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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá způsoby detekce síťového provozu, zejména pak 

detekce pravděpodobného provozu sítí peer-to-peer, a to na základě jejího chování. 

K tomu účelu je využíván protokol NetFlow, který slouží pro zachytávání datových 

toků na síťových zařízeních a následné odesílání na kolektor pro další zpracování. 

Cílem práce pak bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která by na základě 

získaných datových toků a analýzy chování P2P sítí určila, zda se může jednat o P2P 

síťový provoz či nikoli. V neposlední řadě pak práce obsahuje také detailní popis 

jednotlivých sítí a rozbory jejich chování.  

Klíčová slova 

P2P sítě, detekce P2P, NetFlow, Bittorrent, analýza chování síťového provozu 

Abstract 

This thesis is concerned with the methods of network traffic detection especially 

on the likely peer-to-peer network traffic detection based on their behavior. For that 

purpose was used the NetFlow protocol which was designed for network data flows 

capturing on network devices (such as routers) and after that export the captured flows 

to a NetFlow collector for further processing. The basic aim was to design and 

implement an application which will be able to analyze the type of the traffic based on 

captured data flows and to decide if there was any P2P network traffic or not. There are 

also described details and behavior of each P2P network in the thesis.  
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1.  Úvod 

Tématem této diplomové práce je detekce Peer-to-Peer (zkráceně P2P) provozu, a 

to zejména na základě analýzy chování Peer-to-Peer protokolu v běžném síťovém 

provozu. Detekcí takového chování P2P protokolu v síťovém provozu se v tomto 

případě myslí sběr datových toků pomocí protokolu NetFlow. Cílem této diplomové 

práce bylo pak vytvořit robustní aplikaci, která na základě získaných a vytříděných dat 

z protokolu NetFlow, tato data zanalyzuje a určí pravděpodobný výskyt provozu P2P 

protokolu.  

Obsahem práce je rovněž detailní rozbor nejznámějších druhů protokolů peer-to-

peer, dále pak funkce a možnosti protokolu NetFlow, rovněž jsou zde také detailně 

popsány různé možnosti detekce typu provozu v síti - tedy nejen P2P. 

Práce je však zaměřena zejména na provoz současných P2P sítí a jejich detekci se 

záznamem všech účastníků. Na základě těchto požadavků by měla být také navržena 

aplikace vyhodnocující charakteristiky NetFlow záznamů. 
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2. Protokol P2P obecně 

Hlavní výsada internetu je jednoznačně spojena s výměnou informací a dat všeho 

druhu. Na jednu stranu uživatelé pomocí internetu mají snahu sdílet osobní data, jako 

například fotografie, videa, články, osobní tvorbu. Na druhou stranu mi jistě všichni dají 

za pravdu, že běžnou praxí na internetu je sdílení dat podléhajících autorskému zákonu, 

jako například filmy, hudba, hry či nejrůznější aplikace (soudit však samotnou povahu 

sdílení dat na internetu není tématem této práce).  

K výměně dat nejdříve sloužila běžná forma připojení klient-server (Obr. 1), a to 

například pomocí protokolu FTP. To mělo však jednu nevýhodu – uživatel potřeboval 

znát jejich umístění – tedy IP adresu, případně další přístupové údaje k tomuto serveru 

(či složce). Ano, mohly vzniknout určité seznamy FTP serverů, ale také by bylo 

zapotřebí je neustále manuálně aktualizovat a spravovat, což pro současného 

pohodlného člověka nepřicházelo v úvahu. Bylo jasné, že je potřeba vymyslet něco, co 

by fungovalo samo o sobě a navíc přineslo větší rozšíření, a to jak ve smyslu uživatelů, 

tak také ve zdroji informací. A tak se sdílení začínalo ubírat směrem k vývoji P2P sítí 

vypovídajícím o pohodlnější a rozšířenější výměně souborů a dat mezi jednotlivými 

uživateli, a to již dokonce bez prostředníka – tedy serveru. 

Co ale vlastně znamená, když se řekne P2P? V prvé řadě se jedná o zkratku 

anglického slovního spojení peer-to-peer, volně přeloženo do češtiny rovný-s-rovným 

(v případě modelu počítačové sítě by bylo lepší přeložit jako klient-klient (Obr. 2)). 

Obr. 1 - Model klient-server 
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Výraz P2P tedy identifikuje strukturu počítačové sítě, propojení chcete-li, kde si spolu 

vyměňují data jednotliví klienti této sítě, a to napřímo. Tedy přesně naopak, jako je 

tomu u modelu klient-server, kde mezi sebou uživatelé mají prostředníka.  Někdo by 

však mohl namítat, že přece když posledně stahoval poslední distribuci operačního 

systému Debian pomocí protokolu BitTorrent, vypadalo to přesně stejně jako stahování 

u modelu klient-server. Ano, vzdáleně by to tak mohlo vypadat. Uživatel získal od 

serveru důležité informace o tom, kde se požadovaná data nachází, což vypadá jako 

model klient-server, ale zde daný server slouží jen pro prvotní seznámení jednotlivých 

uzlů sítě, dalo by se říci, že zprostředkovává prvotní kontakt jednotlivých uživatelů. 

Jenže poté již spolu uživatelé komunikují pouze napřímo, bez tohoto serveru – tato 

architektura se tedy nazývá hybridní (Obr. 3).  

Výhodou P2P sítí je fakt, že s rostoucím počtem uživatelů roste i přenosová 

kapacita, naopak u modelu klient-server se uživatelé dělí o kapacitu serveru a přenosová 

kapacita klesá. P2P sítě mají také svá proti, například zvýšená zátěž na připojení 

koncových bodů (obrovské množství navázaných spojení některé přístupové sítě nemusí 

udržet) a také je zde otázka „legálnosti“ těchto sítí. Samotná síť pravděpodobně legální 

bude, avšak distribuovaná data šířená prostřednictvím této sítě často nejsou sdílena se 

souhlasem držitele autorských práv (jednoduše řečeno).  

S tím jak jsou pro uživatele P2P sítě užitečné a často využívané, jde ruku v ruce 

často také administrátorova potřeba tyto sítě detekovat, případně zamezit v provozu či 

alespoň přiřadit nižší prioritu, aby tak nezamezovaly provoz pro ostatní důležitější 

Obr. 2 - Model klient-klient 
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služby. S touto myšlenkou se dostáváme k hlavnímu úkolu této diplomové práce – Jak 

tyto sítě detekovat? 

  

Obr. 3 - Hybridní model 

Obr. 4 - Síť P2P 
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Níže jsou pro představu uvedeny grafy internetového provozu v Evropě za první 

polovinu roku 2012
[1]

: 

Z obrázku 5 je patrné, že největší podíl na odesílání dat mají jednoznačně P2P 

sítě. Streamovaná média, webové prohlížení či sociální sítě zde ztrácejí. 

 

Obr. 6 - Průměrný denní download – Evropa – mimo mobilní sítě[1] 

Z obrázku 6 je vidět, že zde už není situace tak jasná a streamovaná média 

přebrala první místo, provoz P2P sítí je pak téměř za rovno s webovým prohlížením. 

Obr. 5 - Průměrný denní upload – Evropa – mimo mobilní sítě[1] 
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Tab. 1 - Výčet TOP10 aplikací podle přeneseného objemu dat[1] 

V tabulce č. 1 je možné názorně vidět objem přenesených dat podle jednotlivých 

aplikací či služeb.   
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3. Možnosti detekce provozu v počítačových sítích 

3.1. Zdrojový a cílový port 

Možností je obecně více. Nejjednodušší variantou je kontrolovat obecně známé 

vlastnosti spojení – zdrojový a cílový port. Toto řešení se ale nejčastěji nepotká 

s účinným výsledkem, protože tvůrci P2P aplikací jsou si vědomi praktik síťových 

administrátorů, kteří jim tento provoz často ihned omezí či úplně zakážou, anebo se 

v neposlední řadě může dostat ke slovu například oblíbený NAT. Proto vývojáři P2P 

aplikací přidávají postupně možnosti provoz šifrovat, měnit v širokém rozsahu 

využívané porty, a to včetně portů vyhrazených pro standardní aplikace jako například 

http (TCP/80). Nároky na detekci takového provozu jsou tedy mnohem vyšší, pokud 

navíc vezmeme v potaz spolehlivost provozu, abychom zbytečně neomezili práci 

ostatních uživatelů v síti na úkor různých omezení, stává se z tohoto úkolu často až 

kritická záležitost.  

Je třeba podotknout, že P2P sítě nemusí vždy sloužit pouze k výměně souborů, ale 

také například k IP telefonii. Pokud bychom tedy házeli všechny P2P sítě, jak se říká, 

do jednoho pytle, mohli bychom se opět dostat na tenký led, jelikož běžnou praxí 

v korporátních sítích je IP telefonie využívána naopak s nejvyšší prioritou. Můžeme 

například uvážit známou aplikaci Skype, která také zapadá do této skupiny, ta má jistě 

svá pro i proti. Skype většinou projde prakticky přes jakýkoli firewall či NAT, jedná se 

tedy o velmi sofistikovanou aplikaci, kterou není třeba nijak zvlášť v zabezpečené síti 

povolovat. Ovšem naopak je zároveň také velmi obtížné ji omezit či zakázat. Ke svému 

provozu totiž může využít jakýkoli port, například může využít obecně známý a 

povolený http, či ještě lépe šifrovaný https  (tcp/443), kde administrátor prakticky nemá 

ani možnost jakkoli zkontrolovat daný datový tok. Tedy Skype je velmi obtížné v síti 

blokovat, což často nemusí být zrovna žádoucí. Zajímavostí aplikace Skype je také to, 

že se na jejím vývoji podíleli tvůrci P2P protokolu FastTrack (ten využívá síť Kazaa či 

Morpheus ). 

Tab. 2 - Seznam standardních portů známých P2P aplikací[4] 

Služba Porty Protokol 

LimeWire 6346+6347 TCP+UDP 

BitTorrent 6881-6889 TCP+UDP 

eMule 4662/4672 TCP/UDP 

Morpheus 6346+6347 TCP+UDP 

BearShare 6346 TCP+UDP 

eDonkey 4662 TCP 
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3.2. Analýza aplikační vrstvy 

Další možností je analýza provozu na aplikační vrstvě. Zde příslušná aplikace 

nahlíží do datové části paketu a porovnává ji s určitými vzorky již známých signatur (v 

našem případě se bavíme o P2P signaturách, ale je možné sledovat samozřejmě i jiné 

protokoly touto cestou). Takové aplikace jako například L7-filter, IDP, NetScout či 

Netscreen označí datový provoz jako P2P podle porovnaných dat s regulárním výrazem 

signatury. Takový výsledek je sice přesnější nežli kontrola podle portů, ale má také své 

nedostatky. Jelikož se P2P sítě stále mění, není možné mít stále aktuální signatury, 

navíc v případě šifrování provozu je taková analýza nemožná ze zjevných důvodů 

porušení integrity dat (u pasivní analýzy samozřejmě není možné zjistit nic). 

V neposlední řadě sebou taková analýza přináší také velmi velké nároky na výpočetní 

výkon vzhledem k velkým objemům dat, a to z toho důvodu, že je tato data nutné 

analyzovat za provozu.  

3.3. Analýza datového toku 

A konečně, je zde možnost detekovat P2P sítě na základě datového toku. Tento 

způsob detekce se nezajímá o konkrétní obsah datových paketů, ale o celkové chování 

provozu, lépe řečeno o chování příslušného datového toku – jeho velikosti, velikosti 

paketů, počtu navázaných spojení, době TTL či objemu dat na spojení. Takovéto datové 

toky je navíc možné získávat bez výrazného zatížení jednotlivých síťových zařízení, 

v případě menších sítí je možné zachytávat toky na výchozí bráně (gateway), nebo 

v případě větších sítí je možné získávat data z jednotlivých směrovačů či přepínačů. 

Dostáváme se tedy k základní myšlence této diplomové práce, a tím je využití protokolu 

NetFlow ke sběru datových toků a vytvoření aplikace, která tato získaná data zanalyzuje 

a vyhodnotí.  
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4. NetFlow protokol 

NetFlow je síťový protokol vyvinutý společností Cisco Systems Inc. (CISCO) pro 

sběr informací IP provozu. Původně byl určen jako doplňková služba Cisco zařízení, ale 

stal se průmyslovým standardem pro monitorování provozu a je podporován širokou 

škálou platforem
[5]

.  

Princip fungování NetFlow protokolu není nikterak složitý (viz. Obr. 7). 

Směrovače a přepínače (podporující tento protokol) mohou sbírat informace o IP 

provozu na všech rozhraních kde je NetFlow povolen a později exportovat tyto 

statistiky na nějaký NetFlow kolektor. Kolektor je stanice kdekoli v síti, typicky nějaký 

server, který provádí příslušnou analýzu provozu (datových toků). Zpracovávat takové 

datové toky pak může libovolně podle toho, jaké informace je potřeba shromažďovat, 

respektive vyfiltrovat vše potřebné pro danou analýzu.  

4.1. Datový tok (Network Flow) 

NetFlow je založen na principu datových toků síťového provozu. Síťový tok může 

být definován více způsoby. Za datový tok se považuje úplná síťová konverzace, 

například navázání TCP spojení s WWW serverem při čtení webové stránky je jeden 

tok. Začátek TCP spojení představuje začátek datového toku a uzavření tohoto spojení 

je pak konec toku. Dalším příkladem může být posloupnost ICMP paketů při testování 

destinace pomocí Pingu, kde tok začíná prvním ICMP paketem a končí posledním. 

Obr. 7 - NetFlow 
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Navíc nutno podotknout že určení relace, tedy kdy dané spojení začíná a končí, není 

vždy jednoduché. V případě protokolu TCP je to jasné, relace začíná příznakem SYN a 

končí FIN. Avšak u protokolu UDP či ICMP už je to o poznání složitější a síťové 

zařízení musí používat různé heuristické postupy pro určení konce spojení.  

Cisco standard NetFlow verze 5 definuje tok jako jednosměrnou sekvenci paketů, 

která sdílí následující hodnoty (viz. Obr. 8): 

 Vstupní rozhraní (SNMP interface index) 

 Výstupní rozhraní (0 v případě že je paket zahozen) 

 Časová razítka (start a stop datového toku v milisekundách)  

 Přenesený objem dat – počet bajtů a paketů obsažených v toku 

 Zdrojovou IP adresu 

 Cílovou IP adresu 

 IP protokol (IPv4, IPv6, ICMP, ICMPv6) 

 Zdrojový port (UDP nebo TCP, 0 pro ostatní) 

 Cílový port (UDP, TCP, ICMP nebo 0 pro ostatní) 

 IP typ služby (ToS) 

 Pro TCP dat. toky sjednocuje všechny TCP příznaky  

Tyto hodnoty jsou pro celý datový tok stejné. Načítání více webových stránek na 

jedno TCP spojení bude jediný datový tok. Pokud ale například dojde k více spojením 

Obr. 8 - Datový tok 
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na jeden webový server z jedné zdrojové IP adresy, tak každé takové spojení bude mít 

jiný zdrojový port a každé tak bude představovat jiný datový tok.  

Fakt, že je tok jednosměrná sekvence paketů znamená, že jedna IP adresa je vždy 

pouze jako zdrojová a druhá IP adresa je vždy pouze jako cíl daného toku. Příkladem 

může být komunikace s WWW serverem, kdy jeden datový tok je provoz od klienta 

k serveru, a druhý datový tok je od serveru ke klientovi.  

Cisco definice datového toku je rovněž používána pro IPv6 a podobné jsou také 

definice pro MPLS či toky Ethernetu (zde se však již nejedná o verzi 5 nýbrž například 

v9 pro MPLS či IPv6).  

4.2. Přenos NetFlow záznamů 

NetFlow záznamy jsou standardně exportovány pomocí UDP protokolu a 

shromažďovány pomocí NetFlow kolektoru. IP adresa a cílový port takového kolektoru 

musí být na síťovém zařízení předem nakonfigurován. 

Z důvodů efektivity si již síťové zařízení dále neukládá záznamy datových toků, 

jakmile je vyexportuje na kolektor. V případě že je pak takový NetFlow paket při 

přenosu ztracen (například z důvodů chyby přenosu či síťového přehlcení), pak již není 

možné zpětně dohledat tyto ztracené záznamy. Navíc UDP protokol neinformuje o 

ztrátě paketu, aby jej zařízení poslalo znovu. Toto může být poměrně závažný problém, 

zejména v případě NetFlow v8 či v9 které agregují více paketů či datových toků do 

jednoho záznamu. Ztráta jednoho UDP paketu by pak znamenala poměrně velikou 

odchylku při statistickém zpracování síťového provozu.  

Proto se v některých novějších implementacích protokolu NetFlow využívá 

k exportu protokolu SCTP (Stream Control Transmission Protocol), který zajistí 

ochranu proti ztrátě paketů. Nutno poznamenat, že například použití TCP protokolu je 

v tomto případě nemožné z důvodů jeho striktního chování, které by způsobovalo 

zpoždění a zbytečný provoz. Problémem protokolu SCTP je jeho potřeba interakce mezi 

kolektorem a exportujícím zařízením, může zde dojít k jistému omezení výkonu, pokud 

síťové zařízení musí komunikovat ještě navíc s vyšším počtem kolektorů nebo naopak. 

Zatímco UDP protokol nám dovoluje jednoduché replikování NetFlow paketů pomocí 

L2 nebo L3 zrcadlení. 
[10]
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4.3. NetFlow kolektory a nástroje 

Jak již bylo řečeno, práce NetFlow kolektoru je shromažďování a analýza 

exportovaných datových toků, a poté kombinování a agregování těchto dat do podoby 

hodnotných reportů důležitých pro analýzu provozu či dalších bezpečnostních aspektů. 

Data jsou na kolektor odesílána v pravidelných intervalech. V současné době jsou 

k dispozici různé druhy kolektorů, ať už placených či volně šiřitelných. Pro přehlednost 

jsou některé uvedeny zde v následujících dvou tabulkách: 

Tab. 3 - Komerční produkty
[5]

 

Název Primární použití Cílový uživatel Operační 
systém 

Cisco NetFlow 
Collector 

Analýza provozu 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Linux, Solaris 

Cisco CS-Mars Bezpečnostntní analýza 
Velká, střední a malá 

společnost 
Linux 

AdventNet Analýza provozu 
Velká, střední a malá 

společnost 
Windows 

Apoapsis Analýza provozu Velké společnosti Linux 

Arbor Networks Analýza provozu a bezpeč. 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
BSD Unix 

Calilgare Analýza provozu a bezpeč. 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Linux 

Fluke Networks Analýza provozu 
Velká, střední a malá 

společnost 
Windows 

CA Software Analýza provozu 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Windows 

Evident Software 
Analýza provozu, 

Vyúčtování 
Velké společnosti Linux 

HP Analýza provozu 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Linux, Solaris 

IBM Aurora Analýza provozu a bezpeč. 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Linux 

IdeaData Analýza provozu Velké společnosti Windows, Linux 

InfoVista Analýza provozu 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Windows 

LanCope Analýza provozu a bezpeč. 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Linux 

Micromuse Analýza provozu 
Velká Společnost, 

Poskytovatel 
Solaris 

NetQoS Analýza provozu a bezpeč. Velké společnosti Windows 

Solarwinds Analýza provozu 
Velká, střední a malá 

společnost 
Windows 

Wired City Analýza provozu Velké společnosti Windows 
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Tab. 4 – Volné produkty
[5]

 

Název Primární použití Poznámky Operační 
systém 

NFDump Kolektor 
Škálovatelné, podporuje v5, 7 a 
9 

Linux 

Flow-tools Kolektor Škálovatelné Unix 

Flowd Kolektor Podporuje v9 Unix 

FlowScan Pouze report 
 

Unix 

IPFlow Analýza provozu 
Podporuje v9, IPv4, IPv6, MPLS, 
SCTP 

Linux, Unix, 
Solaris 

NetFlow Guide Pouze report 
 

Unix, Linux 

NetFlow 
Monitor 

Analýza provozu Podporuje v9 Linux 

NTOP Kolektor Podporuje v9 Unix 

Panoptis 
Bezpečnostní 
monitoring  

Unix 

Je potřeba rozlišovat mezi aplikací, která nám již vydá nějaký pěkný grafický 

výstup, jako například Cisco CS-Mars kolektor (viz. Obr. 9), anebo pouze kolektorem, 

který ukládá data ve formě tabulky či pouhých záznamů.  

 

Obr. 9 - Ukázka GUI kolektoru Cisco MARS [7 ] 

Jelikož pro naše účely potřebujeme pouze získávat jednotlivé datové toky a 

analýzu provozu již budeme vytvářet sami, zvolil jsem volný kolektor NFDump.  
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5. Charakteristika jednotlivých P2P sítí 

5.1. Počátek P2P a její typy 

Jakkoli to může znít banálně, je dobré definovat pojem „Výměna souborů“ a jeho 

počátek předtím než se pustíme do rozboru jednotlivých druhů sítí. Výměna souborů 

znamená v praxi distribuci či pouhé zprostředkování přístupu k digitálně uloženým 

informacím jako jsou aplikace, filmy, hudba, dokumenty, elektronické knihy apod. To 

může být implementováno různými cestami. Původně se tato výměna souborů 

prováděla manuálně pomocí disket, kompaktních disků či podobných výměnných 

médií, ale postupně se to začalo měnit na jednodušší metodu s mnohem širším počtem 

uživatelů – centralizované servery, dokumenty dosažitelné pomocí www či FTP 

protokolu, a v neposlední řadě také právě P2P sítě, které se ukázaly jako nejvhodnější.  

Pokud bychom vynechali decentralizované sítě Bulletin Board System (BBS) či 

USENET, které s P2P sítí mají jen velmi málo společného a podobají se spíše 

diskuzním fórům bez centrálního serveru, můžeme za první P2P síť sloužící pro 

výměnu souborů označit Napster, který byl vypuštěn v roce 1999. P2P sítě sloužící pro 

výměnu souborů se v zásadě dají rozdělit na čtyři generace, a to podle používaných 

klientů. 

5.1.1. Generace I. 

Generace první, tedy již zmíněný Napster a Direct Connect (DC), jsou průkopníci 

P2P sítí a první sítě masivně sloužící pro výměnu souborů. Princip sítě Napster nebyl 

nijak zvlášť složitý, společnost Napster vlastnila centrální server, který indexoval 

soubory sdílené uživateli. Pokud pak náhodný uživatel vyhledával soubor, dotázal se 

centrálního serveru a ten mu obratem zaslal seznam uživatelů sdílejících požadovaná 

data. Dalo by se říci, že v jednoduchosti je krása, ale v tomto případě bylo stejně 

jednoduché odpojit centrální server Napster od internetu a sdílení byl konec. Velmi 

podobně je na tom síť DirectConnect, která uživatele propojuje na základě rozšířeného 

komunikačního protokolu IRC (Internet Relay Chat), rozšířeného právě o možnost 

výměny souborů. 

5.1.2. Generace II. 

Generace druhá, sítě Gnutella, eDonkey či Freenet, které vznikly v době kdy 

s Napster byl veden soudní spor, se snažily vytěžit z nedostatků Napster a vytvořili plně 

decentralizovanou síť. Princip opět jednoduchý, klient se připojí k jistému množství 

dalších klientů, kteří jsou připojení k dalším klientům atd. Pokud tento klient vyhledával 
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nějaký soubor, zaslal dotaz na klienty, ke kterým byl připojen, ti pokud jej neměli, 

dotázaly se dál. Síť tedy nebylo možné tak snadno odpojit jako v případě Napster, 

ovšem zde docházelo k dlouhým odezvám a navíc vznikaly často ostrůvky sítí, které již 

mezi sebou propojeny nebyly. 

5.1.3. Generace III. 

Generace třetí již byla o poznání oblíbenější, a tedy i mnohem rozšířenější. Její 

základní stavební kámen byl protokol FastTrack, který pro sdílení souborů vznikl v roce 

2003 a jeho využití bylo zejména pro sdílení hudby ve formátu mp3. Protokol FastTrack 

využívaly aplikace jako Kazaa, Morpheus, Grokster či iMesh. Princip této sítě spočívá 

na podobném principu jako v případě Gnutella, avšak zdokonalení bylo dosaženo 

pomocí tzv. super-uzlů, šifrováním, možností stahovat z více zdrojů zároveň (na to byl 

vyvinut speciální hash algoritmus) či možností pokračování ve stahování souboru. 

Super-uzly jsou v tomto případě něco jako nahrazení centrálního serveru, kde služby 

takového serveru může nahrazovat téměř kdokoli z uživatelů, nejčastěji větší počet 

uživatelů najednou. Tyto super-uzly tedy jednak zprostředkovávají důležité informace o 

dalších uživatelích (uzlech) apod., a také přes ně často prochází samotný provoz. Pro 

zajímavost, jedna z mála věcí, které se o poměrně utajovaném proprietárním systému 

služby Skype ví, je právě to, že funguje na základě super-uzlů. Zde super-uzly zajišťují 

směrování hovorů a nejčastěji přes ně samotný hovor také prochází.  

5.1.4. Generace IV. 

Generace čtvrtá, Bittorrent. Když se dnes řekne P2P, drtivé většině lidí se vybaví 

právě Bittorrent. Jedná se v současnosti o nejpoužívanější P2P síť. Byl navržen pro 

sdílení a distribuci velkého množství dat přes internet a podle statistik nese také největší 

podíl (podle společnosti Sandvine se jedná o 56,4% podíl ve sdílení souborů)
[1]

 na 

internetovém provozu v objemu přenesených dat.  

Z uživatelského pohledu jde opět o velice jednoduchou záležitost. Všechno to 

začíná u klienta, který chce nějaká data sdílet. Ten vytvoří soubor „torrent“, který 

obsahuje záznamy o jednotlivých souborech a tzv. „tracker“, což je uzel koordinující 

distribuci samotných dat. Tento torrent soubor poté uživatel umístí na některý centrální 

server, kde jej najdou ostatní uživatelé. Ti se po stažení a spuštění tohoto souboru 

v příslušné aplikaci připojí na tracker, což je uzel, který uchovává jednotlivé IP adresy 

uživatelů sdílejících daná data, tedy jinými slovy určuje „od kterých uživatelů je možné 

stahovat“. Tímto se také uživatel zapíše na tracker a jednotlivé dílčí části, které stáhne, 

od něj již mohou stahovat další klienti (viz. Obr. 10).  
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Jednotliví účastníci sítě se pak v zásadě dělí na dva typy, tzv. „peer“ a „seed“ 

uzly. Seed je takový uživatel, který má daný zdroj kompletní a sdílí jej celý. Peer je 

potom uživatel, který má staženou pouze část zdroje, kterou již souběžně sdílí. Už 

z tohoto chování můžeme vidět, že na rozdíl od běžného stahování z jednoho serveru 

Bittorrent vytváří velkou spoustu malých kousků, které jsou přenášeny přes velkou 

spoustu TCP spojení.  

Výhodou je pak také bezesporu to, že tímto přístupem jsou daná data redundantní 

v širokém rozsahu a tím je zajištěna velmi vysoká dostupnost, v neposlední řadě pak 

také velmi nízké nároky na centrální server spojené se zanedbatelnými náklady 

poskytovatele dat.  

  

Obr. 10 - Protokol Bittorrent 
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5.2. Architektura P2P sítí 

V následující kapitole je popsána technická stránka, chování a provozní vlastnosti 

známých P2P protokolů. Tyto údaje jsou pouze orientačního charakteru, jelikož jsou to 

většinou pouze data získaná odchycením příslušného provozu, tedy po získání co možná 

nejvhodnější datové kolekce.  

5.2.1. Datová kolekce 

Pro získání potřebných dat byly s pomocí testovací topologie postupně sesbírány 

záznamy z provozu sítí Bittorrent, BearShare, eMule, Skype a dalších běžně 

používaných protokolů, samozřejmě i jiných než P2P (prohlížení webových stránek 

pomocí http či https apod.) tak, aby datová kolekce byla co nejvhodnější pro 

navrhované mechanizmy zjišťování typu provozu.  

Jen pro představu, tato datová kolekce obsahuje přibližně 17 000 záznamů, 

přičemž provoz byl generován většinou jen jednou testovací stanicí s IP adresou 

10.1.1.101 (náhledy nejzajímavějšího provozu s popisem jsou pak v podkapitole 6.3).  

5.2.2. UDP – řídící provoz 

U známých typů P2P sítí je možné vypozorovat zajímavé a vždy stejné, nebo 

alespoň velmi podobné chování. Mluvíme teď o decentralizovaných sítích, které byly 

popsány výše, kde aby se uživatel dozvěděl o ostatních uzlech a mohl získat potřebné 

soubory, je nejprve nutné vždy rozeslat řídící pakety. Pro tyto účely se využívá 

protokolu UDP, ten je ideální, efektivní a nenáročný.  

P2P aplikace po spuštění vytvoří jeden nebo více UDP soketů na kterých 

naslouchá. Takovéto řídící pakety některých aplikací mají často stejnou velikost: 

 Limewire – po spuštění rozesílá velké množství paketů o velikosti 35B a 

25B, po začátku stahování souboru je rozesláno mnoho UDP paketů 

s délkou 23B – momentálně je tato aplikace nedostupná z důvodu 

soudního předvolání 

 BearShare – po startu rozesílá pakety o délce 28B, po spuštění přenosu 

souborů je odesláno velké množství paketů o délce 25B 

 Kazaa – po startu rozesílá pakety o velikosti 12B 

 eMule – před výběrem serveru zasílá množství paketů pro zjištění stavu 

serveru a po připojení rozesílá pakety o velikosti 27B a 35B 
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 Edonkey2000 – po startu rozesílá pakety o délce 6B, prohledávací pakety 

pak mají velikost 25B 

 Skype – po startu rozesílá UDP pakety o délce 46B 

Analýzou takového chování můžeme tedy nejen zjistit, zda se jedná o p2p 

aplikaci, ale dokonce jsme často schopni určit i používaného klienta. To však funguje 

pouze u decentralizovaných řešení p2p sítě, proto například u Bittorrent protokolu tato 

metoda nelze použít, protože využívá tracker. Respektive nelze hledat tento řídící 

provoz tam, kde se využívá protokolu TCP. 

Zde je však potřeba podotknout, že s každou novou verzí se tyto specifické toky 

mohou měnit, respektive měnit počet bajtů rozesílaných po startu apod. Problém tedy 

může nastat ve chvíli, kdy aplikace změní své chování přechodem na jinou verzi, nebo 

také v případě, označíme-li například detekování dávky UDP paketů o velikosti 46B (a 

v případě protokolu Skype se nejedná o rozesílání velkého množství takových paketů), 

může se stát, že nalezneme i aplikaci, která se chová velmi podobně a také přenáší 

pakety o velikosti 46B a naše aplikace ji neprávem označí za síť P2P, konkrétně Skype.  

Pravidlo pro zjišťování obecného P2P provozu s nízkou přesností, by mohlo 

vypadat takto: 

Velikost řídících UDP paketů 6B, 12B, 23B,25B, 27B, 28B nebo 35B 

NEBO 

Za určitý čas x 1 zdrojová IP adresa > y cílových IP adres 

Pokud za čas x dosadíme 1 minutu a za y alespoň 25, dosáhneme již poměrně 

přesných výsledků v detekci sítí jako je eDonkey, eMule či Bearshare. 

5.2.3. Bittorrent 

Na rozdíl od všech ostatních P2P protokolů se chování Bittorrent dá popsat a určit 

poměrně snadno. Bittorrent totiž při komunikaci s peery využívá jeden zdrojový port 

(různí uživatelé mohou mít různé porty, jedná se o položku v nastavení bittorrent 

klienta, kterou je možné měnit – v provozu je pak používán jeden port) a obrovské 

množství spojení za velmi krátkou dobu.  

Uvažujme tedy, že máme uživatele s IP adresou 10.1.1.101 v interní síti, kterou 

monitorujeme. Tento uživatel si nainstaluje nového klienta sítě Bittorrent a nastaví 

(případně má ve výchozím nastavení) port například 63027. Poskytovatel připojení 

(případně ten, kdo síť sleduje) samozřejmě nemůže tušit, co si uživatel nainstaloval a 
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nastavil, ví jen, že 10.1.1.101 je Petr Novák. Petr mezitím spustí klienta Bittorrent a 

začne stahovat. Poskytovatel najednou uvidí v krátkém časovém úseku (například 

v jedné minutě), že IP adresa 10.1.1.101 se zdrojovým portem 63027 generuje obrovské 

množství spojení s různými cílovými adresami a porty. Jelikož i počty spojení jdou 

v daném klientovi nastavit, může takových spojení v jedné minutě být někdy 30, 50, 

100, 200 i více. Co je však důležité, toto agresivní chování Bittorrent klienta jej 

jednoznačně prozradí. 

Takové pravidlo pro detekci můžeme zapsat následovně: 

Za určitý čas x: 1 zdrojová IP adresa a 1 zdrojový port > na y 

cílových IP adres a 1 nebo více cílových portů 

Zde opět platí, že pokud za x dosadíme 1 minutu a za y alespoň 25, dosáhneme 

velmi dobrého výsledku v nalezení komunikace Bittorrent.  

5.2.4. Direct Connect 

Detekovat provoz na základě chování u protokolu DC++ je o poznání složitější. 

Na obrázku 11 můžeme vidět obecnou strukturu sítě DC++, kde jednotlivé klienty 

spojuje centrální prvek, tzv. HUB. Klient se tedy nejprve doptává serveru na seznamy 

ostatních klientů prostřednictvím UDP spojení. Toto spojení však není možné nijak 

zvlášť odlišit od ostatních. Jakmile se však zkontaktuje s příslušným klientem, začne 

stahovat soubory pomocí protokolu TCP, a to z pravidla na portech 411, 412 (v případě 

nedostupnosti těchto portů se snaží využívat o jedno vyšší, tedy 413, 414 atd. ).  

Pravidlo pro detekci DC++ komunikace můžeme definovat jako: 

Libovolná zdrojová IP adresa i port > libovolná cílová IP adresa 

s portem TCP/411 (nebo 412, 413, 414 …) 

Jelikož DC++ stahuje v jednu chvíli data pouze 1:1, a negeneruje tak velké 

množství spojení najednou, můžeme jej detekovat pouze na základě takového pravidla.  
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5.2.5. Skype 

Jak již bylo řečeno, Skype je poměrně utajovaný a jelikož nebyl jeho protokol 

zveřejněn, jeho přesný popis není znám. Zkoumáním tohoto protokolu byly však 

zjištěny alespoň nějaké informace. 
[3]

 

Síť Skype tvoří tři hlavní složky, superuzly, běžné uzly a servery. Jedná se o tzv. 

překryvnou síť, kde si každý z klientů vytváří a udržuje seznam dostupných uzlů, a to 

ve formě IP adres a portů. Superuzlem se klient může stát pouze v případě, má-li 

dostupnou dostatečnou šířku pásma, není skryt za firewallem a má dostatečně výkonný 

procesor. Díky superuzlům je pak umožněno volání i uživatelům, kteří jsou za 

firewallem či symetrickým NAT. V tu chvíli jsou vytěžovány právě superuzly, přes 

které prochází většina provozu. Servery pak slouží hlavně k autentizaci jednotlivých 

uživatelů sítě Skype, jedná se o tzv. Login Servery. Těchto serverů je hned celá řada, 

využívají různé náhodné porty a jsou šifrované.  

Při provozu protokolu Skype je tedy běžné využití portů TCP i UDP obsahující 

šifrované datové části. Z těchto důvodů je velmi těžké rozeznat protokol Skype od 

ostatních (nemluvě o síti s hustým provozem). Jediná světlá naděje je pouze u 

Obr. 11 - Protokol DC++ 
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navazování komunikace protokolu Skype, zde se rozesílají UDP pakety o délce cca 

46B. Zaznamenal jsem však rozlišné hodnoty v závislosti na použité verzi aplikace. Je 

tedy velice pravděpodobné, že s aktualizací aplikace Skype se změní i velikost řídících 

paketů a příslušná analýza tento provoz již neodhalí.  
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6. Vlastní návrh aplikace 

Tato kapitola popisuje návrh a implementaci aplikace, ale také testovací síťovou 

topologii použitou pro získání datové kolekce.  

6.1. Testovací topologie 

Pro získání vhodných dat, konfiguraci protokolu NetFlow a účely detekování 

provozu byla postavena jednoduchá topologie splňující veškeré požadavky. Schéma 

testovací topologie je uvedeno na obrázku č.12.  

Na směrovači R1 je spuštěn protokol NetFlow, konkrétně na rozhraní Fe1/1 

(fyzicky – eth0), které směruje ven ze sítě do internetu, a to přes směrovač ISP. 

Směrovač R1 tedy zachytává datové toky a odesílá je na NetFlow kolektor. Server 

s kolektorem je spuštěn na operačním systému Ubuntu (verze 10.1). Tento kolektor má 

za úkol před-zpracovat obdržené datové toky do čitelné podoby a poté je odeslat na 

databázový server. Databázový server běží na platformě Windows OS (konkrétně 

verze 7), a právě na tomto serveru je implementována aplikace pro detekci síťového 

provozu p2p.  

Obr. 9 - Schéma testovací topologie Obr. 12 - Schéma testovací topologie 
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6.1.1. Popis základního nastavení 

 Na směrovači R1 jsou všechny cesty nastaveny staticky, což pro tuto 

jednoduchou testovací topologii plně vystačí. Cesta do internetu je přes bránu 

192.168.1.1 (síť 192.168.1.0/24), která je připojená k rozhraní FastEthernet1/1. 

Vnitřní síť 10.1.1.0/24 je pak připojena k rozhraní FastEthernet1/0 tohoto 

směrovače R1.  

 Pro zachytávání datových toků je na směrovači R1 využíván obzvláště protokol 

NetFlow verze 5, získaná data poté odesílá na kolektor s IP adresou 10.1.1.100. 

 Kolektor zpracovává získaná data do čitelné podoby (viz. Obr. 13) a poté je 

odesílá do databáze na server s IP adresou 192.168.1.9, kde se jednotlivé řádky 

rozdělí do tabulky a aplikace nad nimi může provádět analýzu. 

6.1.2. Základní konfigurace 

Nastavení jména směrovače 

Router(config)#hostname R1 

Nastavení síťových rozhraní 

R1(config)#interface Fe1/0 

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#ip flow egress /*směr ven*/ 

R1(config)#interface Fe1/1 

R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

Nastavení výchozí cesty 

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 

 

Obr. 10 - Ukázka zpracovaných dat kolektorem Obr. 13 - Ukázka zpracovaných dat kolektorem 
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Nastavení NetFlow exportu na kolektor 

R1(config-if)#ip flow-export source Fe1/1 

R1(config-if)#ip flow-export version 5 

R1(config-if)#ip flow-export destination 10.1.1.100 5533 

6.2. Návrh aplikace pro analýzu dat 

Pro tvorbu aplikace určené pro samotnou analýzu získaných dat jsem zvolil 

programovací jazyk C# (C Sharp), což je velmi známý vysokoúrovňový objektově 

orientovaný programovací jazyk vyvíjený firmou Microsoft spolu s platformou .NET 

Framework. Jazyk C# lze využít pro všechny účely, k tvorbě databázových programů, 

webových aplikací a stránek, webových služeb, formulářových aplikací v operačním 

systému Windows, k tvorbě software pro mobilní zařízení apod. 

Hlavní výsadou jazyka C# je však jeho jednoduchost, víceúčelovost a 

nejmodernější stále se vyvíjející technologie do které firma Microsoft investuje značné 

úsilí. Další důležité vlastnosti tohoto jazyka jsou zajisté robustnost, trvanlivost a také 

programátorská produktivita.  

Než se však vůbec dostaneme k samotnému programování, je potřeba popsat jak 

vůbec vybudujeme datovou kolekci, nad kterou bude vytvořená aplikace provádět 

analýzy.  

6.2.1. Zpracování datových toků 

Na začátku jsme si řekli jak protokol NetFlow exportuje data ze směrovače na 

kolektor a tento NFDump kolektor předpřipraví příslušné datové toky do čitelného 

stavu. Tímto nám postupně vznikají soubory, a to typicky každých 5 minut jeden soubor 

obsahující zachycené datové toky z příslušného časového úseku. Popišme si nyní 

nastavení zachytávání datových toků. 

Na kolektoru s operačním systémem Linux a nainstalovanou aplikací NFDump 

nám pro zachytávání postačí příkaz: 
[9]

 

 nfcapd –p 9996 –n router,10.1.1.1,/tmp –l /tmp –I file 
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Tab. 5 – Základní výčet parametrů, které je možné nastavit pro zachytávání 

-h Nápověda 

-u userid Nastavení uživatelského jména 

-g groupid Nastavení jména skupiny 

-t interval Nastavení intervalu pro vytváření souborů 

-b host Přiřazení soketu na hosta / IP adresu 

-j mcastgroup Připojení k multicast skupině 

-p portnum Číslo portu pro naslouchání 

-l basdir Nastavení složky pro výstup 

-S subdir Nastavení podadresáře 

-I ident Nastavení identifikátoru (výchozí žádné) 

-n Ident,IP,logdir Nastavení zdroje datových toků (identifikátor, IP adresa, adresář) 

-P pidfile Nastavení souboru PID 

-R IP[/port] Přeposílaní příchozích paketů na IP/Port 

-s rate Nastavení míry vzorkování (výchozí 1) 

-x proces Spuštění přednastaveného procesu po vytvoření snového souboru 

-z Komprese datových toků 

-B bufflen Nastavení velikosti zásobníku soketu 

Tímto procesem se začnou vytvářet soubory ve tvaru nfcapd.yyyyddddhhhh, kde 

po tečce se vždy tvoří automaticky časové razítko, čili yyyy znamená rok, dddd datum a 

nakonec hhhh reprezentuje čas. Například začne-li proces zachytávat datové toky 22. 4. 

2012 ve 20:17, vygeneruje to soubor nfcapd.201204222017. 

Následně po vygenerování můžeme daný soubor přečíst pomocí příkazu: 

 nfdump –r  nfcapd.yyyyddddhhhh –o long  

Tab. 6 – Jednotlivé parametry pro čtení nfdump 

-h Nápověda 

-a Agregování dat 

-A <výraz> [/net] Jak data agregovat. Např. podle zdroj.adresy 10.1.1.0/24 

-r <soubor> Čtení ze souboru 

-c Omezit počet záznamu pro zobrazení 

-D <dns> Nastavení DNS serveru pro přeložení IP adres 

-o long Standardní formát řádkového výstupu s dodatečnými údaji 

-o extended Ještě více údajů na výstup 
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Takto bychom si ale pouze pasivně prohlédli, jaká data nám v určitém čase 

proudila skrze směrovač. Sice hezky přehledně, ovšem my daná data potřebujeme 

v tomto čitelném stavu dostat nějakým způsobem do databáze, abychom je mohli 

analyzovat. Tímto příkazem můžeme jednotlivé soubory se zachycenými daty dostat do 

textového souboru: 

 nfdump –r  nfcapd.yyyyddddhhhh –o long >> yyyyddddhhhh.txt 

Abychom nemuseli manuálně převádět každý binární soubor zvlášť, je nasnadě 

vytvořit si skript, který automaticky soubory převede sám ihned po vytvoření nového. 

K tomu v operačním systému Linux můžeme využít více způsobů. První možností je 

nastavit cron, aby v pravidelných intervalech pouštěl daný skript pro převod. Další 

možností je využití parametru „–x cmd “ přímo u aplikace nfcapd. Ten spustí skript 

ihned po vytvoření nového souboru. Skript by pak měl vypadat následovně: 

#!/bin/bash 

TMP_ADR="done" 

if [ ! -d $TMP_ADR ]; then mkdir $TMP_adr; fi 

T_SUFF=$(ls nfcap.* | sed -e 's/nfcap\.\([0-9]*\)/\1/') 

for SUFF in T_SUFF; do 

nfdump -r ./nfcap.$SUFF -o long >> nfcap.$SUFF.txt 

mv nfcap.$SUFF $TMP_ADR/nfcap.$SUFF 

done 

Obr. 14 - Přenos dat v textových souborech 



28 

 

 

Soubory převedené z binárního souboru do textového souboru již můžeme 

jednoduše přenést na server, kde budou následně přečtena a importována do databáze.  

K tomuto účelu jsem zvolil přenos jednotlivých souborů pomocí FTP protokolu 

(možnost využít zabezpečeného přenosu sFTP apod.). Na operačním systému Linux, 

který funguje jako kolektor, je zároveň složka se soubory v textovém formátu dostupná 

právě pomocí protokolu FTP (viz. Obr. 14). Odtud si již služba na databázovém serveru 

s OS Windows může automaticky stahovat textové soubory.  

6.2.2. Importování textových souborů do databáze 

Na databázovém Windows Serveru se získané textové soubory z kolektoru 

ukládají do příslušné složky. Nyní je potřeba data z těchto souborů správně přečíst a 

naplnit s nimi databázi. K tomu nám pomůžou Windows Služby (Win Services), které 

v pravidelném (cca 5min) intervalu budou procházet složku a zjišťovat, zda obsahuje 

nové soubory. Pokud ano, tyto soubory načte a jednotlivé řádky pomocí syntaktické 

analýzy (parsování) a regulárních výrazů rozdělí tak, aby z nich bylo možné vytvořit 

záznamy do příslušné tabulky – databáze. Syntaktická analýza (slangově z angl. výrazu 

též parsování) je proces, při kterém se transformuje vstupní text do datové struktury, 

která je vhodná pro pozdější zpracování a která zachovává hierarchii vstupních dat.   

Aplikační vrstvu a systém zpracování dat pak ilustruje obrázek 15 a 16.  

 
Obr. 15 - Zpracování dat 
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Na obrázku 16 je znázorněno, jakým způsobem se postupně získávaná data 

dostanou až k analýze. Tedy ještě jednou, směrovač posílá data na kolektor, kolektor 

data přečte a vyexportuje do čitelné podoby, data se poté dostanou na Windows Server, 

kde jsou dále zpracovávána a vložena postupně do SQL databáze. Ve chvíli, kdy 

dostaneme potřebná data do SQL databáze, přichází na řadu aplikace, která nad nimi 

provádí analýzu a snaží se z rozsáhlé datové kolekce různými procedurami určit, zda 

daná data reprezentují P2P síťový provoz či nikoli. Toto je základním principem a 

stavebním kamenem této analýzy.  

Abychom textové soubory (obsahujících data z NetFlow kolektoru) mohli 

naimportovat do databáze, musíme je předtím vhodně rozdělit a určit o kterou položku 

(sloupec) se jedná. Zde se právě využije již zmíněné parsování pomocí regulárního 

výrazu. Pro tyto účely nám slouží vytvořená třída: 

public class ParseText 
    { 
      public List<List<String>> Parse(string text) 
        { 
        string[] lines = Regex.Split(text, "\n"); 
        List<List<String>> result = new List<List<String>>(); 
 
        foreach (string line in lines) 
        { 
           List<string> block = new List<string>(); 
           string date = line.Substring(0, 23); 
           block.Add(date); 
           string line_modify = line.Replace(date, ""); 
 
           string strMatch = @"[^\s->:]+"; 
 
           for (Match mt = Regex.Match(line_modify, strMatch); mt.Success; mt = mt.NextMatch()) 
           { 
              block.Add(mt.Value); 
           } 
 
           result.Add(block); 
        } 
             
        return result; 
    } 

Obr. 16 - Aplikační vrstva - Workflow 
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Pomocí této třídy jsme schopni načíst data z textového souboru, rozdělit je na 

řádky, vytvořit seznam jednotlivých řádků a následně pomocí regulárního výrazu údaje 

z řádku rozdělit do sloupců. Nejzajímavější je tedy regulární výraz: 

 @"[^\s->:]+" 

Kde jednotlivé znaky znamenají: 

o [] – výčet znaků 

o ^ – znamená začátek řetězce 

o \s – všechny neviditelné (tzv. bílé) znaky (mezery, tabulátory…) 

o -> – konkrétní znak, který obsahuje Netflow záznam a do tabulky jej nechceme 

o : – dvojtečka rozděluje IP adresu a port v NetFlow záznamu 

o + – indikuje opakování znaků 

Pomocí jednotlivých SQL parametrů se pak postupně výrazy vkládají do 

příslušných sloupců. Pro přehled můžeme vyčíst jednotlivé parametry sloupců: 

 @date_logs – sloupec s časovým razítkem (datum ve formátu 2012-04-15) 

 @duration – doba trvání spojení 

 @protocol – typ protokolu (TCP, UDP, ICMP…) 

 @src_IP – zdrojová IP adresa 

 @src_Port – číslo zdrojového portu 

 @dst_IP – cílová IP adresa 

 @dst_Port – číslo cílového portu 

 @flags – příznaky   

 @tos – typ služby 

 @packets – počet zachycených paketů ve spojení 

 @bytes – počet bajtů na spojení 

 @flows – počet spojení 

Shrnuto – výsledkem tohoto „workflow“ od zachycení datového toku, přes jeho 

zpracování, až po samotné naplnění databáze, je příslušný strukturovaný (velmi dlouhý) 

seznam zachycených spojení (viz. Obr. 17), nad kterým je nyní již možné provádět 

analýzu a hledat stopy po P2P síťovém provozu.   
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Obr. 17 - Naplněná databáze 

6.2.3. Implementace aplikace pro analýzu datových toků 

Pro interakci administrátora (výběr časového rozmezí pro analýzu apod.) byla 

navržena webová aplikace v prostředí .NET Framework. Tato webová aplikace byla 

následně napojena na již hotovou databázi, a to prostřednictvím příslušné knihovny, 

která bude později zároveň volat uložené procedury pro generování dotazů nad databází.  

Pro rozšíření a lepší funkce byla zároveň použita knihovna AJAX, která například 

umožňuje potencionálnímu administrátorovi pohodlněji vybírat časové rozmezí 

z kalendáře apod. Na obrázku 18 je možné vidět vazby mezi jednotlivými 

komponentami tohoto řešení.  
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Ve chvíli, kdy administrátor (uživatel) vybere příslušné časové období a zvolí 

provedení analýzy, webová aplikace volá přes knihovnu tříd uložené procedury, které se 

vykonávají postupně (celkem jich je 5). Popišme si nyní tyto procedury jednotlivě. 

I. První procedura:  

Zde se hledají výskyty provozu sítě Bittorrent, a to na základě výše popsaného 

způsobu, tedy vyhledává v krátkých časových intervalech (kde 1 minuta je dostatečně 

krátký interval) více než 25 spojení z jedné zdrojové IP adresy a jednoho zdrojového 

portu. Samotná procedura pak vypadá následovně: 

declare @TableVar table (date_logs smalldatetime , src_IP nchar(15), src_Port 

nchar(15))  

  

  Insert Into @TableVar (date_logs, src_IP, src_Port) 

  SELECT  date_logs, src_IP, src_Port FROM Logs where duration>0.01 and   

  date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo group by date_logs, src_IP, src_Port 

  Having COUNT(*)>25  

 

SELECT 

id,date_logs,duration,protocol,src_IP,src_Port,dst_IP,dst_Port,flags,tos,packe

s,bytes,flows, 'BitTorent' from Logs where dst_Port>1000 and duration>0.01 and 

date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo  

and date_logs IN (select date_logs from @TableVar) and src_IP IN (select 

src_IP from @TableVar) and src_Port IN (select src_Port from @TableVar) 

 Z dotazu je patrné, že se nejprve vytvoří dočasná tabulka, do které se následně 

vloží výběr seskupený podle času, zdrojové IP adresy a zdrojového portu mající alespoň 

25 záznamů v tomto intervalu.  

  

Obr. 18 - Vazby mezi komponentami 
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II. Druhá procedura 

Ve druhém kroku se vybírá komunikace, která odpovídá chování protokolu 

DC++. V této proceduře jsou vybrány záznamy, kde je protokol TCP a cílový port je 

v rozmezí od 411 do 430 (zvolena náhodná cílová hodnota, v případě že by se DC++ 

snažilo postupně měnit již obsazené porty). Samotný SQL dotaz pak vypadá 

následovně: 

SELECT 

id,date_logs,duration,protocol,src_IP,src_Port,dst_IP,dst_Port,flags,tos,packe

ts,bytes,flows, 'DC' from Logs where dst_Port>411 and dst_Port<430 and 

duration>0.01 and protocol='TCP' and date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo 

III. Třetí procedura 

Třetí krok prochází databázi velmi obdobně jako v případě hledání Bittorrentu, na 

rozdíl od něj však nepoužívá seskupování podle jednoho zdrojového portu a rozšiřuje 

možnost vyhledávání řídících toků známých typů P2P sítí jak bylo popsáno.  

declare @TableVar table (date_logs smalldatetime , src_IP nchar(15), src_Port 

nchar(15))  

  

  Insert Into @TableVar (date_logs, src_IP) 

  SELECT  date_logs, src_IP FROM Logs where  duration>0.01 and   

  date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo group by date_logs, src_IP 

  Having COUNT(*)>25  

 

SELECT 

id,date_logs,duration,protocol,src_IP,src_Port,dst_IP,dst_Port,flags,tos,packe

ts,bytes,flows, 'PeerToPeer', 1 from Logs where (dst_Port>1000 and 

duration>0.01 and date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo and 

date_logs IN (select date_logs from @TableVar) and  

src_IP IN (select src_IP from @TableVar))  

 

or (bytes/packets=35 or bytes/packets=25 or bytes/packets=23 or 

bytes/packets=28 or bytes/packets=12 or bytes/packets=27 or bytes/packets=6)  

 

Touto procedurou vyhledáváme jednak vzor navazování velkého počtu spojení, 

ale také se snažíme zachytit jednotlivé řídící toky, které se vyznačují specifickou 

délkou. Tento typ hledání podle velikosti paketů se však nepotkal v praxi s výrazným 

úspěchem. 

IV. Čtvrtá procedura 

V předposledním kroku se snažíme vystopovat některé vzorky síťového chování 

aplikace Skype, která na začátku používá navazování spojení se stejnou velikostí paketů 

46B.  
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Dotaz pak vypadá následovně: 

SELECT 

id,date_logs,duration,protocol,src_IP,src_Port,dst_IP,dst_Port,flags,tos,packe

ts,bytes,flows, 'Skype' from Logs where duration>0.01 and protocol='UDP' and 

bytes/packets=46 and date_logs>@DateOd and date_logs<@DateDo 

 

V. Pátá procedura 

V posledním kroku se provede finální SELECT a do tabulky se vloží zbylé řádky, 

přičemž se již nevkládají duplicity (tedy již řádky označené některou z předchozích 

procedur). 

6.3. Dosažené výsledky 

Navrženými procedurami získáme z datové kolekce velmi dobrý výsledek ve 

formě označení velkého počtu datových toků Peer-To-Peer komunikace (viz. Obrázek 

19).  

Jelikož se datová kolekce sestavovala postupně, byly zaznamenány časy provozu 

jednotlivých protokolů na síti, aby bylo možné nakonec porovnat výsledky vyhodnocení 

aplikace. Jednotlivé časy důležitých aktivit pak naleznete v tabulce 7 (vzhledem ke 

špatně nastavenému časovému razítku na směrovači se při vytváření první kolekce 

zapisovalo špatné datum - 28. 2. 2002). Provoz byl generován ze stanice s IP adresou 

10.1.1.101, ta je pak u jednotlivých toků uvedena jako zdrojová.  

Tab. 7 – Důležitá časová vymezení provozu na síti 

Datum Čas Aktivita 

28-02-2002 16.34 Stahování přes http 

28-02-2002 16.52 Spuštění stahování přes Bittorrent 

28-02-2002 17.00 Prohlížení www.idnes.cz 

28-02-2002 18.45 Ukončení stahování přes Bittorrent 

28-02-2002 19.16 Navazování spojení DC++ 

28-02-2002 19.19 Stahování přes DC++ 

28-02-2002 19.49 Další stahování přes DC++ 

15-04-2012 10.45 Spuštění Skype 

15-04-2012 10.49 Skype hovor 

15-04-2012 10.51 Konec Skype hovoru 
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15-04-2012 10.54 Spuštění aplikace BearShare 

15-04-2012 10.55 Stahování přes BearShare 

15-04-2012 11.23 Spuštění aplikace eMule 

15-04-2012 11.24 Stahování přes eMule 

Podívejme se nyní postupně na některé zajímavé datové toky nalezené pomocí 

vytvořené aplikace: 

Tab. 8 - Stahování přes http 

Datum a čas Délka Protokol Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příznaky ToS Paketů Bajtů Toků Typ 

28.2.2002 

16:34 
7,812 UDP 10.1.1.101 1037 8.8.8.8 53 .A.... 0 3 197 1   

28.2.2002 

16:34 
25,36 TCP 10.1.1.101 1118 67.215.246.202 80 .AP.S. 0 1268 51199 1   

28.2.2002 

16:34 
8,98 TCP 10.1.1.101 1121 64.94.107.11 80 ....S. 0 3 144 1   

V tabulce č. 8 je na druhém řádku názorně vidět průběh stahování souboru 

velkého přibližně 51,2MB přes http. V prvním řádku můžeme vidět dotaz na DNS 

server 8.8.8.8 se standardním portem UDP/53. 

Tab. 9 - Zachycený protokol Bittorrent a www.idnes.cz 

Datum a 
čas 

Délka Prot. Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příz ToS Paketů Bajtů 

T
o
k
ů 

Typ 

28.2.2002 

16:53 
3,436 UDP 10.1.1.101 63607 117.241.104.67 9032 

.A...

. 
0 2 116 1 BitTorent 

28.2.2002 

16:53 
3,436 UDP 10.1.1.101 63607 95.56.80.52 

1364

4 

.A...

. 
0 2 116 1 BitTorent 

28.2.2002 

17:00 
2,996 UDP 10.1.1.101 63607 95.139.153.182 

3864

9 

.A...

. 
0 2 116 1 BitTorent 

28.2.2002 

17:00 
8,996 TCP 10.1.1.101 1428 194.79.52.192 80 ....S. 0 3 144 1 

 

28.2.2002 

17:00 
7,976 UDP 10.1.1.101 63607 95.139.153.182 

1155

9 

.A...

. 
0 6 793 1 BitTorent 

28.2.2002 

17:00 
8,976 TCP 10.1.1.101 1430 94.79.44.188 

4249

9 
....S. 0 3 144 1 P2P 

V tabulce č. 9 pak můžeme vidět některé ze zachycených datových toků sítě 

Bittorrent, ale mezi nimi také zeleně označený dotaz, který reprezentuje procházení 

webových stránek – konkrétně serveru www.idnes.cz. Na posledním řádku můžeme také 

vidět špatně označený datový tok jako P2P (tedy neoznačený specificky metodou pro 

Bittorrent, jelikož nevyhovuje podmínce stejných portů v časovém intervalu).  
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Tab. 10 - Zachycení DC++ 

Datum a čas Délka Prot. Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příznaky ToS Paketů Bajtů Toků Typ 

28.2.2002 

19:17 
3,736 TCP 10.1.1.101 3687 174.36.207.186 80 .AP.SF 0 206 8400 1   

28.2.2002 

19:18 
9,016 TCP 10.1.1.101 3692 188.134.15.173 411 ....S. 0 3 144 1 DC 

28.2.2002 

19:19 
1798,748 TCP 10.1.1.101 3693 188.134.15.173 411 .AP.S. 0 2066 84403 1 DC 

28.2.2002 

19:22 
0,292 TCP 10.1.1.101 3698 92.244.108.99 31103 .AP.SF 0 6 546 1   

Tabulka 10 pak reprezentuje navazování komunikace DC++ (nedetekované 

prvotní spojení – zeleně) a následně fialově je označeno stahování. 

Tab. 11 - Detekce protokolu Skype 

Datum a 
čas 

Délka Prot. Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příz 
T
o
S 

Pak Bajtů 

T
o
k
ů 

Typ 

15.4.2012 

10:49 
9,096 TCP 10.1.1.101 1339 194.165.188.76 80 ....S. 0 3 144 1 

 

15.4.2012 

10:49 
15,35 UDP 10.1.1.101 5056 178.148.68.72 3857 .A.... 0 6 281 1 Skype 

15.4.2012 

10:49 
20,14 UDP 10.1.1.101 5056 75.172.44.171 53260 .A.... 0 5 230 1 Skype 

15.4.2012 

10:49 
51,1 TCP 10.1.1.101 1318 157.55.56.144 80 .AP.S. 0 203 48130 1 

 

15.4.2012 

10:50 
32,25 TCP 10.1.1.101 1349 193.95.154.38 12350 

.AP.S

F 
0 51 10714 1 P2P 

15.4.2012 

10:50 
1,992 UDP 10.1.1.101 1486 10.1.1.254 5351 .A.... 0 4 160 1 P2P 

Z tabulky 11 vyplývá, že se podařilo zachytit spojení při sestavování Skype 

hovoru, ale následně již jeden tok byl analýzou vynechán, při kterém zřejmě probíhal 

hovor, a následně byly další toky z doby, kdy evidentně probíhala komunikace 

protokolu Skype, označeny jinou procedurou jako P2P.  

Tab. 12 - Provoz BearShare 

Datum a 
čas 

Délka Prot. Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příz 
T
o
S 

Pak. Bajtů 

T
o
k
ů 

Typ 

15.4.2012 

10:54 
3,02 TCP 10.1.1.101 1621 50.138.101.39 80 ....S. 0 2 96 1 

 

15.4.2012 

10:55 
2,888 TCP 10.1.1.101 1622 50.138.101.39 26119 ....S. 0 2 96 1 P2P 

15.4.2012 

10:55 
205,856 UDP 10.1.1.101 5056 158.196.195.168 46485 .A... 0 4615 480259 1 P2P 

V tabulce 12 je názorná ukázka zachycení části komunikace protokolu BearShare 

a následně i stahování souboru (poslední řádek). 
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Tab. 13 - Provoz eMule 

Datum a čas Délka Prot. Zdroj. IP Port Cíl. IP Port Příznaky ToS Pak. Bajtů  Tok Typ 

15.4.2012 

11:23 
0,296 TCP 10.1.1.101 1758 80.239.230.152 80 .AP... 0 5 1438 1 

 

15.4.2012 

11:24 
8,956 TCP 10.1.1.101 1777 101.15.27.193 13535 ....S. 0 3 144 1 P2P 

15.4.2012 

11:24 
16,668 UDP 10.1.1.101 1690 115.245.14.248 59217 .A.... 0 30 1985 1 P2P 

15.4.2012 

11:24 
55,5 UDP 10.1.1.101 1690 79.187.67.73 56041 .A.... 0 14 896 1 P2P 

15.4.2012 

11:24 
55,5 UDP 10.1.1.101 1690 79.187.67.73 56042 .A.... 0 14 896 1 P2P 

15.4.2012 

11:24 
55,5 UDP 10.1.1.101 1690 79.187.67.73 56043 .A.... 0 14 896 1 P2P 

15.4.2012 

11:24 
94,072 UDP 10.1.1.101 1690 79.53.130.161 53866 .A.... 0 1951 111149 1 P2P 

V poslední tabulce (č. 13) je pak uvedena komunikace protokolu eMule spolu se 

stahováním souboru (poslední řádek).  

Pokud porovnáme časy, kdy byly aplikace spuštěny, spolu s časy výsledné 

analýzy, dostaneme poměrně přesně odpovídající hodnoty. Problém pak nastává akorát 

u provozu protokolu Skype, kde se nepodařilo detekovat jeho veškerou komunikaci. 

U protokolů BearShare a eMule je zásadní chování odhaleno, některé jejich toky však 

mohou zůstat neodhaleny.  

Následující výběr obrazovek (obrázky 19, 20 a 21) pak slouží pro přehled 

některých zajímavých zachycených datových toků.  
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Obr. 19 - Aplikace pro analýzu 
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Obr. 20 - Výběr z detekce 

Na obrázku 20 je ukázka zachycené komunikace s výběrem potencionálního 

síťového provozu Bittorrent, DC++ a také nespecifikovaného P2P protokolu. 

 

Obr. 21 - Zachycení komunikace Skype 

Z obrázku 21 je dále vidět, že navržená metoda nalezne navazování spojení Skype 

pomocí velikosti paketů (281/6 = 46,84 = cca 46B).  
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat robustní aplikaci, 

která by umožňovala detekovat a zaznamenávat pravděpodobnou přítomnost provozu 

sítí Peer-to-Peer (P2P), a to včetně záznamu jejich účastníků. Předtím, než došlo 

k navržení takové aplikace, bylo potřeba udělat rozbor jednotlivých dnes používaných 

P2P sítí a popsat detailně jednotlivé protokoly.  

Podrobně byl proveden rozbor protokolu NetFlow, který slouží právě k 

zachytávání datových toků procházejících přes síťové zařízení (směrovače apod.) a 

samozřejmě byly uváženy možnosti jednotlivých volně dostupných NetFlow kolektorů, 

které by nám umožnily získávat cenné informace ve vhodné podobě. Pro tyto účely byl 

vybrán kolektor NFDump, který reprezentoval potřebné data nejvhodněji, a bylo možné 

je posléze importovat do databáze.  

Pro návrh a implementaci aplikace byl pak zvolen programovací jazyk C#, jelikož 

se jedná o víceúčelový a o jednu z nejmodernějších a stále se vyvíjejících technologií. 

K dotazování a generování procedur pro analýzu nad rozsáhlou databází údajů byl 

využit dotazovací jazyk SQL.  

Aby bylo možné mít správnou datovou kolekci, bylo nutné postupně vyzkoušet 

provoz známých a používaných P2P aplikací jako je Bittorrent, DC++, e-Donkey nebo 

také Skype. Tento provoz byl zachycen pomocí NetFlow protokolu a následně byla 

jednotlivými záznamy naplněna databáze, nad kterou se provádělo testování aplikace. 

Jak se ukázalo, bylo možné s velkou přesností detekovat provoz sítě Bittorrent, a 

to zejména kvůli jeho mnohdy až agresivnímu způsobu chování, při kterém generuje 

velké množství datových spojení. U ostatních protokolů se NetFlow už o trochu ztrácí, 

jelikož jejich chování není o moc odlišné od běžného síťového provozu. Zde jsme 

například narazili na možnou potřebu průběžně aktualizovat některé parametry 

specifického provozu (jako například změna velikosti řídících UDP paketů způsobená 

novou verzí aplikace apod.).  

Práci by pak bylo dále možno rozšířit o sběr dat z více podsítí (více zařízení 

zachytávajících data), nebo například vytvoření samostatného soketu k současné 

aplikaci, který by umožňoval naslouchat a zpracovávat NetFlow záznamy přímo, tedy 

bez použití kolektoru NFDump (nebo jiného). V neposlední řadě by pak bylo možné 

rozšířit interaktivní webové rozhraní analyzátoru o možnost nastavit některé parametry 

a přizpůsobit tak analyzátor nové síti apod. 



41 

 

Alternativa, jak jinak detekovat P2P sítě bez použití NetFlow protokolu, by mohla 

být například porovnáváním křivky datových toků s grafem datového provozu běžně 

používaných sítí P2P. Výhodou by pak byla vyšší přesnost v případě vhodných grafů 

provozu P2P sítí a vhodného porovnávacího algoritmu. Druhým způsobem by mohlo 

být využití neuronových sítí. Tuto metodu lze aplikovat na více vlastností datových 

toků.  
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9. Přílohy na CD 

A. Kompletní datová kolekce ve formátu TXT 

B. Windows Služba pro automatický import dat do databáze 

C. Skript s SQL dotazy 

D. Webová aplikace pro analýzu dat 

E. Fotky zásadních obrazovek se zachyceným provozem 

F. Pomocné schémata a obrázky ve formátu PNG 

G. Kopie práce ve formátu DOC a PDF 

 


