
 

 

 

 

Přílohy  1 

Seznam příloh: 

• Příloha č.1 – PackETH generátor provozu 

• Příloha č.2 – Nemesis generátor provozu 

• Příloha č.3 – hping generátor provozu 

• Příloha č.4 – 3 way handshake 

• Příloha č.5 – Konfigurační soubory - CD 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Přílohy  2 

Příloha č.1                   1/4 

PackETH – generátor provozu 

Záložka „builder“ – nastavení TCP paketu 

 



 

 

 

 

Přílohy  3 

Příloha č.1                   2/4 

PackETH – generátor provozu 

Záložka „builder“ – nastavení UDP paketu 

 



 

 

 

 

Přílohy  4 

Příloha č.1                   3/4 

PackETH – generátor provozu 

Záložka „builder“ – nastavení ICMP paketu 

 



 

 

 

 

Přílohy  5 

Příloha č.1                   4/4 

PackETH – generátor provozu 

Záložka „Gen-b“ 

 

 

Záložka „Gen-b“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Přílohy  6 

Příloha č.2                   1/2 

Nemesis – generátor provozu 

Popis použitých parametrů pro generování ICMP paketů 

 

nemesis icmp –d eth0 –S 10.0.2.15 –D 192.168.1.20 –M 00:40:F4:92:E9:91 –H 

08:00:27:6A:CA:FB –i 8 –c 00 –qE –v 

 

nemesis icmp [-v mód výřečnosti] [-c kód ICMP] [-d ethernetové rozhraní]  

[-D cílová IP adresa] [-F režim fragmentace] [-H zdrojová MAC adresa]  

[-i typ ICMP] [-m maska IP adresy] [-M cílová MAC adresa] [-P soubor užitečné 

zprávy] [-q mód vyslání ICMP paketu] [-S zdrojová IP adresa] 
 

-F režim fragmentace  

• FD (bez fragmentace) 

• FM (více fragmentů) 

 

-q mód vyslání ICMP paketu 

• qE (ICMP echo) 

• qU (ICMP nedostupný) 

• qX (ICMP vypršení času) 

• qR (ICMP přesměrování) 

 

Popis použitých parametrů pro generování TCP paketů 

nemesis tcp –d eth0 –S 10.0.2.15 –D 192.168.1.20 –M 00:40:F4:92:E9:91  

–H 08:00:27:6A:CA:FB -x 1111 -y 666 -s 21 -a 20 -fA -w 4000 –v 

 

nemesis tcp [-v mód výřečnosti] [-a potvrzující číslo] [-d ethernetové rozhraní] 

[-D cílová IP adresa] [-f TCP příznak] [-F režim fragmentace] [-H zdrojová MAC 

adresa] [-I IP ID] [-M cílová MAC adresa] [-P soubor užitečné zprávy]  

[-s sekvenční číslo] [-S zdrojová IP adresa] [-T IP TTL] [-w window size]  

[-x zdrojový port] [-y cílový port] 
 

 

 

 



 

 

 

 

Přílohy  7 

Příloha č.2                   2/2 

Popis použitých parametrů pro generování UDP paketů 

 

nemesis udp -d eth0 -S 0.0.2.15 -D 192.168.1.20 -M 00:40:F4:92:E9:91  

-H 08:00:27:6A:CA:FB -x 5966 -y 53 -v 
 

Nemesis udp [-v mód výřečnosti] [-d ethernetové rozhraní] [-D cílová IP adresa] 

[-F režim fragmentace] [-H zdrojová MAC adresa] [-I IP ID] [-M cílová MAC 

adresa] [-P soubor užitečné zprávy] [-S zdrojová IP adresa] [-T IP TTL] [-x 

zdrojový port] [-y cílový port] 

 

 

Výpis shall souboru „mujshall.sh“ 

#!/bin/bash 

 

p1=1 

 

while [ $p1 -gt 0 ] 

do  

 { 

  nemesis icmp -d eth0 -S 10.0.2.15 -D 192.168.1.20 -M 00:40:F4:92:E9:91  

  -H  08:00:27:6A:CA:FB -i 8 -c 00 -qE -v 

  nemesis tcp -d eth0 -S 10.0.2.15 -D 192.168.1.20 -M 00:40:F4:92:E9:91  

  -H 08:00:27:6A:CA:FB -x 1111 -y 666 -s 21 -a 20 -fA -w 4000 -v 

  nemesis udp -d eth0 -S 10.0.2.15 -D 192.168.1.20 -M 00:40:F4:92:E9:91  

  -H 08:00:27:6A:CA:FB -x 5966 -y 53 –v 

 

  p1=$(($p1-1)) 

 } 

Done 

 

echo shell odeslal pomoci nemesisu pakety a zkoncil 
 

 



 

 

 

 

Přílohy  8 

Příloha č.3                   1/1 

hping – generátor provozu 

Popis použitých parametrů pro generování paketů 

 

hping  -h zobrazení nápovědy 

 -c počet odeslaných paketů 

-i časový rozestup mezi rozesílanými pakety 

-I rozhraní ze kterého se vytvořený paket odešle 

-V mód výřečnosti 

 

Protokol 

-1 ICMP paket 

 -2 UDP paket 

 (TCP paket je v základním nastavení, není pro něj třeba zadávat speciální klíčové slovo) 

 

ICMP 

 -c typ ICMP zprávy 

 -k kód ICMP zprávy 

 

TCP a UDP 

 -s zdrojový port (náhodný) 

 -k neměnit zdrojový port 

-p cílový port 

 -M sekvenční číslo 

 -L potvrzující číslo 

-F příznak FIN 

 -S příznak SYN 

-R příznak RST 

-P příznak PUSH 

-A příznak ACK 

-U příznaku URG 



 

 

 

 

Přílohy  9 

Příloha č.4                   1/1 

3 way handshake 

 


