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 Program Ethereal je freewarový analyzátor síťového protokolu pro UNIX a Windows. 
Ethereal je uvolněn pod GPL (Gnu Public Licence), a také všechny zdrojové kódy jsou volně 
dosažitelné pod GPL. Ethereal je volně stažitelný na oficiálních stránkách programu Ethereal, 
http://www.ethereal.com . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uživatel má dvě možnosti jak získat Ethereal. První možností je získání již 
kompletního programu pro váš operační systém. Druhou možností je získání základního 
zdroje a následného budování Etherealu pro váš operační systém. Před samotnou instalací 
Etherealu je ovšem nutno ještě nainstalovat software pro zachytávání paketů, který Ethereal 
používá (např. WinPcap). Následující text je jakýmsi překladem uživatelského manuálu, který 
je volně stažitelný na http://www.ethereal.com.  
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1. Úvod 
 
Stále více programů vytváří bez výzvy spojení do internetu, např. kvůli updatu, aby si 
obstaraly aktuální informace nebo kvůli aktivaci. Uživatel bohužel nemůže ověřit, které 
informace jsou při tom přenášeny. Výrobce sice může tvrdit, že nejsou přenášeny žádné 
osobní údaje, ale nepříjemný pocit zůstává. Tzv. síťoví čmuchalové (Sniffer), kteří analyzují a 
graficky zobrazují přicházející a odcházející datové pakety, stojí spoustu peněz. K dispozici 
jsou ovšem také freewarové nástroje. Pomocí výkonné kombinace programů Ethereal a 
WinPcap si zachováte přehled o tom, které datové pakety který program do internetu odesílá. 
Přes filtry můžete stanovit, který druh paketů má být analyzován. Filtrování probíhá např. na 
základě MAC adresy, protokolu (IP, IPX), aplikace (HTTP, FTP) nebo na základě zdrojové a 
cílové adresy. Tak udržíte množství dat v přehledných mezích a rychleji se dostanete ke 
hledané informaci. Abyste mohli Ethereal opravdu účinně využívat, je nezbytná jistá znalost 
analyzovaných protokolů. Pro příležitostný test, jestli nějaký nástroj "netelefonuje domů", 
stačí základní přehled. Jediným nedostatkem programu Ethereal je složitá definice filtrů. 
 
 
2. Krátká historie 
 
V roce 1997 potřeboval Gerald Combs nástroj, který vystopuje vzniklé síťové problémy a 
zároveň umožní uživateli dozvědět se o vzniklém připojení do sítě. Z tohoto důvodu začali se 
psaním Etherealu, který měl vyřešit oba problémy současně.  
Ethereal byl po několika přestávkách ve vývoji uvolněn v červenci 1998, jako verze 0.2.0. Již 
během několik málo dní začaly přicházet na adresu výrobců zprávy o chybách v programu a 
také spousta povzbuzujících slov, takže Ethereal byl na cestě k úspěchu. 
S postupujícím časem začalo přispívat stále více lidí (disektorů), kteří přispívali k rozvoji 
Etherealu, a téměř všichni z nich začínali s protokoly, které potřebovali a Ethereal je 
neovládal. I vy se můžete dostat na seznam lidí, kteří přispívají. 
Pokračující vývoj a údržba Etherealu je řízená Etherealovým týmem, volnou skupinou 
jedinců, kteří opravují chyby a poskytují novou funkčnost. 
 
 
3. Obecné poznatky 
 

• Data mohou být zachytávána přímo ze síťové připojení, nebo mohou být čtena ze 
souboru. 

• Ethereal může zpracovávat data uložená do souboru těmito programy: tcpdump 
(libpcap), Network Associates Sniffer, Sniffer Pro, NetXray, LANalyzer, Shomity, 
Sun snoop, AIX's iptrace, Microsoft Network Monitor, RADCOM's WAN/LAN 
Analyzer, Lucent/Ascend Access products, HP-UX nettl, ISDN4BSD i4btrace utility. 

• Může spolupracovat také s daty vytvořenými  Lucent/Ascend WAN routery a Toshiba 
ISDN routery. 

• Data mohou být přímo zachytávána z Ethernetu, FDDI, PPP, Token-Ring, IEEE 
802.11, Classical IP over ATM, a loopback interfejsů. 

• Zachycená data mohou být analyzována/prohlížena prostřednictvím grafického 
rozhraní, nebo prostřednictvím TTY-módu - "tethereal" programu. 

• Zachycená data mohou být dále programově zpracována, editována, nebo 
konvertována. 
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• V současné době je možné detekovat a analyzovat 467 protokolů:  802.11 MGT, 
AAL1, AAL3_4, AARP, ACAP, ACN, AFP, AFS (RX), AH, AIM, AJP13, ALCAP, 
ANS, ANSI BSMAP, ANSI DTAP, ANSI IS-637-A Teleservice, ANSI IS-637-A 
Transport, ANSI IS-683-A (OTA (Mobile)), ANSI MAP, AODV, ARCNET, 
ARP/RARP, ARTNET, ASAP, ASF, ASN1, ASP, ATM, ATM LANE, ATP, ATSVC, 
AUTO-RP, AVS WLANCAP, Auto-RP, BACapp, BACnet, BEEP, BGP, BICC, 
Boardwalk, BOFL, BOOTP/DHCP, BOOTPARAMS, BOSSVR, BROWSER, 
BSSAP, BSSGP, BUTC, BVLC, CDP, CDS_CLERK, cds_solicit, CFLOW, CGMP, 
CHDLC, CLDAP, CLEARCASE, CLNP, CLTP, CONV, COPS, 
COSEVENTCOMM, COSine, COSNAMING, COTP, CPHA, cprpc_server, CUPS, 
Data, DCCP, DCE_DFS, dce_update, DCERPC, DDP, DDTP, DEC_STP, DFS, 
DHCPv6, Diameter, DISTCC, DLSw, DNS, DNSSERVER, DOCSIS, DOCSIS 
BPKM-ATTR, DOCSIS BPKM-REQ, DOCSIS BPKM-RSP, DOCSIS DSA-ACK, 
DOCSIS DSA-REQ, DOCSIS DSA-RSP, DOCSIS DSC-ACK, DOCSIS DSC-REQ, 
DOCSIS DSC-RSP, DOCSIS DSD-REQ, DOCSIS DSD-RSP, DOCSIS MAC 
MGMT, DOCSIS MAP, DOCSIS REG-ACK, DOCSIS REG-REQ, DOCSIS REG-
RSP, DOCSIS RNG-REQ, DOCSIS RNG-RSP, DOCSIS TLVs, DOCSIS UCC-REQ, 
DOCSIS UCC-RSP, DOCSIS UCD, DOCSIS VSIF, DRSUAPI, DSI, 
DTSPROVIDER, DTSSTIME_REQ, DVMRP, EAP, EAPOL, ECHO, EDONKEY, 
EIGRP, EPM, ESIS, ESP, ETHERIP, Ethernet, FC, FC ELS, FC FZS, FC-dNS,  FC-
FCS, FC-SB3, FC-SP, FC-SWILS, FC_CT, FCIP, FCP, FDDI, FIX, FLDB, FR, 
Frame, FTP, FTP-DATA, FTSERVER, FW-1, GIOP, GMRP, GNUTELLA, GPRS 
NS, GRE, Gryphon, GSM BSSMAP, GSM DTAP, GSM RP, GSM SMS, GSS-API, 
GTP, GVRP, H.261, H.263, H1, H225, H245, H4501, HCLNFSD, HPEXT, HSRP, 
HTTP, HyperSCSI, IAPP, IB, ICAP, ICMP, ICMPv6, ICP, ICQ, IEEE 802.11, IGMP, 
IGRP, ILMI, IMAP, INITSHUTDOWN, IP, IPComp, IPFC, IPMI, IPP, IPv6, IPX, 
IPX MSG, IPX RIP, IPX SAP, IPX WAN, IRC, ISAKMP, iSCSI, ISDN, ISIS, ISL, 
iSNS, ISUP, IUA, Jabber, KADM5, KLM, KRB5, KRB5RPC, L2TP, LACP, 
LANMAN, LAPB, LAPBETHER, LAPD, Laplink, LDAP, LDP, LLAP, LLC, LMI, 
LMP, LPD, LSA, LSA_DS, Lucent/Ascend, LWAPP, LWAPP-CNTL, LWAPP-L3, 
LWRES, M2PA, M2TP, M2UA, M3UA, Malformed packet, MAPI, MDS Header, 
MEGACO, Messenger, MGCP, MGMT, MIPv6, MMSE, Mobile IP, Modbus/TCP, 
MOUNT, MPEG1, MPLS, MRDISC, MS Proxy, MSDP, MSNIP, MSNMS, MTP2, 
MTP3, MTP3MG, MySQL, NBDS, NBIPX, NBNS, NBP, NBSS, NCP, NDMP, 
NDPS, NetBIOS, NETLOGON, NFS, NFSACL, NFSAUTH, NIS+, NIS+ CB, NLM, 
NLSP, NMPI, NNTP, NSPI, NTLMSSP, NTP, Null, OAM AAL, OSPF, OXID, 
PCLI, PCNFSD, PER, PFLOG, PFLOG-OLD, PGM, PIM, POP, Portmap, PPP, PPP 
BACP, PPP BAP, PPP CBCP, PPP CCP, PPP CDPCP, PPP CHAP, PPP Comp, PPP 
IPCP, PPP IPV6CP, PPP LCP, PPP MP, PPP MPLSCP, PPP PAP, PPP PPPMux, PPP 
PPPMuxCP, PPP VJ, PPPoED, PPPoES, PPTP, Prism, Q.2931, Q.931, Q.933, QLLC, 
QUAKE, QUAKE2, QUAKE3, QUAKEWORLD, RADIUS, RANAP, Raw, Raw-
SIP, REMACT, REP_PROC, RIP, RIPng, RLOGIN, RMCP, RMI, RMP, roverride, 
RPC, RPC_BROWSER, RPC_NETLOGON, RPL, rpriv, RQUOTA, RS_ACCT, 
RS_ATTR, RS_BIND, rs_misc, RS_PGO, RS_REPADM, RS_REPLIST, RS_UNIX, 
RSH, RSTAT, RSVP, RSYNC, RTCP, RTMP, RTNET, RTP, RTP Event, RTSP, 
RWALL, RX, SADMIND, SAMR, SAP, SCCP, SCCPMG, SCSI, SCTP, SDLC, 
SDP, SECIDMAP, Serialization, sFLOW, SGI MOUNT, Short frame, SIP, SKINNY, 
SLARP, SliMP3, SLL, SMB, SMB Mailslot, SMB Pipe, SMPP, SMTP, SMUX, SNA, 
SNA XID, SNAETH, SNMP, Socks, SONMP, Spnego, SPNEGO-KRB5, SPOOLSS, 
SPRAY, SPX, SRVLOC, SRVSVC, SSCOP, SSH, SSL, STAT, STAT-CB, STP, 
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STUN, SUA, SVCCTL, Syslog, T38, TACACS, TACACS+, TAPI, TCAP, TCP, 
TDS, TELNET, TEREDO, TFTP, TIME, TKN4Int, TNS, Token-Ring, TPCP, TPKT, 
TR MAC, TSP, TZSP, UBIKDISK, UBIKVOTE, UCP, UDP, UDPENCAP, 
Unreassembled fragmented packet, V.120, Vines ARP, Vines Echo, Vines FRP, Vines 
ICP, Vines IP, Vines IPC, Vines LLC, Vines RTP, Vines SPP, VLAN, VRRP, VTP, 
WBXML, WCCP, WCP, WHDLC, WHO, WINREG, WKSSVC, WSP, WTLS, WTP, 
X.25, X.29, X11, XDMCP, XOT, XYPLEX, YHOO, YPBIND, YPPASSWD, 
YPSERV, YPXFR, ZEBRA, ZIP. 

• Výstup může být uložen do souboru, nebo vytištěn v prostém textovém formátu nebo 
PostScriptu. 

• Veškerá zaznamenaná data, případně pouze jejich část může být uložena do souboru 
pro pozdější zpracování. 

 
 
4. Používání Etherealu 
 
4.1. Začátek Etherealu 
 

 
Obr. 1: Hlavní okna Etherealu 

 
Ethereal je tvořen ze tří hlavních oken: 

1. Horní okno je oknem seznamu paketů. Zobrazuje shrnutí z každého zachyceného 
paketu (číslo paketu, časovou značku, zdrojovou a cílovou adresu, protokol a popis). 
Jak se dočtete později, toto nastavení se dá změnit (Edit  Preference  Columns). 
Kliknutím na pakety v tomto okně se řídí zobrazení v dalších dvou oknech. 

2. Střední okno je oknem stromového náhledu. Podrobněji zobrazuje paket vybraný 
v horním okně. 

3. Dolní okno je oknem datového náhledu. Zobrazuje hexadecimální výpis dat z paketu, 
který je vybrán v horním okně a zvýrazní pole vybrané ve středním okně. 
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4.2. MENU 
 

 
Obr. 2: MENU 

 
Ethereal Menu obsahuje tyto položky: 
 
File – toto menu obsahuje klasické položky, jako otevření, uložení či tisk zachycených 
souborů, tisk paketů nebo opuštění Etherealu. 
 
Edit – toto menu obsahuje položky pro nalezení rámce, označení jednoho nebo více rámců, 
vytvoření filtrů, rozbor protokolů, apod. 
 
Capture – toto menu vám dovolí začít a zastavit zachytávání paketů. 
 
Display – toto menu obsahuje položky pro volby zobrazení, porovnání vybraných rámců, a 
spousty dalších možností s rámci.  
 
Tools – toto menu obsahuje položky ze kterých se získá přehled o zachycených paketech a 
možnost zobrazení protokolových hierarchických statistik. 
 
 
4.3. FILE MENU 
 

 
Obr. 3: Položky FILE Menu 

File menu obsahuje položky ukázané na obrázku. Obsahuje položky jako otevření, zavření či 
uložení zachycených souborů (Open, Close, Save, Save As), dále umožňuje tisk všech paketů 
v zachyceném souboru (Print) a tisk aktuálního paketu (Print Packet). 
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4.4. EDIT MENU 
 

 
Obr. 4: Položky EDIT Menu 

 
Find Frame – tato položka vám dovolí najít rámec pomocí Etherealového zobrazovacího 
filtru. Pokud vyberete tuto položku, zobrazí se vám dialogové okno, které vidíte na obrázku 5. 

 

Obr. 5: Find Frame 
 
Jednoduše zadáte filtrační řetěz do pole „Filter:“, vybere směr (vpřed – forward či vzad – 
backward) a kliknete na OK.  
Například: ip.addr==158.195.251.203 – vám nalezne v zachyceném souboru všechny pakety, 
které mají jako zdrojovou či cílovou IP adresu shodnou se zadanou IP adresou. 
 
Find Next – tato položka vám umožňuje vyhledávání vpřed, počínaje aktuálně vybraným 
paketem (nebo nejposledněji vybraným paketem, jestliže není vybrán žádný paket), paketu 
odpovídající filtru z předchozího hledání (Find Frame). 
 
Find Previous – tato položka vám umožňuje vyhledávání zpět, počínaje aktuálně vybraným 
paketem (nebo nejposledněji vybraným paketem, jestliže není vybrán žádný paket), paketu 
odpovídající filtru z předchozího hledání (Find Frame). 
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Go To Frame – tato položka vám dovolí specifikovat rámec pro přechod na tento rámec 
(zadáváte pouze číslo rámce). 
 
Time Reference – (referenční čas) – tato položka nastaví vybraný paket jako Time Reference 
paket (Set Time Reference). Když je paket označen jako Time Reference paket, časové značky 
v paketovém okně (horní okno) budou nahrazeny řetězcem „*REF*“. Čas časových značek 
následných paketů, pak bude vypočítán k časové značce Time Reference paketu, nikoli tedy 
k prvnímu zachycenému paketu. Pakety, které byly vybrány jako Time Reference pakety 
budou v paketovém okně zobrazeny vždy (zobrazovací filtry tyto pakety ani neovlivní ani 
neskryjí).  
 

 
Obr. 6: Time Reference 

 
Mark Frame – tato položka označí (nebo zruší aktuální  označení, jestli je aktuálně označený) 
vybraný paket. Při ukládání je navíc možnost uložení pouze označených paketů. 
 
Mark All Frame – tato položka označí všechny pakety, které jsou aktuálně zobrazeny. 
 
Unmark All Frame – tato položka zruší označení všech paketů, které jsou aktuálně zobrazeny. 
 
Preferences – tato položka vám dovolí nastavit předvolby pro mnoho parametrů, které 
Ethereal ovládá. Můžete také vaše předvolby uložit a při dalším spuštění je bude Ethereal 
používat.  
 

 
Obr. 7: Preference 
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Preference (Printing) – tato položka vám dovolí definovat formát tisku – Plain Text 
(paketový tisk by měl být v čistém textu) nebo PostScript (paketový tiskový proces by měl 
užívat PostScript pro generování lepšího tisku). Dále také obsahuje volbu pro tisk přímo na 
tiskárnu nebo tisk do souboru (je třeba zadat výstupní jméno souboru do nějž se bude 
tisknout). 
 
Preference (Columns) – tato položka vám dovolí vybrat, které sloupce se objeví v paketovém 
okně (horní okno). Na výběr jsou tu přednastavené možnosti jako číslo, čas, zdrojová a cílová 
adresa, protokol a info. Navíc je tu ovšem i volba „Add New“, která vám umožní nadefinovat 
si vlastní možnosti. 
 

 
Obr. 8: Columns 

 
Preference (TCP Streams) – tato položka vám dovolí měnit barvy textu zobrazených TCP 
toků.  
 
Preference (User Interface) – tato položka vám dovolí konfigurovat různé charakteristické 
rysy uživatelského rozhraní.  
 
Preference (Protocols) – tato položka vám dovolí konfigurovat různé předvolby pro síťové 
protokoly. 
 
Capture Filters – tato položka vám dovolí vytvořit a editovat zachytávací filtry.  
Definování a ukládání filtrů – filtry můžete definovat, pojmenovat a uložit je pro jejich 
pozdější použití. Toto může ušetřit čas při použití komplexnějších filtrů, které používáte, 
protože si je nemusíte pamatovat a nemusíte je stále přepisovat.  
Pro definování nového filtru nebo pro editaci již existujícího filtru vyberete tuto položku, a 
zobrazí se vám dialogové okno, které vidíte na obrázku 9. 
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Obr. 9: Capture Filter 

 
Zadáte jméno filtru v poli „Filter name:“ a filtrační řetězec v poli „Filter string:“. Poté 
kliknete na tlačítko „New“ a filtr s vámi zadaným jménem a řetězcem je vytvořen. S tímto 
filtrem poté můžete libovolně nakládat: měnit ho (Change), kopírovat ho (Copy) či ho smazat 
(Delete).  
 
Display Filters – tato položka vám dovolí vytvořit displejové filtry. Filtry můžete pojmenovat 
a uložit je pro budoucí použití. Volby jsou totožné s předchozím Capture Filters. 
 
Protocols – tato položka vám dovolí oprávnit (enable) nebo vyřadit (disable) rozbor a editaci 
jednotlivých protokolů.  
 

 
Obr. 10: Protocols 
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4.5. CAPTURE MENU 

 

Obr. 11: Položky CAPTURE Menu 
 
Start – tato položka vám předloží zachytávací dialogové okno (Obr. 12) a dovolí vám začít 
zachytávat pakety. 
 

 
Obr. 12: Capture Options 
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Interface – toto pole specifikuje rozhraní, na kterém chcete zachytávat. Můžete zachytávat jen 
na jednom rozhraní, a můžete zachytávat jen na rozhraních, které Ethereal nalezl.  
 
Capture packets in promiscuous mode – umožní nastavení rozhraní v promiskuitním 
(smíšeném) módu pro zachytávání. Jestliže toto nespecifikujete, Ethereal bude zmocněn 
zachytávat pakety jdoucí „do“ nebo „z“ vašeho počítače (ne všechny pakety jdoucí vaším 
rozhraním). 
 
Filter – toto pole vám dovolí specifikovat zachytávající filtr. Filtr zde můžete zadat sami nebo 
kliknout na tlačítko „Filter“, které vám nabídne již vytvořené filtry.  
Ethereal používá libpcap filtrační jazyk pro zachytávací filtry.  
 
File – toto pole vám dovolí specifikovat jméno souborů, které bude využíváno pro 
zachytávání v závislosti na pozdějším uložení.  
 
Capture limits – nabídka různých zachytávacích limitů (ukončení zachytávání po určitém 
počtu paketů, určité velikosti v kB či určitém čase).  
 
Enable MAC name resolution – určuje zda Ethereal přeloží první tři oktety z MAC adresy do 
jména výrobce, kterému tato předpona byla přiřazena. 
 
Enable network name resolution – určuje zda Ethereal přeloží IP adresy do DNS doménových 
jmen. 
 
Enable transport name resolution – určuje zda Ethereal přeloží čísla portů do protokolů. 
 
Jestliže jste již nastavili všechny hodnoty, které jste potřebovali, jednoduše klikněte na 
tlačítko OK pro zahájení zachytávání.  
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4.6. DISPLAY MENU 
 

 
Obr. 13: Položky DISPLAY Menu 

 
Options – tato položka vám předloží dialogové okno (obr. 14) které ovládá způsob, jakým 
Ethereal zobrazuje nějakou informaci o paketech.  
 

 
Obr. 14: Display Options 

 
Options (Time of day) – vybráním tohoto tlačítka Ethereal zobrazuje časové údaje ve formátu 
denního času.  
 
Options (Date and time of day) – vybráním tohoto tlačítka Ethereal zobrazuje časové údaje ve 
formátu denního datumu a času. 
 



   
Ethereal, verze 1.0 - 15 - Leden 2004 
 

Options (Seconds since beginning of capture) – vybráním tohoto tlačítka Ethereal zobrazuje 
časové údaje v sekundách od začátku snímání.  
 
Options (Seconds since previous frame) - vybráním tohoto tlačítka Ethereal zobrazuje časové 
údaje v sekundách od předchozího rámce. 
 
Všechny tyto čtyři pole se vzájemně vylučují, takže můžeme zvolit pouze jedno z nich. 
 
Match – tato položka vám dovolí vytvořit displejový filtr založený na datech aktuálně 
zvýrazněných v protokolovém stromě (dovolí nám tedy vybrat všechny pakety, které mají 
odpovídající hodnotu v poli vybraném ve stromové struktuře) 
 
Prepare – tato položka vám dovolí vytvořit displejový filtr založený na datech aktuálně 
zvýrazněných v protokolovém stromě. 
 
Colorize Display – tato položka vám předloží dialogové okno (obr. 15) které vám dovolí 
změnit barvu písma (foreground – ip.adrr==158.196.251.38) nebo barvu pozadí (background 
– ip.addr==158.196.251.202) u paketů, které si vyberete dle filtračního výrazu. Tento filtr je 
aplikován na každý následný paket, který odpovídá vybranému filtračnímu výrazu. Každý 
paket akceptuje pouze první jemu odpovídající filtr, každý další filtr v seznamu je ignorován. 
 

 
Obr. 15: Apply Color Filters 

 
Například: Po stlačení „New“ zadáte název filtru (Zelená, Modrá) a filtrační řetězec 
(ip.addr==158.196.251.202, ip.addr==158.196.251.38). Poté určíte barvu daného řetězce. 
Výsledek vidíte na Obr. 16.  
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Obr. 16: Color Filters 

 
Collapse All – tato položka uzavře stromový pohled na všechny pakety v seznamu zachycení. 
 
Expand All – tato položka rozevře všechny podstromy ve všech zachycených paketech. 
 
Show Packet in New Window – tato položka předloží vybraný paket v odděleném okně. 
Oddělené okno ukáže jen stromový a bajtový pohled. 
 
User Specified Decodes – tato položka dovolí uživateli přinutit Ethereal dekódovat jisté 
pakety jako zvláštní protokol. 
 
 
4.7. TOOLS MENU 
 

 
Obr. 17: Položky TOOLS Menu 

 
Plugins – tato položka vám předloží dialogové okno, které vám dovolí řídit Etherealové 
pluginy.  
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Follow TCP Stream – tato položka vám předloží oddělené okno a zobrazuje všechny 
zachycené TCP části, které jsou na stejném TCP spojení jako vybraný paket. Toto okno, ve 
kterém je tok dat zobrazen vám dovolí si vybrat: zda vybrat celý hovor nebo jednu či druhou 
stranu z něho; zda mají být zobrazená data považována za ASCII, EBCDIC text či 
hexadecimální data. 
 
Decode As – tato položka dovolí uživateli přinutit Ethereal dekódovat jisté pakety jako 
jednotlivý protokol. 
Například: Je-li vybraný paket TCP paketem z portu 12345, použitím této možnosti můžete 
instruovat Ethereal, aby dekódoval všechny pakety do nebo z tohoto TCP portu jako HTTP 
pakety. 
 
TCP Stream Analysis – tato položka analyzuje TCP tok pomocí grafů (Time-Sequence, 
Throughput a RTT graf). 
 
Summary -  tato položka předloží statistické okno, které vám ukáže informaci o zachycených 
paketech. 
 

 
Obr. 18: Summary 

 
Protocol Hierarchy Statistics – tato položka zobrazuje hierarchický strom z paketových 
statistik. 
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Obr. 19: Protocol Hierarchy Statistics 

 
Statistics – tato položka zobrazuje další spoustu nejrůznějších statistik a grafů.  
 
 
4.8. HELP MENU 
 
Help – tato položka vám předloží základní systém nápovědy 
 
About Ethereal – tato položka vám předloží informační okno, které vám poskytne informace o 
Etherealu. 
 
 
5. Syntaxe filtrů 
 
Nejjednodušší filtr vám dovolí kontrolu existence protokolu nebo pole. Jestliže chcete vidět 
všechny pakety, které obsahují IPX protokol, filtr bude nastaven na „ipx“ (bez uvozovek).  
 
Ethereal nabízí jednoduchý zobrazovací filtrační jazyk, který umožňuje budování naprosto 
komplexních filtračních výrazů. Můžete srovnávat hodnoty v paketech, stejně jako spojovat 
výrazy do více specifických výrazů. 
 
5.1. Porovnávací hodnoty 
 
Můžete budovat zobrazovací filtry, které porovnávají hodnoty, použitím řady různých 
operátorů pro porovnání. Ty jsou ukázány v následující tabulce. 
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Rovná se Equal == eq ip.addr==10.0.0.5 
Nerovná se Not equal != ne ip.addr!=10.0.0.5 
Větší než Greater than > gt frame.pkt_len > 10 
Menší než Less than < lt frame.pkt_len < 128 

Větší nebo rovno Greater than or equal to >= ge frame.pkt_len ge 0x100 
Menší nebo rovno Less than or equal to <= le frame.pkt_len <= 0x20 

 
Relační operátory mohou být vyjádřeny buď přes symboly operátorů (==, >, <) nebo přes 
anglické zkratky (eq, gt, lt). 
 
5.2. Slučovací výrazy 
 
Filtrační výrazy můžete spojit použitím logických operátorů, které jsou ukázány v následující 
tabulce. 
 

Logical AND && ip.addr==10.0.0.5 and tcp.flags.fin 
Logical OR || ip.addr==10.0.0.5 or ip.addr==192.1.1.1 

Logical XOR ^^ tr.dst[0:3] == 0.6.29 xor tr.src[0:3] == 0.6.29 
Logical NOT ! not llc 

 
Logické operátory mohou být vyjádřeny buď přes symboly operátorů (&&, ^^) nebo přes 
anglické zkratky (and, xor).  
 
 
6. Filter Protocol Reference 
 
Následující kapitola uvádí konkrétní tvar použitelných filtrů. Každý z uvedených záznamů 
udává zkrácený protokol nebo jméno pole. Tyto jednotlivé výrazy mohou být použity jako 
zobrazovací filtr.  
V podkapitole je uveden úplný výpis filtrů použitelných pro Internet Protocol. Seznam těchto 
filtrů lze nalézt na internetových stránkách http://www.ethereal.com ve formě HTML. 
Seznam také obsahuje úplný výpis použitelných filtrů podporovaných typů komunikačních 
protokolů, včetně protokolů důležitých pro VoIP (UDP, RTP, …). 
   
6.1. Internet Protocol (IP) 
 
    ip.addr  Source or Destination Address 
        IPv4 address 
 
    ip.checksum  Header checksum 
        Unsigned 16-bit integer 
 
    ip.checksum_bad  Bad Header checksum 
        Boolean 
 
    ip.dsfield  Differentiated Services field 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.dsfield.ce  ECN-CE 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.dsfield.dscp  Differentiated Services Codepoint 
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        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.dsfield.ect  ECN-Capable Transport (ECT) 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.dst  Destination 
        IPv4 address 
 
    ip.flags  Flags 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.flags.df  Don't fragment 
        Boolean 
 
    ip.flags.mf  More fragments 
        Boolean 
 
    ip.frag_offset  Fragment offset 
        Unsigned 16-bit integer 
 
    ip.fragment  IP Fragment 
        Frame number 
        IP Fragment 
 
    ip.fragment.error  Defragmentation error 
        Frame number 
        Defragmentation error due to illegal fragments 
 
    ip.fragment.multipletails  Multiple tail fragments found 
        Boolean 
        Several tails were found when defragmenting the packet 
 
    ip.fragment.overlap  Fragment overlap 
        Boolean 
        Fragment overlaps with other fragments 
 
    ip.fragment.overlap.conflict  Conflicting data in fragment overlap 
        Boolean 
        Overlapping fragments contained conflicting data 
 
    ip.fragment.toolongfragment  Fragment too long 
        Boolean 
        Fragment contained data past end of packet 
 
    ip.fragments  IP Fragments 
        No value 
        IP Fragments 
 
    ip.hdr_len  Header Length 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.id  Identification 
        Unsigned 16-bit integer 
 
    ip.len  Total Length 
        Unsigned 16-bit integer 
 
    ip.proto  Protocol 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.reassembled_in  Reassembled IP in frame 
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        Frame number 
        This IP packet is reassembled in this frame 
 
    ip.src  Source 
        IPv4 address 
 
    ip.tos  Type of Service 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.tos.cost  Cost 
        Boolean 
 
    ip.tos.delay  Delay 
        Boolean 
 
    ip.tos.precedence  Precedence 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.tos.reliability  Reliability 
        Boolean 
 
    ip.tos.throughput  Throughput 
        Boolean 
 
    ip.ttl  Time to live 
        Unsigned 8-bit integer 
 
    ip.version  Version 
        Unsigned 8-bit integer 


