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Abstrakt 

Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro klasifikaci paketů na úrovni jejich obsahů. Pro tuto 
aplikaci se využívá rozhraní pro programování aplikací nástroje Network Monitor a jeho databáze 
síťových protokolů. S NPL, jazykem této databáze,  se v této práci blíže seznámíme a to včetně 
stručného návodu. Stěžejním bodem této práce tvoří popis implementace samotného detektoru a jeho 
přínos. Demonstrace funkčnosti je provedena na síťových protokolech internetové komunikace v 
reálném čase. 
 
 
 
 

Abstract 

This thesis deals with design and development of an application for deep packet classification. 
Microsoft Network Monitor API and a library of protocol description are used for implementation of 
the application. The protocol description language is called NPL, and this thesis contains a brief 
tutorial on its usage. The approach is demonstrated on couple protocols for instant messaging. 
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1 Úvod 
 
Cílem této práce je vytvořit nástroj, který je dále nazýván detektor obsahu paketů, schopný 
klasifikovat síťovou komunikaci na základě technologie Deep Packet Inspection (DPI). Jde o formu 
klasifikace paketů na základě datové časti paketu, čímž se liší od běžně používaných metod, které 
sledují pouze hlavičky paketů. Klasifikujeme tedy podle toho, co paket skutečně přenáší, místo toho, 
co o sobě tvrdí. 
 V první části práce se rozebírá úvod do problematiky klasifikace paketů a dále různé metody 
hloubkového prohledávání, které představuje hlavní náplň tohoto dokumentu. Vymezuji zde hlavní 
skupiny metod a na příkladech osvětluji jejich použití. Hloubkové prohledávání paketů se stává v 
dnešní době stále častěji diskutovaným tématem. Důvodem pro tyto diskuze je jistá kontroverznost 
přínosu tohoto způsobu inspekce paketů. DPI totiž dává poskytovatelům internetu do rukou 
prostředek pro výraznou regulace a upřednostňování různých typů komunikace a to třeba i pro 
každého uživatele jinak. Na druhou stranu přináší i řadu prostředků pro zvýšení úrovně 
poskytovaných služeb. Hlubší inspekcí komunikace jsme totiž schopni mimo jiné odhalit přenášené 
počítačové viry nebo útoky typu zamezení poskytování služeb (DoS), včetně jeho distribuované 
formy (DDoS). Problémem střetů těchto stanovisek se zabývá článek [1].      
 Prvním krokem pro vytváření vlastního detektoru je seznámení se s již existujícími nástroji a 
případně jejich řešení problému. Tyto různé přístupy spolu s doporučení vedoucího práce mi pomohly 
k zvolení vlastního způsobu řešení. Inspiroval jsem se programem Network Monitorem a s ním 
souvisejícím jazykem Network Monitor Parsing Language [2] (NPL). Hlavní výhodu tohoto přístupu 
představuje snadná rozšiřitelnost výsledné aplikace. Po implementaci tohoto nástroje tak, že bude 
využívat databázi protokolů v tomto jazyce, totiž pro přidání dalšího protokolu stačí obohatit tuto 
databázi a  zásah do samotného detektoru není nutný. Detektor je pak implementován s využitím 
aplikačního implementačního rozhraní Network Monitoru.  
 Speciálně jsem se tedy zaměřil na Network Monitor Parsing Language [2] a jeho použití. 
Popis tohoto nástroje a hlavně pak stručný návod na napsání filtru pro konkrétní protokol v NPL se 
také objevuje v tomto textu. Tuto část jsem zařadil, protože se jedné o ne tak dobře zdokumentovaný 
jazyk, a protože značná část výsledného detektoru pracuje právě z NPL databázi. Ve skutečnosti celé 
jádro je využívající metodu DPI se schovává právě v této oblasti a ponechává detektoru jako 
takovému spíše interpretační funkci. 
  Jedna ze závěrečných kapitol popisuje výsledný nástroj, který staví na dále popsaných 
metodách DPI a využívá pro svou realizaci jazyk NPL.  
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2 Klasifikace paketů 
Klasifikace paketů představuje základní stavební kámen pro jakýkoliv detektor síťových protokolů.  
Z tohoto důvodu považuji za vhodné začít právě touto kapitolou. Chtěl bych zde nastínit možnosti 
klasifikace a především se věnovat hloubkovému prohledávání paketů. Širší pojetí tohoto tématu 
popisuje [3]. 

2.1 Povrchní prohledávání 
Jedná se o základní způsob určovaní typu síťového paketu. Klasifikace se provádí na základě 
informací předávaných v hlavičkách síťové a především transportní vrstvy paketu. Klíčovou roli u 
vyšších síťových protokolů hraje hodnota portu protokolu transportní vrstvy (UDP, TCP), na kterém 
probíhá komunikace.  
 Tento přístup umožňuje velice rychlé určení typu komunikace a minimální prostor pro určení 
chybné. Avšak problém nastává u síťových protokolů, které nepoužívají pevné číslo portu, ale 
generují si ho ať už náhodně nebo podle nějakého pravidla.  
 Tato metoda byla do nedávna jedinou realizovatelnou, a to z důvodu relativně nízké 
výpočetní náročností. Jak jsem si experimentálně ověřil, množství komunikace se pohybuje kolem 
stovek paketů za vteřinu a to na jednom počítači s průměrným síťovým vytížením. Vzrůstající výkon 
i běžných stanic zapříčinil použití hloubkového prohledávání, kterému se věnuje následující kapitola. 
 Nastíněním problému může představovat graf 2-1, který představuje podíl komunikace 
odchycené při běžném používání PC. Graf zobrazuje rozložení tak, jak jej zachytila aplikace Network 
Monitor, což je jeden z představitelů této metody klasifikace paketů. Při výkladu grafu je dobré mít 
na paměti, že Network Monitor vrací vždy nejvyšší identifikovaný síťový protokol. Pokud tedy tímto 
protokolem je UDP nebo TCP protokol, což je pouze transportní protokol, můžeme usoudit, že nebyl 
odhalen přenášený protokol. Pokud však Network Monitor ukáže některý jiný protokol 
předpokládejme, že je určen správně. Tyto předpoklady nejsou naprosto bezpečné, protože některé 
protokoly mohou využívat pro transport i vyšší síťové protokoly (např. protokol Kazaa využívá pro 
přenos Http protokol). I tak však vidíme, že tato metoda není dostatečná. Přibližně u poloviny 
přenášených dat totiž nebyl nalezen přenášený aplikační protokol. Jeden ze způsobu dosažení lepšího 
výsledku je použití vyšší úrovně prohledávání pro specifikaci neurčených dat. 
 

 
2-1 Graf rozložení komunikace 

Aplikační 
protokol nalezen

49%TCP
31%

UDP
20%

Rozložení komunikace
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2.2 Hloubkové prohledávání 
Ve skutečnosti jde o soubor metod určení druhu síťového paketu. Na rozdíl od povrchního 
prohledávání jde detektor hlouběji do paketů a dostává se i do vyšších vrstev než zmíněná transportní. 
Název hloubkové prohledávání (z anglického Deep Packet Inspection s ustálenou zkratkou DPI) tedy 
správně napovídá, že se jedná o prohledávání na všech vrstvách ISO/OSI síťového modelu. Při 
tvoření této kapitoly jsem se inspiroval článkem [4].  
 Konkrétní metody by se dali rozdělit do následujících skupin: 

 Rozpoznávání vzorů 

 Kontextové 

 Volné 

 Častým problémem společným všem metodám je možnost chybné klasifikace. Závažnost 
situace je závislá na konkrétním případě. Obecně bych však volné metody určil za nejnáchylnější k 
této vadě. Řešení problému můžeme nalézt v kombinaci více metod. 

2.2.1 Rozpoznávání vzorů 
Touto skupinou mám na mysli všechny takové metody, které jsou založeny na kontrole 
předpokládaných hodnot. Jedná se o nejjednodušší způsob jak odhalit některé aplikační protokoly s 
proměnným portem protokolu transportní vrstvy. Důkladněji tyto metody rozebírá článek [5]. 
 Výchozí předpoklad zde představuje schopnost u síťového protokolu, který chceme odhalit, 
určit nějaký vzor, jenž tento protokol bude identifikovat. Stejně důležité jako znát hodnotu vzoru je i 
znát místo v paketu kde se má vyskytovat. Poté jde jen o porovnání předpokládané hodnoty s tou, 
nacházející se v detekovaném paketu. Většina síťových protokolů používá osvědčené dělení na 
hlavičku a data. Právě v hlavičce se dá někdy najít nějaké pole, co určí tento protokol. Toto pole se 
často nazývá paketový identifikátor (angl. Packet ID) a může mít podobu jak textové tak numerické 
konstanty. Alternativně tento hledaný vzor nemusí být explicitní značka protokolu, ale mohou se 
objevit jisté kombinace hodnot, na základě kterých jsme také schopni určit aplikační protokol.   
 Příklad jednoduchého protokolu může vypadat tak, jak zobrazuje tabulka 2-2. Již zmíněné 
Packet ID bude představovat konstantní vzor o hodnotě "TestID". Máme-li nyní síťový paket tohoto 
fiktivního protokolu a můžeme otestovat zda na začátku tohoto paketu se nachází textová konstant 
"TestID" nebo nikoliv. Je možné, že hledaný protokol žádné takové pole nemá. Poté nezbývá než 
sáhnout po jiných dále diskutovaných metodách. 
 

Packet ID 
"TestID" 

Type 
0x01 

Length 
0x0A 

Payload 
"DataStream" 

     2-2 Struktura demonstračního protokolu 

2.2.2  Kontextové 
Kontextové metody nejsou použity v měřítku jednotlivých paketů, nýbrž při klasifikaci soustavy 
síťových protokolů a podobně. V principu jde o získání informace z paketu, který jsme již určili 
nějakým jiným způsobem, takové, že nám usnadní rozpoznání jiného paketu. Svým chováním a 
hloubkou inspekce se dostávají často až na úroveň aplikací, které daný protokol zpracovávají, což 
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tyto metody řadí k výpočetně náročnějším. Získávání těchto informací totiž znamená interpretaci 
velké části přenášených dat. Použití těchto metod většinou však závisí na určité jistotě určení prvního 
informačního typu komunikace a tím pádem k interpretaci nedochází jakoby na zkoušku tak jako v 
předchozích metodách. 
 Pro lepší osvětlení si představme síťový protokol komunikující na pevně daném portu 
transportní vrstvy. Smyslem tohoto protokolu je informovat o výskytu jiných probíhajících relacích, 
proto nese informace o těchto relacích, jako jsou mimo jiné porty transportní vrstvy, na kterých jsou 
tyto relace neseny. Při přijetí paketu tohoto oznamovacího protokolu si detektor v jeho datech najde a 
zapamatuje například právě číslo portu na kterém probíhá jiný typ komunikace. Tento jiný typ 
komunikace pak případně i zpětně správně označí. 
 Toto obecné přiblížení nápadně připomíná funkci síťového protokolu SIP. Tento protokol 
dále využívá SDP protokol pro popis relací, které jsou pak přenášeny pomocí RTP protokolu. Zde 
právě vidíme zmíněný princip, kdy SIP je informačním protokolem popisujícím RTP relace, které se 
pak na základě takto získaných informací dají rozpoznat. 
 Oznamovací protokol nemusí nutně nést informaci o portu, ale může se jedno o 
komplikovanější situaci. Představitelná situace může být oznamování komunikujících uživatelských 
jmen, které by se zase dále daly použít pro rozpoznávání vzorů (2.2.1) . 

2.2.3 Volné 
Tyto metody mají jistou podobnost s jíž zmíněnými metodami rozpoznávání vzorů. Podobnost se 
skrývá v předpokladu na strukturu paketu. Nehledáme však pevně určující konstanty, nýbrž 
odvozujeme skutečnosti od hodnot v jednotlivých polích nebo od obecných znalostí o protokolu a ty 
pak ověřují.  
 Nejjednodušší případ těchto metod si můžeme ukázat na poli určujícím velikost zprávy.  
V našem demonstračním protokolu, jehož strukturu nalezneme v tabulce 2-2, máme pole označující 
délku datové části (Length). Při analýze tohoto paketu pak přečteme hodnotu délky dat a porovnáme 
se zbylou délkou paketu. 
 Další příklad představuje situace, kdy známe aritmetické vlastnosti přenášených zpráv a jsme 
podle nich schopni odlišit druh komunikace. Tyto vlastnosti mohou být například počet zasílaných 
zpráv nebo jejich velikost. Na obrázku 2-3 je zobrazen diagram komunikace mezi serverovou a 
klientskou aplikací. Tato ilustrace přibližuje použití aritmetické vlastnosti konkrétně velikosti zpráv 
pro klasifikaci dat. Pokud tedy zasílané velikosti zpráv odpovídají předpokladům, lze tuto komunikaci 
určit.  
 Nevýhodou těchto metod je potencionální velká chybovost. Může totiž existovat jiný protokol 
s obdobným polem na stejné pozici, anebo náhodou dojde ke schodě. Z tohoto důvodu se na tyto 
metody nedá kompletně spoléhat. Lépe se dá situace řešit kombinací více metod najednou.  
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2.3   Chyby klasifikace 
Ačkoliv jsou tyto metody vyvíjeny tak, aby uměli síťový protokol s jistotou detekovat, ve skutečnosti 
nemají až takovou sílu. Během klasifikace tak může dojít k dvěma druhům chybného zařazení typu 
síťové komunikace. Toto téma se spíše vztahuje k hloubkovému prohledávání, nicméně jde o obecné 
pochybení metody, které může nastat i u prohledávání povrchního. Opět v tomto dělení vycházím ze 
článku [4]. 
 První z možných chybných klasifikací je špatné určení. Jedná se o označení komunikace za 
testovaný síťový protokol, i když ve skutečnosti jim není. Nejnáchylnější k těmto typům chyb jsou 
volné metody 2.2.3. Takový případ špatného určení se může stát při klasifikaci podle pole udávajícího 
délku datové části zprávy a porovnání tohoto pole se skutečnou velikostí. Může totiž nastat situace, 
kdy dva protokoly budou tuto informaci mít uloženu na stejném místě a současně budou mít stejnou 
délku zprávy. Pak budou jako ověřovaný typ komunikace určeny oba protokoly, přičemž pouze jeden 
oprávněně.  
 Druhou možnost chyby představuje špatné neurčení. Jak název napovídá jde o obrácenou 
situaci. Tedy ověřovaná komunikace je stejného typu jako právě zkoumaný datový rámec, ale nedojde 
k identifikaci. Většinou tato chyba poukazuje na špatný návrh metody nebo nedostatečnému pokrytí 
možností. Například zkoumaný protokol využívá dva různé porty, v systému je ale zanesen pouze 
jeden. Při zprávě na druhém portu dochází k špatnému neurčení protokolu.  
  

2-3 Diagram komunikace 

Client Server UDP zprávy 

10 bajtová zpráva 

9 nebo 16 bajtová zpráva 

12 bajtová zpráva 

24 bajtová zpráva 
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3 Network monitor parsing language 

Network Monitor Parsing Language (NPL) byl představen jako doplněk do aplikace Network 
Monitor. Jde o programovací jazyk syntakticky podobný C++, sémantikou se však liší od tradičních 
jazyků. Kód se po napsání zkompiluje a Network Monitor jej použije k dekódování případně i ke 
klasifikaci obsahu paketu.    
 NPL umožňuje snadný přístup k detekci a inspekci různých síťových protokolů. Vychází z 
myšlenky databáze zdrojových textů pro jednotlivé síťové protokoly. Po zvládnutí tohoto jazyka není 
žádný problém si upravovat tuto databázi. Tím můžeme pozměnit detailnost informací vypisovaných 
aplikací využívající NPL databázi, nebo ji rozšířit o další síťové protokoly.  
 Klíčovou část každého zdrojového NPL textu představuje blok protocol, který definuje 
datové pole a struktury síťového protokolu. Každé datové pole v tomto bloku spotřebovává bajty 
rámce, jenž právě dekóduje. Na konci většiny protokolů bývá příkaz switch, který rozpozná další 
protokol pro konzumaci zbylých bajtů rámce.   

3.1 Syntaktická analýza pomocí NPL 
Při používání NPL vycházíme z množství zdrojových textů. Tyto texty většinou odpovídají 
jednotlivým síťovým protokolům a tím pádem obsahují zmíněný blok protocol. Takže například pro 
HTTP existuje zdrojový text http.npl, který se stará o správnou reprezentaci dat tohoto protokolu.  
 Analýza příchozí zprávy začne zdrojovým souborem Frame.npl. Zde se pomocí konstrukcí 
switch (bude popsáno dále) podle typu přenosového média a prohledávání dat rámce zvolí 
odpovídající protokol nejnižší vrstvy a předá řízení odpovídajícímu zdrojovému souboru 
(ethernet.npl, wireless.npl, ... ). Až na výjimky každý zdrojový text reprezentuje nějakou část 
binárních dat. Tato činnost se opakuje dokud se nereprezentují všechna data rámce nebo dokud 
poslední zdrojový text už nevolá žádný další, což je situace nejvyššího aplikovaného protokolu.  
Příklad pořadí aplikace zdrojových textů může být Frame.npl → ethernet.npl → ipv4.npl → tcp.npl 
→ http.npl. 

3.2 Definice protokolu 
Definice protokolu znamená napsání zdrojového textu, který dekóduje přijatou zprávu do čitelné 
formy.  Ve většině případů v tomto textu bude definice datových typů, které zaberou jistou část dat a 
následně je Network Monitor podle pravidel pro tento konkrétní datový typ zobrazí. V zásadě tedy 
prochází přijatou zprávu od začátku do konce a interpretuje data.   

3.3 Parser profile 
Parser profile je prostředek pro optimalizaci dekódování datových rámců pro různé situace. Toto se 
děje pomocí určení cest k zdrojovým NPL souborům a jejich priorit. Změna parser profilu umožní 
výběr konkrétního NPL zdrojového textu pro daný protokol. Každý z těchto textů může daný síťový 
protokol dekódovat s různou úrovní detailnosti a s tím související výpočetní náročností. Detailněji se 
touto problematikou zabývá stránka [6]. 
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 Obecně se zahájí nahrávání zdrojových textů tím, že se nahraje základní soubor. Tento soubor 
(sprarser.npl) obsahuje především direktivy include pro vložení dalších souborů, které také mohou 
zahrnovat include direktivy. Tím pádem se zvětšuje množství načtených souborů dokud nedojde 
k vložení všech souborů potřebných pro konkrétní parser profile.  
 Každý vkládaný soubor se hledá ve složkách, jejichž cesty jsou uvedeny v parser profilu. Zde 
je také dáno pořadí prohledávání složek. Pokud byl soubor nalezen zastaví se hledání a běh programu 
se posune na další soubor. 
 Příklad využití může být napsaní vlastního zdrojového textu pro již definovaný protokol. 
Vlastní zdrojový text stačí umístit do složky z vyšší prioritou (je prohledávána dříve) než složka s 
původním zdrojovým textem. Toho se dá využít třeba pro ovlivnění detailu vypisovaných informací a 
to tak, že budeme mít dvě složky s zdrojovými texty stejných protokolů a zvolením parser profilu 
vybereme, které se mají použít.    
 Během načítání souborů podle parser profilu současně dochází k jejich kompilaci. Tímto se 
zefektivní samotná klasifikace. Dalším důsledkem je kontrola správnosti zdrojových textů, čímž se 
minimalizuje možnost problémů s překlepy a podobně.     
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4 Úvod do práce s NPL 

Psaní NPL kódu se liší od syntakticky podobných programovacích jazyků. Primárním účelem tohoto 
jazyka není zachycení algoritmu, ale reflexe struktury síťového protokolu. Z toho vyplívá i odlišnost 
přístupu k samotné práci.   

4.1 Síťový protokol 
Pro vytváření analyzátoru protokolu je nezbytně nutné znát formát jeho zpráv. Ideálním zdrojem 
těchto informací jsou odpovídající RFC dokumenty. Většina síťových protokolů jsou v těchto 
dokumentech detailně popsány. V tomto návodu se budeme zabývat protokolem IAX, přesněji pouze 
základním typem jeho zprávy. Vytvoření ostatních typů je obdobné. Následný diagram 4-1 ukazuje 
formát této zprávy převzatý z jeho RFC dokumentu [7]. 

4.2 Network monitor 
Network Monitor je prostředek pro pasivní analýzu síťové komunikace. Umožňuje odposlouchávat na 
rozhraní, ale také analyzovat zaznamenanou síťovou komunikaci. Pro tyto účely využívá NPL 
zdrojové texty. K jejich správě se dostaneme přes záložku Parsers. Nachází se zde řada položek, jak 
jsou zobrazeny na obrázku 4-2. 

 Tables jsou prvky definované v téměř každém 
protokolu. Při zadaní číselné hodnoty vracejí 
textovou konstantu. 

 Protocols jsou všechny protokoly, které umí 
Network monitor analyzovat. Zde přibudou námi 
vytvořené analyzátory protokolu. 

 Data Types ukazují základní stavební bloky, které 
budeme používat. 

 Structs je seznam složitějších datových typů. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|F|     Source Call Number      |R|   Destination Call Number   | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|                            time-stamp                         | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|    OSeqno     |    ISeqno     |   Frame Type  |C|  Subclass   | 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

|                                                               | 

4-2 Network monitor 

4-1 Struktura IAX zprávy 
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 Custom Data Types jsou speciální datové typy, které umožňují speciální  funkcionalitu, 
která není možná pouhým NPL. 

 Plugins zahrnují rozšířené funkce. 

4.3   Nastavení Network Monitoru 
Kliknutím na  New Parser začneme vytvořením prázdného souboru.  V pravé části pak tento soubor 
upravujeme. Je vhodné na začátek  vložit nějaký komentář a informace o autorovi, k tomu se dá 
použít  "//" uvození, které označí veškerý následující text do konce řádku za komentář. 
    Nyní můžeme uložit tento soubor pod nějakým vhodný názvem, například iax.npl. Zde 
začíná hrát roli zmiňovaný parser profile. Vytvoříme si tedy vlastní profil založený na profilu Default 
(Tools→Options→Parser Profiles→New→Create from Selected). V editaci tohoto profilu přidáme 
složku, do které jsme uložili náš soubor a dáme ji na první místo. Ještě nastavíme náš profil jako 
aktivní. 
 Aby nám vše fungovalo musíme vytvořit ještě jeden soubor a to  my_sparser.npl. Důležité je 
ho uložit do adresáře, který jsme nastavovali v předchozím kroku.  Do jeho obsahu dopíšeme řádek 
include "iax.npl". Toto zajistí přiložení  našeho souboru, jak bylo popsáno v kapitole 3.3. 
 Nyní můžeme  kliknout na Rebuild Parsers. Pokud vše proběhlo v pořádku, tak se v seznamu  
souborů (Parser Files) objeví i náš právě vytvořený soubor. 

4.4 Testovací data 
Abychom si byli schopni ověřit funkčnost NPL kódu, bude za potřebí zajistit si vhodný testovací 
soubor, který obsahuje komunikaci síťového protokolu, jenž analyzujeme. Vhodnou cestou, jak získat 
tyto data, představuje databáze zachycené síťové komunikace [8]. 
 Analyzujeme-li protokol ne tak rozšířený, proprietární nebo náš vlastní, může dojít k situaci, 
kdy data zde nejsou nalezena. Musíme tyto data zaznamenat sami. Využít se k tomuto dá například 
Network Monitor (alternativu představuje Wireshark a jiné).  
 V Network Monitoru zaznamenávání síťové komunikace zahájíme tlačítkem "New Capture". 
Pro řízení operace slouží pak tlačítka "Pause" (pozastavení) a "Stop" (ukončení). Mezi zahájením a 
ukončením zaznamenávání vygenerujeme zkoumanou síťovou komunikaci. Po vytvoření záznamu 
máme možnost data uložit a uchovat. Při znovunačtení zdrojových NPL souborů dojde k nové 
analýze otevřených záznamů dat, takže není nutné soubor s daty znova otvírat při změně Parser 
Profilu.      
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5   Psaní NPL kódu 

Po správném nastavení Windows Monitoru a po zjištění potřebných informací o IAX protokolu se 
můžeme pustit do psaní samotného analyzátoru. Úprava nebo vytváření NPL kódu nám umožňuje si 
značně přizpůsobit chování detektoru a klasifikátoru síťové komunikace. Možná použití se liší od 
pozměnění formátu vypisovaných dat k protokolu až po zavedení protokolu nového.   

5.1 Tabulka 
První prvek, který vytvoříme, bude vyhledávací tabulka. Tento prostředek nám umožní pohodlně 
vypisovat slovně význam některých proměnných objevujících se ve zprávě. Nejběžnějším příkladem 
toho je stejně jako v našem případě typ zprávy.  Protože jsou tabulky globálního rozsahu, musíme 
vytvořit tabulku s unikátním názvem, proto se většinou předřazuje název protokolu. Tabulku uvodíme 
klíčovým slovem  Table a  dále uvedeme její jméno na příklad  IAXTypeTable. Po té do 
složených závorek vložíme obsah. Příklad zobrazuje obrázek 5-1. 

5.2 Switch konstrukce 
Další často používanou konstrukcí naplníme obsah tabulky. Konstrukce  switch nám umožňuje 
větvení analýzy podle nějaké hodnoty. Když si připomeneme, že tabulka musí vlastně na základě 
hodnoty, která jí je předána při použití, vrátit textovou konstantu, jistě shledáme tuto konstrukci za 
vhodnou. Znova začneme klíčovým slovem, tentokrát switch, následován (value), kde value 
je hodnota, která se tabulce zadá při použití. V následujících složených závorkách uvedeme jednotlivé 
možnosti hodnoty a odpovídající textový řetězec.  Jednotlivé hodnoty uvedeme klíčovým slovem 
case případně se zvolí default, které se použije pokud nedošlo k žádné jiné shodě. Výsledná 
tabulka by měla vypadat jak je zobrazeno na obrázku 5-1. 
 

 
               5-1 Tabulka 

Table IAXTypeTable  
{ 
 switch(value)  
 {  
  case 0x01 : "DTMF";  
  case 0x02 : "Voice";  
  case 0x03 : "Video";  
  case 0x04 : "Control";  
  case 0x05 : "Null";  
  case 0x06 : "IAX Control";  
  case 0x07 : "Text"; 
  case 0x08 : "Image";  
  case 0x09 : "HTML";  
  case 0x0A : "Comfort Noise";  
  default : "Unknown Type";  
 }  
} 
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5.3 Protokol 
Jak již bylo zmíněno v kapitole věnované obecnému seznámení s NPL (3), jedná se o klíčovou část 
tvorby NPL kódu. Protokol uvodíme klíčovým slovem  protocol následované názvem protokolu. 
Zde se jedná znova o unikátní název.  Tento název se zobrazuje ve výpisu Network monitoru a dá se 
rozšířit o další informace, ať už statické nebo generovány podle samotného obsahu. Toto rozšíření se 
dělá pomocí znaku "=" za názvem protokolu  a informacích, které chceme vypisovat. 
 Dalším nezbytným krokem je registrace k protokolu nižší vrstvy. V našem případě víme, že 
IAX má protokolové číslo 4569 a je přenášen v UDP datagramech. Manuální postup by tedy byl 
vyhledat si NPL soubor UDP protokolu (udp.npl) a do odpovídající konstrukce switch vložit 
informaci o našem protokolu. Výsledek by poté vypadal jak je zobrazeno na obrázku 5-2.  
 NPL má však jednodušší způsob jak tohoto docílit a to bez nutnosti měnit soubor udp.npl. 
Tímto způsobem je registrace sebe sama. Klíčová slova pro toto jsou RegisterAfter a 
RegisterBefore. Další výhodou tohoto přístupu se stává i nezávislost jednotlivých souborů na 
sobě navzájem. Dále předcházíme problému s jinak nutným upravováním každé nové verze NPL 
zdrojového souboru transportního protokolu. 
 Pro použití celou konstrukci uvedeme před definici protokolu  v hranatých závorkách a 
dodáme ji informace o registraci. Můžeme zadat tři parametry, z čehož první dva jsou povinné. 
Musíme zadat, kam chceme vložit náš protokol a pod jakým názvem. Určení místa vkládání se skládá 
ze dvou částí oddělených tečkou. Jde o strukturu nebo protokol, do kterého vkládáme, a pojmenovaný 
prvek, před nebo za který vkládáme. Volitelně zadáváme obsah case příkazu který se případně 
vygeneruje a tak přidá možnost podmínky. Příklad vidíme na obrázku 5-3. 
 V následujících složených závorkách již můžeme zpracovávat data. Pro jednoduchost budeme 
uvažovat vypuštění prvního bitu, který informuje o skutečnosti, zda tato zpráva je nebo není "Full 
Frame", a počítat tak s prvními 16-ti bity IAX zprávy jako s číslem zdroje. Takto můžeme rovnou 
použít jeden z definovaných datových typů  UINT16. Za něj vložíme  název pole, které se pak 
zobrazí při analýze.  
 Nyní si vyzkoušíme aplikovat náš filtr. Pokud nemáte zachycenou komunikaci vašeho 
protokolu, dá se sehnat na [8]. Na obrázku 5-4 zpracování zprávy vidíme krom našeho přidaného pole 
i příklad popisu protokolu. Přidáním znaku "=" a popisu za něj do zdrojového textu, docílíme výpisu 
popisu ve zpracování.  
 

 
                  5-2 UDP switch 
 

 
 

switch (Local.UDPPort) 
{ 
   case 53: 
 DNS Dns; 
   case 4569: 
 IAX Iax; 
 
   ... 
 
} 
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    5-3 Registrace protokolu 
 

 
            5-4 Zpracování zprávy 

5.4 Bitové pole 
V případě, že potřebujeme základní datový typ rozdělit na jednotlivé bity, slouží nám k tomu bitové 
pole. V našem případě část udávající číslo zdroje nemá 16 bitů, ale pouze patnáct, protože první bit je 
využit pro symbolizaci "Full Frame".  
 Pokud chceme použít bitové pole, začneme stejně  jako u jednoduchého datovém typu, ale 
neukončíme ho středníkem, nýbrž za něj zařadíme složené závorky.  Každý prvek tohoto pole 
uvodíme stejným datovým typem jako celkové pole a za názvem a dvojtečkou uvedeme počet bitů 
které má zabrat a ukončíme středníkem. Na příkladu 5-5 si taky povšimněte popisujících řetězců a 
použití rozšíření FormatString. Takto se dá přesně definovat zobrazovaný formát. Platí zde 
obdobné zásady jako u funkce printf jazyka C. Také se zde objevil klasický ternární operátor "?" 
se stejnou sémantikou. 
 Zvláště bych chtěl upozornit na rozsah platností všech prvků. Můžeme si povšimnout že v 
definici pole se odkazujeme na prvky uvnitř. Jelikož je tento zdrojový text v době aplikace již 
zkompilovaný a tím pádem známe všechny jeho prvky dopředu, můžeme je bez obav používat. 
Dokonce i v popisu protokolu se smí a často i používají právě prvky až dále definované. 
 

 
5-5 Bitové pole 
 

UINT16 Src = FormatString("%d",Source)  
{ 

UINT16 FullFrame:1 = this ? "Full Frame" :  
      "Not Full Frame";  
UINT16 Source:15; 

};  

[ RegisterAfter (UDPPayload.dns, Iax, 4569) ] 
Protocol IAX = "Full Frame" 
{ 
 UINT16 Src; 
}; 
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5.5 Struktury 
Další možnost, jak zjednodušit prohlížení výsledku analýzy, se nazývá struktura. Stejně jako u 
bitového pole můžeme informace zanořit hlouběji do zobrazovaného stromu a tím zpřehlednit výstup. 
Na rozdíl od bitového pole však shlukujeme různé celé datové typy.  
  Existují veřejné a soukromé struktury. Veřejné mají  globální rozsah a jsou viditelné při 
zobrazení výsledku, kdežto soukromé mají pouze lokální význam a při zobrazení jsou vidět pouze 
vnitřní prvky podobně jako, kdyby jsme uvedli jen je.  Struktury mohou byt i nepojmenované. Tyto 
se hodí v případě větvení programu, kdy switch-case čeká pouze jeden následující prvek a to 
může být právě bezejmenná struktura, která se neprojeví na zobrazení výsledku.  
 Teď se vrátíme k našemu IAX Full Framu. Za polem zdrojového čísla následuje  cílové číslo, 
které je obdobné zdrojovému, a časové razítko, což nám reprezentuje základní datový typ.  Sekvenční  
čísla si kvůli procvičení můžeme vložit do struktury. Syntakticky jde zase o klíčové slovo, v našem 
případě struct/_struct označuje veřejnou/soukromou strukturu, název struktury případně 
doplněn o popis za znakem "=" a konečně obsah ve složených závorkách. Obrázek 5-6 vše ilustruje.  
 
 

 
    5-6 Struktura 
 

5.6 Dokončení příkladu 
V našem příkladě nám zbývá zpracovat jen pár polí. Hned u prvního z nich použijeme naši tabulku 
vytvořenou na začátku. Použití je obdobné FormatStringu a je zobrazené na obrázku 5-7. Dále 
zde máme další bitové pole a vlastní přenášená data. U těchto dat, jak je vidět na ilustraci 5-7, jsme 
použili dva nové prvky.  
 Datový typ BLOB má význam nespecifikovaného binárního objektu. Jeho velikost určujeme 
v závorce, která následuje klíčové slovo. Velikost se udává v bajtech. Další takový velikostně 
definovatelný datový typ je například AsciiString.  
 Druhou zajímavostí je použití globálních proměnných FrameLength a FrameOffset. 
První z nich udává celkovou velikost zprávy a druhá offset, na kterém se právě při zpracování 
nacházíme. 

struct SeqNum = FormatString ("OSegno: %d, ISegno: %d"  
        ,OSeqno,ISeqno) 
{ 
 UINT8 OSeqno; 
 UINT8 ISeqno; 
}; 
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    5-7 Binární nespecifikovaný objekt 

5.7 Větvení kódu 
Větvení kódu sice v našem příkladě není moc zastoupeno, ale rád bych k němu pár slov napsal. 
Základní větvení děláme s pomocí konstrukce switch podobně jako u tabulky na začátku. Za 
každým case se však očekává právě jeden prvek. V případě složitějších konstrukcí se tedy nabízí 
použití nepojmenovaných struktur.  
 Obyčejné porovnání, obdoba konstrukce if-then jiných jazyků, se také dá udělat pomocí 
switch konstrukce. Pokud totiž za klíčovým slovem neuvedeme proměnou, tak se case vyhodnotí 
jako logický výraz a první pravdivý se uplatní.  
 Tyto konstrukce jsou předvedeny na obrázku 5-8, který však nemá souvislost s naším IAX 
protokolem. 
 
 

 
   5-8 Větvení 

5.8 NPL Vlastnosti 
Vlastnosti použitelné v NPL jazyce také sahají nad rámec potřeb příkladu zdrojového textu pro IAX, 
jsou však důležité pro následující kapitolu popisující implementaci DPI metod. Vlastnosti NPL jsou 
podobné proměnným běžných programovacích jazyků.  
 Od datových polí se především liší v tom, že nespotřebovávají žádná data zpracovávaného 
rámce. Důležitou výhodu tvoří širší dostupnost informace, uložené ve vlastnosti. Hodnotu vlastnosti 
jde podle daného rozsahu lze použít nebo změnit přes různé protokoly či dokonce přes různé datové 
rámce. Vlastnosti nemají definovaný datový typ. 
 NPL nabízí řadu předdefinovaných vlastností, které se nazývají speciální vlastnosti. Mezi 
přední představitele speciálních vlastností se řadí takové, jenž zpřístupňují specifické atributy 

switch 
{ 
   case FrameOffset + 8 <= FrameLength : 
 _struct 
 { 
  IPv4Address SourceIP; 
  IPv4Address DestIP; 
 } 
} 

UINT8 FrameType =  IAXTypeTable(this); 
UINT8 SubClass = Cbit ? FormatString("0x%2x",2^Sub) :  
       FormatString("0x%2x",Sub) 
{ 

UINT8 Cbit:1 = FormatString("%s",  
   this? "TRUE" : "FALSE"); 
UINT8 Sub:7; 

};  
BLOB(FrameLength - FrameOffset) Data; 
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datového rámce, takže například vybírám FrameLength nebo FrameOffset. S těmito 
vlastnostmi jsme se již setkali v kapitole 5.6.   
 Definice proměnné se provádí v hranatých závorkách a má několik částí. Začínáme klíčovým 
slovem rozhodujícím o okamžiku vyhodnocení výroku, jehož výsledek se má přiřadit do vlastnosti. 
Možnosti jsou Post nebo PostAfter. Buďto se výrok vyhodnotí po provedení následujícího 
příkazu, ale předtím než se posune offset (Post)  nebo až po posunu offsetu (PostAfter).  
 Dalším atributem vlastnosti představuje již zmíněný rozsah platnosti. Rozsah má více 
možností a to: globální (Global), konverzace (Conversation), datový rámec (Property), 
místní (local).  
 Následuje název nové vlastnosti, který by měl být jedinečný v daném rozsahu. Nakonec 
volitelně smíme umístit výrok pro vyhodnocení. Volitelnost v tomto případě znamená, že pokud 
nebude uveden odvodí se hodnota od následujícího datového pole. 
 Příklad na obrázku 5-9 znázorňuje vlastnost pojmenovanou "Vlastnost" v globálním rozsahu a 
vyhodnotitelnou podle klíčového slova Post, v tomto případě však výraz pro vyhodnocení není 
nijak na offsetu závislý a tak by toto klíčové slovo mohlo být vynecháno. 
 

 
   5-9 Vlastnost 

5.9 Vícehodnotové pole 
Speciálním případem vlastnosti je vícehodnotové pole. Využívá se v situacích, kdy potřebujeme do 
vlastnosti uložit více hodnot najednou. Počet hodnot nemusí být předem definovaný. Tento prvek 
staví na použití dvojic klíč a hodnota. Klíč musí být unikátní identifikátor, který je použit pro přístup 
k odpovídající hodnotě v poli. 
 Definice pole má stejnou syntaxi jako pole s rozdílem ve vložení informace o klíči. Tuto 
informaci odděluje separátor '$'. Hodnota klíče je pak vložena v hranatých závorkách. Za znakem 
přiřazení se pak uvádí hodnota pro konkrétní klíč pole. Datový typ klíče ani hodnoty není nikterak 
omezen a může se v rámci jedné tabulky měnit, jak jde vidět na příkladě 5-10. Obdobně vlastnosti 
samotné i zde se definuje rozsah platnosti. Možnosti jsou také stejné (Global, Conversation, 
Property a Local).  

 

 
 
  

[Post.Global.Vlastnost = true] 
UINT16 src; 

[Global.Pole$[1] = true] 
[Global.Pole$["dva"] = 2] 
[Global.Pole$[6] = "tri"] 
[Global.Vlastnost = Global.Pole$[1] ] 
struct {}; 

5-10 Vícehodnotové pole 
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6 Implementace DPI metod v NPL 

Cílem této kapitoly je jednotlivé metody hloubkového prohledávání paketů probrané v 2.2 zanést do 
jazyka NPL. NPL se pro tento úkol hodí, protože nabízí všechny potřebné prostředky pro zachycení 
zmíněných metod. 

6.1 Určení typu 
Stěžejní částí pro hloubkovou analýzu síťového paketu je schopnost nahlížet na data jako na nositele 
nějaké informace. Abychom tohoto dosáhli, musíme umět označit nějaká data konkrétním datovým 
typem a jeho hodnotu pak přečíst.  
 V NPL se jedná ještě více o fundamentální operaci než v jiných jazycích, protože tento jazyk 
byl za účelem interpretace dat navržen. Parametry nezbytné pro správnou interpretaci tvoří cílový 
datový typ, zdroj dat, offset začátku dat a velikost dat. Poslední parametr odpadá, pokud má datový 
typ pevně definovanou velikost. Zdrojem dat je pro naše využití samotný datový rámce, který 
představuje klíčové slovo FrameData. Příklad může vypadat takto: UINT16( FrameData , 
FrameOffset + 4 ).   
 Tímto způsobem se dá implementovat jak metoda rozpoznávání vzorů tak i metoda volná. 
Takto se totiž snadno dostaneme k hodnotě, která nás zajímá, a jsme schopni ji porovnat se vzorem 
nebo v případě druhé zmíněné metody s jinak získanou hodnotou. Demonstrace na konkrétním 
případě bude dále v kapitole 6.3. 

6.2 Použití NPL vlastností 
NPL vlastnosti, které byly detailněji probrány v 5.8, jsou proměnné které udržují v jistém případě 
hodnotu globálně, tedy ne ohraničeně pouze na jeden právě zkoumaný datový rámec. Získáváme tak 
prostředek pro přenášení informace z jednoho datového rámce do jiného, což je přesně to , co 
potřebujeme pro realizaci kontextových metod. 
 Pokud nepotřebujeme udržet pouze jednu hodnotu ve vlastnosti, musíme použít její speciální 
typ vícehodnotového pole, které pracuje na principu unikátního klíče a hodnoty. Tímto způsobem 
dokážeme uložit do proměnné více hodnot použitelných v jiném protokolu. Víceúrovňová pole 
představují náplň kapitoly 5.9. 
 Příklad tohoto použití je již implementován v původní NPL databázi Network Monitoru. 
Konkrétně se jedná o dvojici protokolů RTP a RTCP.  

6.2.1 RTP a RTCP 
Real-time Transport Protocol (RTP) definuje formát síťových paketů pro zasílání zvuku a videa přes 
IP sítě. Převážně se používá pro IP telefonii, streamování a videokonference. Bližší detaily, které již 
přesahují rozsah této práce, lze najít v RFC dokumentu [9].   
  Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) úzce souvisí s právě zmíněným síťovým 
protokolem RTP. Jeho struktura a detailní popis nalezneme ve stejném RFC dokumentu [9]. V zásadě 
se jedná o vnější protokol, který řídí přenos RTP protokolu. 
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 Pro tuto práci je však hlavní vlastností vzájemný vztah portů, na kterých jsou tyto síťové 
protokoly přenášeny. RTP vysílá a přijímá na sudém portu a přidružené  RTCP zase využívá nejbližší 
vyšší lichý port.  

6.2.2 Kontextová DPI metoda     
Tato metoda tkví v použití informace nabyté při analýze jednoho datového rámce pro určení typu 
jiného datového rámce. Pro přenos této informace se dá použít vlastnosti nebo jejího speciálního 
případu vícehodnotového pole. Informaci tedy v průběhu prvního jejího zjištění zaneseme do pro 
tento účel předem určené vlastnosti. Pak při pozdější kontrole síťového protokolu, který má být určen 
touto vlastností, ověříme její hodnotu.   
 V jazyce NPL se právě dá využít vztahu mezi porty RTP a RTCP protokolů, který byl 
vysvětlen v předchozí kapitole. Pokud tedy probíhá inspekce datového rámce a zjistíme, že se jedná 
například o protokol RTP, tak do globálního pole uložíme informaci o hodnotě portu zvýšenou o 
jedničku. Pomocí této informace jsme pak dále schopni rozpoznat RTCP protokol, protože využívá 
právě tento port.  
 Na obrázcích 6-1 a 6-2  vidíme příklad kontextové metody použitelné v NPL. První z nich 
zobrazuje definici vlastnosti povýšené na vícehodnotové pole. MakeByteArray je zásuvný modul 
jazyka NPL určený k tomu, aby z jedné nebo z více proměnných vytvořil bajtové pole. Takto se  
z více hodnot stane jedna, která se dá dále použít jako klíč do pole. 
 Jako klíč do pole zde vystupuje dvojice IP adresy a portu, který by potenciálně mohl být 
průvodního RTCP protokolu, a který odvozujeme od právě zachyceného datového rámce RTP 
protokolu. Tím, že přiřadíme na místo v poli odkazované klíčem hodnotu pravda, získáváme 
jednoduchý způsob jak pak kontrolovat pro danou dvojici jestli byla definována nebo ne. Pro 
nedefinovaný klíč se hodnota v poli tímto klíčem odkazovaná tváří jako nepravda. Jelikož jádro 
detektoru musí zkoumat oba směry komunikace, je nutné zařadit jak cílovou tak zdrojovou dvojici 
port a IP adresa a to jak v situaci definice vlastnosti tak v jejím ověřování.  
 V případě ověřování, ke kterému se váže obrázek 6-2, je situace následující. Zobrazená 
switch konstrukce se nachází v místě, kde detektor již ověřil všechny známé porty a neshledal 
žádnou shodu. Pokud tedy byla v minulosti, tím je myšleno v předchozích zkoumaných datových 
rámcích, definována zdrojová nebo cílová dvojice IP adresy a portu, tento aktuálně zkoumaný rámec 
bude vyhodnocen jako RTCP a zavolán odpovídající zdrojový NPL soubor. Oba úryvky kódu jsou 
zjednodušeny od původního vzoru použitého v databázi NPL, ale na demonstraci této metody 
postačují. 
 

 
 

6-1 Definici vlastnosti 

Protocol RTP 
{ 
 [Global.RTCPPort$[ 
MakeByteArray(SourceNetworkAddress, SourcePort+1)]=true] 
 [Global.RTCPPort$[ 
MakeByteArray(DestinationNetworkAddress,DestinationPort+1)]=true] 
  
 ... 
} 
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6.3 Demonstrace na IM protokolech 
V této kapitole bude detailně popsané možné použití hloubkového prohledávání síťových paketů  
pro Instant Messaging (IM) komunikaci. IM představuje dnes velice běžnou formu internetové 
komunikace. Novodobé klientské aplikace umožňují od základní textové komunikace i další rozšíření 
jako jsou zasílání souborů, videohovory, hraní her a další. V této práci se však zaměříme pouze na 
komunikace textovou.  
 Existuje velké množství jak komunikačních protokolů tak i klientských aplikací využívány 
pro IM. Širší informace a seznam známých klientských aplikací lze najít na [10]. Mnohé z nich jsou 
proprietární a získávání potřebných informací není vždy tak přímočaré, jak by se mohlo zdát.  
Nicméně si v této práci ukážeme pár nejběžnějších IM protokolů a demonstrujeme jak řešit jejich 
detekci.    

6.3.1 Protokol YMSG 
Informace pro tento protokol jsem čerpal ze zprávy [11]. Protokol Yahoo Messenger Protocol 
(YMSG) je základním protokolem pro aplikaci Yahoo! Messenger. Jedná se o široce rozšířený IM 
klient, který má 250 milionů registrovaných uživatelů. Celá komunikace probíhá v čistě textovém 
formátu. Jako transportní protokol využívá TCP. Problém tohoto protokolu je jeho variabilita ohledně 
portu, na kterém probíhá jeho komunikace. Ačkoliv je definovaný výchozí port pro tuto službu 
(5050), klientská aplikace se ho nemusí držet. U YMSG protokolu lze odlišit hlavičku a přenášená 
data. Struktura zprávy je zobrazena na obrázku 6-3 a za ním následuje popis jednotlivých datových 
polí. 
  

6-2 Použití vlastnosti 

//UDP Payload 
//Po otestování hodnot portu bez shody 
//se nacházíme ve větvi default 
//Následuje test na RTCPPort 
switch 
{ 
   case Global.RTCPPort$[ 
MakeByteArray(SourceNetworkAddress, SourcePort)]: 
   case Global.RTCPPort$[ 
MakeByteArray(DestinationNetworkAddress, DestinationPort)]: 
  RTCP RTCP; 
   ... 
} 
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0   |  1   |   2  |   3 4   |  5   |   6  |   7 

Packet ID Version 

Length Service Type Status 

Session ID Data 

Data 

Data 

    6-3  Struktura YMSG zprávy 
 

 Packet ID - 4 bajtové ASCII pole znaků identifikující protokol, u protokolu YMSG má 
vždy hodnotu "YMSG"    

 Version - položka identifikující verzi protokolu 

 Length - délka zprávy bez hlavičky (Data) 

 Service Type - označuje typ zprávy 

 Status - dodatečné určení typu zprávy 

 Session ID - identifikuje relaci 

 

6.3.2 Implementace YMSG detektoru 
Napsat detektor v NPL jazyce pro tento síťový protokol je relativně jednoduché a to právě díky jeho 
hned první položky struktury. Datová položka Packet ID totiž nabízí jednoznačný identifikátor pro 
určení tohoto typu komunikace a to nám nahrává na použití metody rozpoznávání vzorů (viz kapitola 
2.2.1).  
 Postup se rozdělí do dvou kroků. Prvním z nich bude vytvoření NPL kódu pro YMSG 
protokol. Jelikož známe strukturu zprávy, budeme pokračovat podle návodu v této práci a rychle 
tohoto docílíme.  Příklad řešení je přiřazen do příloh. Druhým krokem bude zajištění použití tohoto 
právě vytvořeného NPL souboru ve správnou chvíli, což znamená zavedení informace do 
transportního protokolu TCP. Znovu máme dvě možnosti jak toto provést, buďto přímo vložit záznam 
do NPL kódu protokolu TCP, anebo použít registraci. Toto rozhodnutí není směrodatné, ale jak bylo 
zmíněno řadu výhod nabízí právě registrace a proto ji použiji v této demonstraci. Poslední odpověď, 
kterou pro dokončení implementace YMSG detektoru musíme zodpovědět, zůstává, kam do NPL 
kódu TCP protokolu vložit YMSG protokol.  
 Ve zmíněném kódu při bližším pohledu nalezneme strukturu TCPPayload, která zastupuje 
přenášená data v tomto datovém rámci. Tato struktura dle očekávání obsahuje konstrukci switch, 
jenž rozhoduje na základě hodnoty zdrojového nebo cílového portu jaký protokol se má vybrat. Nás 
by měla zaujmout větev default a právě do ní by jsme měli vložit volání kódu YMSG protokolu. 
Stačí pak najít první datový prvek v této výchozí větvi a před něj vložit nebo registrovat YMSG kód. 
Příklad registrace je na obrázku 6-4.  
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6.3.3 Protokol OSCAR 
Open System for Communication in Real-time (OSCAR) navzdory svého jména si houževnatě drží 
svůj neveřejný status. Oficiální zdroje informací pro tento IM protokol tedy neexistují. Dobře 
zpracovanou stránku zabývající se tímto protokolem lze nalézt na [12]. Jak i sám autor hlásá, 
informace jsou neoficiální a tak jsem experimentálně ověřil především strukturu paketu.  
 OSCAR se používá jako aplikační protokol pro známé klienty ICQ, AIM. Jak jsem již zmínil, 
jedná se o soukromý protokol. I navzdory toho se však vytvořilo pár dalších klientských aplikací jako 
qip nebo miranda. Vznik těchto a dalších klientských aplikací umožnilo reverzní inženýrství. 
 Protocol využívá transportního protokolu TCP. Dále ho však můžeme rozdělit na další  
pod-protokoly. Nejdůležitější z nich představuje protokol pro přenos dalších vyšších protokolů FLAP. 
FLAP zaobaluje každou zprávu posílanou v tomto typu komunikace. Jeho strukturu je zobrazena na 
obrázku 6-5. 

0 1 

FLAP ID Channel 

Sequence Number 

Length 

Data 

Data 

             6-5 Struktura FLAP zprávy 
     

 FLAP ID - identifikace probíhající komunikace, u FLAP je to vždy 0x2A 

 Channel - kanál, viz. tabulka 6-6 

 Sequence Number - sekvenční číslo se používá pro detekci chyb 

 Length - délka zprávy bez hlavičky 

  

6-4 Registrace YMSG protokolu 

[ RegisterBefore (TCPPayload.Rpchttp, YMSG,  
 AsciiString( FrameData, Offset, 4 ) == "YMSG" ] 
Protocol YMSG= "Yahoo!" 
{  
 ... 
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Seznam kanálů 
0x01 Zahájení nového spojení 
0x02 SNAC data 
0x03 Chyba na úrovni FLAP 
0x04 Ukončení spojení 
0x05 Udržovací zpráva 

               6-6 Seznam FLAP kanálů 
 

Kanál označuje typ komunikace. Je to způsob jak zabezpečit více druhů zpráv v rámci jedné TCP 
relace. V tabulce 6-6 vidíme možné hodnoty tohoto pole a jejich význam. Pro další práci je zajímavý 
hlavně kanál 0x02, který značí, že ve zprávě FLAC je vložena SNAC jednotka.  
 SNAC je základní komunikační jednotka  OSCAR protokolu. Tyto přenášené jednotky 
představují stěžejní komunikační prostředek pro OSCAR. Každá z nich je zabalena v právě jedné 
zprávě FLAP protokolu. Následuje její struktura na obrázku 6-7. 
 

0 1 2 3 4 5 

Family ID Family subtype 
ID Flags 

Request ID Data 

Data 

Data 

        6-7 Struktura SNAC jednotky 
 

 Family ID - určuje skupinu služeb 

 Family subtype ID - určuje konkrétní službu v rámci skupiny 

 Flags - zde sou uvedeny obecné SNAC možnosti  

 Request ID - 32 bitový identifikátor, který má pro různé služby různý význam 

 

6.3.4  Implementace OSCAR detektoru 
Nejdůležitějším krokem pro detekci OSCAR protokolu je detekce zmíněného FLAP protokolu, 
protože tento zaobaluje všechny zprávy OSCAR komunikace. Potřebné struktury jsou zde uvedeny a 
vidíme, že  práci nám opět zjednoduší položka Packet ID obsažena v každé FLAP zprávě. Tato 
skutečnost vybízí k použití metody porovnávání vzorů (2.2.1) podobně jako u již probraného IM 
protokolu YMSG. V tomhle případě se nejedná o ASCII řetězec, ale o číselnou konstantu 0x2A. To 
samozřejmě na situaci nic nemění. 
 Abychom zamezili chybné klasifikaci, pokusíme se najít nějaký kontrolní prostředek. 
V tomto případě by tento prostředek nebyl až tak nutný, protože k takové chybě by došlo jedině v 
případě, že by jiný aplikační protokol začínal stejnými hodnotami, které by se interpretovali jako 
hodnota  0x2A.  
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 Tímto opravným prostředkem v tomto případě může být jiná DPI metoda.Volíme tedy 
metodu volnou probranou v kapitole 2.2.3 s využitím datového pole Length. Takto ověříme, že se 
opravdu jedná o zprávu FLAP protokolu, tím, že hodnotu, co dostaneme z 
odpovídajícího pole, porovnáme se skutečnou zbývající velikostí. 
 Během testovaní tohoto přístupu jsem ovšem narazil na problém. Ačkoliv NPL kód byl 
správně napsán a registrován, detektor nefungoval, jak by se dalo očekávat a všechny tyto zprávy 
klasifikoval jako neznámá data. Jádro tohoto problému spočívá v komunikace mezi klientem a 
serverem. Ačkoliv neznáme klientský port této komunikace, což představuje hlavní důvod použití 
hloubkových metod klasifikace místo povrchních, pro serverovou stranu se může použít v tomto 
případě port 443. Pro tento port už ovšem existuje větev v NPL souboru TCP protokolu a jelikož je 
předřazená naší výchozí default větvi, nemusí k našemu testu na přítomnost vůbec dojít. 
 Standardní port 443 označuje komunikaci HTTPS, tedy běžné HTTP zkombinované s SSL. 
Nejde tedy o chybu, ale o zabezpečení. I protokol OSCAR totiž může využívat tohoto způsobu  
pro stejný účel.  Pokud chceme detekovat i tuto komunikaci, nestojíme v neřešitelné pozici. 
Jednoduchým způsobem musíme zaregistrovat rozeznávací větev pro FLAP zprávu i do SSL větve v 
TCP. Možné řešení vidíme na obrázku 6-8. Všimněme si použití dvou registrací tohoto protokolu, 
čímž získáme odkaz na tento zdrojový NPL text na více míst. 
 Datová jednotka SNAC je pak dále volána ze zdrojového textu FLAP protokolu. Zde sem 
nepoužil registraci s ohledem na skutečnost, že se jedná o náš vlastní NPL soubor a o případných 
úpravách budeme vědět. Příklad obou NPL souborů jsou v příloze na CD. 

 

 

[ RegisterBefore (TCPPayload.Rpchttp,FLAP,  
 UINT8( FrameData, Offset) == 0x2A   && 
 UINT16( FrameData, Offset + 4) + 6 == FrameLength - FrameOffset) ] 
[ RegisterAfter (TCPPayload.TLSSSLData ,FLAP, 
 UINT8( FrameData, Offset) == 0x2A   && 
 UINT16( FrameData, Offset + 4) + 6 == FrameLength - FrameOffset) ] 
Protocol FLAP {  
 ... 

6-8 Registrace FLAP protokolu 
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7 Výsledná aplikace 

V této kapitole bude probrána výsledná aplikace. Hlavní část představuje popis její architektury, 
jejichž části jsou dále rozepsány. Stručně je také zmíněno testovaní a zhodnocení aplikace.  

7.1 Architektura aplikace 
Smyslem této práce je vytvořit detektor síťové komunikace na základě hloubkového prohledávání 
paketů. Ve výsledné podobě se nejvíce odráží požadavek na snadnou rozšiřitelnost. Na obrázku 7-1 
lze rozpoznat čtyři základní entity, které jsou dále rozvedeny.  
 

 
 
 

7.1.1 Vstupní soubor 
Vstup pro výslednou aplikaci představuje soubor, který obsahuje zaznamenanou síťovou komunikaci. 
Jelikož pro realizaci se používá aplikační implementační rozhraní (API) Network Monitoru, používá 
se stejný formát vstupních dat. Podporované formáty tvoří pcap (packet capture), cap (Network 
Monitor capture file) a etl (Event Trace Log). 

7.1.2 Výstupní záznam 
V této částí tkví výhoda vlastního detektoru. Získáváme takto totiž možnost upravit výsledný výstup 
podle dalších požadavků na zpracování. Příkladem takové situace můžeme vidět na obrázku 7-2. 
Požadavek v tomto případě byl na vygenerování XML souboru, který bude dál zpracovávat další 
aplikace. Můžeme si například představit nějaký program, který sbírá data a z nich pak zobrazuje 
statistické informace. Ačkoliv zobrazená ilustrace předvádí zobrazení jen základních atributů 
datového rámce, nebyl by problém detektor podle potřeby upravit pro zobrazení větších detailů. 

 

Detektor 
Vstupní soubor Výstupní záznam 

NPL databáze 

7-1 Architektura 
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 7-2 Výstup aplikace 
 

7.1.3 NPL databáze 
Ačkoliv na první pohled se může zdát, že nejdůležitějším element tvoří detektor, skutečné jádro 
představuje právě NPL databáze. Zde se posunulo vlastní rozeznávání druhu komunikace pomocí 
metod probraných v úvodu této práce. Jedná se tedy jak již z názvu vyplývá o množinu zdrojových 
NPL souborů a to ať už pro popis jednotlivých protokolů nebo takové, které "pouze" zavádějí další 
soubory.  
 Pokud máme potřebu přidat další podporovaný aplikační protokol, stačí jen vytvořit NPL 
soubor, který ho popisuje. Poté formou registrace do nadřazeného protokolu zajistíme metodu detekce 
druhu komunikace a nakonec zařadíme do souborů pro načtení. Tento proces nevyžaduje žáden zásah 
do detektoru. 
 Tím, že tato práce staví na základní sadě zdrojových NPL souboru, které nabízí Network 
Monitor, získáváme relativně silný nástroj. Námi vytvořené kódy pouze rozšiřují množství 
rozpoznatelných síťových protokolů. Další výhodu volby této databáze představuje snadná 
aktualizace. Ta je možná pokud jsme používali v přidaných protokolech spíše možnost registrace než 
pevného vkládání. 
 Výsledná aplikace pak využije vlastní parser profil, který zajistí načtení nových NPL 
souborů. Tento profil se nemusí zabývat detailní analýzou síťových protokolů, protože cílem je 
pakety pouze klasifikovat bez nutnosti detailního výpisu polí. Toto zefektivní celou práci, protože 
bude využívat jednoduší verzi NPL zdrojových textů.  
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7.1.4 Detektor 
Posledním neprobraným elementem zůstává detektor. Tento prvek řídí celou práci a jeho obecnou 
funkci zobrazuje obrázek 7-3. Nejedná se o jediné možné řešení. V některých případech je například 
výpis informací posunout až před ukončení algoritmu a v místě získávání informací by byly pouze 
uloženy. 
 Algoritmus se zahajuje ve poli označeném S. Následuje načtení pcap vstupního souboru 
představujícího zachycenou síťovou komunikaci. Dále aplikace načte NPL databázi. Jedná se o 
poměrně náročnou operaci podle množství obsažených souborů. Podstatnou pod-úlohu tvoří 
vytvoření nového parser profilu (viz. 3.3) a to takového, který zahrne i všechny nově definované 
NPL soubory. 
 Aplikace pak zahajuje iteraci přes všechny jednotlivé zprávy, které jsou zkoumány. I v tomto 
případě mohou existovat situace, kdy není nutné procházet každou zprávu, ale například s pevně 
stanoveným krokem některé přeskakovat. 
 Na každou zprávu se aplikuje NPL filtr, ten podle své rozsáhlosti určí povahu zkoumaných 
dat. Následně aplikace získá ze zprávy všechny informace, které vyžaduje a ty případně 
formátovaným způsobem vytiskne. Ohledně získávání informací je dobré mít na paměti, že API 
rozhraní Network Monitoru má přístup ke všem NPL vlastnostem, které se během inspekce nastaví. 
Celý běh končí při dosažení konce vstupního souboru. 
 Ačkoliv se předpokládá využití vlastního detektoru, nemusí to být pevnou podmínkou. Je 
možné a v počátečních etapách dokonce i názornější používat jako detektor samotný Network 
Monitor. Jak bylo uvedeno, část zabývající se hloubkovým prohledáváním se totiž přesunula do NPL 
databáze. 

 
 7-3 Algoritmus detektoru 
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7.2 Testování 
Ověřování funkčnosti probíhalo současně s vytvářením demonstračních NPL souborů využitých a 
popsaných v kapitole 6.3. Nutností tedy bylo zaznamenat komunikaci YMSG a OSCAR protokolu. 
Oba dva datové soubory jsem získal zachycením zpráv odpovídajících klientských aplikací (Yahoo! 
Messenger a QIP). Zmíněné soubory jsou přiloženy na CD/DVD. 
 U YMSG protokolu testovaní proběhlo hladce. Protokol byl vždy správně detekován a 
označen. Při ověřování funkčnosti na souboru obsahujícím OSCAR komunikaci nastal však problém 
se špatným neurčením protokolu (viz. 2.3 Chyby klasifikace). Důvod pro tuto chybu představuje 
přenos na zabezpečeném kanále SSL. Po odstranění tohoto nedostatku nenastal již žádný další 
problém. Popis odstranění problému se nachází v kapitole 6.3.4.  

7.3 Vyhodnocení aplikace 
Aplikace navrhnutá dle této architektury představuje vhodnou alternativu běžně používaných 
klasifikačních aplikací. Její databáze kombinuje povrchní a hloubkové metody prohledávání tak, aby 
bylo docíleno co možná největšímu množství úspěšně označených síťových protokolů. Jednoduchá 
rozšiřitelnost aplikaci dává schopnost aktuálnosti. Upravitelnost výstupu aplikace zase přináší 
možnost využití v dalších projektech. 
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8 Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro detekci typu síťové komunikace založený na hloubkovém 
prohledávání paketů. Dalším úkol tvořila jeho demonstrace na vhodně vybrané množině síťových 
protokolů. Oba tyto cíle byly splněny. 
 V úvodní části byl podán jednoduše pochopitelný vstup do problematiky klasifikace paketů. 
Tato kapitola přiblížila, o co se bude jednat ve zbytku práce. Dále jsem zde ohraničil druhy metod 
možných pro použití hloubkového prohledávání a to proto, aby dále kapitola popisující implementaci 
se mohla snáze odkazovat na probranou látku. 
 Po dohodě s vedoucím práce jsem se pak zaměřil na již existující aplikaci Network Monitor. 
Především na jeho způsob klasifikace paketů. Jde o databázi zdrojových textů napsaných v jazyce 
NPL, kterou právě tento detektor využívá. 
 Další kapitola ukazuje jak se teoretické poznatky z úvodní části, jenž se zabývá hloubkovým 
prohledáváním paketů, dají převést do praxe. Tedy je zde předvedena implementace jednotlivých 
metod. Vše se nejdříve odehrává v obecné rovině, tak aby byli podchyceny všechny tyto metody.  
 V neposlední řadě se v práci nachází i zmíněná demonstrace na vybraných protokolech. 
Skupina aplikačních protokolů internetové komunikace v reálném čase (Instant Messaging - IM) se 
ukázala jako vhodná pro tento účel. Na dnes běžně používaných IM protokolech jsem předvedl 
konkrétní řešení detekce. Vybranou skupinu tvoří YMSG a OSCAR protokoly. YMSG využívá 
masivně rozšířený Yahoo! Messenger. Druhý z nich, protokol OSCAR, zase využívá hlavně v Evropě 
převládající aplikace ICQ nebo AIM. 
 Závěrečná kapitole ukazuje architekturu výsledného detektoru. Tímto získáváme obraz o 
hlavním přínosu této aplikace. Tedy o nástroji, jenž využívá externí databázi, kterou je možno volně 
rozšiřovat a tím aktualizovat. Nutnou podmínku pro tuto činnost tvoří znalost zmíněného jazyka NPL, 
ale s využitím návodu v této práce je tato podmínka snadno splnitelnou. 
 Vlastní detektor pak nabízí možnost úpravy formátu výstupních informací o zkoumané 
komunikaci, což ho činí použitelným ve větších projektem. Jako příklad byl uveden výstup ve 
formátu XML. 
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Příloha A 
Table IAXTypeTable  
{ 
 switch(value)  
 {  
  case 0x01 : "DTMF";  
  case 0x02 : "Voice";  
  case 0x03 : "Video";  
  case 0x04 : "Control";  
  case 0x05 : "Null";  
  case 0x06 : "IAX Control";  
  case 0x07 : "Text"; 
  case 0x08 : "Image";  
  case 0x09 : "HTML";  
  case 0x0A : "Comfort Noise";  
  default : "Unknown Type";  
 }  
} 
 
 
[ RegisterAfter (UDPPayload.dns, Iax, 4569) ] 
Protocol IAX= " Full Frame"  
{ 
 UINT16 Src = FormatString("%d",Source) 
 { 
  UINT16 FullFrame:1 = this?"Full Frame":"Not Full Frame"; 
  UINT16 Source:15; 
 }; 
 UINT16 Dst = FormatString("%d",Destination) 
 { 
  UINT16 R:1; 
  UINT16 Destination:15; 
 }; 
 UINT32 Timestamp; 
 
 struct SeqNum = FormatString("OSegno: %d, ISegno: %d",OSeqno,ISeqno) 
 { 
  UINT8 OSeqno; 
  UINT8 ISeqno; 
 }; 
 UINT8 FrameType =  IAXTypeTable(this); 
 UINT8 SubClass = Cbit ? FormatString("0x%2x",2^Sub) :  
      FormatString("0x%2x",Sub) 
 { 
  UINT8 Cbit:1 = FormatString("%s", this? "TRUE" : "FALSE"); 
  UINT8 Sub:7; 
 };  
 BLOB(FrameLength - FrameOffset) Data; 
   
} 
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Příloha B 
[ RegisterBefore (TCPPayload.Rpchttp, YMSG,  
 AsciiString( FrameData, Offset, 4 )== "YMSG"   && 
 UINT16( FrameData, Offset + 8) + 20 == FrameLength - FrameOffset) ] 
Protocol YMSG= "Yahoo"  
{ 
 AsciiString(4) protocol; 
 UINT32 version; 
 UINT16 length; 
 UINT16 service; 
 UINT32 status; 
 UINT32 sesionID; 
 BLOB(length) data; 
} 
 

Příloha C 
[ RegisterBefore (TCPPayload.Rpchttp,FLAP,  
 UINT8( FrameData, Offset) == 0x2A   && 
 UINT16( FrameData, Offset + 4) + 6 == FrameLength - FrameOffset) ] 
[ RegisterAfter (TCPPayload.TLSSSLData ,FLAP, 
 UINT8( FrameData, Offset) == 0x2A   && 
 UINT16( FrameData, Offset + 4) + 6 == FrameLength - FrameOffset) ] 
Protocol FLAP = FormatString("%s",FlapChannelTable(FlapChannel)) 
{ 
 UINT8 FlapID; 
 UINT8 FlapChannel = FlapChannelTable(this); 
 UINT16 SequencNO; 
 UINT16 DataLength; 
  
 switch(FlapChannel) 
 { 
  case 0x02 : 
   SNAC Snac; 
  default: 
   BLOB(FrameLength - FrameOffset) data; 
 } 
}  
 
 
Table FlapChannelTable 
{ 
 switch(value) 
 { 
  case 0x01 : "New Connection Negotiation (0x01)";  
  case 0x02 : "SNAC data (0x02)";  
  case 0x03 : "FLAP-level Error (0x03)";  
  case 0x04 : "Close Connection Negotiation (0x04)";  
  case 0x05 : "Keep alive (0x05)"; 
  default : "Unknown Channel"; 
 } 
} 
 

 


