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Omrežje
 Kaj je omrežje?
 fizična defininicija: resurs, ki je zmožen povezovanja velikega

števila naprav,
 storitvena definicija: infrastruktura, ki nudi storitve
(porazdeljenim) aplikacijam
 www, VoIP, email, igre, P2P, elektronsko poslovanje

Omrežne naprave: klasične in eksotične
PC

strežnik

IP okvir za sliko

Internetna telefonija

Toaster z vremensko
napovedjo

Najmanjši www
strežnik na svetu

prenosnik
(brezžični)

mobilne
naprave

Komponente omrežja
1.

2.

3.

končni sistemi (odjemalci in strežniki,
ki uporabljajo omrežne aplikacije),
cca. 600 mio naprav (julij 2008)
jedro omrežja (usmerjevalniki
paketov)

komunikacijske povezave
(optika, baker, brezžične, ...)
dostopne točke,
bazne postaje
ožičene povezave

Mobilno omrežje
Večji ponudnik int.

Domače omrežje
Lokalni ponudnik int.

Omrežje podjetja

Končni sistemi
 Udeleženci v omrežju: namizni računalniki,

strežniki, mobilni računalniki
 Vloge v omrežju glede na storitve: vloga
odjemalca, strežnika ali mešana (P2P)
 Končni sistemi morajo dostopati do
omrežja:
 klicni dostop (56 kbps)
 DSL
 kabelski dostop
 optični dostop (FTTH - Fiber To The Home)
 Ethernet
 brezžični dostip (Wide-Area Wireless)

mešana
(P2P)

odjemalec/
strežnik

Dostop do omrežja (1/4)
 modemski dostop
 počasen, 56 kbps, preko telefonskega omrežja,

 zasedenost telefona med uporabo

 DSL (Digital Subscriber Line) dostop
 tudi uporablja telefonsko infrastrukturo (0-4kHz telefon, 4-50kHz

upstream, 50kHz-1MHz downstream), individualen dostop!
 1 Mbps upstream, do 8 Mbps downstream
Internet

telefon
multiplekser

telefonsko
omrežje

razdelilec
PC

DSL
modem

ponudnik

Dostop do omrežja (2/4)
 kabelski dostop
 uporablja TV infrastrukturo, ne telefonske,

 več odjemalcev si deli dostop do skupnega vozlišča
 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream

ponudnik interneta
dom

Dostop do omrežja (3/4)
 FTTH (optičen) dostop
 optična povezava od ponudnika do doma ("skoraj" direktno,

zagotovljena hitrost prenosa)
 visoke hitrosti prenosov: 10-20Mbps downstream, 2-10Mbps
upstream

 Ethernet
 običajno na javnih

100 Mbps
1 Gbps

zavodih, univerzah, ...
 priklop preko ethernet
stikala
 10 Mbs, 100Mbps,
1Gbps, 10Gbps
Ethernet

Ethernet stikalo

strežnik

hišni
usmerjevalnik

ponudnik
interneta

Dostop do omrežja (4/4)
 brezžični dostop
 (deljen in neusmerjen medij!)
 802.11b/g (WiFi): 11 or 54 Mbps

usmerjevalnik

bazna postaja/
dostopna točka

Jedro omrežja
 mreža povezanih usmerjevalnikov
 kako poteka komunikacija?
 povezan način (circuit switching):

namenska povezava za vsak prenos (npr.
telefonski klic). Faze: vzpostavitev zveze,
prenos podatkov, rušenje zveze.
 nepovezan način (packet switching):
prenos podatkov "po kosih".






Analogija: prevoz robe iz tovarne s
tovornjaki, od katerih vsak potuje po svoji
poti
omogoča uporabo omrežja več
uporabnikom hkrati
enostavnejše, potrebni pa dodatni
protokoli (vzpostavljanje, potrjevanje, ...)

Protokol
 Dogovor o obliki in načinu poteka komunikacije in izmenjave

sporočil med dvema ali večimi udeleženci v komunikaciji.
 Primerjava z analogijo iz realnega sveta:
Zdravo!

TCP zahteva po
vzpostavitvi povezave
TCP odgovor o
vzpostavitvi povezave

Koliko je ura?

čas

Zdravo!

Get http://www.fri.uni-lj.si

8.20
datoteka

 težava v komunikaciji: obe strani ne govorita enakega jezika
 drugi primeri protokolov iz realnega sveta?

Protokol
 "višjenivojski": TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3,

BitTorrent, ...
 "nižjenivojski": zaporedje bitov, kontrola
zamašitve, kontrola hitrosti, način potovanja
paketa po omrežju itd.

 Splošno uporabnost protokolov zagotovimo s standardizacijo:
 IETF (Internet Engineering Task Force)
 standardi v obliki dokumentov RFC (Request For Comments), trenutno jih

je več kot 5000
 drugi subjekti za standardizacijo (IEEE 802 itd.)

Potek oddaljenega dostopa
 Pri komunikaciji ločimo horizontalne (logične) in vertikalne

(fizične) povezave
VSEBINA



APLIKACIJA


TRANSPORT

STROJNA OPREMA

višja plast zahteva
storitev od nižje plasti
nižja plast izvede
storitev (lahko zahteva
izvedbo storitve od še
nižje plasti)

Torej...
 vsaka plast ima svoje protokole (= jezik, s katerim se pogovarja

istoležni entitetni par procesov),
 protokoli so specifični za storitve, ki jih plast zagotavlja.

Analogija: potovanje z letalom
vstopnica (nakup)

vstopnica (pritožba)

prtljaga (oddaja)

prtljaga (prevzem)

izhod (vstop)

izhod (izstop)

steza (vzlet)

steza (pristanek)

letenje

letenje

letenje

 Zakaj plasti?
 sistematična zasnova zgradbe sistema
 sprememba implementacije dela sistema je neodvisna od ostalega sistema

ISO/OSI model
 model vsebuje 7 plasti, ki definirajo sklope sorodnih

funkcij komunikacijskega sistema

aplikacijska plast
predstavitvena plast
sejna plast
transportna plast
omrežna plast
povezavna plast
fizična plast

ISO/OSI model
 plast N nudi storitve (streže) plasti N+1
 plast N zahteva storitve (odjema) od plasti N-1,
 protokol: pravila komuniciranja med istoležnima procesoma,
 entitetni par: par procesov, ki komunicira na isti plasti
plasti
7
.
.
N
N-1
.
.
1

sistem A

sistem B

Aplikacijska plast

Aplikacijska plast

Predstavitvena plast

Predstavitvena plast

Sejna plast

Sejna plast

Prenosna plast

entitetni par
procesov

Prenosna plast

Omrežna plast

Omrežna plast

Povezavna plast

Povezavna plast

Fizična plast

Fizična plast

-> smer komunikacije ->

Plasti ISO/OSI modela
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

fizična: prenos bitov po komunikacijskem kanalu (kodiranje,
multipleksiranje)
povezavna: okvirjanje bitov, kontrola pretoka, popravljanje napak,
asinhrona/sinhrona komunikacija
omrežna: usmerjanje, posredovanje, izogibanje zamašitvam
transportna: zanesljivost prenosa, učinkovitost
sejna: logično povezovanje procesov znotraj aplikacij (aplikacijsko
multipleksiranje, pogosto implementirano v aplikaciji)
predstavitvena: kodiranje podatkov, kompresija, sintaksa
aplikacijska: podatki aplikacije, storitve HTTP, SMTP itd.

OSI model in model TCP/IP (Internet)

Primerjava modelov:
 ISO OSI: de iure, teoretičen, sistematičen, pomanjkanje

imlementacij (izdelkov),
 TCP/IP: de facto, prilagodljiv, nesistematičen, fleksibilen, veliko
izdelkov

Fizična plast
Nalogi:
1. Opredeljuje način kodiranja bitov z neko fizikalno veličino
(U, I…) za prenos po mediju (baker, optika, radijski, IR, ...).
2. Prenos bitov v analogni ali digitalni obliki.
 Prenosni medij: naprava, ki omogoča razširjanje valovanja

(elektro-magnetno, radijsko, svetloba, IR).
 Fizični vmesniki (konektorji)

Prenosni medij
 Frekvenčna karakteristika: kakšne frekvence lahko medij

prenese
 Govor: 300 do 7000 Hz
 Telefonski kanal: 500 do 3600 Hz
 Hi-fi oprema: 100 do 20.000 Hz

 Slabljenje, popačenje, šum

• Prenosni kanal: kodiranje
 Digitalni: z diskretnimi vrednostmi (npr. dva napetostna nivoja)

 Analogni: z analognimi signali (zvezno spreminjanje vrednosti)
 Kje nastopi potreba po konverziji (uporaba modema)?

Modulacija
 Modulacija: način prikaza razlike med ničlo in enico.

 Vrste
 Amplitudna modulacija (za zvok: glasen pisk=0, tih pisk= 1)
 Frekvenčna modulacija (za zvok: visok pisk=0, nizek pisk= 1)
 Fazna: sprememba faze za določen fazni kot pomeni spremembo

signala.

180:

90:

Kvadratna modulacija
 Kombinacija amplitudne in fazne.
 Več nivojev amplitude.
 4 fazni koti (0, 90, 180, 270 stopinj)
 Posamezna sprememba signala (amplitude in faze) označuje skupino 3 do 6

bitov.
amplitudna modulacija

fazna modulacija

kvadratna modulacija

Prenosni mediji (1/3)
 Zvita parica (unshielded twisted pair,

UTP)
 Dve vzporedni izolirani bakreni žici, par

žic predstavlja povezavo
 Zvita: manj interferenc, presluha ipd.
 10 Gbps na krajše razdalje (lokalna
omrežja)

 Koaksialni kabel
– Bakrena žica, izolacija, drugi vodnik, še
ena izolacija.
– Odpornost proti motnjam, ni sevanja.
– hitrost do 2 Gbps

Prenosni mediji (2/3)
 Optično vlakno
 mehanska občutljivost, zahtevno spajanje

(težavno prisluškovanje!)
 do 100 km brez ponavljalnikov, hitrost do
Tbps
 WDM (Wavelength Division Multiplexing):
za prenos več signalov po enem vlaknu
uporabimo več valovnih dolžin (barv)
svetlobe
 V začetku le omrežne hrbtenice, danes tudi
domače povezave (FTTH)

Prenosni mediji (3/3)
 Brezžične povezave
 Radijske (WLAN, Bluetooth, GSM, ...)
 Mikrovalovne (usmerjene)
 IR (majhne razdalje)
 Satelitske (velike razdalje): Iridium, Thuraya, GPS, Galileo ...

Prenosni sistem in kanal
povezavna plast
fizična plast

}

prenosni sistem

 Prenosni sistem uporablja prenosni kanal: napravo, ki lahko

prenese bite (okvir) po mediju.
 Lastnosti prenosnega kanala:
 smer: dvosmeren (sočasno ali izmenično), enosmeren
 zaporednost: serijski (bit za bitom), paralelni (več bitov hkrati)
 število točk: dvotočkovni, skupinski

povezavna plast
storitve povezavne plasti,
protokoli za dostop do medija

Prenosni sistem in kanal
povezavna plast
fizična plast

}

prenosni sistem

 Prenosni sistem uporablja prenosni kanal: napravo, ki lahko

prenese bite (okvir) po mediju.
 Lastnosti prenosnega kanala:
 smer: dvosmeren (sočasno ali izmenično), enosmeren
 zaporednost: serijski (bit za bitom), paralelni (več bitov hkrati)
 število točk: dvotočkovni, skupinski

Povezavna plast
 Enota, ki se prenaša na povezavni

plasti je OKVIR (angl. frame)
 NALOGA povezavne plasti:

Prenos okvirja po povezavi med
sosednima vozliščema (računalnik,
usmerjevalnik).

Povezavna plast
 Protokol na povezavni plasti definira obliko izmenjanih podatkov

med vozlišči. Vsak okvir vsebuje podatke (datagram) višjih plasti
(omrežne plasti). Primeri:
 Ethernet,
 wireless LAN (802.11)
 token ring
 PPP

 Komunikacija je lahko sestavljena iz različnih omrežnih povezav

in medijev -> pri komunikaciji med končnima uporabnikoma se
lahko uporabljajo različni protokoli na povezavni plasti

Analogija iz realnega sveta
 Cilj potovanja: pot iz Loma na morje v Koper

potnik je "datagram"
del poti je "komunik. povezava"
začetek in cilj sta "končni vozlišči"
način prevoza je "protokol
povezavne plasti"
naš organizator potovanja od
začetka do cilja je "usmerjevalni
protokol" omrežne (3.! plasti)

Storitve povezavne plasti (1/2)
 Povezavna plast izvaja:
okvirjanje datagramov: podatkom višje plasti se doda glava in
določi struktura
2. dostop do medija: če je medij deljen, se uporablja MAC protokol
(media access control) in ustrezno naslavljanje udeležencev
3. zagotavljanje zanesljive dostave: uporaba potrjevanja in
ponovnega pošiljanja v primeru napake pri prenosu na povezavi
 potrjevanje predstavlja dodaten overhead na povezavi. Pri bolj
zanesljivih povezavah (optika, UTP) se ga ne uporablja,
 enako se uporablja tudi na transportni plasti za celotno
komunikacijo med končnima vozliščema - razlika?
1.

Storitve povezavne plasti (2/2)
kontrola pretoka: usklajevanje hitrosti pošiljanja glede na
procesorske sposobnosti prejemnika (izogibanje prekoračitvi
medpomnilnika - angl. buffer)
5. zaznavanje in odpravljanje napak: z dodatnimi biti lahko
zaznavamo, ali je prišlo do napake pri prenosu okvirja. Določei
pristopi omogočajo tudi točno zaznavanje, kje je do napake prišlo
in s tem njeno odpravljanje
4.

Implementacija povezavne plasti
• Povezavna plast je implementirana v adapterju (NIC - Network Interface

Card).

aplikacijska
transportna
omrežna
povezavna

cpu

memory

controller
povezavna
fizična

prenos

omrežni adapter

Implementacija povezavne plasti
datagram
protokol povezavne plasti

Oddajno
vozlišče

okvir

okvir

adapter

adapter

Sprejemno
vozlišče

• Oddajnik: enkapsulacija datagrama v okvir, detekcija, kontrola pretoka...
•

enkapsulacija: podatki se zapakirajo v okvir, izpolnijo se dodatna kontrolna polja (naslovi
pošiljatelja, prejemnika itd.)

• Sprejemnik: preveri napake, pretok, dekapsulacija.

Zaznavanje in odpravljanje napak (1/4)
• Podatkom (D) dodamo še dodatne bite za preverjanje

pravilnosti (EDC - Error Detection Code)
• protokol za popravljanje ni popoln, lahko spregleda napake,
• več EDC bitov omogoča boljšo detekcijo/popravljanje

so vsi
biti v
D' OK?
podatkovni biti

povezava, podvržena napakam

zaznana
napaka

Zaznavanje in odpravljanje napak (2/4)
• Parnost: dodamo 1 paritetni bit
• omogoča samo zaznavanje enojnih napak
• soda/liha paritetna shema (razlikovanje, ali paritetni bit

predstavlja sodo ali liho število enic)

Zaznavanje in odpravljanje napak (3/4)
• Parnost v 2 dimezijah: dodamo paritetne bite za vsako

vrstico in stolpec
• omogoča zaznavanje in odpravljanje enojnih ali celo dvojhnih napak

• (možno tudi zaznavanje napak v paritetnih bitih)

Zaznavanje in odpravljanje napak (4/4)
• Uporaba kontrolnih vsot:
• Internetna kontrolna vsota (uporaba le na transportni plasti):

telo datagrama je zaporedje 16-bitnih števil. Njihova vsota gre v
glavo datagrama, kasneje se uporabi za preverjanje pravilnosti
vsebine
• CRC (angl. Cyclic Redundancy Check): matematična metoda, ki
uporablja polinome. Uporablja n dodatnih bitov, sposobna
zaznati in napake do n+1 bitov

Protokoli za dostop do skupinskega medija
• Dve vrsti povezav:
• point-to-point povezava (med dvema točkama): vsaka povezava

ima le enega pošiljatelja in prejemnika (npr. protokola PPP, HDLC)
• broadcast povezava: deljeni medij, več vozlišč komunicira
naenkrat (npr. Ethernet, Wireless LAN)

deljeni kabel

deljen frekv. spekter
(e.g., 802.11 WiFi)

deljen satelitski
signal

analogija: pogovor na
koktelj žurki (medij: zrak,
ki prenaša govor)

Protokoli za dostop do skupinskega medija
• Broadcast kanali:
• potreben protokol za koordinacijo dostopa (kdo lahko govori), t.i.

multiple access

• Principi iz realnega sveta, ki jih upoštevamo:
• Daj vsakemu priložnost, da govori
• Ne odgovarjaj, razen če te kdo ne ogovori

• Ne izvajaj le monologov
• Dvigni roko, če imaš vprašanje
• Ne prekinjaj nekoga, ko ta govori
• Ne spi, ko ti nekdo govori

• Če dve vozlišči oddajata naenkrat,

pride do KOLIZIJE (signal se preplete
in okvari)

Protokol za dostop do skupinskega medija
Za idealni protokol, ki upravlja dostop do kanala s hitrostjo R
velja:
1. če oddaja eno samo vozlišče, oddaja s hitrostjo R
2. če oddaja M vozlišč, oddajajo s povprečno hitrostjo R/M
3. protokol je decentraliziran (ni centralnega vozlišča, ki ga
upravlja, ni potrebna sinhronizacija z urami in taktom)
4. je enostaven

Izogibanje in razreševanje kolizij
1. delitev kanala (ni kolizij):
kanal razdelimo na "podkanale" (frekvečno ali časovno) in vsakega
dodelimo paru vozlišč

2. naključni dostop (kolizije so):
vsak lahko oddaja kadarkoli, če pride do kolizije, jo razrešujemo

3. izmenični dostop (ni kolizij):
vozliščem izmenično dodeljujemo pravico do pošiljanja

1. Delitev kanala
• TDMA (Time Division Multiple Access)
 V vsakem “krogu” vsaka postaja dobi enak časovni interval (1 paket)

frekvenca

čas

• FDMA: Frequency Division Multiple Access
 Vsaka postaja ima svoj fiksen frekvenčni pas
frequency

čas

1. Delitev kanala
• pošteno in učinkovito pri visoki obremenitvi
• pri majhni obremenitvi se pojavlja neizkoriščenost kanala
• potrebno čakanje na vrsto

• upoštevanje smernic za idealni protokol:
1.
2.

če oddaja eno samo vozlišče, oddaja s hitrostjo R
če oddaja M vozlišč, oddajajo s povprečno hitrostjo R/M
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2. Protokoli za naključni dostop
 Določajo:
– kako zaznati kolizijo
– kako ukrepati ob koliziji

 Kadar želi vozlišče pošiljati, uporabi polno razpoložljivo

hitrost kanala R. Pred pošiljanjem ni koordinacije med
vozlišči.
 Primeri MAC protokolov z naključnim dostopom:
 ALOHA
 razsekana ALOHA
 CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

ALOHA
 paket je ranljiv ves čas oddajanja (čas je zvezen)
 preprost, ni sinhronizacije
 obravnavanje kolizije:
 paket se pošlje do konca (!) in takoj ponovno pošlje z verjetnostjo p

(sicer počaka z verjetnostjo 1-p)

Razsekana ALOHA
 čas je razsekan na enake časovne intervale (v katerih je možno poslati 1

okvir)
 vozlišča so sinhronizirana, pošiljajo samo ob zač. intervalov,
 če pride do kolizije:
 vozlišče pošlje ponovno okvir v naslednjem intervalu z verjetnostjo p

 +: vozlišče lahko uporablja celo hitrost R, enostaven

 -: prazni/kolizijski intervali so neuporabni, sinhronizacija časa

Učinkovitost ALOHA in razsekane ALOHA
 učinkovitost: delež časa, v katerem je bilo oddajanje uspešno
 ALOHA:
 nizka prepustnost (18%)

 razsekana ALOHA:
 boljša prepustnost (37%)

• upoštevanje smernic za idealni protokol:
1.
2.

če oddaja eno samo vozlišče, oddaja s hitrostjo R
če oddaja M vozlišč, oddajajo s povprečno hitrostjo R/M

CSMA in CSMA/CD
 Carrier Sense Multiple Access
 Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
 Principa:
 poslušaj, ali že kdo govori, preden spregovoriš (zaznavaj druge pošiljatelje),
 če vskočiš komu v besedo, nehaj govoriti (prekini kolizijo)

CSMA
 Vrste:
 vztrajni: če je kanal zaseden, posluša dokler

se ne sprosti
 nevztrajni: šele po času ponovno prisluhne
 p-vztrajni: vztrajno posluša, ko se kanal
sprosti, z verjetnostjo p odda paket

 Zakaj je sploh potrebno

zaznavanje kolizij, če velja princip
poslušanja obstoječih govorcev?
 odgovor: zaradi propagacijske zakasnitve

signala skozi prostor medija
 slika: CSMA brez CD

CSMA/CD
 zaznavanje kolizij (CD)

omogoči prekinitev
komunikacije v primeru
kolizije in s tem hitrejšo
sprostitev kanala
 Primer: 802.3 Ethernet

3. Protokoli za izmenični dostop
 Namesto faze boja za medij je faza rezervacije. Dva pristopa:
1.

rezervacija s centralnim vozliščem (polling)
 zakasnitev
 enotna točka odpovedi (centralno vozlišče)
data
vprašaj

data

centralno
vozlišče

3. Protokoli za izmenični dostop
2.




rezervacija z žetonom, ki kroži
(token)
zakasnitev
enotna točka odpovedi (žeton)

T

(nič za
poslati)
T

data

3. Protokoli za izmenični dostop
 Primer: Vodilo in obroč z žetonom (FDDI, Token Ring)
 upoštevanje smernic za idealni protokol (najboljša

kombinacija):
1.
2.
3.

če oddaja eno samo vozlišče, oddaja s hitrostjo R
če oddaja M vozlišč, oddajajo s povprečno hitrostjo R/M
vendar: koordinacija žetonov doprinaša k zakasnitvi

Povzetek
 Povezavna plast




storitve: okvirjanje, dostop do medija, zanesljiva dostava,
popravljanje/odpravljanje napak, kontrola pretoka
zaznavanje/popravljanje napak: 1D pariteta, 2D pariteta, kontr. vsote

 Dostop do skupinskega medija






delitev kanala
 TDMA in FDMA
naključni dostop
 ALOHA, razsekana ALOHA, CSMA in CSMA/CD
izmenični dostop
 polling (centralno vozlišče) in obroč z žetonom (token ring)

povezavna plast

naslavljanje, ARP, Ethernet,
stikala, PPP

Naslavljanje naprav na povezavni plasti
 Naprave imajo naslove, ki so sestavljeni iz 48 bitov = 6B (fizični

naslov ali MAC[Media Access Control] naslov):
 naslov zapišemo z 12 HEX znaki, npr.: 5C-66-AB-90-75-B1
 možnih 248 naslovov, prva polovica je ID proizvajalca, druga polovica

ID adapterja (podjetje zakupuje pakete po 224 naslovov)
 MAC naslov je zapečen v adapterju in je unikaten!

Uporaba MAC naslovov
 vsaka naprava ima unikaten

naslov
 namen naslova: naprave
opazujejo okvirje na mediju in
sprejmejo le tiste, ki so
naslovljene na njih
 naslov FF-FF-FF-FF-FF-FF je
poseben, pomeni "broadcast"
(prejemniki so vse naprave)

1A-2F-BB-76-09-AD

lokalno
omrežje
71-65-F7-2B-08-53

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98

Vendar pa...
 (tega uradno še ne vemo...) naslavljanje računalnikov v Internetu

poteka z uporabo IP naslovov (in ne MAC!), ki so na omrežni
plasti:
 MAC naslovi so fizični in stalni za napravo (podobno kot je tvoj EMŠO

stalen zate),
 IP naslovi so logični in zamenljivi oziroma odvisni od lokacije priklopa
(podobno kot je tvoj poštni naslov spremenljiv)

 Primer: naprava A želi poslati podatke napravi B. Za pošiljanje jo

naslovi z IP naslovom naprave B in preda datagram povezavni
plasti, ki je zadolžena, da jo dostavi. Povezavna plast mora
napravo B nasloviti z MAC naslovom. Kako priti do njega?
 Potrebujemo ARP: Address Resolution Protocol!

ARP: Address Resolution Protocol
 vsako vozlišče ima ARP tabelo

(preslikovalna tabela IP
naslovov v MAC naslove), ki
vsebuje 3 podatke:

137.196.7.78
1A-2F-BB-76-09-AD
137.196.7.23

137.196.7.14

<IP naslov | MAC naslov | TTL (20 min)>

 ARP deluje samo na lokalnem

podomrežju in ne v celem
internetu
 Kako se ARP tabela napolni?
 uporaba paketov ARP query

LAN
71-65-F7-2B-08-53

58-23-D7-FA-20-B0

0C-C4-11-6F-E3-98
137.196.7.88

ARP: nastanek tabele ARP
 A želi poslati datagram vozlišču B, čigar MAC naslova še nima v

tabeli ARP. A naredi naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.

A pošlje paket za ARP poizvedbo (ARP query), ki ga naslovi na vse
vmesnike (broadcast, FF-FF-FF-FF-FF-FF) in ki vsebuje IP naslov vozlišča B
ARP poizvedbo prejmejo vsa vozlišča, priključena na medij
iz IP naslova v poizvedbi vmesnik B zazna, da paket sprašuje po njemu
B odgovori vmesniku A z ARP odgovorom (ARP response), v katerem
pošlje svoj MAC naslov (pri tem naslovi samo vozlišče A).
A shrani novi podatek v svojo tabelo

 tabela ARP nastaja torej po principu plug&play
 Analogija: Profesor zavpije v predavalnici:

"Kakšen je EMŠO študenta, ki sedi na tretjem
sedežu v drugi vrsti?"

Ethernet
 razvoj v 70. - 90. letih na podlagi token ring, FDDI, ATM
 razlogi za uspeh: hiter (hitrost do 10 Gbps), poceni, enostavnejši v

primerjavi z drugimi
 skica koncepta snovalca Etherneta (Bob Metcalfe):

Razvoj topologije Etherneta
 včasih: vodilo (bus)
 vsi vmesniki v isti kolizijski domeni
 najprej coax, nato zamenjava z napravo hub (razdelilec na fizični plasti)

 danes: zvezda (stikalo v centru) - okoli leta 2000
 ločene kolizijske domene
 možne različne različice Etherneta na vsakem kraku zvezde

stikalo

vodilo: koaksialni kabel

zvezda

Ethernet okvir
 Preambula: 7 x 10101010 in 1 x 10101011
 Da se sinhronizirata uri oddajnika in prejemnika (in hitrosti)
 znamenje: "pozor, sedaj prihajajo pomembni podatki"

6B: Če se ujema s
prejemnikovim
naslovom ali če je
broadcast, ga
posreduje omrežni
plasti, sicer ga
zavrže.

2B:
Omrežni
protokol
(IP, ARP,
Novell…)

Podatki –
datagram
dolžine
46 – 1500B.
MTU = 1500
(stuffing in
fragmentacija)

4B: Če ni
ok,
prejemnik
okvir
zavrže

Ethernet
 Za kodiranje bitov na fizični plasti je možnih več rešitev

 Manchester kodiranje je bolj stabilno, ker kompenzira

morebitne zamike pri sinhronizaciji ur
 prehod navzdol pomeni 1, prehod navzgor pa 0

Kaj ponuja Ethernet?
 nepovezavna storitev (ni rokovanja, vmesnik le pošlje)

 nezanesljiva storitev (ni potrjevanja in pon. pošiljanja)
 kontrola pravilnosti se izvaja s CRC, potrjevanje pa se ne uporablja!
 omrežna in transportna plast skrbita za vrstni red datagramov in to,

da se prenesejo vsi

 Ethernet uporablja CSMA/CD: zvezen čas, posluša pred

oddajo, v primeru kolizije preneha, pred ponovno oddajo
čaka naključen čas:
 uporablja se eksponentno povečevanje čakanja na naslednjo

oddajo (exponential backoff): če je več kolizij, vsakič dlje čaka
 pri koliziji uporablja t.i. jam signal za oznanitev kolizije drugim
 učinkovitost rabe medija skoraj do 100%!

Ethernet tehnologije
 različni standardi in fizični mediji (baker, optika), vsi pa

imajo isto obliko okvirja in MAC protokol
 hitrosti: 2/10/100 Mbps, 1/10G bps
 oznaka: hitrost + BASE (osnovna frekvenca) + medij
aplikacijska
transportna
omrežna
povezavna
fizična

enak protokol za dostop do medija
in oblika okvirja
100BASE-TX

100BASE-T2

100BASE-FX

100BASE-T4

100BASE-SX

100BASE-BX

T - twisted
(baker na fizični plasti)

optika na fizični plasti

Aktivna oprema (naprave)
 v zvezda-topologiji se uporabljata:
 hub: omrežni razdelilec, ponavlja signal na vseh ostalih vratih (ista

hitrost), ne shranjuje okvirjev, ista kolizijska domena
 switch: omrežno stikalo, preklaplja med priključenimi segmenti,
shranjuje okvirje in aktivno ukrepa na podlagi vsebine
 transparentni uporabiku, plug-and-play
 opravlja filtriranje in posredovanje

Primerjava
Izolacija prometa
Potrebna konfiguracija?

Vozlišče

Stikalo

Hub
Ne
Ne

Stikalo
Da
Ne

Hub

Vozlišče

Stikalo
A

 dopušča več hkratnih povezav (npr. A-

A' in B-B') in dvosmerno (full duplex)
povezavo z vozlišči
 na katera vrata poslati okvir se stikalo
odloči z uporabo stikalne tabele
(switch table) :

C’

B
1 2

6
5

3

4

 (MAC naslov, vrata do vmesnika, čas)

MAC naslov

vrata

C

TTL

B’

A’

stikalo s 6 vmesniki

 Kako stikalo napolni stikalo tabelo?
 po prvem priklopu se uči, kje je dosegljiv

kateri vmesnik

Izvor: A
Cilj: A’

Uporaba stikalne tabele
 kadar stikalo sprejme okvir, si
za nekaj časa zapomni lokacijo

C’

B

pošiljatelja okvirja (=učenje)
 pri sprejemu okvirja:

1 2

6
5

 če je okvir namenjen prejemniku na

istih vratih se opravi FILTRIRANJE (paket
se zavrže)
 če je okvir namenjen prejemniku na
drugih vratih, se opravi POSREDOVANJE
(kopiranje okvirja na vrata, kjer se
nahaja prejemnik)
 če ne vemo, kje je prejemnik,
POSREDUJ na VSA VRATA (poplavljaj,
flood)

A A’

A

3

4
C

B’

A’

MAC naslov

vrata

TTL

A

1

60

Izvor: A
Cilj: A’

Stikalo: primer posredovanja

A A’

A

C’

B

 neznana lokacija

prejemnika ovirja:

A6A’A’

poplavi!

 znana lokacija cilja A:
posreduj na prava vrata!

1 2

5

3

4
C

A’ A

B’
MAC naslov
A
A’

A’

vrata
1
4

TTL
60
60

Povezovanje stikal
 stikala lahko medsebojno povežemo

 pravilnega posredovanja se naučilo z učenjem stikalnih tabel
S4
S1

S3

S2

A
B

C

F

D
E

I

G

H

Primer uporabe stikal
spletni strežnik

povezava z
Internetom
usmerjevalnik

poštni strežnik

Lokalno
omrežje

Virtualna lokalna omrežja (VLAN)
 Uporaba stikal znotraj podjetja ima naslednje slabosti:
 uporaba enega samega stikala kliče k pomanjkanju izolacije prometa

(zmanjšanje broadcast prometa lahko izboljša performanse,
varnostni/zasebnostni razlogi)
 uporaba več stikal je cenovno draga rešitev
 premik uporabnika na drugo lokacijo zahteva fizično vzpostavitev
povezave
 Rešitev: uporaba virtualnih lokalnih omrežij (Virtual Local Area Network).

Stikalo, ki podpira VLANe omogoča uporabo različnih navideznih lokalnih
omrežij na isti fizični omrežni infrastrukturi (= delitev omrežja na več
navideznih podomrežij)

Virtualna lokalna omrežja (VLAN)
1

7

9

15

2

8

10

16

…
Učilnice
(vrata 1-8)

…
Laboratoriji FRI
(VLAN vrata 9-16)

zgornje deluje enako kot več posameznih stikal

1

7

9

15

2

8

10

16

…
Učilnice
(vrata 1-8)

…
Laboratoriji FRI
(VLAN vrata 9-16))

Protokol PPP
 PPP: Point-to-Point Protocol
 se ne uporablja na oddajnih (broadcast) povezavah, temveč za

povezave med dvema točkama (point-to-point)
 imamo enega pošiljatelja in enega prejemnika
 ni potrebe po protokolu za dostop do medija in MAC naslovih
 primer uporabe za: klicni dostop, ISDN, SONET/SDH, X.25

Kaj pričakujemo od PPP?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

naj omogoča enkapsulacijo paketov omrežne plasti
enkapsulirani podatki so lahko poljubne oblike (poljubna zaporedja enic
in ničel)
podpira naj enkapsulacijo podatkov različnih protokolov omrežne plasti
(kot Ethernet okvir enkapsulira različne protokole, npr. IP, ICMP, ...)
podpira naj zaznavanje napak (ne pa tudi popravljanja!)
omogoča naj preverjanje, ali je povezava še živa
omogoča naj pogajanje o omrežnih naslovih (vzpostavitev podatkov za
višjo plast!)
naj bo enostaven
ne podpira: popravljanja napak, kontrole pretoka
(za to skrbijo višje plasti), zagotavljanje pravega
vrstnega reda okvirjev

PPP okvir
1B

1B

zastavica za
ZAČETEK
okvirja

1B

1B ali 2B

spremenljiva
dolžina

oznaka protokola
omrežne plasti, ki je
enkapsuliran v polju
info (npr. IP, IPCP, ...)

ADDRESS in CONTROL:
polji s fiksnimi
vrednostmi, namenjeni
za kasnejše razširitve (ki
niso nikoli bile
definirane)

2B ali 4B

1B

zastavica za
KONEC
okvirja
za zaznavanje
napak

INFO: enkapsulirani
podatki omrežne
plasti, privzeta
največja dolžina je
1500B, možno
spremeniti

PPP: transparentnost podatkov
 pri zahtevah za PPP smo zahtevali, da
so podatki lahko poljubne oblike

(transparentnost enkapsuliranih
podatkov)
 kaj pa, če podatki vsebujejo niz

01111110, ki pomeni začetek/konec
okvirja??

 Rešitev: uporabimo vrivanje (stuffing)
 kje smo do sedaj že srečali vrivanje?

PPP: vrivanje (stuffing)
 PPP uporablja ubežno kodo (escape sequence, posebno

zaporedje bitov) 01111101, ki definira, da so podatki, ki sledijo
posebne narave
 Postopek:
 pošiljatelj pred 01111110 vrine ubežno kodo 01111101, ki opozori

prejemnika, da zaporedje, ki sledi, ni zastavica za začetek/konec okvirja
 prejemnik ubežno kodo odstrani pri sprejemu
podatki v obliki
zastavice
za začetek/konec
okvirja

podatki v obliki zastavice in ubežna koda

omrežna plast

storitve omrežne plasti, usmerjevalniki,
tipi omrežij, IPv4

Omrežna plast
Naloge omrežne plasti:
 transport segmenta od KONČNEGA

pošiljatelja do prejemnika. Funkciji:



posredovanje
usmerjanje

 enkapsulacija segmentov transportne plasti

v datagrame (pakete) na strani pošiljatelja
 prisotna v vseh omrežnih napravah in v
jedru omrežja (=usmerjevalnikih)
 včasih tudi: vzpostavljanje povezave
(ATM, Frame Relay, X.25)

Enkapsulacija in dekapsulacija na omrežni plasti

Podatki katere plasti se:
 enkapsulirajo?
 dekapsulirajo?

Naloga transportne in omrežne plasti
 Od procesa do procesa
aplikacija
transport
omrežje
povezavna
fizična
omrežje
data link
fizična

 Od računalnika do računalnika
aplikacija
transport
omrežje
omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
omrežje
povezavna
fizična
omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
omrežje
povezavna
fizična
omrežje
omrežje
povezavna
fizična

omrežje
omrežje
povezavna
fizična

omrežje
omrežje
povezavna
fizična
aplikacija
transport
omrežje
povezavna
fizična

aplikacija
transport
omrežje
omrežje
povezavna
fizična

Funkciji pri transportu
 Usmerjevalnik: naprava, ki deluje na omrežni plasti in skrbi za

transport datagrama po jedru omrežja
 povezave med različnimi mediji in protokoli
 izvajajo usmerjanje in posredovanje
 ima posredovalno tabelo (forwarding table) na podlagi katere določa, na

katero izhodno povezavo poslati paket

Funkciji pri transportu
 Posredovanje paketov (forwarding): prenos paketa iz vhodnega na

izhodni vmesnik usmerjevalnika. Poteka znotraj posameznih
usmerjevalnikov!
 analogija: določitev točke vstopa v posamezen kraj na poti in izstopa iz njega

 izvajajo posredovanje paketov glede na podatke datagramov omrežne plasti

(stikala pa posredujejo na podlagi podatkov na povezavni plasti)

 Usmerjanje (routing): določitev poti paketov od izvora do cilja. Je

"kolektivno delo" vseh omrežnih naprav na poti, ki izvajajo
usmerjevalne algoritme (in protokole).
 analogija: planiranje poti od Loma pod Storžičem do Kopra
 usmerjevalni algoritmi omogočajo večjo odzivnost na sprememe v omrežju,

manjšo konfiguracijo s strani administratorjev, manj napak

Storitve omrežne plasti
Omrežna plast lahko omogoča naslednje storitve:
 zagotovljena dostava paketov
 zagotovljena dostava paketov v zajamčenem času
 dostava paketov v pravem zaporedju
 zagotovljena spodnja meja pasovne širine
 največja dovoljena razlika med časovno razliko med dvema
paketoma pri njunem pošiljanju in njunem prejetju (jitter):
tpošiljanja(P1) - tpošiljanja(P2)  tprejetja(P1) - tprejetja(P2)
 varno komunikacijo (zaupnost, integriteto podatkov,
avtentikacijo)

Storitve Interneta
 Katere od naštetih storitev zagotavlja Internet?

Nobene.  (best-effort service)
"Best-effort service is a euphemism for no service at all"
zagotavljene storitve
Omrežje

Model

Internet

best effort

ATM

CBR

ATM

ABR

constant bit rate

available bit rate

pas. širina

Izguba

Vr. red

Čas

obv. o zamašitvi

ne

ne

ne

ne

ne (izguba)

konstantna

da

da

da

ni zamašitev

minimalna

ne

da

ne

da

Povezavne in nepovezavne storitve
 povezavna storitev omogoča vzpostavitev zveze (rokovanje) v

omrežni infrastrukturi med pošiljateljem in prejemnikov
 nepovezavna storitev omogoča posredovanje paketov skozi
infrastrukturo brez vzpostavljene povezave
Opombi:
 podobno kot TCP/UDP na transportni plasti (tam je med procesi v končnih

odjemalcih, na omrežni plasti pa je med vozlišči - v usmerjevalnikih),
 računalniška omrežja običajno omogočajo le eno ali drugo (omrežja z
navideznimi zvezami - virtual-circuit - izvajajo povezavno storitev,
datagramska omrežja pa nepovezavno)

Navidezne zveze (virtual circuit)
 Podobno kot telefonske zveze
 Namen: zagotavljanje večjih performans, namenjene povezave
 Lastnosti:
 vzpostavljanje in rušenje povezave: pred začetkom in po

zaključku toka podatkov
 vsak paket ima identifikator zveze (ne naslov cilja), ki se pri
prehodu skozi vsak usmerjevalnik zamenja
 vsak usmerjevalnik na poti vodi stanje vsake aktivne zveze in
posredovalno tabelo dohodnih in odhodnih povezav
 za zvezo se lahko rezervirajo viri (vmesniki, pasovna širina)

Navidezne zveze: posredovalne tabele
št.zveze

Posredovalna tabela se nahaja v
usmerjevalniku: vsebuje podatke
o stanju zvez in podatke za
posredovanje paketov

12

1

A
2

3

1

32

2

3

št.
vmesnika

Vhodni vmesnik

Vhodna št.zveze

Izhodni vmesnik

Izhodna št. zveze

1

12

3

22

2

63

1

18

3

7

2

17

...

...

...

...

B

B

22

A

Vhodni vmesnik

Vhodna št.zveze

Izhodni vmesnik

Izhodna št. zveze

1

22

3

32

1

34

2

23

2

4

1

55

...

...

...

...

12

Navidezne zveze
 številke zvez so neodvisne na posameznih povezavah, kar omogoča lažjo





konfiguracijo
usmerjevalniki morajo hraniti podatke o stanju zvez
faze pri izvedbi navidezne zveze: vzpostavitev, tok podatkov, rušenje
uporaba: ATM, X.25, Frame Relay (ne Internet!)
med usmerjevalniki se izmenjujejo signalizacijska sporočila (protokoli)

aplikacija
transport
omrežna
povezavna
fizična

5. Začni pošiljati
4. Povezano!
1. Vzpostavi

aplikacija
3. Sprejmi klic transport
2. Dohodni klic omrežna
povezavna
fizična
6. Sprejem

Datagramska omrežja






ni faze vzpostavljanja povezave
usmerjevalniki ne hranijo podatkov o končnih zvezah
paketu se doda naslov cilja in se ga "vrže" v omrežje
usmerjevalniki posredujejo glede na ciljni naslov v paketu
paket lahko med istim izvorom in cilje potuje po različnih poteh

aplikacija
transport
omrežna
povezavna
fizična

1. Pošiljaj podatke

2. Prejemaj

aplikacija
transport
omrežna
povezavna
fizična

Posredovalna tabela v datagramskem omrežju
 če uporabimo naslavljanje z IP naslovi (32 bitni naslovi), lahko naslovimo 4

milijarde naslovov -> to bi zahtevalo ogromne posredovalne tabele
 REŠITEV 1: sumariziramo dele naslovov v range:
Ciljni naslov

Vmesnik povezave

Od 11001000 00010111 00010000 00000000
Do 11001000 00010111 00010111 11111111

0

Od 11001000 00010111 00011000 00000000
Do 11001000 00010111 00011000 11111111

1

Od 11001000 00010111 00011001 00000000
Do 11001000 00010111 00011111 11111111

2

sicer

3

 REŠITEV 2: posredujemo na podlagi PREDPONE (prefiksa) - začetnih bitov

naslova

Ujemanje najdaljše predpone (longest prefix match)
 namesto pisanja rangov:
Ciljni naslov

Vmesnik povezave

Od 11001000 00010111 00010000 00000000
Do 11001000 00010111 00010111 11111111

0

Od 11001000 00010111 00011000 00000000
Do 11001000 00010111 00011000 11111111

1

Od 11001000 00010111 00011001 00000000
Do 11001000 00010111 00011111 11111111

2

sicer

3

definiramo usmerjanje na podlagi predpon, torej:
Ciljni naslov

Vmesnik povezave

11001000 00010111 00010

0

11001000 00010111 00011000

1

11001000 00010111 00011

2

sicer

3

Ujemanje najdaljše predpone (longest prefix match)
Ciljni naslov

Vmesnik povezave

11001000 00010111 00010

0

11001000 00010111 00011000

1

11001000 00010111 00011

2

sicer

3

 zapis s predponami je krajši in bolj učinkovit
 če ustreza več predpon, uporabimo ujemanje NAJDALJŠE. Primer:
 11001000 00010111 00010110 10100001
 11001000 00010111 00011000 10101010
 usmerjevalniki morajo hraniti posredovalne tabele in stanje o povezavah
 za njihovo avtomatsko posodabljanje skrbijo usmerjevalni algoritmi

(njihovo delo je počasno - v intervalu nekaj sekund - v primerjavi z
vzpostavitvenim časom navideznih zvez - nekaj mikrosekund)

Primerjava obeh tipov omrežij
Internet (datagramsko)

ATM (VC omrežje)

komunikacija med računalniki: zato
so dovoljene elastične storitve, kjer
čas ni tako pomemben

izvira iz telefonije: zakasnitev in
zanesljivost sta pomembna

• končni sistemi so "pametni", znajo
sami popravljati napake in izvajati
manjkajoče storitve
• omrežje je preprosto

• končni sistemi so "neumni"
• omrežje je kompleksno

preprosto dodajanje novih storitev
(aplikacij) in povezovanje
heterogenih omrežij

težje dodajanje novih storitev,
pogojeno z infrastrukturo omrežja

Funkcije omrežne plasti
transportna plast: TCP, UDP

omrežna
plast

protokol IP
• naslavljanje
• oblika datagrama
• delo s paketi

Usmerjanje
• izbira poti
• RIP, OSPF, BGP
posredovalna
tabela

povezavna plast
fizična plast

protokol ICMP
• signalizacija napak
• pomožna obvestila

IP protokol: format paketa IPv4
32 bitov
ver

header type of
length service

16-bit identifier
time to
live

upper
layer

length
flgs fragment offset
Internet checksum

IP naslov izvora
IP naslov cilja

opcije
podatki - spremenljiva dolžina
(ponavadi TCP ali UDP segment)

 VER (4b): verzija IP protokola
 HEADER LENGTH (4b): dolžina

glave (v bitih), poda, kje se začnejo
podatki
 TYPE OF SERVICE (8b): za
razlikovanje datagramov, ki
potrebujejo "posebno" obravnavo
 LENGTH (16b): skupna dolžina
celega datagrama v Byteih
(običajno dolžina 1500B)
 ID, FLAGS, OFFSET (32b): potrebno
za IP fragmentacijo (razbitje
podatkov na več delov)

IP protokol: format paketa IPv4
32 bitov
ver

header type of
length service

16-bit identifier
time to
live

upper
layer

 TTL (8b): za preprečitev ciklanja
length

flgs fragment offset



Internet checksum

IP naslov izvora



IP naslov cilja

opcije



podatki - spremenljiva dolžina
(ponavadi TCP ali UDP segment)





datagramov po omrežju, vsak
usmerjevalnik zmanjša vrednost za 1
UPPER LAYER (PROTOCOL) (8b):
številka enkapsuliranega protokola v
podatkih (6-TCP, 17-UDP)
CHECKSUM (16b): kontrolna vsota
(samo) glave datagrama, preračuna jo
vsak usmerjevalnik
IP naslovi (32b): naslovi izvora in cilja
(začetnega in končnega sistema)
OPCIJE (32b): za možne razširitve
glave datagrama (slabosti: večji čas
procesiranja, neznana lokacija
začetka podatkov; običajno jih ni,
glava dolga 20B)
PODATKI (spremenljiva dolžina)

Fragmentacija
• Fragmentacija: (pre)velik IP datagram se razbije na več manjših

(torej delitev podatkov na več delov)
• Zakaj? IP datagrami se morajo enkapsulirati v okvirje povezavne
plasti, ti pa imajo omejeno dolžino (MTU, maximum transmission
unit, ponavadi do 1500B)
• Kako? Polja ID, FLAGS, OFFSET se uporabljajo za fragmentacijo
• Opombe:
• v omrežju je lahko več tehnologij, zato se lahko MTU med potjo

spreminja. Fragmentacijo lahko izvede tudi usmerjevalnik sredi poti.
• fragmente združi šele omrežna plast prejemnika pred predajo
transportni plasti.

Fragmentacija: primer
 imamo datagram dolžine 4000B (torej 20 glava + 3980 podatki), MTU pa je 1500B

 pri MTU 1500B pomeni, da je 20B glave in 1480B podatkov
 velikosti podatkov v fragmentih bodo: 1480B + 1480B + 1020B = 3980B
length
=4000

MTU = 4000

ID
=x

fragflag
=0
sledijo še
fragmenti

MTU = 1500

20 bytov glave in
1480 bytov podatkov

offset
=0
enota za odmik je
8 bytov!

length
=1500

ID
=x

fragflag
=1

offset
=0

length
=1500

ID
=x

fragflag
=1

offset
=185
185 =1480/8

length
=1040

ID
=x

fragflag
=0
zadnji

offset
=370

Napadi z uporabo fragmentacije
 obstajajo različni napadi, ki fragmentacijo izkoriščajo, da

onemogočijo delovanje omrežnih sistemov
 DoS (Denial-of-Service) napad

 Primeri:
 overlapping fragment attack: napadalec fragmentira pakete z

namerno napačnimi odmiki/dolžinami (prekrivanje). Pri
sestavljanju se ciljni sistem lahko zmede in sesuje (napaka v kodi
TCP/IP sklada)
 tiny fragment attack: s fragmentacijo napadalec podatke razkosa
tako, da fragmentira tudi podatke v glavi. Na ta način možno
izvesti varnostnega filtriranja po podatkih v glavi.

IPv4 naslavljanje
• vmesniki imajo IP (v4) naslove, ki so dolžina 32 bitov
• računalniki imajo običajno en vmesnik, usmerjevalniki več

• primer IPv4 naslova:

11011111 00000001 00000001 00000001

desetiški zapis: 223.1.1.1
• ker je naslov 32-biten, je obstaja cca. 4 milijarde IP naslovov
• naslovi naprav na Internetu morajo biti globalno unikatni

Podomrežje
• IP naslovi so smiselno hierarhično organizirani tako, da

imajo "lokacijsko sorodne" naprave "podobne" IP naslove
• analogija: naslovi hiš v isti ulici so podobni

• pravimo, da IP naslove organiziramo v podomrežja (subnet)
223.1.1.1

223.1.2.1

223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.1.3
223.1.3.1

223.1.2.9

223.1.3.27

223.1.2.2

223.1.3.2

Podomrežje
• 2 dela IP naslova: naslov omrežja | naslov naprave
• (Pod)omrežje je množica vmesnikov, ki imajo enak naslov omrežja, ti vmesniki

so medseboj dosegljivi brez posredovanja usmerjevalnika
• Maska podomrežja določa dolžino naslova podomrežja (je 32-bitni niz, ki ima
enice na mestih, ki označujejo naslov omrežja, na ostalih pa ničle). Okrajšamo
jo lahko s številom najbolj pomembnih bitov, npr.: "/25". Primer maske:
11111111 11111111 11111111 10000000 ali 255.255.255.128

naslov
vmesnika

naslov podomrežja

omrežna maska

Podomrežje: primer naslavljanja
• usmerjevalnik ima na vsakem vmesniku drugo podomrežje
• Znotraj (pod)omrežja ni usmerjevalnikov, so pa lahko stikala (switch) in razdelilniki (hub).
• 223.1.1.0/24 : levih 24 bitov (MSB) označuje naslov (prefix) omrežja, ostali naslov
naprave. Maska podomrežja /24: 111111111 11111111 11111111 00000000 oziroma
255.255.255.0
223.1.1.1

Podomrežje
223.1.1.0/24

223.1.2.1

223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.1.3

223.1.2.9

223.1.3.27

223.1.3.1

223.1.2.2

223.1.3.2

Podomrežje
223.1.3.0/24

Podomrežje
223.1.2.0/24

Primer: koliko podomrežij imamo?
223.1.1.2

Prefiksna ali CIDR
notacija (classless
inter-domain routing):
223.1.1.0/24

223.1.1.1

223.1.1.4
223.1.1.3

223.1.9.2

223.1.7.0

Broadcast naslov:
same enice. Velja za
omrežje in napravo.
Pošilja se vsem v
223.1.9.1
223.1.7.1
223.1.8.1 223.1.8.0
omrežju,
usmerjevalnik ga ne
223.1.2.6
223.1.3.27
posreduje naprej.
233.1.1.255
223.1.2.1
223.1.2.2 223.1.3.1
223.1.3.2
255.255.255.255

Delitev na podomrežja
• sprva definirajo razrede (class) omrežij, ki uporabljajo maske iz 8, 16 ali 24

bitov:

nesmotrna raba (premalo ali
preveč) naslovov, neuporabljeni
iz razreda B ostanejo globalno
neizkoriščeni

• kasneje se vpelje prefiksna ali CIDR notacija (Classless Inter-Domain Routing),

ki omogoča dodelitev poljubnega števila bitov maski
• "poseben" IP naslov je broadcast naslov, ki naslovi vse naprave na podomrežju
(naslov naprave je sestavljen iz samih enic, npr. 233.1.1.255 ali
255.255.255.255)

Kako določimo IP naslove?
• Naprava:
• administrator vpiše naslov (fiksen) ali

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) strežnik dodeli naslov (dinamičen)

• Omrežje podjetja:
• Ponudnik dostopa do interneta (ISP) dodeli del svojega naslovnega prostora.
ISP-jev blok:
Podjetje1:
Podjetje2:
...

•

11001000 00010111 00010000 00000000
11001000 00010111 00010000 00000000
11001000 00010111 00010100 00000000
...

200.23.16.0/20
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
...

Ponudnik interneta (ISP):
• dodeli mu ga ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),

neprofitna namenska organizacija, ki vzdržuje tudi korenske DNS strežnike

Primer hierarhičnega naslavljanja
 pravilno dodeljevanje CIDR naslovov olajša usmerjanje: z eno

omrežno predpono lahko usmerjamo v več omrežij naenkrat
Podjetje 1

200.23.16.0/23
Podjetje 2

200.23.18.0/23
Podjetje 3

200.23.20.0/23
Podjetje 8

.
.
.

.
.
.

ISP1

“Pošlji mi promet z
naslovi, ki se
začnejo na
200.23.16.0/20”
Internet

200.23.30.0/23
ISP2

“Pošlji mi promet z
naslovi, ki se začnejo
na 199.31.0.0/16”

Dinamično dodeljevanje: DHCP strežnik
DHCP strežnik: 223.1.2.5

DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

DHCP
strežnik

223.1.2.1

DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs

223.1.2.9

DHCP request

223.1.2.2

time

src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

novi računalnik

NAT (Network Address Translation)
• NAT: preslikovanje IP naslovov (pre-naslavljanje) se uvede

zaradi pomanjkanja IPv4 naslovnega prostora
• namesto, da "trošimo" unikatne javne (globalne) naslove,
uporabljajmo raje lokalne naslove, ki so lahko ponovljivi med
različnimi podjetji (ne nastopajo v javnem internetu)
• zasebni naslovni prostor
Naslovi

Omrežje/maska

Št. naslovov

10.0.0.0 - 10.255.255.255

10.0.0.0/8

2 24

172.16.0.0 - 172.31.255.255

172.16.0.0/12

2 20

192.168.0.0 - 192.168.255.255

192.168.0.0/16

2 16

• usmerjevalnik uporabi NAT, da lokalni naslov preslika v globalni

NAT: primer delovanja
2: NAT usmerjevalnik
spremeni naslov izvora
10.0.0.1, 3345 v
138.76.29.7, 5001,
In to vstavi v tabelo

NAT preslikovalna tabela: IP, port
Naslovi WAN strani
Zasebni naslovi

1: rač. 10.0.0.1
pošlje datagram na
128.119.40, 80

138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
……
……

S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80

10.0.0.1

1
2

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80

138.76.29.7
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001

3: Odgovor s ciljnim
naslovom 138.76.29.7, 5001

3

10.0.0.4
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345

4: NAT usmerjevalnik
spremeni naslov cilja v
10.0.0.1, 3345

10.0.0.2

4
10.0.0.3

- zadošča samo 1 javni naslov za
dostop celega omrežja do
Interneta

- naslove notranjih naprav in
ponudnika interneta (!) lahko
spreminjamo neodvisno od
zunanjega naslova
- večja varnost notranjih naprav,
ker niso javno dostopne
- 16-bitno polje za vrata (port)
omogoča evidentiranje cca.
60.000 povezav do notranjih
naprav

KRITIKA

PREDNOSTI

Prednosti in slabosti pristopa NAT
- usmerjevalniki naj bi delali na
3. plasti (torej ne bi imeli
opravka z vrati - ki so del 4.
plasti!)
- vrata (porti) so namenjeni
naslavljanju procesov, ne
računalnikov
- krši princip končnih sistemov
(end-to-end argument), ki
zahteva, da je za aplikacije
omrežje transparentno; težavo
imamo pri P2P aplikacijah, do
katerih znotraj NATa ni možno
dostopiti.
- za reševanje pomanjkanja
naslovov je bolje uporabiti IPv6!

omrežna plast

ICMP, IPv6, usmerjanje

Omrežna plast
Naloge omrežne plasti:
 transport segmenta od KONČNEGA

pošiljatelja do prejemnika. Funkciji:



posredovanje
usmerjanje

 enkapsulacija segmentov transportne plasti

v datagrame (pakete) na strani pošiljatelja
 prisotna v vseh omrežnih napravah in v
jedru omrežja (=usmerjevalnikih)
 včasih tudi: vzpostavljanje povezave
(ATM, Frame Relay, X.25)

Funkcije omrežne plasti
transportna plast: TCP, UDP

omrežna
plast

protokol IP
• naslavljanje
• oblika datagrama
• delo s paketi

Usmerjanje
• izbira poti
• RIP, OSPF, BGP
posredovalna
tabela

povezavna plast
fizična plast

protokol ICMP
• signalizacija napak
• pomožna obvestila

IP protokol: format paketa IPv4
32 bitov
ver

header type of
length service

16-bit identifier
time to
live

upper
layer

length
flgs fragment offset
Internet checksum

IP naslov izvora
IP naslov cilja

opcije
podatki - spremenljiva dolžina
(ponavadi TCP ali UDP segment)

Funkcije omrežne plasti
transportna plast: TCP, UDP

omrežna
plast

protokol IP
• naslavljanje
• oblika datagrama
• delo s paketi

Usmerjanje
• izbira poti
• RIP, OSPF, BGP
posredovalna
tabela

povezavna plast
fizična plast

protokol ICMP
• signalizacija napak
• pomožna obvestila

ICMP
 Internet Control Message

Protocol (ICMP)
 uporablja se za izmenjavo
sporočila v zvezi z omrežjem:
napake, nedosegljivost,
protokol, vrata
 v OSI arhitekturi leži rahlo nad
IP (uporablja IP datagram za
prenos ICMP sporočila - enako
kot protokoli na transportni
plasti)

Tip Koda Pomen
0
0
echo reply (ping)
3
0
dest network unreachable
3
1
dest host unreachable
3
2
dest protocol unreachable
3
3
dest port unreachable
3
6
dest network unknown
3
7
dest host unknown
4
0
source quench
8
0
echo request (ping)
9
0
route advertisement
10 0
router discovery
11 0
TTL expired
12 0
bad IP header

Traceroute: aplikacija, ki uporablja ICMP
 traceroute analizira, po kateri poti gre promet do

določenega cilja
 Okvirno delovanje:
 izvor pošilja serijo paketov cilju, prvi ima
TTL=1, drugi TTL=2 itd.
 če TTL0, vsak usmerjevalnik na poti zmanjša
vrednost TTL za 1 in posreduje naprej
 če TTL=0, usmerjevalnik paket zavrže in pošlje
izvoru obvestilo ICMP (tip=11, koda=0: TTL
expired), ki vključuje naslov usmerjevalnika
 ko paket doseže cilj, dobi izvor sporočilo ICMP
(tip=3, koda=3: host unreachable)
 za vsako prejeto ICMP sporočilo izvor izračuna
tudi čas vrnitve in statistike

Internet Protocol ver. 6 (IPv6)
 Motivacija:
 potreben je večji naslovni prostor (različne prognoze napovedujejo, da bo

IPv4 naslovov, ki so 32-bitni, zmanjkalo leta 2008, 2010 oziroma 2018)
 želje preoblikovati format glave paketa, da omogoči čim hitrejše usmerjanje
in omogočitev kakovosti prenosa

 Ipv6 datagram:
 fiksna glava 40 bytov, opcij nimamo (in s tem spremenljive dolžine glave!)
 fragmentacija ni dovoljena, ker upočasnjuje procesiranje
 naslovi dolžine 128-bitov omogočajo 340,282,366,920,938,463,463,374,

607,431,768,211,456 naslovov (3.4 x 1038) oziroma 6.65 x 1023 naslovov na
m2 zemljine površine
 tipičen (unicast) naslov: 64 bitov je ID podomrežja + 64 bitov za ID
vmesnika

Sintaksa IPv6 naslova
 IPv6 naslov v binarni obliki:
0010000111011010000000001101001100000000000000000010111100111011
0000001010101010000000001111111111111110001010001001110001011010

 Razdeljen na osem 16-bitnih skupin:
0010000111011010 0000000011010011 0000000000000000 0010111100111011
0000001010101010 0000000011111111 1111111000101000 1001110001011010

 Zapisan šestnajstiško, ločeno z dvopičji
21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
ali 21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A (vodilne

0 izpustimo)

 Zaporedje (celih!) 16-bitnih blokov iz samih ničel lahko zapišemo kot

dve dvopičji ::

FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 ali krajše FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2
 FF02:0:0:0:0:0:0:2 ali krajše FF02::2
 FF02:30:0:0:0:0:0:5 ni isto kot FF02:3::5 (lahko pa zapišemo FF02:30::5)


 Kompatibilnost z v4 naslovi: spredaj dodamo ničle
 193.2.72.1 → ::193.2.72.1 (lahko celo pustimo pike iz IPv4 naslova!)

IPv6 format datagrama
 VER (4b): verzija IP protokola (6)
 PRI ali TRAFFIC CLASS (8b):




• ni polj za fragmentacijo,
kontrolne vsote in opcij
• hitro procesiranje glave
paketov




podobno kot TOS pri IPv4, oznaka
prioritete za posebne datagrame /
aplikacije
FLOW LABEL (20b): oznaka "toka"
podatkov, ki omogoči posebno
zagotavljanje kakovosti storitve
(npr. audio/video)
PAYLOAD LENGTH (16b): velikost
podatkov, ki sledijo glavi
NEXT HDR (8b): tip enkapsuliranega
protokola
HOP LIMIT (8b): enako kot TTL

IPv6: dodatne novosti
 fragmentacija se ne izvaja več (za delitev paketov skrbita

pošiljatelj in sprejemnik). V primeru, da je datagram prevelik,
usmerjevalnih zavrže paket in sporoči pošiljatelju "Packet Too Big".
 nova verzija protokola ICMP: ICMPv6 (eno od sporočil tega
protokola je zgornji "Packet Too Big")
 glava več ne vsebuje kontrolne vsote, ker je ta prisotna že v
enkapsuliranih protokolih znotraj IP paketa in zavira hitro
procesiranje (preračunavanje ob spremembi TTL)
 polja za opcije v glavi ni več. Možno jih je implementirati kot
poseben enkapsuliran protokol (uporaba polja next header)

Prehod iz IPv4 -> IPv6
 vseh naprav ni mogoče nadgraditi naenkrat ("flag day")
 za prehod se uporabljata dve rešitvi:
 dual-stack (vozlišča uporabljajo vzporedni implementaciji IPv4 in IPv6)
 tuneliranje (IPv6 datagram zapakiramo v IPv4 datagram kot podatke)

IPv4 -> IPv6: Dual-stack
 usmerjevalnik "govori" IPv4 in IPv6. Z vozlišči, ki uporabljajo IPv6

komunicira s tem protokolom, sicer z IPv4.
 kako naprava ugotovi, ali uporabljati IPv4 ali IPv6?
 Pri povpraševanju za IP, DNS strežnik (Domain Name Server) vrne
IP v6 ali IP v4 naslov.
 Če je na poti med dvema IP v6 vozliščema kakšno IP v4, se bo
promet vmes pretvarjal v IP v4; IP v6-specifična polja se bodo
izgubila!
E
IPv6

v6
Flow: X
Src: A
Dest: D
podatki

A
IPv6

v6

B
IPv6

v4

C
IPv4

v4
zaradi vozlišča C se promet pretvarja v IPv4

v4

D
IPv6
Flow: ???
Src: A
Dest: D
podatki

IPv4 -> IPv6: Tuneliranje
 IPv6 datagram zapakiramo v enega ali več IPv4 datagramov

kot podatke.
Logična slika

A
IPv6

v6

B
IPv6

Fizična slika:

A
IPv6

v6

B
IPv6

Flow: X
Src: A
Dest: D

podatki

IPv6 tunel

v4

M
IPv4

v4

Src: B
Dest: C

Flow: X
Src: A
Dest: D

podatki

N
IPv4

v4

Src: B
Dest: C
IPv6
datagram
znotraj
IPv4
datagrama

Flow: X
Src: A
Dest: D
podatki

C
IPv6

v6

D
IPv6

C
IPv6

v6

D
IPv6

Flow: X
Src: A
Dest: D

podatki

Varnost na omrežni plasti: IPSec
 Komunikacija na omrežni plasti poteka nevarovano (možna so

ponarejanja izvornih naslovov, prisluškovanje/ponarejanje
komunikacije ipd.)
 IPSec: Množica protokolov, ki skrbijo za varno komunikacijo na
omrežnem nivoju
 Storitve:
 Dogovor o uporabljenih kriptografskih algoritmih in ključih
 Enkripcija in dekripcija (zakrivanje komunikacije)
 Integriteta podatkov
 Avtentikacija izvora

Funkcije omrežne plasti
transportna plast: TCP, UDP

omrežna
plast

protokol IP
• naslavljanje
• oblika datagrama
• delo s paketi

Usmerjanje
• izbira poti
• RIP, OSPF, BGP
posredovalna
tabela

povezavna plast
fizična plast

protokol ICMP
• signalizacija napak
• pomožna obvestila

Usmerjanje
 Problem: po kateri poti naj paket potuje od izvora do cilja?

 Omrežja modeliramo s teorijo grafov G=<V,P>:
 vozlišča V: usmerjevalniki

 povezave P: komunikacijske povezave

Usmerjevalni protokoli
 Naloga: konfigurirajo posredovalne tabele v usmerjevalnikih, da

s tem omogočijo vzpostavitev dobre (tipično najcenejše) poti od
začetnega do končnega usmerjevalnika
 cena: razdalja, denar, hitrost, politika, ...

 V grafu obstaja več poti med začetnim in ciljnim

usmerjevalnikom.
5
2

u

v
2

1

x

3

w
3

1

 c(x,x’) = cena povezave (x,x’)

z

1

y

 cena poti (x1, x2, x3,…, xp) =

5

2

c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
 usmerjevalni algoritem = algoritem,
ki najde najcenejšo pot

Delitve usmerjevalnih algoritmov
Centralizirani (globalni) ali decentralizirani (porazdeljeni)

1.



2.

centralizirani imajo dostopne podatke o stanju povezav v celem omrežju
(link state algoritmi)
decentralizirani imajo dostopno znanje o direktno priključenih
povezavah, izračun optimalne poti poteka iterativno (distance vector
algoritmi)

Statično (neadaptivni) ali dinamični (adaptivni)
 statični spreminjajo poti na podlagi zahtevkov administratorja

 dinamični upoštevajo trenutne razmere in topologijo omrežja in jim

prilagajajo usmerjanje prometa (vendar dovzetni za oscilacije in ciklanja)

3.

Prilagodljivi in neprilagodljivi na obremenitev povezav
 prilagodljivi avtomatsko prilagajajo cene povezav glede na zasičenost

povezave, s čimer dobijo manjšo ceno bolj proste poti

 Možne so vse kombinacije gornjih lastnosti!

Centralizirani algoritmi
 možna uporaba centralnega vozlišča, ki koordinira usmerjanje ali

neodvisno izračunavanje posameznih vozlišč (link-state)
 uporabljajo podatke o stanju povezav v celem omrežju (vsako vozlišče
sporoča stanje povezav vsem ostalim vozliščem)
 vsako vozlišče zase izračuna drevo najkrajših poti do ostalih vozlišč
(Dijkstrin algoritem!): rezultat je posredovalna tabela za to vozlišče
Izračunana posredovalna tabela vozlišča u
cilj
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5

z

1

y

2

povezava cena

v
x

(u,v)
(u,x)

2
1

y

(u,x)

2

w

(u,x)

3

z

(u,x)

4

Variacije pri usmerjanju
 možno usmerjanje glede na druge kriterije: čas, ceno, število skokov...
5
2

u

1
3

v
2

1

x

w
3

1

5

2

y

Usmerjanje glede na ceno
cilj
v
x
y
w
z

povezava cena
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)

1

z

1

2
1
2
3
4

v

u

1
1

x

1

w
1

1

1

z

1
1

y

Usmerjanje glede na število skokov
cilj
v
x
y
w
z

povezava cena
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,w)
(u,w)

1
1
2
1
2

Porazdeljeno usmerjanje (z vektorjem razdalj)
 vsako vozlišče izračunava posredovalno tabelo na osnovi lokalnih podatkov,

prejetih od direktno povezanih sosedov. Usmerjanje je iterativno in
asinhrono, kar pomeni, da računanje tabel poteka v korakih, ki so časovno
neodvisni med vozlišči.
 vozlišče s sosedi S={s1,..., sk} potrebuje za izračun najcenejše poti naslednje
podatke:



znana cena povezave do direktno povezanih vozlišč: c(x,y)
ocena cene najcenejše poti od n do y: D(n,y) za nN <- dobimo od sosedov
Ocena cene do Z je p

m+p<n+r?
C

A

Z
Ocena cene do Z je r
B

Usmerjanje z vektorjem razdalj
Vsako vozlišče hrani podatke (=usmerjevalna tabela!):
 svoj vektor razdalj
 vektorje razdalj vseh svojih sosedov
 posredovalno tabelo

Osnovna ideja:
 vsako vozlišče občasno (asinhrono) pošlje svoj vektor razdalj svojim

sosedom, običajno takrat, ko zazna spremembo v svojem vektorju razdalj
 ko vozlišče prejme vektorj razdalj od soseda, izračuna svoj novi vektor
razdalj:
D(x,y) ← mins{c(x,v) + D(v,y)} za s∊S in poljubno vozlišče y
 sčasoma posredovalne tabele vseh usmerjevalnikov skonvergirajo v
dejanske najmanjše cene:
D(x,y) -> dx(x,y)

Dx(y) = min{c(x,y) + D(y,y), c(x,z) + D(z,y)}
= min{2+0 , 7+1} = 2

∞∞∞

cena do
vozlišče z x y z
x ∞∞ ∞
y ∞∞ ∞
z 7 1 0

x 0 2 7
y 2 0 1
z 7 1 0

od
od

∞∞∞
2 0 1

cena do
x y z
x 0 2 7
y 2 0 1
z 3 1 0

x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
cena do
x y z
x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
cena do
x y z

od

x
y
z

x 0 2 3
y 2 0 1
z 7 1 0

cena do
x y z

cena do
x y z

od

z

cena do
vozlišče y x y z

od

7

1

od

x

y

od

2

x 0 2 7
y ∞∞ ∞
z ∞∞ ∞

cena do
x y z

od

od

cena do
vozlišče x x y z

Dx(z) = min{c(x,y) +
D(y,z), c(x,z) + D(z,z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3

x 0 2 3
y 2 0 1
z 3 1 0
čas

Porazdeljeno usmerjanje: naloga
J dobi tabele od sosedov. Poišči
njegovo novo posredovalno tabelo!

A


B



E






F



8
I


10

C

G

prejeti vektorji razdalj

D

H


12
J


6

JA: 8

JH: 12

JI: 10

JK: 6

K


L


Dobi od
Smer

A

A

-

I

H

K

nova
posredovalna tabela
Smer

Ocena Sosed

24 20 21

A

8

A

B

12 36 31 28

B

20

A

C

25 18 19 26

C

28

I

D

40 27

8 24

D

20

H

E

14

30 22

E

17

I

F

23 20 19 40

F

30

I

G

18 31

6 31

G

18

H

H

17 20

-

19

H

12

H

I

21

-

14 22

I

10

I

J

9

11

7 10

J

-

-

K

24 22 22

-

K

6

K

L

29 33

9

L

15

K

7

9

Porazdeljeno usmerjanje
Usmerjevalne tabele se prilagodijo na spremembe v cenah povezav. Dva
principa:
 "good news travel fast": podatek o znižanju cene povezav se hitro razširi in

posredovalne tabele se hitro ustrezno prilagodijo
 "bad news travel slow": podatek o povišanju cene povezav se širi počasi,
lahko povzroči t.i. "štetje do neskončnosti" (count to infinity problem)

60
4

x

y
50

4.
5.
6.
7.
8.

D(y,x)=4, D(y,z)=1, D(z,y)=1, D(z,x)=5
sprememba: c(y,x)=4 -> c(y,x)=60
D(y,x)=min{c(y,x)+D(x,x), c(y,z)+D(z,y)}= 6
!!! ciklanje v posredovanju med y in z
D(z,x)=min{50+0,1+6}=7
D(y,x)=8
D(z,x)=9
...
dokler z ne ugotovi, da D(z,y)>50 in usmeri promet direktno v x

•

Kaj če bi c(z,x)=9999 !???  "štetje do neskončnosti"

1.
2.
3.

1

z

Hierarhično usmerjanje
 Če bi imeli vse usmerjevalnike v istem omrežju, bi imeli težave:
 velike usmerjevalne tabele (ne bi mogli shraniti vseh destinacij)
 administrator vsakega usmerjevalnega omrežja želi administrirati omrežje po svoje

 Rešitev:
 skupine usmerjevalnikov organiziramo v avtonomne sisteme (AS), ki so pod neodvisnimi

administracijami
 usmerjevalniki v istem AS uporabljajo isti usmerjevalni protokol (INTRA-AS usmerjevalni
algoritem, npr. distance-vector ali link-state), različni AS pa lahko različne
 za povezovanje AS med seboj se uporablja INTER-AS usmerjevalni protokol, ki pa mora biti v
celotnem omrežju enak! Z njim se usmerjevalniki naučijo, kako iz enega AS usmeriti pakete v
destinacije, ki so v drugih AS
INTRA-AS
usmerjevalni
algoritem

3c

3a
3b
AS3

INTER-AS
usmerjevalni
algoritem

1c
1a

1d

2a
1b AS1

2c

2b
AS2

Usmerjanje v Internetu
 Intra-AS usmerjanje: zanj skrbijo IGP (Interior Gateway Protocols),

primeri:
 RIP: Routing Information Protocol (se opušča)




usmerjanje z vektorjem razdalj (distance vector), algoritem optimizira število hopov, cena
vsake povezave je torej 1; največja dovoljena cena je 15
vektor razdalj se razpošilja na 30s; če se ne razpošlje v 180s, se povezava smatra za
prekinjeno

 OSPF: Open Shortest Path First




usmerjanje glede na stanje povezav (link state)
obvestila se s poplavljanjem posredujejo celotnemu sistemu, ki preračuna najkrajše poti
prednosti: varnost (avtentikacija!), usmerjanje po več poteh, razpošiljanje, hierarhično
usmerjanje

 IGRP: Interior Gateway Routing Protocol

 Inter-AS usmerjanje: zanj skrbi BGP (Border Gateway Protocol, BGP4)
 omogoča, da omrežja oglašujejo svojo prisotnost drugim omrežjem

BGP v Internetu
eBGP session

3c

iBGP session

3a
3b
AS3
1a
AS1

2c

2a
1c
1d

2b
AS2

1b

 znotraj AS potekajo intra-AS seje (protokol iBGP)

 med različnimi AS potekajo inter-AS seje (protokol eBGP)
 ogromne tabele (več 10.000 zapisov). Naslovi v tabelah predstavljajo omrežja

– CIDR prefiksi.
 BGP: prehodi usmerjajo po ideji vektorja razdalj, merilo je št. skokov.
 BGP mora upoštevati še politiko, ki ni odvisna od tehnologije. Npr:
 Promet z izvorom ali ponorom v IBM ne sme prek Microsofta.

transportna plast

storitve, multipleksiranje,
protokol UDP, konstrukcija TCP, potrjevanje

Transportna plast
Naloge transportne plasti:
 povezovanje dveh oddaljenih procesov
 multipleksiranje/demultipleksiranje

komunikacije med procesi
 zanesljiv prenos podatkov
 kontrola pretoka in zasičenja

 Protokola:
 UDP: nepovezavni protokol
 TCP: povezavni protokol

Storitve transportne plasti
• Logična komunikacija med

aplikacijskimi procesi, ki tečejo
v končnih sistemih
• pošiljatelj: sporočilo razbije v

SEGMENTE in jih posreduje v
enkapsulacijo omrežni plasti
• prejemnik: dekapsulira pakete
omrežne plasti, sestavljene
segmente združi v sporočila in jih
posreduje aplikacijski plasti

• Protokola TCP in UDP

aplikacija
transport
omrežje
povezavna
fizična
omrežje
data link
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

omrežje
povezavna
fizična

aplikacija
transport
omrežje
povezavna
fizična

Analogija
Eva

Ana

proces = otrok
aplikacijsko sporočilo = pismo
končni sistem = hiša
transportni protokol = Ana in Eva
omrežna plast = storitev pošte

Storitve transportne plasti
• Razlika med omrežno in transportno plastjo
• omrežna plast: logična povezava med končnimi sistemi
• transportna plast: logična povezava med procesi

• Storitve transportne plasti:
• so omejene s storitvami nižje (t.j. omrežne) plasti. Analogija: Ana in Eva

ne moreta hitreje in bolj zanesljivo dostaviti pošte, kot to omogoča poštna
storitev
•

ni storitev: zagotovilo zakasnitve, zagotovljena pasovna širina

• vsak protokol na transportni plasti zagotavlja svojo množico storitev.

Analogija: če namesto Ane in Eve pošto dostavljata Katja in Luka, ta lahko
izgubita kakšno kuverto ali jo dostavljata bolj/manj pogosto
•
•

TCP: zanesljiva, povezavna storitev, ima nadzor zamašitev
UDP: best-effort (nezanesljiva), nepovezavna storitev

Kako komunicirati s procesom (aplikacijo)?
 vsak proces ima vstopno točko, ki jo imenujemo vtič (socket)
 vtič je vmesnik med aplikacijsko in transportno plastjo
 če na končnem sistemu teče več vzporednih procesov, ima

vsak od njih svoj vtič

Proces

Proces

VTIČ

VTIČ

TCP

TCP

Internet

Kako nasloviti proces na drugi strani?
 Za naslovitev vtiča potrebujemo:
 naslov vmesnika naprave (host address): IP številka
 naslov procesa (znotraj naprave): številka vrat

 Znane aplikacije uporabljajo znane številke vrat 0-1023

(t.i. well-known ports), npr.
 spletni strežnik (HTTP): 80

 poštni strežnik SMTP: 25
 imenski strežnik: 53
 IRC strežnik: 194

 več: www.iana.org

Multipleksiranje in demultipleksiranje
• pošiljatelj: pobira podatke z več vtičev (socket), opremi jih z glavo, pošlje
• prejemnik: segmente razdeli ustreznim vtičem

vtič (socket)
aplikacija

P3

proces
P1
P1
aplikacija

P2

P4

aplikacija

transport

transport

transport

omrežje

omrežje

omrežje

povezavna

povezavna

fizična

fizična

sistem 1

povezavna
fizična

sistem 2

sistem 3

Kako poteka demultipleksiranje?
 vsak transportni segment potuje znotraj svojega

IP datagrama
 transportni segment ima 16-bitna podatka:
številka vrat izvora (oznaka procesa, ki pošilja) in
ponora (oznaka procesa na ciljni strani)
 ciljni računalnik:

32 bits
izvorna vrata #

ciljna vrata #

druga polja glave

 IP naslov + številka vrat → ugotovi pravi vtič

 UDP vtič je določen s parom:
 (dest IP, dest port)
 datagrami, prejeti z različnih IP naslovov/vrat so

podatki aplikacije
(sporočilo)

usmerjeni na isti vtič!

 TCP vtič je določen s četverčkom:
 (source IP, source port, dest IP, dest port)
 en proces ima lahko več vtičev, po enega za vsakega

pošiljatelja

oblika segmenta
TCP/UDP

Nepovezavno demultipleksiranje (UDP)
P2

SP: 6428
DP: 9157

odjemalec
IP: A

P1
P1

P3

SP: 9157
DP: 6428

SP: 6428
DP: 5775

strežnik
IP: C

SP: 5775
DP: 6428

odjemalec
IP:B

različni izvorni naslovi/vrata naslavljajo isti proces!

SP = source port, izvorna vrata (predstavlja naslov za odgovor)
DP = destination port, ciljna vrata (za naslavljanje vtiča ciljnega procesa)

Povezavno demultipleksiranje (TCP)
P1

P4

P5

P2

P6

P1P3

SP: 5775
DP: 80
S-IP: B
D-IP:C

odjemalec
IP: A

SP: 9157
DP: 80
S-IP: A
D-IP:C

strežnik
IP: C

SP: 9157
DP: 80
S-IP: B
D-IP:C

različni izvorni naslovi/vrata naslavljajo različne procese!

odjemalec
IP:B

Varnost: Napad portscan
Napad portscan (pregled vrat) je namenjen pregledovanju
strežnika, na katera vrata se bo odzival. S tem napadalec (ali
administrator) dobi vpogled v procese, ki tečejo na strežniku. S
poznavanjem šibkih točk strežniške programske opreme (npr.
operacijski sistem, SQL server) lahko napadalec ogrozi
delovanje sistema.

• nudi le "best-effort"
storitev:
• izgubljeni datagrami
("segmenti")
• ne zagotavlja vrstnega
reda
• nepovezaven (nima
rokovanja)
• nima nadzora zamašitev

PREDNOSTI

LASTNOSTI

Storitve protokola UDP
• okleščen, najbolj osnoven
prenosni protokol brez
dodatkov
• hiter, učinkovit, lahek,
minimalističen (ne hrani
stanja o povezavi,
medpomnilnikov, ni
rokovanja)
• majhna glava segmenta
(samo 8B), torej manj režije

UDP datagram
32 bitov

 Namenjen uporabi v okoljih,

kjer lahko toleriramo izgube
in je pomembna hitrost
pošiljanja:

izvorna vrata #

ciljna vrata #

dolžina

kontrolna vsota

 multimedija
 DNS, SNMP (upravljanje)
 usmerjevalni protokoli

aplikacijski podatki
(sporočilo)

 Če pri UDP potrebujemo

zanesljivost, ki je protokol ne
omogoča, jo moramo
zagotoviti na aplikacijski plasti

velikost segmenta v
Byteih (vključno z glavo)

UDP: internetna kontrolna vsota
 algoritem za izračun imenujemo internetna kontrolna vsota

(Internet Checksum):
 pošiljatelj sešteje 16 bitne besede in shranimo eniški komplement =

kontrolna vsota
 prejemnik sešteje 16 bitne besede skupaj s kontrolno vsoto -> dobiti
mora same enice
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
prenos
(se prišteje k rezultatu)

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

vsota

1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

kontrolna vsota
PREJEMNIK: izračuna vsoto
(prenos se prišteje k rezultatu)
PREJEMNIK: končna vsota

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UDP: internetna kontrolna vsota
 Zakaj vsebuje datagram kontrolno vsoto?
 ni zagotovila, da protokol na posameznih povezavah zagotavlja

zaznavanje in odpravljanje napak
 do napak lahko pride tudi pri hranjenju segmenta v spominu
usmerjevalnika in ne nujno pri prenosu (prenosni protokol zagotavlja
samo zaznavanje napak pri prenosu)
 UDP kontrolna vsota je namenjena preverjanju pravilnosti med izvornim
in ciljnim procesom, ne pa pri potovanju po posameznih povezavah (t.i.
princip končnih sistemov, end-to-end argument/principle)


nagradno vprašanje: kje smo dosedaj že omenili
princip končnih sistemov?

Protokol TCP
 Potrebujemo protokol, ki zagotavlja zanesljivo dostavo z uporabo

nezanesljivega kanala (!). Kaj mora tak protokol nuditi?
 podatki se ne okvarijo (zamenjave bitov 0 <-> 1)
 podatki se ne izgubljajo

transportna aplikacijska
plast
plast

 podatki so dostavljeni v pravilnem zaporedju

zagotovljena
storitev

dejanska implementacija
storitve

Protokol TCP
 Konstruirajmo protokol, ki bo omogočal:
 enostavni protokol: pošiljanje in prejemanje podatkov
 reševanje napak pri prenosu (potrjevanje z ACK in NAK)
 odpornost na izgubljene potrditve paketov
 poenostavljeno potrjevanje (samo pozitivne potrditve ACK)
 obravnavo izgubljenih paketov (ponovno pošiljanje)

 optimizirano potrjevanje: tekoče pošiljanje namesto

sprotnega potrjevanja. Dva protokola:



ponavljanje N nepotrjenih (go-back-N)
ponavljanje samo izbranih (selective repeat)

1. Nadgradnja enostavnega protokola
 Ideja: vzemimo enostavni protokol in ga nadgradimo v zanesljivega.

 delovanje protokolov pošiljatelja in prejemnika predstavimo s

končnim avtomatom (vozlišče predstavlja stanje, povezava
predstavlja prehod med stanji)

počakaj na
aplikac.
zahtevo

POŠLJI
enkapsuliraj podatke
pošlji po nezanesljivem kanalu

pošiljatelj

počakaj na
dostavo
paketa

PREJMI
dekapsuliraj podatke
dostavi aplikaciji

prejemnik

2. Reševanje iz napak pri prenosu
 vsebina paketov se lahko okvari, kar zaznamo s kontrolno vsoto
 dodamo funkcionalnosti:
 zaznavanje napak,
 potrditve, ali je bil paket sprejet pravilno (ACK) ali nepravilno (NAK)
 ponovno pošiljanje ob napaki
POŠLJI

PREJMI OKVARJEN PAKET

enkapsuliraj podatke in kontrolno vsoto
pošlji po nezanesljivem kanalu

pošlji NAK

počakaj na
aplikac.
zahtevo

počakaj na
ACK/NAK

prejmi ACK
ne naredi ničesar

pošiljatelj

prejmi NAK
ponovno pošlji paket

sprotno potrjevanje
(stop&wait protocol)

počakaj na
dostavo
paketa

PREJMI OK PAKET
pošlji ACK
predaj podatke aplikaciji

prejemnik

2. Reševanje iz napak pri prenosu: PROBLEM
 kaj, če se ACK/NAK izgubita ali okvarita pri prenosu?
 pošiljatelj ne ve, ali je prejemnik paket prejel
 če pošiljatelj pošlje paket ponovno, lahko prejemnik dobi podvojen paket!

 REŠITEV: paketom moramo dodati zaporedne številke, s katerimi ločimo

podvojene pakete!

POŠLJI
enkapsuliraj podatke 0 in kontrolno vsoto
pošlji po nezanesljivem kanalu
PREJMI OKVARJEN PAKET 0 ALI NAK
čakaj na
ACK/NAK
0

čakaj na
apl. podatke
0

PREJMI NEOKVARJEN ACK 1
ne naredi ničesar

PREJMI NEOKVARJEN ACK 0
ne naredi ničesar

pošiljatelj
čakaj na
ACK/NAK
1

PREJMI OKVARJEN PAKET 0 ALI NAK
ponovno pošlji paket

ponovno pošlji paket

čakaj na
apl. podatke
1

POŠLJI
enkapsuliraj podatke 1 in kontrolno vsoto
pošlji po nezanesljivem kanalu

2. Reševanje iz napak pri prenosu: PROBLEM
PREJET NEOKVARJEN PAKET 0
dekapsuliraj podatke
dostavi aplikaciji
pošlji ACK 0
PREJMI OKVARJEN PAKET

PREJMI OKVARJEN PAKET

pošlji NAK
počakaj
na paket
0

pošlji NAK
počakaj
na paket
1

PREJMI NEOKVARJEN PAKET 1

PREJMI NEOKVARJEN PAKET 0

pošlji ACK 1
(paketa ne dostavi aplikaciji!)

pošlji ACK 0
(paketa ne dostavi aplikaciji!)
PREJET NEOKVARJEN PAKET 1
dekapsuliraj podatke
dostavi aplikaciji
pošlji ACK 1

prejemnik

3. Izboljšava: posredno potrjevanje (samo ACK)
 enak učinek potrjevanja dosežemo, če uporabimo samo ACK, v

katerega vključimo številko paketa, ki ga potrjujemo.
 pri vsakem prejetem paketu (pravilno sprejetem ali okvarjenem),
prejemnik odgovori z ACK za zadnji še uspešno prejeti paket.
 če pošiljatelj prejme ACK za isti paket dvakrat, to pomeni, da paket, ki
je sledil, ni bil sprejet pravilno (torej enako kot NAK za ta paket)

4. Obravnava izgubljenih paketov
 novi problem: paketi se lahko izgubijo in ne pridejo do pošiljatelja
 REŠITEV: pošiljatelj počaka določen interval časa (potrebujemo

štoparico!) na ACK in če ga ne prejme, pošlje paket ponovno

 lahko, da ni počakal dovolj -> in pošlje podvojeni paket (težavo rešimo s

preverjanjem zaporednih številk paketov)
 prejemnik mora podati številko paketa, ki jo potrjuje z ACK

brez izgube paketa

z izgubo paketa

4. Obravnava izgubljenih paketov

izgubljena potrditev

prekratek časovni interval

5. Reševanje neučinkovitosti sprotnega potrjevanja
 problem: pošiljatelj, ki uporablja sprotno potrjevanje (stop&wait

protocol), mora pred oddajo naslednjega paketa čakati na potrditev
prejšnjega.
 ideja: namesto zaporednega pošiljanja, implementirajmo vzporedno
oziroma tekoče (cevovodno, pipelined) pošiljanje

 potrebujemo:
 večji razpon števil za številčenje paketov
 shranjevanje paketov (pomnilnik) na strani pošiljatelja in prejemnika

5. Tekoče pošiljanje
 ker lahko istočasno potuje več paketov, brez sprotnega čakanja na

njihovo potrditev, je izkoriščenost kanala večja
 pri tekočem (cevovodnem) pošiljanju poznamo dve obliki protokolov:


ponavljanje N nepotrjenih (go-back-N)







pošiljatelj hrani največ N nepotrjenih paketov
prejemnik pošlje skupni ACK, s katerim potrdi množico vseh paketov do
podane številke
pošiljatelj hrani štoparico za najstarejši še nepotrjeni paket in če ta
poteče, pošlje pošiljatelj vse nepotrjene pakete ponovno

ponavljanje izbranih (selective repeat)




pošiljatelj hrani največ N nepotrjenih paketov
prejemnik pošlje ACK za vsak posamezni prejeti paket
prejemnik hrani štoparico za vsak poslani paket posebej (N štoparic!) in če
katera poteče, pošlje ustrezni paket ponovno

5. Tekoče pošiljanje: ponavljanje N nepotrjenih
 pošiljatelj hrani "okno" največ dovoljenih nepotrjenih paketov
 tak protokol imenujemo tudi protokol z drsečim oknom
 ko prejemnik pošlje ACK(n), potrdi s tem vse pakete do vključno n

 časovna kontrola za najstarejši paket
 ko časovna kontrola poteče, pošlji vse nepotrjene pakete v oknu

ponovno
 DEMO: applet

velikost okna N

ŢE
POTRJENI

kandidati za
pošiljanje

POSLANI,
ampak še
NEPOTRJENI

pošiljanje
ni dovoljeno

5. Tekoče pošiljanje: ponavljanje N nepotrjenih
 prejemnik lahko prejme

podvojene pakete, ko pošiljatelj
pošlje vse nepotrjene -> razpozna
jih po zaporednih številkah in
zavrže
 prejemnik lahko prejme pakete v
napačnem vrstnem redu -> te
zavrže, saj bodo poslani ponovno,
ko poteče štoparica za
najstarejšega

5. Tekoče pošiljanje: ponavljanje izbranih
 prejemnik potrjuje vsak prejeti paket posamezno
 prejemnik shranjuje pakete, prejete v napačnem vrstnem redu, in jih

sortira pred dostavo aplikaciji
 pošljatelj ponovno pošlje samo tiste pakete, za katere ni dobil ACK
 pošiljatelj hrani štoparico za vsak posamezni nepotrjeni paket
 DEMO: applet

velikost okna N

ŢE
POTRJENI

kandidati za
pošiljanje

POSLANI,
ampak še
NEPOTRJENI

pošiljanje
ni dovoljeno

5. Tekoče pošiljanje: ponavljanje izbranih

Potrjevanje
 možne so vse kombinacije potrjevanja
 neposredno: ACK in NAK, posredno: samo ACK
 sprotno: za vsak paket sproti, tekoče: z uporabo drsečega

okna za več paketov

SPROTNO

TEKOČE
pošiljanje

NEPOSREDNO





POSREDNO





Vaja 1
 Za katere tipe potrjevanj gre v spodnjih primerih?

Vaja 2
 Uporabljamo tekoče pošiljanje 6 paketov s protokolom za

ponavljanje le izbranih paketov. Širina okna je 4.
 Nariši shemo prenosov, če se izgubita 1. in 3. paket, po
ponovitvi pa še potrditev 1. paketa?

Konstruirani osnutek protokola TCP: ponovitev
 pošiljanje in prejemanje podatkov
 reševanje napak pri prenosu (detekcija napak in potrjevanje








z ACK in NAK)
odpornost na izgubljene potrditve paketov
reševanje duplikatov
časovne kontrole
poenostavljena potrjevanje (samo pozitivne potrditve ACK)
obravnava izgubljenih paketov (ponovno pošiljanje)
tekoče pošiljanje namesto sprotnega potrjevanja

transportna plast
TCP

Lastnosti protokola TCP
• izvaja se med dvema točkama (point-to-point): en pošiljatelj,
•
•
•
•
•

en sprejemnik
nudi zanesljiv, urejen tok podatkov
ima kontrolo pretoka (pošiljatelj ne preobremeni prejemnika)
uporablja tekoče pošiljanje, velikost okna se avtomatsko
določa glede na kontrolo pretoka in zamašitve
je povezavni protokol (uporablja rokovanje)
izvaja dvosmerni promet pri povezavi (full duplex, MSS)
aplikacija
pošilja podatke

aplikacija
bere podatke

vtič

vtič
TCP oddajni
medpomnilnik

TCP sprejemni
medpomnilnik
segment

TCP segment
32 bitov
URG: urgentni podatki
(označi pošiljatelj)
ACK: pove, da je
št. potrditve veljavna
dolžina glave v 32-bit besedah
PSH: takoj predaj aplikaciji

RST, SYN, FIN:
za vzpostavitev in rušenje
povezave

Internetna
kontrolna vsota

št. izvornih vrat

št. ciljnih vrat

zaporedna številka

štejeta število Byteov
podatkov (ne število
segmentov!)

številka potrditve
dolžina
ni v
glave uporabi U

APRS F

kontrolna vsota

sprejemno okno

kazalec "urg data"

opcije (spremenljive dolžine)

aplikacijski podatki
(spremenljive dolžine)

za kontrolo pretoka:
število Byteov, ki jih
prejemnik lahko
sprejme

Zaporedne številke in številke potrditev
• zaporedna številka: številka prvega bytea v segmentu
• številka potrditve: številka naslednjega pričakovanega bytea
A

B

uporabnik telneta
natipka "C"

B potrdi sprejem ‘C’ in ga pošlje
nazaj ("štuporama", piggy-back)

A potrdi
sprejem "C"

Nastavitev časovne kontrole
• Štoparica: potrebna za uporabo zanesljive dostave, t.j.

ponovnega pošiljanja, če se izgubi paket ali njegova potrditev.
• Kako nastaviti dolžino čakalnega intervala?
• interval mora biti daljši od časa vrnitve (RTT, Round Trip Time) = čas za

pot paketa od pošiljatelja do prejemnika in nazaj. Če je prekratek,
imamo preveč ponovnih pošiljanj; če je predolg, prepočasi reagiramo na
izgubljene segmente
• avtomatsko opravimo meritve RTT od pošiljanja segmenta do prejema
potrditve in dobimo IzmerjeniRTT. Ta je lahko nestabilen, zato ga
gladimo z gibajočim povprečjem:
OcenjeniRTT <- (1-)*OcenjeniRTT + *IzmerjeniRTT
običajno uporabimo: =0.125

Primer ocenjevanja RTT

RTT: gaia.cs.umass.edu to fantasia.eurecom.fr

350

300

RTT (milliseconds)

IzmerjeniRTT
250

OcenjeniRTT
200

150

100
1

8

15
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36

43

50

57

64

71

78

85

92

99

106

time (seconnds)
SampleRTT

Estimated RTT

• vrednost čakalnega intervala TCP nastavi kot OcenjeniRTT + "rezerva":

ČakalniInterval = OcenjeniRTT + 4*DevRTT
DevRTT = (1-)*DevRTT + *|SampleRTT-EstimatedRTT|
običajno uporabimo  = 0.25

Zanesljiv prenos
• uporablja se ponovno pošiljanje po preteku čakalnega intervala
• uporablja se kumulativno potrjevanje za več paketov in en sam

timeout

Seq=92 timeout

X

X

Seq=92 timeout

timeout

časovni interval za najstarejši nepotrjeni segment

izgubljena potrditev

premature timeout

kumulativna potrditev

Zanesljiv prenos
Dogodek pri sprejemniku

Odziv sprejemnika

Sprejem segmenta s pričakovano
številko, vsi prejšnji že potrjeni.
Isto a prejšnji segment nepotrjen.
Sprejem segmenta s previsoko
številko (zaznamo vrzel)
Sprejem segmenta z najnižjo
številko iz vrzeli (polnjenje vrzeli)

Počakaj na naslednjega max 500ms in izvedi
zakasnjeno potrditev obeh (delayed ACK). Če
naslednji ne pride v času, potrdi prejetega.

Takoj pošlji kumulativno potrditev.

Takoj potrdi zadnji še sprejeti
segment (pošlji duplikat).
Takoj potrdi segment.

Ponovno pošiljanje
• običajno se izvede po preteku
segment # x1
segment # x2
segment # x3
segment # x4
segment # x5

tri kopije
že prejete
potrditve!
časovni interval

časovne kontrole
• včasih je časovni interval
predolg in ga lahko v določenih
situacijah skrajšamo
• hitro ponovno pošiljanje (fast
retransmit) pošiljatelj izvede
pred potekom časovnega
intervala, če prejme za nek
paket 3 odvečne (podvojene)
potrditve

X

ACK x1
ACK x1
ACK x1
ACK x1

TCP: algoritem za zanesljiv prenos
osnova = začetna zaporedna številka;
naslednji = začetna zaporedna številka;
while(true) {
Če: aplikacija pošlje podatke




naredi TCP segment s številko naslednji, sproži štoparico
segment predaj IP-ju
naslednji <- naslednji + dolžina podatkov

Če: poteče časovni interval



ponovno oddaj nepotrjen segment z najmanjšo zaporedno številko
sproži štoparico

Če: prejme potrditev s številko y




}

če y > osnova:
/* potrditev zaporedja do vključno y */
osnova = y;
/* prestavi okno naprej */
sproži štoparico za naslednji še nepotrjeni paket
sicer
/* prejeli smo duplikat že prejete potrditve */
poveča števec duplikatov ACK za y;
če je števec duplikatov = 3, ponovno pošlji segment y
ponastavi štoparico za segment y
/* to je TCP fast retransmit*/

TCP: algoritem za zanesljiv prenos
 katere vrste tekočega potrjevanja uporablja TCP?
 ponavljanje N nepotrjenih (go-back-N)?

 selektivno potrjevanje (selective repeat)

 hibridna rešitev:
 podoben ponavljanju N nepotrjenih, vendar ob poteku časovne

kontrole ne pošlje vseh segmentov v oknu, temveč le najstarejši
nepotrjeni segment
 RFC2018 vpeljuje potrjevanje le izbranih paketov

TCP kontrola pretoka
• uporablja se za usklajevanje hitrosti med pošiljateljem in prejemnikom:

pošiljatelj ne sme pošiljati hitreje, kot lahko prejemnik bere, da ne povzroči
prekoračitve medpomnilnika (prejemnikov prostor, kjer se začasno
shranjujejo prejeti segmenti pred predajo aplikaciji)
• neuporabljen (razpoložljiv) prostor medpomnilnika:
rwnd = velikost - [LastByteRcvd - LastByteRead]

• prejemnik sporoča pošiljatelju

velikost razpoložljivega prostora
v glavi vsakega segmenta
• pošiljatelj ustrezno omeji število
paketov, za katere še ni prejel
potrditve

PREJEMNIKOV MEDPOMNILNIK

IP
datagrami

še neuporabljen
prostor
medpomnilnika

TCP podatki
v medpomnilniku

rwnd
velikost

aplikacija

TCP: vzpostavljanje povezave
• pošiljatelj in prejemnik pred pošiljanjem izvedeta rokovanje

(handshake), v katerem izmenjata parametre:
• začetne pričakovane zaporedne številke (naključno določene)
• velikosti medpomnilnikov (za kontrolo pretoka)
• Trojno rokovanje (three-way handshake)
1.

2.
3.

Odjemalec pošlje TCP SYN segment
(sporoči zač. št. segmenta, ni podatkov)
Strežnik vrne SYNACK segment
(alocira medpomnilnik, odgovori z začetno številko svojega segmenta)
Odjemalec vrne ACK, lahko že s podatki ("štuporama")

TCP: rušenje povezave
Odjemalec pošlje TCP FIN
segment strežniku.
2. Strežnik potrdi z ACK, zapre
povezavo, pošlje FIN.
3. Odjemalec prejme strežnikov
FIN, potrdi ga z ACK.
1.

4.

počaka časovni interval, da po
potrebi ponovno pošlje ACK, če
se ta izgubi

Strežnik sprejme ACK,
končano.

server

zahteva
rušenje

zapre
zvezo

časovni int.



client

ZVEZA
ZAPRTA

ZVEZA
ZAPRTA

Življenjska cikla odjemalca in strežnika

TCP strežnik
TCP klient

Varnost: napad SYN FLOOD
 Napad, v katerem napadalec pošlje strežniku

veliko število paketov za vzpostavitev zveze
(TCP SYN), pri čemer strežnik vsakič alocira del
svojega medpomnilnika. Pomnilnik ostane
zaseden zaradi napol odprtih zvez (napadalec
ne zaključi tretjega koraka rokovanja z ACK).
Zaradi velikega števila alokacij, strežniku
zmanjka prostora in pride do odpovedi
sistema (denial of service).
 porazdeljeni DoS napad: pošiljanje TCP SYN iz več

virov

Nadzor zamašitev
 Zamašitev: stanje zasičenosti omrežja, ko veliko virov

naenkrat prehitro pošilja preveč podatkov za dano omrežje.
 Posledica zamašitve:
 izguba segmentov (prekoračitve medpomnilika v usmerjevalnikih),

 velike zakasnitve (čakalne vrste v usmerjevalnikih)

 Ni isto kot nadzor pretoka!

Zamašitev – primer 1


dva pošiljatelja, neomejena čakalna vrsta



C - kapaciteta kanala

A

lin : pošiljanje

lout

iz aplikacije

neomejena izhodna
vrsta v usmerjevalniku

B

lin : pošiljanje
iz aplikacije

lout

pretok:

zakasnitev:

• s stališča pretoka
je idealno
pošiljanje s
hitrostjo C/2

• s stališča zakasnitve
pošiljanje z večjo
hitrostjo polni čakalno
vrsto v neskončnost

Zamašitev – primer 2
 končna vrsta
 ponovna pošiljanja segmentov zaradi izgub (vrste) in zakasnitev

Host
A

Host B
lin : aplikacija
l'in : apl. podatki +
ponovno pošiljanje

lin : aplikacija
l'in : apl. podatki +
ponovno pošiljanje
končna izhodna vrsta
v usmerjevalniku

lout

Zamašitev – primer 2
Preučimo tri scenarije:
a. segment oddamo le, ko je prostor v
vrsti, tako da ni izgub (v praksi to ni
možno, ker tega ne vemo)
b. dogajajo se izgube paketov in ponovna
pošiljanja
c. ponovna pošiljanja tudi zaradi velikih
zakasnitev

C/2

a

C/2

C/2

C/3

b

C/2

C/2

C/4

Torej: Več dela omrežja za manjši učinek.
Nepotrebne ponovitve.

c

C/2

Zamašitev – primer 3
 daljše poti: če se paket izgubi na n-tem skoku, so bili

zaman vsi dotedanji prenosi!
lout

Host A

končna izhodna vrsta
v usmerjevalnikih

Host B

pošiljanje z večjo
hitrostjo polni čakalno
vrsto v neskončnost

Kako nadzorovati zamašitve?
Dva pristopa:
1. na podlagi končnih sistemov (end-to-end): prejemnik
sporoči pošiljatelju, da so usmerjevalniki na poti
sporočili zamašitev - to tehniko uporablja TCP!
2. z uporabo omrežnih storitev: usmerjevalniki v omrežju
obvestijo pošiljatelja, da je prišlo do zamašitve
– usmerjevalnik nastavi ustrezen bit (SNA, DECnet, ATM) in sporoči

sprejemljivo hitrost oddajanja
– Primer ATM: podatki se pošiljajo v celicah (ekvivalent paketom).
Podatkovne in kontrolne RM (resource management) celice
imajo bite za sporočanje, ali je prišlo do zamašitve.

TCP nadzor zamašitev
 ideja: pošiljatelj želi pošiljati ČIM HITREJE, vendar še POD MEJO

zasičenja omrežja. Kako najti pravo hitrost?
 rešitev: vsak pošiljatelj si sproti nastavlja hitrost na podlagi
opazovanja reakcij v omrežju na pošiljanje:
 če prejme potrditev (ACK), ni zamašitve, poveča hitrost
 če se segment izgubi, je to posledica zamašitve, zmanjšaj hitrost

hitrost pošiljanja

prejemanje ACK,
povečaj hitrost

X izguba, zmanjšaj hitrost
X
X

X
X

TCP ima
"žagasto
obliko" hitrosti
pošiljanja
čas

TCP nadzor zamašitev
 okno rwnd smo že spoznali (omejitev količine nepotrjenih

podatkov za kontrolo pretoka). Za nadzor zamašitev
uporabljamo okno cwnd. TCP torej pošilja s hitrostjo, ki ustreza
min(rwnd, cwnd)
 Možni dogodki:
 - potek časovnega intervala (segment se izgubi): zmanjšaj cwnd na 1
 - prejmi 3 ponovljene ACK (izguba, fast retransmit): prepolovi cwnd

 + prejmi ACK: povečuj cwnd



eksponentno (x2, počasni začetek, slow start) ali
linearno (+1, izogibanje zamašitvam, congestion avoidance)

Počasen začetek (Slow Start)
2.

3.

4.

ob vzpostavitvi povezave:
velja cwnd = 1 segment
hitrost povečuj eksponentno , tako da za
vsak prejeti ACK:
cwnd <- cwnd*2
ko pride do prve izgube se ustavi in si
zapomni PRAG (največja velikost cwnd/2)
ter nastavi cwnd=1
izvajaj počasen začetek od koraka 1. Ko
prideš do vrednosti PRAG, preidi v način
izogibanja zamašitvam.

Host A
RTT

1.

Host B

Izogibanje zamašitvam (Congestion Avoidance)


kadar cwnd > PRAG, povečuj cwnd linearno za 1 MSS
 na ta način se bolj počasi približaj pragu zamašitve
 poznamo tudi način hitre obnove (fast recovery), v katero preideta
počasen začetek in izogibanje zamašitvam ob prejemu 3
ponovljenih ACK.

Končni avtomat za TCP nadzor zamašitev
novi ACK
podvoji cwnd

novi ACK
linearno povečaj cwnd

L

cwnd = 1 MSS
začetni prag

počasen
začetek

cwnd > PRAG
L
potek časa
PRAG = cwnd/2
cwnd = 1 MSS

izogibanje
zamašitvam

potek časa
PRAG = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
timeout
PRAG = cwnd/2
cwnd = 1

novi ACK

cwnd = PRAG

TRI KOPIJE POTRDITVE
PRAG = cwnd/2
cwnd = PRAG + 3

hitra
obnova
duplicate ACK

linearno povečaj cwnd

TRI KOPIJE POTRDITVE
PRAG = cwnd/2
cwnd = PRAG + 3

Razvoj nadzora zamašitev skozi različice TCP
1.

2.
3.

TCP Tahoe: osnovna verzija (uporablja samo počasen začetek in izogibanje
zamašitvam), po izgubi paketa vedno nastavi cwnd=1
TCP Reno: dodana faza hitre obnove - po prejemu treh kopij iste potrditve,
preskoči počasen začetek in prepolovi cwnd <- cwnd/2
TCP Vegas: dodano zaznavanje situacij, ki vodijo v zamašitve in linearno
zmanjševanje hitrosti pošiljanja ob zamašitvah

Primer: analiza delovanja TCP Reno
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Primeri vprašanj za analizo delovanja protokola:
1.
2.
3.
4.

Kdaj se je izvajal počasen začetek in kdaj izogibanje zamašitvam?
Kdaj so bile prejete 3 kopije iste potrditve in kdaj je potekel časovni interval?
Kakšen je bil prag na začetku, kakšen ob T=18, in T=24?
Če bi pri T=26 imeli 3 kopije potrditve, kako bi določili prag in cwnd?

Je TCP pravičen?
 Cilj pravičnosti: Vsaka od N TCP sej po isti povezavi s kapaciteto C naj bi

dobila delež prenosa C/N.
 izkaže se, da si več TCP pošiljateljev v praksi pravično deli pasovno širino
(mehanizem nadzora zamašitev skonvergira v sredinsko točko grafa)

C

izkoriščenost cele
pasovne širne

enakomerna delitev
pasovne širine

TCP povezava 1
izguba: prepolovi velikost okna
izogibanje zamašitvam: linearno narašča
izguba: prepolovi velikost okna
izogibanje zamašitvam: linearno narašča

TCP povezava 2

ozko grlo
usmerjevalnik
kapacitete C
hitrost prenosa povezave 1

C

Pravičnost TCP in UDP
 Uporaba TCP in UDP:
 TCP: SMTP, Telnet, HTTP, FTP, ...
 UDP ali TCP: SIP, pretočne aplikacije, ...
 tipično UDP: DNS, SNMP, RIP (usmerjanje), telefon (zaprti

protokoli) itd.

 UDP in TCP po istem omrežju: ni pravično do TCP
 UDP pošilja brez omejitev pretoka in se pri tem ne ozira na TCP

aplikacijska plast
HTTP, FTP, SMTP, POP, DNS

Omrežne aplikacije
 so glavni razlog za povezovanje računalnikov v omrežja!
 razlikovanje med:
 aplikacijo v računalniku, ki uporablja omrežje (kos programske opreme)
 omrežno aplikacijo (porazdeljena aplikacija iz več komponent)

Pogoste aplikacije












e-mail
splet
takojšnje sporočanje (instant messaging)
oddaljen dostop (remote login)
izmenjava datotek (P2P)
omrežne igre
multimedijske vsebine
socialna omrežja
IP telefonija
konferenčne aplikacije
porazdeljeno procesiranje

 programer mora implementirati aplikacije, ki tečejo na različnih sistemih

in komunicirajo med seboj. Podrobnosti omrežja zanj niso pomembne.

Omrežne aplikacije
 tečejo na več končnih napravah
 možne arhitekture aplikacij:
 strežnik in odjemalec: strežnik ves čas dostopen, ima

stalni IP naslov, lahko farma. Odjemalci so priključeni le
občasno, zamenljivi naslovi, komunicirajo s strežnikom
(ne med sabo).


www, FTP, telnet, e-mail

 P2P: končni sistemi direktno komunicirajo med seboj,

člani so lahko nedostopni, imajo zamenljiv naslov.




izredno skalabilno, vendar pomisleki: ISP, varnost, vzpodbuda k
sodelovanju
BitTorrent, eMule, Skype, PPLive

 mešana arhitektura


Skype, takojšnje sporočanje

Komunikacija med procesi
• komunicirajo procesi, ne programi
• omrežna aplikacija: pari procesov, ki si izmenjujejo sporočila.
• odjemalec: proces, ki sproži komunikacijo.
• strežnik: proces, ki čaka, da ga bo kdo kontaktiral.

• proces sproža komunikacijo skozi svoj vtič (vrata v omrežje), ki ga

naslovimo z naslovom vmesnika in številko vrat
• programer uporabi API za dostop do omrežja (izbere transportni protokol
in nastavi nekatere parametre)

nadzor: programer

nadzor: OS

Proces

Proces

VTIČ

VTIČ

TCP

Internet

TCP

Protokoli aplikacijske plasti
• protokol določa pravila za izmenjavo sporočil.
– vrste sporočil (npr. zahteva, odgovor, potrditev, ...)

– zgradbo sporočila (pomen in dolžine polj)
– pomen sporočila (kaj je v nekem polju)
– kdaj in kako proces oddaja/reagira na sporočila

• javni (odprti) protokoli
• HTTP (RFC 2616), SMTP, BitTorrent
• specifikacije v RFC dokumentih: www.ietf.org

• lastniški (zaprti) protokoli, npr. Skype

Storitve transportnega protokola
• ali aplikacija za nemoteno
delovanje potrebuje
minimalno zag. pasovno
širino (multimedija):
občutljive in elastične apl.

• ali toleriramo izgube
podatkov in zamenjan
vrstni red segmentov?

• je zakasnitev pri
komunikaciji moteča (npr,
pri telefoniji je)

zanesljiva
dostava

zagotovljena
pasovna
širina

čas
(zakasnitev)

varnost

• zakrivanje podatkov,
zagotavljanje integritete,
avtentikacija

Zahteve aplikacij po storitvah transporta
Dovoljena izguba?

Pasovna širina

Časovna
občutljivost

prenos datotek

NE

elastična

NE

e-pošta

NE

elastična

NE

spletno brskanje

NE

elastična

NE

zvok/slika v realnem času

DA

zvok: nekaj kb/s- 1Mb/s
slika: 10kb/s – 5 Mb/s

nekaj 100 ms

shranjen zvok/slika

DA

-II-

nekaj s

? (DA)

1-10 kb/s

nekaj 100 ms

NE

elastična

? (DA)

Aplikacija

interaktivne igre
takojšnje sporočanje

Kateri protokol uporabiti?
• TCP: povezaven, zanesljiva dostava, kontrola toka/zamašitev, ne zagotavlja pasovne širine, min.
zakasnitve, varnosti
• UDP: nepoveven prenos, iste pomanjkljivosti kot TCP, poleg tega: ne zagotavlja zanesljive
dostave in kontrole toka/zamašitev -> ZAKAJ POTEM SPLOH OBSTAJA?
-> boljša minimalna zakasnitev, ker je protokol bolj preprost!

Uporabljeni transportni protokoli
Aplikacija

Aplikacijski protokol

Transportni protokol

e-mail

SMTP

TCP

oddaljen dostop

Telnet

TCP

splet

HTTP

TCP

FTP

TCP

multimedija

HTTP ali RTP

TCP ali UDP

IP telefonija

SIP, RTP, lastniški, ...

ponavadi UDP

prenos datotek

Opombe:
• razlika: aplikacija / aplikacijski prtokol
• vpeljava varnostnih mehanizmov v TCP: protokol/plast SSL

Splet in HTTP
• pojavi se v 1990-ih, revolucionarna aplikacija, omogoča:
• dostop do vsebin na zahtevo
• vsak lahko oglašuje
• iskanja, povezave, grafika, vmesniki, multimedija

• specifikaciji : RFC 1945 (HTTP 1.0) in RFC 2616 (HTTP 1.1)
• delovanje:
• odjemalec naslovi TCP zahtevo

(request) na vrata 80 strežnika
• strežnik vrne http odgovor (response)
• TCP poskrbi za potrditve, ponovitve, vrstni red
• protokol brez stanj (stateless)

PC z IE

STREŽNIK
Apache

Mac z
Navigatorjem

Vrste HTTP povezav
 nevztrajne (nonpersistent): za vsak prenašani objekt (stran,

sliko) se vzpostavi nova TCP povezava (zamudno zaradi
rokovanja, obremenjuje strežnik)
 2*RTT/objekt (vzpostavitev + prenos)

 vztrajne (persistent): strežnik uporabi isto povezavo za

pošiljanje več objektovpo pošiljanju povezavo še odprto, po
njej lahko pošlje še več datotek.
 1*RTT/objekt (prenos)
 izboljšava: tekoče pošiljanje (uporaba cevovoda): po vztrajni povezavi

zahtevamo nove objekte, ne da bi čakali na prejem prejšnjega do
konca

Oblika sporočila HTTP request
 dve vrsti sporočil: REQUEST (zahteva) in RESPONSE (odgovor)
Metoda URL Verzija
Ime polja: vrednost
...
Ime polja: vrednost
[prazna vrstica]
TELO

GET /sem/ocene.htm HTTP/1.1
Host: marvin.fri.uni-lj.si
Connection: close
...

statusna vrstica
vrstice glave

Metode pri HTTP zahtevi
• GET: zahteva objekta
• POST: zahteva objekta + poslane vrednosti (obrazci)
• obrazec lahko uporabi tudi metodo GET, vrednosti parametrov pa pošilja

kot podaljšan naslov (www.google.si/search?q=html)

• HEAD: zahteva, na katero strežnik odgovori z odgovorom brez

brez zahtevanega objekta (razhroščevanje)
• PUT (HTTP 1.1) – upload na strežnik
• DELETE (HTTP 1.1) – brisanje s strežnika

Oblika sporočila HTTP odgovor
 dve vrsti sporočil: REQUEST (zahteva) in RESPONSE (odgovor)
Verzija Status Opis
Ime polja: vrednost
...
Ime polja: vrednost
[prazna vrsta]
TELO - podatki

HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Mon, 05 Nov 2007
12:18:23 GMT
Server: Apache/1.3.0 (Unix)
Last-Modified: ...
Content-Length: 6534
Content-Type: text/html

statusna vrstica
vrstice glave

Statusi v HTTP odgovorih
 1xx: informativne kode
 2xx: uspešno
 200: OK
 3xx: preusmeritev
 301: Moved Permanently- prestavljen dokument + vrne novi naslov
 4xx: napake pri odjemalcu
 400: Bad Request – sintaksa
 404: Not Found – ni dokumenta

 5xx: napake na strežniku
 500: Internal Server Error
 505: HTTP Version Not

Supported

Uporaba piškotov
 HTTP ne pomni stanja povezav (stateless), zato med seboj ne

razlikuje odjemalcev in ne pomni zgodovine
 Rešitev: uporaba piškotkov (identifikator, ki ga strežnik dodeli
uporabniku in ga uporabnik lokalno shrani). Elementi:
 ID piškota dodamo v glavo zahteve
 ID piškota dodamo v glavo odgovora
 datoteka z ID piškota shranjena na uporabnikovem računalniku
 strežnik hrani evidenco o uporabnikih izdanih piškotov

Uporaba piškotov
ebay 8734

HTTP request

shramba piškotov

HTTP response

Set-cookie: 1678

strežnik
dodeli ID
1678
uporabniku

ebay 8734
amazon 1678

HTTP request

cookie: 1678
HTTP response
ebay 8734
amazon 1678

HTTP request

cookie: 1678
HTTP response

dejanje
na osnovi
piškotka

dejanje
na osnovi
piškotka

podatkovna
baza

Kaj omogoča uporaba piškotov?
• nad plastjo HTTP (brez stanj) se ustvari sejna plast (s stanji)

• bogatejša uporabniška izkušnja:
• avtorizacija
• nakupovalni vozički

• priporočila
• shranjeni podatki o uporabnikih

• problem: varovanje zasebnosti

Medstrežnik (proxy strežnik)
 Web cache, proxy strežnik (navadno pri ISP-ju)
 odgovarja na zahteve namesto strežnikov, ima svoje kopije

spletnih strani (če je nima, jo zahteva od pravega strežnika)
 odjemalec mora biti ustrezno konfiguriran
odjemalec

odjemalec

proxy
strežnik

strežnik

Zakaj posredniki?
• medstrežnik igra vlogo odjemalca

in strežnika
• omogoči hirejši odgovor odjemalcu
• manj prometa na dostopni
povezavi do javnega omrežja
• pogojna zahteva (conditional GET)
– vrstica glave:

If-modified-since: Wed, 31 Oct 2007 09:32:22
– strežnik pošlje novo stran ali

HTTP/1.1 304 Not Modified

(prazno telo)

x

Prenos datotek (File Transfer Protocol)
• prenos datotek z oddaljenega računalnika k uporabniku in

obratno

• protokol, ki hrani stanje povezave: strežnik ve, kdo je odjemalec

(avtentikacija), spremlja, kateri imenik pregleduje itd.

Prenos datotek (File Transfer Protocol)
• 2 ločeni TCP povezavi na FTP strežnik:
– vrata TCP 21 (kontrolna povezava): uporabniško ime/geslo, menjava

direktorijev, ukazi za prenos datotek
– vrata TCP 20 (prenos podatkov) na zahtevo odjemalca strežnik odpre
povezavo, po kateri prenaša podatke
TCP kontrolna povezava
port 21

FTP
odjemalec

TCP podatkovna povezava
port 20

FTP
strežnik

Sporočila FTP protokola
• nadzorna povezava uporablja 7-bitne ASCII ukaze
• Ukazi in odgovori
• USER ime
• PASS geslo
• LIST

• RETR ime_datoteke
• STOR ime_datoteke

• Odgovori strežnika
• 331 Username OK, password required
• 125 Data connection open, transfer starting
• 452 Error writing file
• 425 Can’t open data connection

Elektronska pošta kot aplikacija
Prednosti:
• hitra, poceni, enostavna dostava
• priponke, povezave, HTML
Arhitektura e-poštne aplikacije:
• poštni strežniki, ki hranijo:
– poštne predale
– imajo izhodno vrsto sporočil

• odjemalski programi (user agent):

tekstovni, grafični
• protokol za prenos sporočil (SMTP)

Pot elektronskega sporočila

1. uporabnik uporabi odjemalca, da sestavi sporočilo
2. odjemalec pošlje sporočilo strežniku
3. strežnik shrani sporočilo v izhodno vrsto
4. strežnik vzpostavi TCP povezavo s poštnim strežnikom prejemnika in

prenese sporočilo
5. prejemnikov poštni strežnik shrani sporočilo v ustrezen poštni predal
6. prejemnik uporabi svoj odjemalski program za prenos in branje sporočila

Protokol SMTP
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 protokol je star več kot 30 let
 uporablja TCP vrata 25

 ukazi in telo sporočila mora biti kodiran z 7-bitnim ASCII!

Binarne priponke je potrebno prekodirati v ASCII in na
prejemni strani nazaj v binarno obliko

 primer kodirane priponke (odpri izvorno kodo e-maila)

Primer SMTP komunikacije
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
S:
C:
C:
C:
S:
C:
S:

220 hamburger.edu
HELO crepes.fr
250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
250 alice@crepes.fr... Sender ok
RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Do you like ketchup?
How about pickles?
.
250 Message accepted for delivery
QUIT
221 hamburger.edu closing connection

Oblika SMTP sporočila
 sporočilo je sestavljeno iz glave, prazne

vrstice in telesa (vsebine) sporočila,
 glava sporočila hrani podatke o sporočilu
(razlikovanje od SMTP ukazov!)

glava
prazna vrstica

vsebina
sporočila

From: darko@ucilnica.fri.uni-lj.si
To: jan@ucilnica.fri.uni-lj.si
Subject: Prepisovanje kvizov
Zdravo, Jan!
Predlagam, da rešitev kvizov več ne
prepisujemo z učilnice, ker se s
tem ne naučimo snovi za izpit.

vrstice glave

Celotna glava poštnega sporočila
Received: from ns.fri.uni-lj.si ([212.235.188.18]) by fri-postar1.fri1.uni-lj.si with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675);
Sun, 13 Feb 2011 18:27:58 +0100
Received: from AG (unknown [212.235.188.19])
by ns.fri.uni-lj.si (Postfix) with ESMTP id 17586833A
for <zoran.bosnic@fri.uni-lj.si>; Sun, 13 Feb 2011 18:27:58 +0100 (CET)
Received: from localhost ([212.235.188.18]) by AG with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675);
Sun, 13 Feb 2011 18:26:55 +0100
X-Virus-Scanned: amavisd-new at fri.uni-lj.si
Received: from ns.fri.uni-lj.si ([127.0.0.1])
by localhost (ns.fri.uni-lj.si [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id CSPiVHX2mvZ8 for <zoran.bosnic@fri.uni-lj.si>;
Sun, 13 Feb 2011 18:26:52 +0100 (CET)
Received: from web4 ([198.115.93.97]) by web4.editorialmanager.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.4675);
Sun, 13 Feb 2011 12:26:39 -0500
MIME-Version: 1.0
From: "Knowledge and Information Systems" <srilakshmi.patrudu@springer.com>
Sender: em.kais.0.210cb1.358f57e1@editorialmanager.com
To: "Zoran Bosni?" <zoran.bosnic@fri.uni-lj.si>
Date: 13 Feb 2011 12:26:39 -0500
Subject: Decision on your Manuscript #KAIS-2487
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Message-ID: <WEB40gIxRhrLjANJQ0w00000fef@web4.editorialmanager.com>
X-OriginalArrivalTime: 13 Feb 2011 17:26:39.0849 (UTC) FILETIME=[2C987D90:01CBCBA3]
Return-Path: em.kais.0.210cb1.358f57e1@editorialmanager.com
X-AntiVirus: checked (incoming) by AntiVir MailGuard (Version: 10.0.1.38; AVE: 8.2.4.166; VDF: 7.11.3.52)

oznake
prejemnih
strežnikov

podatki o
sporočilu

• PUSH princip
• zahteva 7-bitni ASCII
nabor znakov

HTTP

SMTP

Primerjava SMTP in HTTP
• PULL princip
• lahko uporablja
binarno kodiranje

• več objektov lahko
poslanih v enem
sporočilu

• vsak objekt se
pošilja v svojem
sporočilu

• uporablja vztrajne
povezave

• uporablja lahko
vztrajne ali
nevztrajne povezave

Dostop do poštnega predala

 SMTP: dostava pošte do prejemnikovaga strežnika
 POP3, IMAP, HTTP: protokoli za prejem pošte s poštnega strežnika
 POP: Post Office Protocol [RFC 1939]: avtentikacija in prenos
 IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]: avtentikacija, prenos,
organizacija po mapah, naprednejše storitve
 HTTP: gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

Primerjava protokolov
• POP
• preprost, omejena funkcionalnost, TCP vrata 110

• 3 faze: avtorizacija, prenos sporočil in oznak, posodabljanje (QUIT)
– slabosti: lokalno urejanje pošte, ne hrani stanja med sejami

• IMAP
• kompleksen, zahtevnejši, več funkcionalnosti
 uporabnik lahko določi mape na strežniku
 možen prenos le delov sporočil
– Večja obremenitev strežnika

• HTTP
 brskalnik, dostop od koderkoli, brezplačni ponudniki
• mape kot pri IMAP
• skripte na HTTP strežniku komunicirajo s poštnim strežnikom

POP3 ukazi - primer
S:
O:
S:
O:
S:

+OK POP3 server ready
user zoranb
+OK
pass tralala
+OK user successfully logged on

O:
S:
S:
O:
S:
S:
O:
O:
S:

list
1 678
.
retr 1
<vsebina sporočila>
.
dele 1
quit
+OK POP3 server signing off

uporabnik se predstavi

nezaščiteno!

1. sporočilo je veliko 678B
ni več sporočil
prenesi sporočilo 1

briši sporočilo 1

aplikacijska plast

DNS , P2P

DNS (Domain Name System)
• naprave identificiramo z imenom (www.google.com) in IP številko
• analogija: D.ŠT. in ime pri človeku (večja informativnost?)

• DNS:
• storitev za preslikovanje imen v IP naslove
• bistvena omrežna funkcionalnost, ne direktno za uporabnika
• porazdeljena (hierarhična) podatkovna zbirka
• protokol za poizvedovanje po zbirki

• storitve DNS:
– preslikava med imeni in IP številkami
– aliasi (več imen za isto IP številko)
– porazdeljevanje bremena (več IP številk za isto ime)

Hierarhična organizacija
• če bi imeli en centralni strežnik:
• enotna točka odpovedi, oddaljena podatkovna baza, velik obseg prometa,

težko vzdrževanje
• rešitev ni skalabilna

• REŠITEV - hiearhična organizacija:
• 13 korenskih strežnikov (A-M), vsak je replicirana gruča
• TLD (Top-Level Domain) strežniki: com, org, net, edu, biz, info, si, it, de, ...
• avtoritativni strežniki: organizacija z javnimi računalniki (UL: uni-lj)
• lokalni strežniki: posredniki do DNS hierarhije, običajno poizvedbe

napotimo k njemu, ponavadi ga nudi ISP

DNS korenski strežniki
 v internetu 13 korenskih strežnikov
a Verisign, Dulles, VA
c Cogent, Herndon, VA (also LA)
d U Maryland College Park, MD
g US DoD Vienna, VA
h ARL Aberdeen, MD
j Verisign, ( 21 locations)

e NASA Mt View, CA
f Internet Software C. Palo Alto,
CA (and 36 other locations)

b USC-ISI Marina del Rey, CA
l ICANN Los Angeles, CA

k RIPE London (also 16 other locations)
i Autonomica, Stockholm (plus
28 other locations)
m WIDE Tokyo (also Seoul,
Paris, SF)

Porazdeljena in hierarhična zbirka
korenski DNS strežniki

com DNS TLD strežniki

org TLD strežniki

amazon.com
yahoo.com
DNS strežniki DNS strežniki

pbs.org
DNS strežniki

edu TLD strežniki
umass.edu
poly.edu
DNS strežniki DNS strežniki

Uporabnik, ki potrebuje IP za www.amazon.com:
 povpraša korenski strežnik po naslovu TLD strežnika za domeno com
 povpraša com TLD DNS strežnik po naslovu avtoritativnega strežnika

amazon.com
 povpraša strežnik podjetja amazon.com o IP naslovu za www.amazon.com

Primer poizvedbe
Korenski DNS
strežnik

TLD DNS
Strežnik za .si

6 Kdo je www.uni-lj.si?
Lokalni DNS
strežnik
dns1.siol.net

tralala.siol.net

Avtoritativni
DNS strežnik
za uni-lj.si

1: rekurzivna poizvedba
2,4,6: iterativne poizvedbe

DNS predpomnenje (DNS caching)
 DNS strežnik si lahko zapomni prejete odgovore
 s predpomnenjem dosežemo hitrejši odziv in manj prometa v omrežju

 zapomni si lahko tudi naslove TLD strežnikov (razbremeni korenskega)
 možna tarča napadov

DNS zapisi
OBLIKA ZAPISA (RR - resource record):
(Name, Value, Type, TTL)
 TTL: čas veljavnosti zapisa
 Type = A: Name: ime računalnika, Value: IP številka
 ti zapisi so shranjeni v avtoritativnih strežnikih za svoje gostitelje

 Type = NS: Name: ime domene, Value: ime avtoritativnega DNS strežnika
 ti zapisi običajno v TLD strežnikih za iskanje avtoritativnega strežnika neke domene

 Type = CNAME: Name: alias ime, Value: pravo (kanonično) ime
 primer: www.ibm.com je dejansko servereast.backup2.ibm.com

 Type = MX: Name – alias poštnega strežnika, Value – pravo (kanonično) ime

poštnega strežnika
Zapisa CNAME in MX omogočata, da lahko spletni in poštni strežnik naslavljamo
z istim imenom (npr. http://yahoo.com in xyz@yahoo.com).

Sporočila DNS protokola
16bitni ID zahteve

zahtevek ali odgovor
zaželena rekurzija
rekurzija možna
odgovor je avtoritativen
polja poizvedbe (Name, Type)
odgovor na poizvedbo
zapisi drugih
avtoritativnih strežnikov

pomožne informacije

Novi DNS vnosi
1. podjetje registrira domeno www.mojafirma.com pri

registrarju, posreduje mu imena in IP številke svojih
avtoritativnih strežnikov
2. registrar dopolni bazo TLD strežnikov z zapisoma:
(mojafirma.com, dns1.mojafirma.com, NS)
(dns1.mojafirma.com, 212.212.212.1, A)

3. registrar vnese zapis tipa A za spletni strežnik, MX zapis

za poštni strežnik domene

Arhitektura P2P
 ni strežnika, ki je nenehno

prižgan
 izmenjava podatkov med
poljubnima končnima
sistemoma
 odjemalci sodelujejo po
potrebi, pri priklopu menjavajo
IP naslov

 sistem klient-stežnik: čas prenosa linearno narašča s številom odjemalcev

(N krat prenos istega podatka)
 sistem P2P: čas prenosa podatka je krajši, ker izmenjava poteka tudi med
klienti (proste prenosne kapacitete) -> prednost: večja skalabilnost sistema

Minimum Distribution Time
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BitTorrent
•
•

sistem P2P za izmenjavo datotek
torrent: skupina odjemalcev, ki si delijo kose (chunks) datotek
tracker: evidentira sodelujoče odjemalce

uporabnik
pridobi
seznam
odjemalcev

izmenjava
koščkov
datotek

odjemalec

BitTorrent
 odjemalci se lahko pridružijo in odhajajo kadarkoli
 pridružitev novega odjemalca:
 če še nima koščkov datotek, jih pridobi s časom
 prijavi se sledilnemu strežniku (tracker) in od njega pridobi seznam
drugih odjemalcev. Od teh izbere podmnožico sosedov (neighbors) in
izvaja izmenjavo z njimi
 sosede vpraša po razpoložljivih koščkih datotek in zahteva najprej tiste
manjkajoče, ki so najbolj redki med sosedi (rarest first!)
 med prejemanjem koščkov datotek, pošilja koščke tudi drugim
odjemalcem
 opazujemo hitrost prejemanja od sosedov in jim pošiljamo koščke s
sorazmerno visoko hitrostjo
 odjemalec lahko po prejemu datoteke ostane (radodarno) ali odide

iz torrenta (sebično)

Skype
Skype klient

 tudi P2P: komunikacija med

poljubnimi uporabiki
 lastniški aplikacijski protokol,
podrobnosti neznane (nekatere
lastnosti pridobljene z obratnim
inženiringom)
 strežnik za prijavo preverja
podatke o uporabnikih
 nadzorni strežniki (supernodes)
hranijo preslikave
uporabiško ime -> IP naslov

Skype
login server

Supernode (SN)

Odjemalci kot premostitvena vozlišča (relay)
 NAT povzroča težave v P2P

arhitekturah, ker zunanji
odjemalci ne morejo direktno
kontaktirati odjemalca za
prehodom NAT
 rešitev: odjemalca izbereta tretje

premostitveno vozlišče, s katerim
oba vzpostavita sejo in
komunicirata preko njega
 ker sta odjemalca prva vzpostavila

zvezo, lahko prejemata dohodni
promet od premostitvenega
vozlišča

Aplikacijske storitve
• Delovati morajo v skladu s tehnološko infrastrukturo. Da lahko

to zagotovimo, aplikacija potrebuje podporne storitve, ki v OSI
modelu ležijo med aplikacijsko plastjo in omrežjem
• podporne storitve:
• predstavitvena plast: usklajevanje predstavitve podatkov

• sejna plast: logično povezovanje med aplikacijskimi procesi

podporne
storitve

Storitve predstavitvene plasti
1. predstavitev podatkov (binarni tipi): različni sistemi

predstavljajo binarne tipe na različen način; uporaba
sintakse ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) zmanjša
število vseh možnih preslikav
2. predstavitev alfanumeričnih znakov (združljivost kodnih

strani): znaki so predstavljeni s številkami po kodnem
sistemu, potrebno zagotoviti, da se prenašajo pravi znaki
3. stiskanje podatkov: omogoča zmanjšanje velikosti

podatkov in s tem pohitritev prenosa (jpeg, mpeg)
4. zaščita podatkov (kriptiranje): varnostni mehanizem, ki

omogoča vpeljavo zaupnosti v komunikacijo

Storitve sejne plasti
 naloga: logično povezovanje aplikacijskih procesov –

vodenje seje (seja: potek dialoga med aplikacijama)
 sejna plast uporablja storitve transportne plasti.
Multipleksiranje povezav se izvaja na nižjih plasteh. Možni
odnosi med plastema:
Sejna povezava
Transportna povezava
Več sejnih povezav
Transportna povezava
Sejna povezava
Več transportnih povezav

kriptografija

Omrežna varnost
• elementi omrežne varnosti:
• zaupnost: samo pošiljatelj in prejemnik naj bi lahko brala sporočilo. Zato ga

uporabnik kriptira, prejemnik pa odkriptira
• avtentikacija: pošiljatelj in prejemnik želita potrditi medsebojni identiteti
• integriteta sporočil: pošiljatelj in prejemnik želita zagotoviti, da sporočilo
med prenosom ni bilo spremenjeno

• varnost v praksi (operativna varnost):
• požarni zidovi in sistemi za zaznavanje/preprečevanje vdorov
• varnost na aplikacijski, transportni, omrežni in povezavni plasti

"Prijatelji" in "sovražniki"
 pošiljatelj in prejemnik (Ana in Brane) želita varno komunicirati
 za zagotovitev varne komunikacije uporabita postopke, s katerimi

zavarujeta sporočilo na kanalu pred sovražniki (Tanja)
Ana

Brane
kanal

podatki

varno
pošiljanje

varno
prejemanje
Tanja

podatki

Zakaj so potrebni mehanizmi za varnost?
 V praksi:
 elektronske transakcije preko spleta (npr. nakupi)

 elektronsko bančništvo
 DNS strežniki
 usmerjevalniki, ki izmenjujejo podatke o posredovalnih tabelah
 ...

 Kako lahko napadalec škoduje?
 prisluškovanje: prestrezanje sporočil (pasivni napad)

 dodajanje, brisanje in spreminjanje sporočil (aktivni napad)
 kraja identitete (impersonation): ponaredi lahko izvorni naslov v paketu
 ugrabitev seje (hijacking), pošiljatelja odstrani in prevzame njegovo vlogo
 onemogočanje storitev (denial of service): onemogoči uporabo storitev

(npr. s preobremenitvijo virov)

Terminologija
Anin
KA enkripcijski
ključ

čistopis

enkripcijski
algoritem

Branetov
KB dekripcijski
ključ

kriptogram

m
čistopis
KA(m) kriptogram, kriptiran s ključem KA
m = KB(KA(m))

dekripcijski
algoritem

čistopis

Kriptografija
 običajno se uporablja
 algoritem, ki je znan vsem

 tajni so samo ključi

 vrste kriptografije glede na ključe:
 simetrični ključi: enkripcijski in dekripcijski ključ sta enaka
 javni ključi: uporaba dveh ključev, enega javnega in drugega tajnega

 zgoščevalne funkcije (hash functions)
 so tudi enkripcijski algoritem, vendar ne uporablja ključev
 kdaj je to lahko koristno?

Kriptografija s simetričnim ključem
KS
čistopis
m

enkripcijski
algoritem

KS
kriptogram KS(m)

dekripcijski
algoritem

čistopis
m = KS(KS(m))

 pošiljatelj in prejemnik uporabljata isti (simetričen) ključ
 primer ključa: dogovor o zamenjavi znakov v sporočilu (sibstitucijski vzorec)
 kako si pošiljatelj in prejemnik varno izmenjata ključ?

Metode kriptiranja
 glede na način kodiranja
 substitucija (zamenjava znakov z drugimi)




Cezarjev Kriptogram
Vigenèr-jev kriptogram
Porterjev kriptogram

 transpozicija (zamenjava vrstnega reda znakov)

 glede na uporabljene ključe
 simetrična kriptografija (oba udeleženca uporabljata enak ključ)



znakovna (bit po bit)
bločna (sporočilo razbijemo na bloke, vsakega kriptiramo neodvisno)

 kriptografija z javnimi ključi (ključa za enkripcijo in dekripcijo sta

različna)

Klasične metode: Cezar
 Cezarjev kriptogram: substitucija z zamikom za k črk
 ključ je k (velikost zamika).
 kriptogram JULUA = ?

a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž
u v z ž a b c č d e f g h i




j k l m n o p r s š t

imamo 25 možnih ključev
kriptogram razbijemo v največ 25 poskusih

Razbijanje substitucijskih kriptogramov
Razbijanje na osnovi:
 poznanega besedila (npr. “please login” ali "HTTP/1.1")


zato kriptiramo le vsebino, ne cele komunikacije

 statistike jezika (črke, besede, dvo- ali tročrkovni sklopi –

potrebno je daljše besedilo).
 poznavanja vsebine (semantika) olajša razbijanje – iščemo

pričakovane korene besed ipd.

Vigenèr-jev kriptogram – večabecedno kriptiranje
 Viegenerjeva matrika: vse Cezarjeve abecede.
črke sporočila

izbira abecede
glede na ključ






Ključ = niz D črk, vsaki pripada ena vrstica (enaka 1. črka).
Z abecedo n-te črke gesla kriptiramo n-to, n+D-to, n+2D-to … črko sporočila.
Preprost ključ
Statistika jezika in semantika postaneta nemočni

Vigenèr-jev kriptogram (primer)
 Geslo: računalniške komunikacije
 Sporočilo: Junija vsi izpiti na žalost odpadejo, razen pri

ekonomiki, septembra pa bo spet vse po starem.
r a č u n a l n i š k e k o mu n i k a c i j e
j u n i j a v s i i z p i t i n a ž a l o s t o
d p a d e j o r a z e n p r i e k o n o mi k i
S e p t e mb r a p a b o s p e t v s e p o s t

a r e m

 Prvi stolpec črk kriptiramo z 18. abecedo (r), itd.

Porterjev kriptogram
 Kriptiramo po 2 znaka hkrati.
 Simboli so v tabeli – vrstica za en, stolpec za drugi znak.

a b c č d e f

g h i

j

k l

m

a           

b        
c     
č   
d
 npr. KAČA =  

… it

d

…

Kodiranje
 Cel znak ali besedo

nadomestimo z drugo.
 Ni splošnega pravila za
zamenjave.
 Ključ predstavlja cela kodna
tabela.

Transpozicijski kriptogram
 spremenimo zaporedje znakov ali delov besedila
 uporabimo ključ, oštevilčimo črke po abecedi
 zapišemo stolpce glede na oštevilčenje črk
k

o

p

r
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Bločna kriptografija
 sporočilo m kriptiramo tako, da obdelamo posamezne

bloke k bitov (npr. bloke po 64 bitov)
 preslikava med bloki sporočila in kriptograma je bijektivna
(enolična)
 primer, če k=3
vhod
000
001
010
011
100
101
110
111

izhod
110
111
101
100
011
010
000
001

Kakšen je kriptogram čistopisa 010110001111?

Bločna kriptografija
 Problem:
 če k=3, imamo 40320 (=2k!=8!) permutacij vseh možnih vhodov (možno razvozlati

kodo na domačem PC računalniku)
 če k=64, je permutacij ogromno (=264!) in je težko hraniti tabelo permutacij (težka
tudi izmenjava ključev)

 Rešitev: uporabimo preprosto funkcijo za kriptiranje, ki pa simulira veliko

tabelo

Bločna kriptografija
 postopek bločnega kriptiranja ponovimo n krat, da na 8 izhodnih bitov vpliva več kot le
8 bitov vhoda (na koncu vsake runde se zaporedje bitnih blokov zamenja)
 primeri algoritmov za bločno kriptografijo
 DES (Data Encryption Standard)
 3DES (3-kratni DES s 3 različnimi ključi)
 AES (Advanced Encryption Standard)

 zgornji algoritmi uporabljajo KLJUČE (DES 64-bitne bloke in 56-bitni ključ; AES 128bitne bloke in 128/192/256-bitne ključe), ki definirajo mini-preslikovalne tabele
 bločna kriptografija ni praktična za pošiljanje velikih sporočil, ker


isti bloki dajejo iste kriptograme:

Verižno kriptiranje blokov (Cipher Block Chaining)
 bločna kriptografija ni praktična za pošiljanje velikih sporočil, ker dajejo ponavaljajoči
se bloki (npr. HTTP/1.1) iste kriptograme (možno razbijanje sporočila)
 REŠITEV: verižno kriptiranje
 pošiljatelj s prvim sporočilom pošlje neko naključno vrednost (inicializacijski vektor) c(0)
 pošiljatelj kriptira vsako sporočilo v kriptogram: c(i) = KS( m(i) XOR c(i-1) )
 prejemnik odkriptira sporočilo: m(i) = KS( c(i) ) XOR c(i-1)

 ni potrebno, da je IV tajen
 omogoča, da se isto sporočilo se kriptira v različne kriprograme!

Verižno kriptiranje blokov (Cipher Block Chaining)
PRIMER

 m=010010010, IV=c(0)=001, k=3
 pošiljatelj:
 c(1) = KS( m(1) XOR c(0) ) = KS( 010 XOR 001 ) = KS( 011 ) = 100

 c(2) = KS( m(2) XOR c(1) ) = KS( 010 XOR 100 ) = KS( 110 ) = 000
 c(3) = KS( m(3) XOR c(2) ) = KS( 010 XOR 000 ) = KS( 010 ) = 101

Razbijanje bločnih kriptosistemov z grobo silo
 ocena glede na stanje tehnologije v letu 2000

Ključ

Oseba

Mala
skupina

Razisk.
omrežje

Veliko
podjetje

Vojska

40

Dnevi

Ure

Minute

Mili-sekunde

Mikro-sekunde

56

Leta

Tedni

Dnevi

Minute

Mili-sekunde

64

Tisočletja

Stoletja

Desetletja

Ure

Sekunde

80

∞

∞

Tisočletja

Stoletja

Dnevi

128

∞

∞

∞

∞

∞

Bločni kriptografski algoritmi
 DES


kaskada zaporednih permutacij, substitucij in še nekaterih operacij.

 3DES


3 x kriptiranje, 3 x počasnejši, 256 x varnejši za napad z grobo silo

 AES, operacije:

možno sestavljanje različne ključe na različnih nivojih

Asimetrična kriptografija
 enkripcijski (E) in dekripcijski (D) ključ sta lahko različna
 E je lahko javen, D mora biti tajen. Zahteve:
 D(E(m)) = m
 iz m in E(m) je nemogoče ugotoviti D
 iz E je nemogoče ugotoviti D

 primer: algoritem RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

Algoritem RSA
 izberemo p,q: veliki praštevili (1024 bitov)

n = pq
z = (p-1)(q-1)
 izberemo d tako, da nima skupnih deliteljev z z.
 izberemo e tako, da ed mod z = 1
 definiramo:
 javni ključ: K+B = (n,e)
 zasebni ključ: K-B = (n,d)

m  c = me mod n kriptiranje
c  m = cd mod n dekriptiranje

RSA: primer
 Brane izbere: p=7, q=5
 sledi n=35, z=24
 izberemo e=5 (e in z sta si tuji števili) in d=29 (da je ed-1 deljivo z z)

kriptiranje:

dekriptiranje:

e

bitni vzorec

m

m

00001000

12

24832

c
17

c

d

481968572106750915091411825223071697

e
c = m mod n

17

d
m = c mod n
12

Dejstva o RSA
 Zakaj je RSA varen?
 Denimo, da poznamo javni ključ (n,e).

RSA je varen, ker je težko poiskati delitelja p in q števila n.

 ker je RSA počasen, ga običajno uporabljamo le za

izmenjavo simetričnega ključa za izvedbo nadaljnje seje KS
(session key)

Integriteta komunikacije
 želimo imeti komunikacijsko okolje, v katerem lahko udeleženci

preverijo, da:
 sporočilo ni bilo spremenjeno,
 je pošiljatelj tisti, za katerega mislimo, da je (avtentikacija),
 je poročilo "sveže" (ni ponovljeno posneto staro sporočilo),

 uporabljamo zgoščevalne kriptografske funkcije:
 preprosto izračunljive,
 iz H(m) ne moremo ugotoviti m

 težko je najti m in m', da velja H(m)=H(m')

dolgo sporočilo
m

H: zgošč .
funkcija

 izgleda kot naključen niz
 primer: internet checksum (zakaj je slab?)
 MD5, SHA-1

H(m)

Zgoščena vrednost sporočila
 s sporočilom m pošljemo tudi H(m), prejemnik preveri, ali se ujemata (dokaz o

integriteti sporočila, ne pa o avtentikaciji)
 za preverjanje avtentikacije, uporabimo še avtentikacijski ključ (shared secret).
Pošljemo m in H(m+s) = MAC (message authentication code)
 problem: distribucija avtentikacijskega ključa

Digitalni podpis
 način za zamenjavo osebnega podpisa (informacija, ki enolično potrjuje

posameznika)
 avtentikacija z MAC ni enolična uporabimo kriptografijo z javnimi ključi
(zasebni ključ je znan samo lastniku)
 velja

- +
+
KB(KB(m)) = m = K B(KB(m))

 NAČIN 1:
 pošiljatelj B lahko izračuna KB- (m), kar lahko predstavlja podpisan dokument
 prejemnik izračuna KB+ (KB- (m)) = m


časovno zahtevno pri dolgih sporočilih

Digitalni podpis
 NAČIN 2:
 pošiljatelj B uporabi zgoščevalno funkcijo H in podpiše le zgoščeno vrednost

 skupaj z originalnim (nekriptiranim) sporočilom pošlje tudi kriptirano zgoščeno vrednost

Certifikacijska agencija
 pri digitalnem podpisovanju lahko vdiralec (Tanja?) podpiše sporočilo s svojim

zasebnim ključem in se pretvarja, da je to ključ od nekoga drugega
 REŠITEV:
 certifikacijske agencije (certification authority) preverjajo povezavo med javnim ključem in

identiteto osebe.
 certifikacijska agencija shrani povezavo med ključem in identiteto v CERTIFIKAT (tega agencija
podpiše s svojim zasebnim ključem)

Certifikati
 certifikat vsebuje: ime izdajatelja, ime osebe, naslov, ime domene, javni ključ

osebe, digitalni podpis (podpis z zasebnim ključem izdajatelja)
 uveljavljen standard za zapis certifikatov je X.509

Veriga zaupanja certifikatov
 veljavnost certifikatov preverimo z verigo zaupanja
 korenske avtoritete so znane

Izdajatelj: RootCA

 korenska avtoriteta

Subjekt: RootCA
Izdajatelj: RootCA

Subjekt: OrgCA
Izdajatelj: OrgCA
Subjekt: Peter Veter

 organizacijska CA

 uporabnik

Avtentikacija pošiljatelja in prejemnika
 kako preveriti, s kom zares komuniciramo?
Jaz sem Ana.
RB (veliko naključno število)
K - (R )
A

B

pošlji še svoj javni ključ
+

KA
Ana

Brane

 Brane dobi dokaz, da komunicira z Ano tako, ker lahko z Aninim javnim ključem
odkriptira kodirano naključno število (tega je kriptirala Ana s svojim zasebnim ključem),
ki ga je definiral on in ga torej pozna.
 varnostna luknja: nekdo se lahko vrine v zgornjo komunikacijo (man-in-the-middle

attack) in se obnaša kot posrednik (podpisuje s svojim ključem)
 REŠITEV?

Napad s ponavljanjem komunikacije
 napadalec lahko shrani celotno (avtenticirano!) komunikacijo in jo kasneje

ponovno izvede

 REŠITEV: uporabimo enkraten podatek (nonce, žeton, sol), ki ga zgostimo

skupaj s sporočilom in ključem: H(m, s, žeton)

omrežna varnost
(SSL, operativna varnost, napadi in grožnje)

SSL: Secure Sockets Layer
 Široko uporabljen varnosti protokol
 podprt skoraj v vseh brskalnikih in na vseh strežnikih (https)
 z uporabo SSL se opravi za 10 milijard dolarjev nakupov letno

 Razvil ga je Netscape leta 1993
 Več vrst
 TLS: transport layer security, RFC 2246

 Zagotavlja zaupnost, integriteto, avtentikacijo
 Cilji pri razvoju:






uporaba pri spletnih transakcijah
kriptiranje podatkov (še posebej številk kreditnih kartic)
avtentikacija spletnih strežnikov
možnost avtentikacije klienta
čim manjši napor pri opravljanju nakupa pri drugem prodajalcu

SSL and TCP/IP
• Dostopen vsem TCP aplikacijam preko aplikacijskega vmesnika SSL

Application

Application
SSL

TCP

TCP

IP

IP

Običajna aplikacija

aplikacija s SSL

Zasnova SSL
Lahko bi ga zasnovali na osnovi kriptografije PKI (kriptiranje z
javnim ključem prejemnika, zasebnim ključem pošiljatelja,
uporaba zgoščevalnih funkcij), vendar...
• želimo pošiljati tokove BYTEOV in interaktivne podatke, ne
statična sporočila,
• za eno povezavo želimo imeti MNOŽICO ključev, ki se
spreminjajo,
• kljub temu želimo uporabljati certifikate (ideja: uporabimo jih
pri rokovanju)

Poenostavljeni SSL
Poglejmo najprej poenostavljeno idejo protokola SSL. Ta
vsebuje naslednje 4 faze:
 1. ROKOVANJE: Ana in Brane uporabita certifikate, da se
avtenticirata eden drugemu in izmenjata ključ
 2. IZPELJAVA KLJUČA: Ana in Brane uporabita izmenjani
ključ, da izpeljeta množico ključev
 3. PRENOS PODATKOV: Podatki, ki se prenašajo, so
združeni v ZAPISE.
 4. ZAKLJUČEK POVEZAVE: Za varen zaključek povezave se
uporabijo posebna sporočila

Poenostavljeni SSL: Rokovanje

 MS = glavni ključ (master secret)
 EMS = kriptirani glavni ključ (encrypted master secret)

 KB+ - javni ključ prejemnika B

Poenostavljeni SSL: Izpeljava ključa
 Slaba praksa je uporabljati isti ključ za več kriptografskih

operacij, zato: uporabimo poseben ključ za kriptiranje in
posebnega za preverjanje integritete (MAC)
 Uporabljamo torej 4 ključe:
 Kc = ključ za kriptiranje podatkov, poslanih od klienta strežniku
 Mc = ključ za zgoščanje podatkov, poslanih od klienta strežniku
 Ks = ključ za kriptiranje podatkov, poslanih od strežnika klientu

 Ms = ključ za zgoščanje podatkov, poslanih od strežnika klientu

 Ključi se izpeljejo z uporabo posebne funkcije. Ta uporablja

glavni ključ (Master Secret) in dodatne (naključne) podatke za
generiranje naslednjih ključev

Poenostavljeni SSL: Pošiljanje podatkov
 Kako preveriti integriteto podatkov?
 če bi pošijali po zlogih (byteih), kam bi pripeli MAC

(zgoščeno vrednost sporočila)?
 Tudi če MAC pošljemo po zaključku celega prenosa
(vseh zlogov), nimamo vmesnega preverjanja
integritete!

 REŠITEV: Tok podatkov razbijemo v ZAPISE
 vsakemu zapisu pripnemo MAC
 prejemnik lahko reagira na (ne)veljavnost integritete

posameznega zapisa

Poenostavljeni SSL: Pošiljanje podatkov
 Problem 1: številka paketa se nahaja nekriptirana v glavi

TCP. Kaj lahko naredi napadalec?
 napadalec lahko zajame in ponovi komunikacijo?
 preštevilči vrstni red paketov?
 prestreže in odstrani paket?

 REŠITEV: pri računanju MAC upoštevaj številko paketa

 REŠITEV: zaščita proti ponovitvi komunikacije = uporabi

žeton (sol)
 MAC = MAC(ključ Mx, zaporedna_številka, žeton || podatki)
 nimamo ločene številke paketa

Poenostavljeni SSL: Pošiljanje podatkov
 Problem 2: napadalec predčasno zaključi sejo
 Ena ali obe strani dobita vtis, da je podatkov manj, kot jih je.

 REŠITEV: uvedimo poseben "tip zapisa", ki nosi posebno

vrednost, če gre za zaključni paket
 npr: 0 pomeni podatke, 1 pomeni zaključek
 uporabimo vrednost pri izračunu MAC

MAC = MAC(ključ Mx, zaporedna_številka, žeton, tip || podatki)

length

type

data

MAC

kriptirano

Poenostavljeni SSL: Primer

Varnost v omrežju
 Administrator omrežja lahko uporabnike deli na:
 good guys: uporabniki, ki legitimno uporabljajo vire omrežja,

pripadajo organizaciji,
 bad guys: vsi ostali, njihove dostope moramo skrbno nadzorovati

 Omrežje ima običajno eno samo točko vstopa,

kontroliramo dostope v njej:
 požarni zid (firewall)
 sistem za zaznavanje vdorov

(IDS, intrusion detection system)
 sistem za preprečevanje vdorov
(IPS, intrusion prevention system)
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Požarni zid (firewall)
izolira interno omrežje od velikega javnega omrežja, določenim
paketom dovoli prehod, druge blokira. Ima 3 naloge:
• filtrira VES promet,
• prepušča samo promet, ki je DOPUSTEN glede na politiko,
• je IMUN na napade

javno
omrežje

interno
omrežje

POŽARNI ZID

Požarni zid: vrste filtriranj
izolirano filtriranje paketov (angl. stateless, traditional)
2. filtriranje paketov v kontekstu (angl. stateful filter)
3. aplikacijski prehodi (angl. application gateways)
1.

Izolirano filtriranje paketov

Naj dovolim dohodnemu
paketu vstop? Naj dovolim
izhodnemu paketu izstop?

 filtriranje običajno izvaja že usmerjevalnik, ki meji na javno

omrežje. Na podlagi vsebine paketov se odloča, ali bo
posredoval posamezen paket, odločitev na podlagi:
 IP izvornega/ponornega naslova
 številke IP protokola: TCP, UDP, ICMP, OSPF itd.
 TCP/UDP izvornih in ciljnih vrat
 tip sporočila ICMP
 TCP SYN (vzpostavitev povezave!) in ACK bits (ACK=1 velja za prvi

segment pri povezovanju)

Izolirano filtriranje paketov: primeri
 Primer 1: blokiraj dohodne datagrame z IP protokolom 17

(UDP) in izvornimi ali ciljnimi vrati 23 (telnet)
 rezultat: filtriramo vse dohodne in odhodne UDP
komunikacije in telnet povezave.
 Primer 2: Blokiraj dohodne TCP segmente z zastavico ACK=0.
 rezultat: onemogočimo zunanjim klientom, da vzpostavijo

povezavo z notranjimi klienti, dovolimo pa povezovanje v
obratno smer (navzven)

Izolirano filtriranje: Dostopovni seznami
• dostopovni seznam (angl. ACL, access control list)

• tabela pravil, upošteva se jo od zgoraj do spodaj.
• zapisi so par: (pogoj, akcija)
• primer: onemogoči ves promet razen WWW navzven in DNS v obe

smeri
izvorni
naslov

ciljni
naslov

protokol

izvorna
vrata

ciljna
vrata

222.22/16

izven
222.22/16

TCP

> 1023

80

izven
222.22/16

222.22/16

TCP

80

> 1023

ACK

dovoli

222.22/16

izven
222.22/16

UDP

> 1023

53

---

dovoli

izven
222.22/16

222.22/16

UDP

53

> 1023

----

dovoli

all

all

all

all

all

all

zavrzi

zastavica
any

akcija
dovoli

Filtriranje paketov v kontekstu
 angl. stateful filter, upošteva povezavo
 izolirano filtriranje lahko dovoli vstop nesmiselnim paketom

(npr. vrata = 80, ACK =1; čeprav notranji odjemalec ni
vzpostavil povezave) :
 IZBOLJŠAVA: filtriranje paketov v kontekstu spremlja in vodi

evidenco o vsaki vzpostavljeni TCP povezavi




zabeleži vzpostavitev povezave (SYN) in njen konec (FIN): na tej
podlagi odloči, ali so paketi smiselni
po preteku določenega časa obravnavaj povezavo kot neveljavno
(timeout)
uporabljaj podoben dostopovni seznam, ki določa, kdaj je potrebno
kontrolirati veljavnost povezave (angl. check connection)

Filtriranje paketov v kontekstu
izvorni
naslov

ciljni
naslov

protokol

izvorna
vrata

ciljna
vrata

222.22/16

izven
222.22/16

TCP

> 1023

80

izven
222.22/16

222.22/16

TCP

80

> 1023

ACK

dovoli

222.22/16

izven
222.22/16

UDP

> 1023

53

---

dovoli

izven
222.22/16

222.22/16

UDP

53

> 1023

----

dovoli

all

all

all

all

all

all

zavrzi

zastavica
any

akcija

preveri
povezavo

dovoli

X

X

Aplikacijski prehodi
 omogočajo dodatno filtriranje

glede na izbiro uporabnikov, ki
lahko uporabljajo določeno
storitev
 omogočajo filtriranje na podlagi
podatkov na aplikacijskem
nivoju poleg polj IP/TCP/UDP.

prehod vzpostavi
oddaljeno povezavo
odjemalec naredi telnet
povezavo s prehodom

apl.
prehod

usmerjevalnik in filter

1. vsi uporabniki vzpostavljajo telnet povezavo preko prehoda,
2. samo za avtorizirane uporabnike prehod vzpostavi povezavo do ciljnega strežnika.
Prehod posreduje podatke med 2 povezavama,
3. usmerjevalnik blokira vse telnet povezave razen tistih, ki izvirajo od prehoda

Aplikacijski prehodi
Tudi aplikacijski prehodi imajo omejitve:
 če uporabniki potrebujejo več aplikacij (telnet, HTTP,
FTP itd.), potrebuje vsaka aplikacija svoj aplikacijski
prehod,
 kliente je potrebno nastaviti, da se znajo povezati s
prehodom (npr. IP naslov medstrežnika v brskalniku)

Sistemi za zaznavanje vdorov
 dodatna naprava - IDS, ki izvaja poglobljeno analizo paketov. Na
podlagi vstopa sumljivih paketov v omrežje lahko naprava prepreči njihov
vstop ali razpošlje obvestila.
 sistem za zaznavanje vdorov (IDS) pošlje sporočilo o potencialno

škodljivem prometu
 sistem za preprečevanje vdorov (IPS) filtrira sumljiv promet
 Cisco, CheckPoint, Snort IDS

Načini zaznavanja vdorov
Kako deluje IDS/IPS?
 primerjava s shranjenimi vzorci napadov (angl. signatures)
 opazovanje netipičnega prometa (angl. anomaly-based)
aplikacijski
prehod

požarni zid

Internet
območje visoke varnosti
(notranje omrežje)
WWW
strežnik

FTP
strežnik

DNS
strežnik

območje nižje varnosti
("demilitarizirana zona")

Zaznavanje z vzorci napadov
 vzorci napadov lahko hranijo izvorni IP, ponorni IP,

protokol, zaporedje bitov v podatkih paketa, lahko so
vezani na serijo paketov
 varnost je torej odvisna od baze znanih vzorcev; IDS/IPS
slabo zaznava še nevidene napade
 možni lažni alarmi
 zahtevno procesiranje (lahko spregleda napad)

Zaznavanje z zaznavanjem netipičnega prometa
 sistem opazuje običajen promet in izračuna statistike,

vezane nanj
 sistem reagira na statistično neobičajen promet (npr.
nenadno velik delež ICMP paketov)
 možno zaznavanje še nevidenih napadov
 težko ločevanje med normalnim in nenavadnim prometom

Primer IDS/IPS sistema
 Snort IDS
 public-domain, odprtokodni IDS za Linux,
UNIX, Windows (uporablja isto knjižnico
za branje omrežnega prometa kot Wireshark)
 primer vzorca napada
alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any
(msg:"ICMP PING NMAP"; dsize: 0; itype: 8;)

sporočilo za administratorja

prazen paket (dolžina 0) in
ICMP tip 8 (=PING) sta
lastnosti NMAP napada

reagiraj na VES DOHODNI
ICMP promet

Pogosti napadi na omrežne sisteme
 NAMEN? Namenjeni so škodovanju ali obhodu

računalniških in omrežnih funkcij.
 ZAKAJ? Denarna dobrobit, škodovalnost, poneverbe,
ekonomske dobrobiti.
 KAKO? Ogrožanje zaupnosti, integritete in razpoložljivosti
omrežnih sistemov
 napadi s spreminjanjem informacij (modification attack)
 zanikanje komunikacije (repudiation attack)
 odpoved delovanja sistema (denial-of-service attack)
 nepooblaščen dostop (access attack)

Pogosti napadi na omrežne sisteme
Pridobivanje informacij
• Google
• socialni inženiring
• brskanje po smetek

Vzdrževanje dostopa

Aktivno pregledovanje

• trojanski konji / virusi
• zakrivanje dokazov
• zavarovanje dostopa samo zase
• PONOVI

• pregled vrat
• iskanje varnostnih ranljivosti
• pregled arhitekture

Napad
• izkoriščanje ranljivosti
• izkoriščanje sistemov

Pogosti napadi
 pregledovanje sistema (reconnaissance): napadalec z različnimi

tehnikami poskuša odkriti arhitekturo sistema, storitve v njem itd.
 pomaga pripraviti napad na sistem
 primer (war-dialing) napadalec s klicanjem na naključne telefonske
številke poskuša odkriti klicno številko modema za dostop do
omrežja

Pogosti napadi
 prisluškovanje (eavesdropping): prestrezanje omrežnega

prometa, prisotno zlasti pri brezžičnih omrežjih (napadalec
pridobi gesla, številke kreditnih kartic, ...)
 pasivni napadalec
 aktivni napadalec

Pogosti napadi
1. šibki ključi
2. matematični napadi na kriptografske algoritme in ključe
3. ugibanje gesel (brute force, napad s slovarjem)
4. virusi, črvi, trojanci
5. izkoriščanje šibkosti v programski opremi
6. socialni inženiring (preko e-maila, telefona, servisov)

Kako se odbraniti gornjih nevarnosti?

Pogosti napadi
7. pregled vrat (port scan): napadalec testira, kateri strežniki so

delujoči (npr. ping) in katere storitve ponujajo. Napadalec lahko
pridobiva podatke o sistemu: DNS, storitve, operacijski sistemi)
8. brskanje po smeteh (dumpster diving): način, s katerim lahko
napadalci pridejo do informacij o sistemu (navodila za uporabo,
seznami gesel, telefonskih številk, organizacija dela)
9. matematični napadi na kriptografske algoritme in ključe (brute
force)
10. rojstnodnevni napad (birthday attack): je napad na zgoščevalne
funkcije, za katere zahtevamo, da nobeni dve sporočili ne
generirata iste zgoščene vrednosti. Pri slabših funkcijah
napadalec išče sporočilo, ki bo dalo isto zgoščeno vrednost.

Pogosti napadi
11. zadnja vrata (back door): napadalec zaobide varnostne kontrole

in dostopi do sistema preko druge poti
12. ponarejanje IP naslovov (IP spoofing): napadalec prepriča ciljni
sistem, da je nekdo drug (poznan) s spreminjanjem paketov,
13. prestreganje komunikacije (man-in-the-middle): napadalec
prestreže komunikacijo in se obnaša, kot da je ciljni sistem (pri
uporabi certifikatov lahko žrtev uporablja tudi javni ključ od
napadalca)

Pogosti napadi
14. ponovitev komunikacije (replay): napadalec prestreže in

shrani stara sporočila ter jih ponovno pošlje kasneje,
predstavljajoč se kot eden izmed udeležencev
 kako preprečimo napade s ponovitvijo komunikacije?

15. ugrabitev TCP sej (TCP hijacking): napadalec prekine

komunikacjo med uporabnikoma in se vrine v mesto enega od
njiju; drugi verjame, da še vedno komunicira s prvim
 kaj napadalec pridobi s tem?

16. napadi s fragmentacijo (fragmentation attack): z razbijanjem

paketa na fragmente razdelimo glavo paketa med fragmente
tako, da jih požarni zid ne more filtrirati
 tiny fragment attack: deli glavo prvega paketa
 overlapping fragment attack: napačen offset prepiše prejšnje pakete

Pogosti napadi - DoS (1/5)
17. odpoved delovanja sistema (Denial-of-Service)
 Cilj napadalca: Obremeni omrežne vire tako, da se nehajo
odzivati zahtevam regularnih uporabnikov (npr. vzpostavitev
velikega števila povezav, zasedanje diskovnih kapacitet, ...)
 DDoS (distributed): DoS napad, ki ga povzroči napadalec z
več omrežnih sistemov naenkrat
 uporabniki porazdeljenih omrežnih sistemov lahko da ne
vejo, da je napadalna oprema nameščena pri njih

Pogosti napadi - DoS (2/5)
 Primeri:
 prekoračitev medpomnilnika (buffer overflow): procesu
pošljemo več podatkov, kot lahko sprejme (Ping of death:
ICMP z več kot 65K podatkov je povzročil sesutje sistema)
 SYN napad: napadalec pošlje veliko število zahtev za
vzpostavitev povezave in se na odgovor sistema ne odzove;
pride do preobremenitve vrste zahtev v sistemu


rešitev: omejitev števila odprtih povezav, timeout

 napad Teardrop: napadalec spremeni podatke o številu in

dolžini fragmentov v IP paketu, kar zmede prejemnika
 napad Smurf (naslednja prosojnica): uporaba posrednega
broadcasta za preobremenitev sistema

Pogosti napadi - napad DoS Smurf (3/5)
Internet

napadalec

omrežje, v
katerem
dela
broadcast

žrtev

Pogosti napadi - DoS (4/5)
 Uporaba bot-ov (web roBOT) za organizacijo napadov na

ciljni sistem
 boti so lahko računalniki, okuženi s trojanskimi konji
 njihovi uporabniki običajno ne vejo, da sodelujejo v napadu

Pogosti napadi - DoS (5/5)
 subjekti v napadu: napadalec, centralni računalnik za

krmiljenje botov (herder), boti (zombie), cilj

