí do cíle, nebo vícenásobné doručení. Z tohoto 

plynou výhody tohoto protokolu. Je vhodný v systémech, které pracují stylem otázka odpověď 

jako například DNS. Dále tam, kde není problém, když se nějaký datagram ztratí, ale je kladen 

důraz na odezvu. Takovými příklady jsou internetové hry, nebo VoIP. 

Jak už vyplynulo z popisu protokolu UDP, jedná se o velice jednoduchý protokol. Proto je jeho 

hlavička ve stejném stylu, jak můžeme vidět na obrázku 8. 
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Obrázek 8 UDP hlavička [7] 

 

Jak je vidět na obrázku, tak UDP obsahuje jen číslo cílového a zdrojového portu. Pak už jen 

informační pole – celkovou délku, kontrolní součet a samozřejmě data. Číslo portu je určeno 

k rozlišení aplikace, která pracuje s konkrétním datagramem. Je to dáno tím, že IP adresa určuje 

cílovou stanici. Na této stanici se pak jednotlivé aplikace rozlišují číslem portu. 

 

 

2.6 TCP 
 

Transmission Control Protocol, TCP je protokol čtvrté vrstvy modelu ISO/OSI. Jedná se 

o stavový protokol, vytváří se spojení mezi dvěma stanicemi, které spolu chtějí komunikovat. 

TCP garantuje doručení paketu do cíle. Také zaručuje garanci doručování ve správném pořadí. 

Protože je TCP spojově orientovaný, musí být mezi stanicemi navázáno spojení před samotným 

odesíláním dat. Toto se označuje jako three-way handshake (česky trojcestné potřesení rukou). 

Jako toto navazování spojení vypadá, můžeme vidět na obrázku č. 9. 
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Obrázek 9 thre-way handshake [8] 

 

 

Nejdříve iniciátor spojení vyšle paket s příznakem SYN. Při potvrzení spojení naslouchající 

službou je iniciátorovi spojení paket s příznakem SYN-ACK. Iniciátor následně potvrdí 

paketem s příznakem ACK. V tomto momentě je spojení navázáno a může začít samotný přenos 

dat. Při tomto navazování spojení si ještě stanice vyměňují informace o fragmentaci, 

sekvenčním číslu a podobně.  

 

Ukončení spojení, nebo stavy jako slow start se řídí určitými pravidly, která zde nejsou 

popsána, protože to není cílem tohoto textu. Na obrázku č. 10 můžeme vidět hlavičku protokolu 

TCP. 
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Obrázek 10 TCP hlavička [9] 

 

Význam jednotlivých položek 

 Source port – zdrojový port aplikace 

 Destination port – cílový port aplikace 

 Sequence Number  – sekvenční číslo  

 Acknowledgement Number – má význam pouze, když je nastaven kontrolní bit ACK 

 Data Offset – indikuje začátek dat 

 Reserved – toto šesti bitové pole je rezervované a mělo by vždy být nulové 

 Control Bits – příznaky zajišťující handshake  a podobné procesy 

 Window – množství dat v oktetech, které je potvrzováno najednou 

 Checksum – kontrolní součet 

 Urgent Pointer – platný pouze v případě nastavení příznaku URG 

 Options – volitelné parametry TCP, například indikace maximální velikosti segmentu, 

kterou je přijímající strana schopna zpracovat a podobně 

 Padding – množství nulových bitů doplňujících hlavičku tak, aby byla beze zbytku 

dělitelná 32 

 

Jak jsme si mohli všimnout, tak protokol TCP má oproti protokolu UDP mnohem více možností 

různých nastavení. Používá se proto všude tam, kde jednoduchost protokolu UDP nesplňuje 

požadavky kladené vývojáři aplikací.  

Avšak tyto výhody protokolu TCP lze také zneužít. Například, při vytvoření spojení si cílový 

systém pro spojení dopředu alokuje prostředky. Této vlastnosti pak potencionální útočník může 

zneužít k různým formám DoS (denail of service) útoků. Na druhou stranu, lze vlastností 
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protokolu TCP využít i jako obranu a vytvořit věci jako tarpit u honeypotu LaBrea zmíněném 

v kapitoke 3.4.1. 

 

 

2.7 ICMP 
 

Internet Control Message Protocol – ICMP je protokol třetí vrstvy modelu ISO/OSI. Je 

používán OS počítači v síti k odesílání chybových zpráv. Nebývá přímo používán síťovými 

aplikacemi přímo, výjimku tvoří nástroj ping. 

Jak vypadá hlavička ICMP paketu můžeme vidět na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 ICMP hlavička [10] 

Jak je vidět na obrázku, tak první je pole type. Seznam typů a jejich popis najdeme v tabulce 3, 

jsou vybrány jen ty, se kterými se setkáme nejčastěji. Pole code je pak taky jako type číslo 

a jedná se o konkrétní specifikaci. Například, u Destination Unrechable 2 reprezentuje 

nedostupného hosta a tak dále. 

8 Echo Request Požadavek na odpověď 

0 Echo Reply Odpověď na request 

3 Destination Unreachable Nedostupnost cíle 

5 Redirect Přesměrování – pokud vede do cíle lepší cesta než přes 

výchozí bránu 

11 Time Exceeded Vypršel časový limit – například pokud příznak TTL 

dosáhne 0 a paket nebyl doručen 

Tabulka 3 ICMP typy 

 

2.8 ARP 
 

Address Resolution Protocol – ARP je protokol pohybující se na pomezí druhé a třetí vrstvy 

IOS/OSI modelu.  V literatuře většinou bývá označován za protokol třetí vrstvy. Je tomu tak 

proto, že využívá jak adresy druhé, tak adresy třetí vrstvy ISO/OSI modelu. 

Protokol ARP je definován pro IPv4, jeho obdoba pro IPv6 se nazývá NDP. Jeho účelem je 

přiřazení konkrétní MAC adresy k IP adrese datagramu na lokální síti. V praxi je toto řešení 
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nejpoužívanější, avšak existuje ještě variace jako RARP – reverzní ARP – přiřazení IP adresy 

k MAC adrese. 

Princip fungování je jednoduchý. Představme si jednoduchou topologii, kde máme směrovač 

připojený jedním rozhraním k internetu a druhým k PC. V momentě, kdy přijde na router paket 

s cílovou adresou PC v naší topologii, potřebuje znát MAC adresu, na kterou paket pošle. 

Nejdříve se router podívá do své ARP tabulky, kterou má uloženu v paměti a pokud tam 

nenajde odpovídající záznam, přichází na řadu protokol ARP. Vyšle ARP-request na 

broadcastovou adresu druhé vrstvy, tj. FF:FF:FF:FF:FF:FF. To znamená, že všechny zařízení 

nacházející se na stejné LAN dostanou tento požadavek. Pokud zařízení má IP adresu 

obsaženou v ARP-request paketu, pak odpoví ARP-reply paketem se svou MAC adresou. 

Router v naší jednoduché topologii pak pošle paket s cílovou MAC adresou, kterou obdržel 

v ARP-reply paketu. Tento princip je demonstrován na obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12 ARP [11] 
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3 Použité nástroje 
 

3.1 Úvod 
 

V této kapitole jsou popsány nástroje, programy a softwarové vybavení využité při testování 

a implementaci zadání této diplomové práce. 

 

3.2 Python 
 

Nejdůležitější části implementace je volba vhodného programovacího jazyka. Tato volba byla 

ponechána na autorovi této diplomové práce. Autor si zvolil jazyk Python ve verzi 2.7. Oficiální 

logo tohoto programovacího jazyka je znázorněno na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13 Python oficiální logo [12] 

 

Jazyk Python byl zvolen z toho důvodu, že je kladen důraz na modularitu výsledného programu. 

Ve srovnání s jazykem, jako je například C, je rozšiřování programů napsaných v Pythonu 

mnohem jednodušší. Uvedeme si zde pár výhod: 

 Na první pohled čitelnější syntaxe 

 Python má oproti C Garbage Collector, takže odpadají problémy s alokací paměti 

 Python má implementovány wrappery C knihoven, takže kritické části programu jsou 

na srovnatelné výkonové úrovni 

 Python není kompilovaný, proto není potřeba při změně prostředí, např. 32/64bit, nebo 

změnách zdrojového kódu, překompilovat program 

 

 

3.3 Wireshark 
 

Wireshark je síťový analyzér protokolů a paketový sniffer. Funguje na většině hlavních OS, 

jako jsou Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X a Windows. Mezi 

nejčastější použití patří analýza síťových protokolů, vývoj software nebo komunikačních 
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protokolů a studium síťové komunikace. Umí pracovat i v promiskuitním režimu a zachytávat 

tak veškerou komunikaci na připojeném médiu. 

 

3.4 Nmap 
 

Nmap – network mapper je open source utilita ke skenování sítě a bezpečnostní audity. Nmap 

využívá surových IP paketů ke zjištění, kteří hosté jsou připojeni k síti, jaké služby mají 

spuštěné, včetně názvu aplikace a verze, jakou verzi OS má skenovaný host a mnoho dalšího. Je 

dostupný pro většinu OS a má klasické rozhraní z příkazové řádky i GUI.  

 

3.5 Ping 
 

Ping – Packet InterNet Groper, je program který umožňuje ověřit funkčnost spojení mezi dvěma 

síťovými rozhraními. Funguje na sítích využívajících služeb protokolu TCP/IP. Ping využívá 

protokolu ICMP. 

Představme si modelovou situaci, kde chceme otestovat dostupnost hosta B z hosta A. Program 

ping na hostu A vyšle paket s příznakem ICMP echo request. Pokud host B paket přijme, 

odpoví paketem s příznakem ICMP echo reply a pošle ho zpět hostu A. V tomto případě je host 

B dostupný. V jakémkoliv jiném případě je host B nedostupný. 

 

3.6 Eclipse 
 

Eclipse je open source vývojová platforma určená k programování nejen v jazyce Java. Podpora 

dalších jazyků je řešená pomocí pluginů. Pro vývoj honeypotu, což je cílem této práce, bylo 

využíváno vývojového prostředí Eclipse s pluginem PyDev.  Pro jazyk jakým je Python sice 

není nutné vývojové prostředí, ale kontrola syntaxe a hlavě rychlý náhled do dokumentace 

konkrétní metody usnadňuje a zrychluje vývoj programu. 

 

3.7 Linux 
 

Linux je označení pro operační systém založený na linuxovém jádru. Je licencován pod GNU 

GPLv2 a podobně. Je distribuován formou distribucí. Linux jako takový je pouze jádro, 

distribuce je potom ono jádro plus všechny další programy nutné k běžnému používání PC. 

V této diplomové práci byly použity distribuce GUBUNTU, KUBUNT a KALI Linux. Všechny 

tyto distribuce vycházejí z distribuce Debian. 
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3.8 VirtualBox 
 

VirtualBox je x86 a AMD64/INTEL64 virtualizační nástroj. Je vydáván pod open source licencí 

GNU GPLv2 ve verzi OSE a v binární podobě ve verzi PUEL. VirtualBox běží na většině 

moderních OS. Aktuálně patří firmě Oracle, která ho odkoupila v roce 2009 od firmy Sun 

Microsystems, která jej v té době vlastnila. 
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4 Implementace 
 

4.1 Úvod 
 

V této části je popsána implementace virtuálního systému typu honeypot, což je hlavním cílem 

této diplomové práce. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty systému a použité knihovny. 

 

4.2 Použité knihovny 
 

Všechny zde uvedené knihovny jsou důležitou součástí programu.   

 

4.2.1 Pcapy 
 

Pcapy je wrapper C knihovny libpcap pro programovací jazyk Python. Na Linuxových 

systémech vycházejících z Ubuntu můžeme tuto knihovnu nainstalovat následovně: 

sudo apt-get install python-pcapy 

 

 

Hlavní výhody pcapy 

 

 Pracuje s Pythonovskými vlákny 

 Pracuje jak v UNIXU s knihovnou libpcap, tak ve Windows s WinPcap 

 Poskytuje jednoduché objektově orientované API 

 

Požadavky  

 

 Python verze 2.1.3 a novější 

 C++ kompilátor, například GCC G++ 2.95  

 Knihovna libpcap 0.7.2 a novější 

 Aktuální vydání pcapy 
 

Pcap – Packet Capture Library poskytuje rozhraní vyšší úrovně pro systém zachytávání paketů. 

Všechny pakety na síti, i ty s cílem pro jiné hosty, jsou zachytitelné tímto mechanismem. 

Podporuje také zachytávání paketů do souborů a čtení paketů z takovýchto souborů [13]. 

 

Podle toho jaké chceme zachytit pakety, můžeme aplikovat i různé filtry, které jsou dobře 

popsány v manuálových stránkách programu. Vhodným používáním filtrů se zvýší výkon naší 

aplikace, protože se nebude muset zabývat nezajímavým provozem. 
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4.2.2 Dumbnet 
 

Knihovna libdumbnet je známá jako libdnet v jiných distribucích, ale byla v Debianu 

přejmenovaná na počest starší DECnet knihovny [14]. 

Dumbnet poskytuje zjednodušené, přenositelné rozhraní k několika nízko úrovňovým síťovým 

úkolům, zahrnujícím manipulaci s IP adresami, ARP-cache jádra, vyhledávání v routovací 

tabulce, přístup k síťovému firewallu, manipulace s rozhraními a surové posílání IP paketů 

a Ethernetových rámců. Knihovna je navržena tak, aby doplňovala funkcionalitu poskytovanou 

pcap [15]. Na Linuxových systémech vycházejících z Ubuntu můžeme tuto knihovnu 

nainstalovat následovně: 

sudo apt-get install python-dumbnet 

 

4.2.3 DPKT 
 

DPKT je modul pro jazyk Python pro jednoduché vytváření nebo parsování paketů pro základní 

TCP/IP protokoly. Je licencována pod BSD 3-Clause Licencí, jako upstream projekt. Na 

Linuxových systémech vycházejících z Ubuntu můžeme tuto knihovnu nainstalovat následovně: 

sudo apt-get install python-dpkt 

 

Bohužel má tato knihovna velice špatnou dokumentaci, prakticky žádnou, jen pár ukázek na 

webu. To ale nebrání jejímu používání, autorovi tohoto textu se nejvíce osvědčilo si vyhledat 

informace ve zdrojových kódech projektu na webové stránce projektu - 

https://github.com/kbandla/dpkt.  

 

4.2.4 NetAddr 
 

NetAddr je knihovna sloužící k manipulaci se síťovými adresami. Na Linuxových systémech 

vycházejících z Ubuntu můžeme tuto knihovnu nainstalovat následovně: 

sudo apt-get install python-netaddr 

 

 

4.3 Návrhový vzor singleton 
 

Tento návrhový vzor se využívá v případech, kdy potřebujeme v celém programu pouze jednu 

instanci třídy a bude figurovat jako globální přístupový bod. Při použití tohoto návrhového 

vzoru je důležité dát si pozor na synchronizaci vláken. Implementací v programovacím jazyce 

python je několik možností. V této práci je využito té vlastnosti jazyka, při které se každý 
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modul nahrává pouze jednou. Ukázkovou implementaci v Pythonu můžeme vidět níže. Je nutné 

poznamenat, že tento kód musí být v samostatném modulu, tedy v samostatném souboru. 

 

class Foo(object): 

     pass 

 

some_global_variable = Foo() 

 

 

4.4 Stručný popis programu 
 

4.4.1 Cíle implementace 
 

Před popisem detailních funkcí programu je zde nejprve stručně popsáno, jak je celý systém 

honeypotu navržen, aby čtenář měl představu o myšlenkových pochodech autora. 

Jak si mohl čtenář přečíst ve třetí kapitole tohoto textu, honeypoty se dělí na dva základní 

druhy. Cílem této práce bylo navrhnout virtuální honeypot, tedy systém ze skupiny honeypotů 

s nízkou mírou interakce, protože se jedná o simulované prostředí.  

 

4.4.2 Popis implementace 
 

Základem autorem implementovaného systému je sniffer. Sniffer poslouchá na síťovém 

rozhraní počítače, na kterém běží.  Naslouchá všem paketům, které dané rozhraní vidí, tedy i 

těm které nejsou určeny pro hosta na kterém honeypot běží. Toto je označováno jako 

promiskuitní mód. Protože zachycených paketů v promiskuitním módu je opravdu mnoho, je na 

provoz zachycený honeypotem aplikován filtr. Filtruje na základě nastavených IP adres 

honeypotů a broadcastový provoz druhé vrstvy, kvůli protokolům jako je například ARP. Toto 

zachytávání provozu a filtrování je realizováno promocí knihovny pcapy, která je popsaná 

v kapitole 6.2.1. Celý tento úsek kódu běží v samostatném vlákně. Ještě je nutné dodat, že 

zachytávání paketů je řízeno událostmi. 

Dále se musí se zachyceným provozem rozhodnout co dál. Toto je řešeno přepínacím 

mechanizmem, který také pracuje ve vlastním vlákně, a to proto, aby zachytávání paketů nebylo 

blokováno jejich zpracováním. Toto je řešeno frontou, která je pro vlákna bezpečná, a do které 

sniffer vkládá veškerý provoz. Jedná se v podstatě o návrhový vzor producent konzument, jak 

můžeme vidět na obrázku 14. 

 



   

29 

 

 

Obrázek 14 producent konzument [16] 

Na tomto místě je důležité zmínit, že celý systém pracuje na druhé vrstvě modelu ISO/OSI. 

Nejdříve se parsuje hlavička Ethernetu.  Následně, podle protokolu, který je součástí Ethernetí 

hlavičky, se rozhoduje co dále. Detailnější informace o hlavičce jsou v kapitole 4.3 a ukázky 

čísel v tabulce 1 v téže kapitole. Pokud se jedná o protokol ARP, je paket předán ARP vláknu. 

Pokud se jedná o protokol IP ve verzi 4, pak se na základě MAC adresy cíle pošle jednomu 

z vláken realizující konkrétní honeypot. 

Nyní si popíšeme ARP. Tento protokol byl podrobněji popsán v kapitole 4.8. Pro náš honeypot 

je důležité, že pokud přijde požadavek na nějakou IP adresu, tak se využívá právě tento protokol 

ke zjištění, zda se na síti daný host nachází. Jsme v této situaci: ARP běží, stejně jako předchozí 

zmíněné moduly v samostatném vlákně, a přijímá do své vlastní fronty pouze Ethernet pakety 

typu ARP. Toto vlákno zná nakonfigurované IP a MAC adresy našich virtuálních systému. 

Takže nejdříve parsuje ARP-request a jestliže je dotazovaná IP adresa jednoho z provozovaných 

systémů, pak vygeneruje ARP-reply paket a odešle ho odesílacímu vláknu. Také zapíše záznam 

do logu a to tak, že odešle informace o požadavku a odpovědi logovacímu vláknu. Pokud ARP 

požadavek není na IP adresu, kterou má nakonfigurovánu jeden z našich systémů, pak se paket 

zahodí a nic se neloguje. 

Nyní si stručně popíšeme funkci vláken samotných honeypotů. Každý honeypot běží ve 

vlastním vlákně a má vlastní frontu k přijímání paketů. Pakety jsou do těchto front odesílány 

dispatcherem na základě MAC adresy, který pakety přijal od snifferu a víme, že se jedná 

o protokol IPv4. V tomto momentě si honeypot parsuje IP hlavičku. Na základě čísla protokolu 

se rozhodne co s paketem dále. Pro více informací o IP a číslech protokolů může čtenář 

nahlédnout do kapitoly 4.4. Pokud má nadefinováno nějaké chování, například odpověď na 

ping, pak nastaví příslušné hodnoty a odešle paket odesílacímu vláknu a zapíše záznam do logu. 
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I zde je synchronizace řešena na způsob návrhového vzoru producent konzument, jak můžeme 

vidět na obrázku 14. 

Poslední dvě důležité komponenty jsou odesílací a logovací vlákno. Obě tyto komponenty jsou 

pro všechny ostatní společné, a proto jsou realizovány jako návrhový vzor singleton. Realizace 

tohoto návrhového vzoru je popsána v kapitole 6.3. Každá běží ve vlastním vlákně a každá má 

přijímající frontu, ze které čte přijatá data. U odesílacího vlákna se pak odesílá Ethernetový 

paket pomocí knihovny dumbnet. U logovacího vlákna se k záznamu přidá časový otisk a zapíše 

se do souboru na disku. 

Popsali jsme si obecně celý princip fungovaní implementovaného virtuálního systému typu 

honeypot. Jak jsme se mohli dočíst, tak v systému běží spousta vláken současně a synchronizace 

je řešena synchronizovanými frontami. Fronta je u všech vláken nastavena jako blokující. To 

má za následek, že například, pokud nepřichází žádný provoz na náš honeypot, tak všechna 

vlákna jsou v blokujícím stavu. Toto řešení je velice efektivní, protože se jedná o vnitřně 

implementované nízkoúrovňové zámky a procesor proto nevykonává žádné prázdné instrukce. 

Dalším možným řešením by bylo používat fronty v neblokujícím stavu, kde by se 

v nekonečném cyklu provádělo čtení z fronty, což by mělo stejný vliv na funkcionalitu, protože 

je synchronizovaná, ale prováděly by se prázdné instrukce procesoru, což by mělo negativní 

dopad na výkon. 

 

 

4.5 Architektura 
 

Nyní si popíšeme tok dat, tak jak je zobrazen na obrázku 15. Třída Sniffer předává přijaté 

filtrované pakety třídě Dispatcher. Ta na základě protokolu a MAC adresy odešle paket buď 

konkrétnímu honeypotu, nebo ARP modulu. ARP modul přijatý paket buď zahodí, anebo odešle 

modifikovaný paket třídě Sender. V tomto případě odešle záznam i třídě Log. Třída honeypot 

přijatý paket buďto zahodí, anebo zpracuje a odešle třídě Sender. V případě odeslání třídě 

Sender se odešle i záznam třídě Log. Třída Log zapisuje přijaté zprávy do souboru. Třída 

Sender odesílá přijatá data na druhé vrstvě síťového rozhraní definovaného uživatelem. 
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Obrázek 15 data flow honeypotu 

 

4.6 Popis tříd programu 
 

V této části jsou popsány nejdůležitější části programu. Nejsou zde popsány například struktury 

pro předávání dat, parsování souborů a podobně, protože u těch je na první pohled patrná 

funkcionalita. 

4.6.1 Main 
 

Jedná se o hlavní třídu programu, ve které se celý program spouští. Program má jeden argument 

a tím je rozhraní, na kterém má běžet. Obsahuje několik funkcí, které si zde popíšeme. 

 

 getIPandMACLists(self, hpDat) – tato funkce vrací 2 objekty typu list. Prvním 

je list IP adres z konfiguračního souboru, druhým je list MAC adres. Argumentem je 

objekt typu HpotData. 
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 loadAndVerify(self)- kontrola uživatelského vstupu, zda je na zadaném rozhraní 

možné naslouchat. Dále nastavení globálních hodnot jako je IP a MAC adresa hosta, 

a vytvoření ARP záznamu z těchto hodnot. 

 generateFilter(self, ipList – argumentem je zde pole IP adres honeypotů. 

Funkce vygeneruje filtr pro sniffovací knihovnu pcapy. Ukázka takového filtru pro tři 

honeypoty: 

 
ether dst FF:FF:FF:FF:FF:FF or dst 192.168.1.233 or dst 

192.168.1.244 or dst 192.168.1.222 

 

Jak vidíme, tak zachytává Ethernetové broadcasty a pakety s cílovou IP adresou našich 

honeypotů. 

 updateIPTables(rules) – toto je globální funkce a je přístupná i vně třídy Main, 

ale nachází se ve stejném souboru. Slouží k správnému nastavení IIPTABELS. 

 

Třída Main běží v hlavním vlákně, a proto spouští všechna ostatní vlákna. Má ještě jednu úlohu. 

Poslouchá uživatelský vstup a v případě přerušení ukončí celý proces.  

 

 
while True: 

    try: 

        sleep(1000) 

    except KeyboardInterrupt: 

        raise Exception("kill all threads") 

 

Jedná se o workaround, protože vlákno je blokováno pomocí sleep() a čeká na přerušení 

uživatelem. V případě přerušení se vyvolá skript, který smaže vytvořená pravidla pro 

IPTABLES a zabije celý proces, jak je vidět na ukázce níže: 

 
if __name__ == '__main__': 

    m = None 

    try: 

        m = Main() 

    except : 

        updateIPTables(globIPtab) 

        os.popen("sudo kill -9 " + str(pid)) 

        raise 

 

 

 

4.6.2 Sniffer 
 

Třída Sniffer se stará o příjem paketů v promiskuitním módu pomocí knihovny pcapy. Běží 

v samostatném vlákně. Má pět argumentů: 

__init__(self, queueR, arpQ, ipList, macList, filterP) 

Popíšeme si zde jednotlivé argumenty. QueuerR je fronta pro třídu dispatcher, do které sniffer 

posílá data. ArpQ je fronta pro ARP požadavky, kterou používá třída Dispatcher. IpList 

a macList jsou seznamy adres pro naše honeypoty. FilterP je filtr, vygenerovaný ve třídě Main. 
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Tato třída využívá řízení událostmi. To se provádí tak, že se jako argument přidá callback 

funkce, která se zavolá při přijmutí paketu. Jedinou podmínko takovéto funkce je, že musí mít 

dva argumenty. Na ukázce níže je funkce recivedPackets callback funkcí a ve funkci sniff se 

spouští naslouchání. 

def recivedPackets(self, hdr, data):  

    self.queue.put(data)           

 

def sniff(self): 

    self.pc.loop(self.packet_limit, self.recivedPackets) 

 

 

4.6.3 Dispatcher 
 

Třída Dispatcher se stará o třídění paketů jednotlivým honeypotům nebo ARP vláknu. Funguje 

jako jakýsi přepínač, protože provádí rozhodnutí na základě MAC adresy. Běží v samostatném 

vláknu a data přijímá do fronty od Třídy Sniffer. Má čtyři argumenty: 

__init__(self, hpotsQ, arpQ, ipList, macList) 

HpotsQ jsou jednotlivé fronty honeypotů, arpQ je fronta pro ARP a ipList a macList jsou adresy 

honeypotů. 

 

4.6.4 ARP 
 

Tato třída zpracovává a odpovídá na ARP požadavky. Běží v samostatném vlákně a data přijímá 

z fronty. Má tři argumenty: 

__init__(self, ipList, macList, arpQ) 

IpList a macList jsou seznamy adres honeypotů a arpQ je fronta, ze které přijímá pakety. Nyní 

si popíšeme nejdůležitější funkce této třídy: 

 builReply(self, destMac, destIp, ip, mac) – tato funkce slouží pro 

sestavení odpovědi pro ARP-request. Jak je patrné z argumentů, tak se vytváří nový 

paket se stejnými údaji, jako jsou argumenty funkce. 

  updateArpCache(self) – tato funkce slouží k nastavení ARP tabulky hostujícího 

počítače. 

 proccessPacket(self, packet) – tato funkce slouží k přijímání paketů. Pokud 

hledaná IP adresa není ze seznamu honeypotů, pak se zahodí. Pokud se jedná 

o ARP-reply, tak se vytvoří záznam v globální ARP tabulce společné všem 

honeypotům. 

 ArpRequest(destIp, ip, mac) – tato funkce slouží pro sestavení ARP-request 

paketu. Je vně třídy ARP, ale je ve stejném souboru a je tedy globálně dostupná. To je 

z toho důvodu, že pokud není pro danou IP adresu záznam v globální ARP tabulce, pak 

si konkrétní honeypot musí vyslat vlastní ARP požadavek. 
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4.6.5 Honeypot 
 

Tato třída reprezentuje konkrétní honeypot. Každý běží ve vlastním vlákně a všechny jsou 

uloženy v listu v třídě Main. Má 2 argumenty: 

__init__(self, queue, data) 

Prvním argumentem queue je fronta, do které honeypot přijímá data z třídy Dispatcher. Druhým 

je objekt data. Jedná se o strukturu, ve které jsou uloženy všechny potřebné informace pro běh 

honeypotu, jako je IP a MAC adresa, seznamy otevřených portů různých protokolů a podobně. 

Nyní si popíšeme funkce, které tato třída obsahuje: 

 

 initData(self, data) – tato funkce nastaví vnitřní atributy honeypotu ze struktury 

data, která je jediným argumentem. 

 parsePacket(self, eth) – tato funkce se stará o zpracování přijatých paketů. 

Atribut eth je objekt typu dpkt.ethernet.Ethernet(), tedy objekt z knihovny dpkt, která je 

popsaná v kapitole 6.2.3. Zároveň třída dispatcher zajišťuje, že se jedná o protokol 

IPv4. Z toho vyplývá následné zpracování paketu. Pparsuje se číslo protokolu z IP 

hlavičky a na základě toho je s paketem nakládáno. Operace typické pro jednotlivé 

protokoly vyšších vrstev jsou definovány v konfiguračním souboru. 

 getMACfromARPtable(self, ip) – tato funkce má jeden argument a tím je IP 

adresa, pro kterou se vyhledává ARP záznam. Funkce pak vrací MAC adresu 

v textovém formátu. Nejdříve se testuje, jestli daná IP adresa je na stejné podsíti jako 

náš honeypot. Pokud ne, tak je vrácen ARP záznam výchozí brány. Pokud je na stejné 

podsíti, ale neexistuje ARP-záznam, pak se vyšle ARP-request. ARP požadavky jsou 

vyslány maximálně tři v rozmezí jedné sekundy mezi sebou. Jestli do této doby nepřijde 

odpověď, pak se vrátí chybový kód a paket se zahodí.  

 sendEthFrame(self, eth, ipPacket, destIP) – odesílání rámců na druhé 

vrstvě ISO/OSI modelu. Argumenty jsou eth – příchozí rámec, na který odpovídáme, 

ipPacket – data ve formě paketu třetí vrstvy a destIP jako cílová IP adresa. Před 

odesláním jsou nastaveny TTL, zdrojová a cílová adresa a checksum IP protokolu 

a nová cílová MAC adresa rámce pomocí funkce getMACfromARPtable. Odesílání je 

řešeno posláním do fronty třídy Sender. 

 TCPdefault(self, ipPacket, destIP) – tato třída se stará o pakety protokolu 

TCP čtvrté vrstvy ISO/OSI. Argumenty jsou paket třetí vrstvy a cílová IP adresa 

v textovém formátu. Je zde definováno výchozí chování pro protokol TCP na základě 

konfiguračního souboru. 

 

4.6.6 Log 
 

Tato třída se stará o zápis informací o provozu honeypotu do Logu. Běží v samostatném vlákně 

a je typu singleton, protože je společná pro všechny honeypoty a pro vlákno, ve kterém běží 
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zpracování ARP protokolu. Před zápisem konkrétního zápisu se k záznamu přidá ještě časový 

otisk. Ukázka zápisu jedné položky ICMP protokolu: 

[2015-071012:08:13.009278ICMPECHOREPLY#dstIP:192.168.1.104;srcIP:192.168.1.233 

 

4.6.7 Sender 
 

Tato třída se stará o odesílání rámců na druhé vrstvě modelu ISO/OSI. Běží v samostatném 

vlákně a je implementována podle návrhového vzoru singleton. A to proto, že je všem vláknům 

generujícím provoz společná. Odesílá na rozhraní definované uživatelem. K odesílání rámců se 

zde využívá knihovna dumbnet. Odesílání probíhá tak, že se čte z přijímající fronty, do které 

producenti, kteří chtějí posílat, posílají rámce, a Sender je odešle na rozhraní. Pokud je fronta 

prázdná, pak je v blokujícím režimu. 

 

4.6.8 HelpFunctions 
 

Helpfunctions není ve skutečnosti třída, ale pouze soubor obsahující různé pomocné funkce, 

které mohou používat ostatní třídy. Popis jednotlivých funkcí: 

 ethernetAddr(addr) – převede MAC adresu v binárním formátu na formát typu 

string v zápise XX:XX:XX:XX:XX:XX 

 getHwAddr(ifname) – vrací MAC adresu rozhraní, které je jediným argumentem 

 getIPaddr(ifname) – vrací IP adresu rozhraní, které je jediným argumentem 

 ipTableScriptGenerator(ipList) – na základě seznamu IP adres honeypotů, 

který je jediným argumentem, vygeneruje seznam pravidel pro IPTABLES. Toto je 

důležité z důvodu nastavení firewallu na hostovacím systému. Správným nastavením se 

zajistí, že se nebudou zahazovat paket cílené na náš honeypot. Funkce vrací list 

pravidel, kde je jedna položka jedno pravidlo. Uvedeme si zde ukázku nastavení pro 

dva honeypoty:  

 
iptables -D INPUT -d 192.168.1.233 -j ACCEPT 

iptables -D INPUT -d 192.168.1.244 -j ACCEPT 

iptables -D INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

 

Protože je honeypot spouštěn s právy root, není s nastavením problém. Pravidla se 

vytvářejí před spuštěním jednotlivých honeypotů ve třídě Main. 

 ipTableScriptGeneratorDelete(ipList) – tato funkce je analogická s funkcí 

ipTableScriptGenerator. Jediným rozdílem je, že při ukončení programu slouží ke 

smazání již vytvořených pravidel. Uvedeme zde ukázku smazání jednoho pravidla 

z ukázky výše: 
 

iptables -A INPUT -d 192.168.1.233 -j ACCEPT 
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4.7 Konfigurační soubor 
 

Základem celého systému je konfigurace uložená v textové podobě v konfiguračním souboru. 

Nejdříve si zde uvedeme ukázku a potom bude detailněji popsán formát: 

gw 192.168.1.1/24 

 

honeypot 

#komentář – Ahoj svete 

ip 192.168.1.233 

mac 14:fe:b5:ed:0e:33 

icmp on 

tcp default block 

 

honeypot 

ip 192.168.1.244 

mac 14:fe:b5:ed:0e:22 

icmp on 

tcp default close 

udp service 54 

 

ip 192.168.1.222 

mac 14:fe:b5:ed:0e:44 

icmp on 

tcp default open 80 333 

udp service 53 

 

Jak můžeme vidět, formát je následující. Každý záznam začíná na novém řádku. Prázdné řádky 

a řádky začínající # se vynechávají, takže symbol # lze využít pro komentáře. Všechny 

argumenty jsou odděleny mezerami. Popíšeme si zde jednotlivé položky a jejich formát: 

 gw 192.168.1.1/24 – jedná se o výchozí bránu. Na základě tohoto údaje se určuje jednak 

podsíť, a to z masky a poté, pokud hledaná IP adresa není na dané podsíti, pak odešle na 

danou IP adresu. Adresa nemusí být nutně výchozí brána dané sítě, klidně se může 

jednat například o proxy server a podobně. Formát je x.x.x.x/x, jak je vidět na ukázce. 

 honeypot – konfigurace každého nového systému začíná tímto symbolem na novém 

řádku. 

 ip – ip adresa systému. 

 mac – mac adresa. 

 icmp – když je nastaveno on, pak systém odpovídá na ping. Když nechceme odpovídat, 

nastavíme off. 

 tcp default – nastavení výchozího chování pro tcp protokol. V případě block nijak na 

tcp spojení neodpovídá. V případě close odesílá na příchozí spojení paket s příznakem 

RST. V případě možnosti open následovanou seznamem portů oddělených mezerou 

bude odpovídat na daných portech paketem s příznakem SYN-ACK a naváže tak 

spojení. 

 tcp service, udp service – toto slouží pro nastavení naprogramovaných služeb na 

jednotlivých systémech. Za klíčovým slovem service následuje seznam portů, na 

kterých máme nadefinovány služby pro konkrétní honeypot. 
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4.8 Přidávání služeb 
 

Jedním z požadavků pro modularitu byla možnost přidávání služeb. Tyto služby běží buď na 

protokolu UDP nebo TCP. Přidání služeb je v aktuální implementaci možné jen na protokolu 

UDP, podpora pro protokol TCP není definována, a to z důvodu složitosti jeho specifikace, kde 

RFC definující tento protokol má 85 stran [17]. Ale potencionální budoucí uživatelé tohoto 

honeypotu můžou tuto funkcionalitu přidat. 

Přidání služby budeme demonstrovat na ukázce implementace jednoduchého DNS serveru. 

Přidání služby probíhá ve 2 krocích. Těmi jsou: 

1. Přidání záznamu do konfiguračního souboru – jak bylo definováno v předchozí 

kapitole, tak pro přidání například DNS musí konfigurace konkrétního honeypotu 

obsahovat záznam udp service 53, čímž mu sdělíme, že na udp portu 53 běží nějaká 

služba, jinak by honeypot neodpovídal. 

2. Ve třídě Honeypot, ve funkci parsePacket, v části k tomu určené, která je zvýrazněna 

komentářem definovat chování, které od služby očekáváme. 

Popíšeme si krok 2 na konkrétním příkladu DNS serveru. Nejprve si najdeme část, do které 

vložíme náš kód, která je viditelně označená komentářem. Poté si UDP paket zpracujeme podle 

svých představ a přidáme zápis do logu. Ukázku této operace vidíme na ukázce níže. 

if self.udpServices is not None: 

  if str(ipPacket.udp.dport) in self.udpServices:                   

    #HERE COMES YOUR UDP SERVICE-------------------------------------- 

    #first chect if it is good port - like if ipPacket.udp.dport == 53 

    # and then insert your code--------------------------------------- 

                     

      if ipPacket.udp.dport == 53: 

        dns = dpkt.dns.DNS(ipPacket.udp.data) 

        if DNS.dnsResponse(ipPacket): 

          self.log.put("UDP-DNS#" +"dstIP:" + destIP + ";srcIP:"  

          + self.ip + ";sPort:" + str(ipPacket.udp.dport)  

          + ";dPort:" + str(ipPacket.udp.sport) ) 

         

      self.sendEthFrame(eth, ipPacket, destIP) 

 

Ukázku implementace jednoduché služby DNS můžeme vidět v příloze A. 
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5 Provoz honeypotu 
 

5.1 Úvod 
 

V této části si ukážeme provoz implementovaného honeypotu a jeho chování pod vlivem 

různých aplikací. Konfigurační soubor byl použit stejný, jako je ukázkový v kapitole 6.7, tedy 

3 systémy s různou konfigurací. K analýze chování byl použit síťový analyzátor Wireshark 

popsaný v kapitole 5.3. Ke generování provozu byly použity 2 virtuální stroje, nasazené ve 

virtualizačním prostředí programu Virtualbox. 

 

5.2 ARP 
 

Asi nejdůležitější součástí samotného honeypotu je, aby dokázal odpovídat na síťový provoz. 

Toho je zde docíleno vysíláním a odpovídání na ARP požadavky. Ukázka vyslání požadavku 

programu ping je vidět na obrázku 16. 

 

Obrázek 16 ARP provoz 

Jak je vidět, tak stroj s adresou 192.168.1.106 nezná adresu honeypotu 192.168.1.244, a proto 

vyšle APR-request. Honeypot mu odpoví a následně stroj odešle paket protokolu ICMP. Potom 

vyšle honeypot ARP-request, protože nezná cílovou MAC adresu stroje, který vyslal požadavek 

pingu. Stroj honeypotu odpoví a ten pošle odpověď na ping. Na obrázku je vidět více ARP 

provozu. To je dáno tím, že honeypot je provozován na systému s WIFI rozhraním, 

a bezdrátový router také vysílá ARP požadavky, na které honeypot odpovídá. 

 

5.3 ICMP 
 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit dostupnost cílového systému je program ping, který 

využívá zprávy echo-request a ech-reply protokolu ICMP. Na obrázku 17 můžeme vidět ping na 

všechny nakonfigurované systémy. 
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Obrázek 17 ICMP provoz 

 

5.4 Nmap 
 

Nmap je síťový skener. Nabízí mnoho nastavení, ukážeme si zde výstupy ze SYN skenování, 

které je jedním z nejpoužívanějších, protože není časově náročné, a proto se hodí ke skenování 

rozsáhlých sítí. Pro demonstraci se skenuje pouze port 80 TCP protokolu. 

Na obrázku 18 vidíme, že skenovaný honeypot je programem detekován, stejně jako port 80, 

který je skenerem označen jako open. Na obrázku 19 vidíme, jak detekce otevřenosti portu 

vypadala na úrovni paketů. Pro větší přehlednost doplníme, že konfigurace honeypotu týkající 

se protokolu TCP vypadala následovně – tcp default open 80 333. 

 

Obrázek 18 Nmap výstup 

 

 

Obrázek 19 syn-ack 

Další možností nastavení protokolu TCP u implementovaného honeypotu je, že se skenovaný 

port bude tvářit jako blocked, tedy že není otevřený, ale ani není filtrován firewallem. Toto je 

výchozí chování většiny OS, kdy se na SYN paket odpoví RST paketem. Jak honeypot 

odpovídá v tomto případě, vidíme na obrázku 20. Výstup programu Nmap vypadá stejně jako na 

obrázku 18, ale s tím rozdílem, že port 80 je označen jako blocked. Konfigurace v honeypotu je 

tcp default block. 
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Obrázek 20 rst 

Poslední možností, jak reagovat na SYN pakety, je neodpovídat vůbec. V tomto případě je ve 

výstupu programu Nmap uvedeno filtered, jak vidíme na obrázku 21. Jedná se o modelovou 

situaci, kde je provoz filtrován firewallem. Konfigurace našeho honeypotu pro toto chování pak 

vypadá následovně – tcp default block. 

 

 

Obrázek 21 Nmap filtered 

 

5.5 DNS 
 

Jak bylo uvedeno v části implementace, tak byl implementován jednoduchý DNS server jako 

ukázková služba. Ukážeme si zde, jak takový provoz na našem honeypotu vypadá. Nejprve bylo 

nutné upravit soubor /etc/resolv.conf a nastavit jako DNS server jeden z našich virtuálních 

honeypotů, v tomto ukázkovém případě honeypot s IP adresou 192.168.1.222.  

Výsledný provoz můžeme vidět na obrázku 22. Pro demonstrační účely byly do simulovaného 

DNS vloženy jednoduché záznamy. 

 

Obrázek 22 dns provoz 

Na obrázku 23 ještě můžeme vidět generování DNS provozu a jak skutečně daný host pracuje 

s přijatou DNS odpovědí. 

 

Obrázek 23 ping dns 
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Závěr 
 

Tato diplomová práce podala čtenáři ucelené informace o možnostech systému typu honeypot, 

jejich dělení a možností nasazení v praxi. 

Autor si k implementaci zvolil programovací jazyk Python. Zvolil si ho z toho důvodu, že byl 

kladen důraz na modularitu výsledného systému. Tento jazyk je dobře čitelný a programy lehce 

rozšiřitelné, takže nepochybně splňuje požadavek modularity. Také umožňuje provádět operace 

na nižších úrovních operačního systému. Jeho velkou nevýhodou je praktická nemožnost 

debuggování a, bohužel, špatná dokumentace některých knihoven. 

Samotný implementovaný systém by se asi dal nejlépe připodobnit známému honeypotu 

HoneD. Ve srovnání se samotnou funkcionalitou se autorem implementovaný systém s HoneyD 

prakticky nedá srovnat, ať už z pohledu výkonu, nebo možností nastavení. V základních 

operacích sice podávají podobné výsledky, ale při reálném nasazení, kdy se od honeypotu 

požaduje určitá komplexnost, vede HoneyD na plné čáře. Na druhou stranu pokud se jedná 

o modularitu, tak jednoduchá architektura autorem implementovaného systému a zvolený jazyk 

umožňuje rozšiřovat systém dle libosti, kdežto HoneyD je třeba si důkladně nastudovat před 

jakoukoliv úpravou. Při srovnání s HoneyD by se mohl udělat závěr, že přestože se jedná 

o systémy s podobným zaměřením, jsou nesrovnatelné. Také je důležité zmínit, že HoneyD byl 

implementován světově uznávanými experty v oboru. 

Samotná implementace dala autorovi zkušenosti při práci se síťovými protokoly na té nejnižší 

vrstvě a poznatky o jejich detailním fungování. Dále pak informace o počítačové bezpečnosti, 

které se určitě budou hodit při pozdější praxi. 
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Příloha A – implementace DNS služby 

import dpkt 

import dumbnet 

 

records = {"www.aaa.cz":"1.2.3.4", "www.bbb.cz":"4.3.2.1"} 

 

 

def dnsResponse(ipPacket): 

    ''' 

    modify ipPacket with appropriate DNS data. 

    Warrning - don not dereference ipPacket object 

    @ipPacket - dpkt.ip object of UDP type 

     

    @return True if dns data in IP are set, False otherwise 

    ''' 

    dns = dpkt.dns.DNS(ipPacket.udp.data) 

    if dns.qr != dpkt.dns.DNS_Q: 

        return False 

    if dns.opcode != dpkt.dns.DNS_QUERY: 

        return False 

    if len(dns.qd) != 1: 

        return False 

    if len(dns.an) != 0: 

        return False 

    if len(dns.ns) != 0: 

        return False 

    if dns.qd[0].cls != dpkt.dns.DNS_IN: 

        return False 

    if dns.qd[0].type != dpkt.dns.DNS_A: 

        return False 

    # transform DNS query into response 

    dns.op = dpkt.dns.DNS_RA 

    dns.rcode = dpkt.dns.DNS_RCODE_NOERR 

    dns.qr = dpkt.dns.DNS_R  

     

    # construct answer RR 

    arr = dpkt.dns.DNS.RR() 

    arr.cls = dpkt.dns.DNS_IN 

    arr.type = dpkt.dns.DNS_A 

    arr.name = dns.qd[0].name 

    if arr.name in records: 

        arr.ip = dumbnet.ip_aton(records[arr.name]) 

    else: 

        arr.ip = dumbnet.ip_aton('5.5.5.5') 

     

    dns.an.append(arr) 

    #calc new 

    ipPacket.udp.sum = 0 

    ipPacket.udp.sport, ipPacket.udp.dport = ipPacket.udp.dport, 

ipPacket.udp.sport 

    ipPacket.udp.data = dns 

    #data has changed, so must be set new because of checksum 

    ipPacket.udp.ulen = len(ipPacket.udp) 

     

    return True 
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Příloha B – CD se zdrojovými kódy 

Přiložené CD obsahuje zdrojové kódy implementovaného systému včetně souboru README, 

ve kterém je popsáno jak program spustit. Dále CD obsahuje celý text diplomové práce ve 

formátu PDF. 

 


