
DoS i DDoS 

Celem ataku DoS jest zakłócenie jakiejś legalnej działalności, takiej jak przeglądanie stron 

internetowych, słuchanie radia internetowego, przesyłanie z jednego konta bankowego na inne, a 

nawet dokowanie statków komunikujących się z portem morskim. Ten efekt odmowy usługi jest 

osiągany poprzez wysyłanie wiadomości do celu, które zakłócają jego działanie, i sprawiają, że zawiesza 

się, zawiesza, restartuje lub wykonuje bezużyteczną pracę. Jednym ze sposobów na zakłócenie legalnej 

operacji jest wykorzystanie luki występującej na komputerze docelowym lub w aplikacji docelowej. 

Atakujący wysyła kilka wiadomości stworzonych w określony sposób, wykorzystujących daną lukę. 

Innym sposobem jest wysłanie ogromnej liczby wiadomości, które zużywają kluczowe zasoby w 

miejscu docelowym, takie jak przepustowość, czas procesora, pamięć itp. Docelowa aplikacja, 

komputer lub sieć wydaje wszystkie swoje krytyczne zasoby na obsługę ruchu ataku i nie może zająć 

się jego prawowitymi klientami. 

Oczywiście, aby wygenerować tak dużą liczbę wiadomości, atakujący musi kontrolować bardzo potężną 

maszynę - z wystarczająco szybkim procesorem i dużą dostępną przepustowością sieci. Aby atak się 

powiódł, musi przeciążać zasoby celu. Oznacza to, że maszyna atakującego musi być w stanie 

wygenerować większy ruch niż docelowy lub jego infrastruktura sieciowa. 

Załóżmy teraz, że atakujący chciałby przeprowadzić atak DoS na example.com, bombardując go 

licznymi wiadomościami. Zakładając również, że example.com ma bogate zasoby, atakującemu trudno 

jest wygenerować wystarczającą liczbę wiadomości z jednego komputera, aby przeładować te zasoby. 

Przypuśćmy jednak, że zyskuje kontrolę nad 100 000 maszyn i angażuje je w jednoczesne generowanie 

wiadomości na example.com. Każda z atakujących maszyn może teraz być tylko umiarkowanie 

zabezpieczona (np. mieć wolny procesor i być połączona modemowo), ale razem tworzą potężną sieć 

ataków i przy odpowiednim użyciu będą w stanie przeciążać dobrze wyposażoną ofiarę. Jest to 

rozproszona odmowa usługi - DDoS. 

Zarówno DoS, jak i DDoS stanowią ogromne zagrożenie dla działania stron internetowych, ale problem 

DDoS jest bardziej złożony i trudniejszy do rozwiązania. Po pierwsze, używa bardzo dużej liczby maszyn. 

Daje to potężną broń. Dowolny cel, bez względu na to, na ile jest dobrze przygotowany, może zostać 

wyłączony. Gromadzenie i angażowanie dużej armii maszyn stało się banalnie proste, ponieważ wiele 

zautomatyzowanych narzędzi dla DDoS można znaleźć na stronach internetowych hakerów i w 

pokojach rozmów. Takie narzędzia nie wymagają wyrafinowania i mogą powodować bardzo skuteczne 

obrażenia. Duża liczba maszyn daje kolejną przewagę atakującemu. Nawet jeśli cel był w stanie 

zidentyfikować atakujące maszyny (i istnieją skuteczne sposoby ukrywania tych informacji), jakie 

działania można podjąć przeciwko sieci 100 000 hostów? Drugą cechą niektórych ataków DDoS, które 

zwiększają ich złożoność, jest wykorzystanie pozornie legalnego ruchu. Zasoby są zużywane przez dużą 

liczbę legalnie wyglądających wiadomości; porównując komunikat o ataku z legalnym, często nie ma 

żadnych cech odróżniających. Ponieważ atak nadużywa legalnej działalności, niezwykle trudno jest 

odpowiedzieć na atak, nie zakłócając jednocześnie tej legalnej działalności. Weźmy konkretny przykład 

z prawdziwego świata. (Chociaż nie jest to idealna analogia do Internetowego DDoS, ma kilka ważnych 

cech, które mogą pomóc ci zrozumieć, dlaczego ataki DDoS są trudne do opanowania). Wyobraź sobie, 

że jesteś ważnym politykiem i że grupa ludzi, którzy sprzeciwiają się twoim poglądom, rekrutuje ich 

wszystkich przyjaciół i krewnych na całym świecie, aby wysłać ci nienawistne listy. Wkrótce dostaniesz 

tyle listów każdego dnia, że Twoja skrzynka pocztowa się przepełni, a niektóre listy zostaną upuszczone 

na ulicy i rozerwane. Jeśli twoi zwolennicy prześlą ci darowizny za pośrednictwem poczty, ich listy 

zostaną zgubione lub wepchane do skrzynki pocztowej pośród obfitych listów z nienawiści. Aby znaleźć 

te darowizny, musisz otworzyć i posortować wszystkie otrzymane wiadomości, marnując dużo czasu. 

Jeśli poczta, którą otrzymujesz codziennie, jest większa niż ta, którą możesz przetworzyć w ciągu 



jednego dnia, niektóre listy zostaną utracone lub zignorowane. Przypuszczalnie nienawistne  listy są 

znacznie liczniejsze niż te, które niosą darowizny, więc jeśli nie możesz szybko i pewnie stwierdzić, 

które koperty zawierają darowizny a które zawierają pocztę nienawiści, masz duże szanse na utratę 

większości darowizn. Twoi przeciwnicy właśnie przeprowadzili na ciebie rzeczywisty rozproszony atak 

typu odmowa usługi, pozbawiając Cię wsparcia, które może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej 

kampanii. 

Co możesz zrobić, aby się bronić? Cóż, możesz kupić większą skrzynkę pocztową, ale twoi przeciwnicy 

mogą po prostu zwiększyć liczbę wysyłanych listów lub zatrudnić więcej pomocników. Musisz nadal 

identyfikować darowizny w jeszcze większej puli listów. Mógłbyś zatrudnić więcej osób, aby przejrzały 

listy - kosztowne rozwiązanie, ponieważ musisz płacić im za zmniejszanie datków. Jeśli twoi przeciwnicy 

mogą rekrutować więcej pomocników za darmo, mogą zwiększyć koszty przetwarzania. Możesz także 

spróbować ułatwić przetwarzanie poczty, prosząc swoich fanów o używanie specjalnie kolorowych 

kopert. Twój personel przetwarzający może po prostu odrzucić wszystkie koperty, które nie mają 

określonego koloru, bez ich otwierania. Oczywiście, gdy tylko twoi przeciwnicy poznają tę taktykę, 

kupią te same kolorowe koperty, a ty wrócisz tam, gdzie zacząłeś. Możesz spróbować skontaktować 

się z urzędami pocztowymi w całym kraju, prosząc ich o pilnowanie ludzi wysyłających do Ciebie 

mnóstwo listów. Będzie to działać tylko wtedy, gdy twoi przeciwnicy nie są szeroko rozpowszechnieni 

i dlatego muszą codziennie wysyłać wiele listów z tej samej poczty. Ponadto zależy to od współpracy, 

której urzędy pocztowe mogą nie chcieć lub nie mogą zapewnić. Ich zadaniem jest dostarczanie listów, 

a nie monitorowanie lub filtrowanie listów, których ludzie nie chcą otrzymywać. Jeśli wielu z tych, 

którzy wysyłają pocztę z nienawiścią (i niektóre wysyłające datki) znajdują się w różnych krajach, twoje 

szanse na współpracę pocztową są jeszcze mniejsze. Możesz również spróbować użyć stempla 

pocztowego na listach, aby śledzić, skąd zostały wysłane, a następnie zwrócić szczególną uwagę na 

urzędy pocztowe, których używają twoi fani, lub na urzędy pocztowe, które obsługują podejrzane duże 

ilości poczty. Oznacza to, że będziesz musiał zachować listę wszystkich znaczków, które widziałeś, i 

sklasyfikować każdy list zgodnie z jegoj datą stempla pocztowego, aby wyszukać anomalne ilości poczty 

z określonym stemplem pocztowym. Jeśli twoi przeciwnicy są liczni i dobrze rozmieszczeni na całym 

świecie, ta taktyka się nie powiedzie. Ponadto znaczki pocztowe są dość niespecyficznymi 

lokalizatorami, więc prawdopodobnie stracisz część darowizn, odrzucając listy nienawiści, które 

przychodzą do ciebie z określonego stempla pocztowego. 

Jak stwierdzono wcześniej, analogia nie jest doskonała, ale istnieją ważne podobieństwa. W 

szczególności zaproponowano rozwiązania podobne do powyższych, a także wiele innych podejść 

specyficznych dla świata Internetu, aby radzić sobie z DDoS. Podobnie jak rozwiązania wymienione 

powyżej, które próbują rozwiązać problem pocztowy, rozwiązania internetowe DDoS często mają 

ograniczenia lub nie działają dobrze w świecie rzeczywistym. Zajmiemy się tymi podejściami, 

przedstawiając ich dobre i złe strony, i dostarczymy wskazówki do dalszych odniesień. Pomówimy 

również o sposobach zabezpieczenia i wzmocnienia sieci, aby nie można było jej łatwo przełączyć w 

tryb offline, kroków, które należy podjąć, gdy jesteś atakowany (lub nieświadomego źródła ataku), oraz 

tego, co organy ścigania mogą zrobić, aby pomóc Ci z problemem DDoS  



1.2. Dlaczego powinniśmy być ostrożni? 

Dlaczego ma znaczenie, że ktoś może zabrać serwer sieciowy lub router w trybie offline? Ma to 

znaczenie, ponieważ Internet staje się obecnie kluczowym zasobem, którego zakłócenie ma 

konsekwencje finansowe, a nawet poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa ludzi. Coraz więcej 

usług krytycznych korzysta z Internetu do codziennej pracy. Atak DDoS może nie tylko oznaczać utratę 

najnowszych wyników sportowych lub pogody. Może to oznaczać utratę oferty na przedmiot, który 

chcesz kupić lub stracić klientów na dzień lub dwa, gdy jesteś atakowany. Może to oznaczać, jak to 

miało miejsce w porcie w Houston w Teksasie, że serwer internetowy zapewniający informacje o 

pogodzie i harmonogramie jest niedostępny i żaden statek nie może zadokować . Ostatnio pojawił się 

niepokojący trend wymuszania - firmy internetowe są zagrożone przez DDoS, jeśli nie płacą za 

„ochronę”. Takie zagrożenie jest często poparte małą demonstracją, która zaprzecza usłudze 

biznesowej na kilka godzin. Jak prawdopodobne jest, że będziesz celem DDoS? W badaniu oceniono 

aktywność Internetu DDoS w 2001 r., Patrząc na małą próbkę ruchu obserwowalnego z jego sieci. 

Autorzy byli w stanie wykryć około 4000 ataków tygodniowo (przez okres trzech tygodni) przeciwko 

różnym celom, od dużych firm, takich jak Amazon i Hotmail, do małych dostawców usług 

internetowych (ISP) i połączeń telefonicznych. Zastosowana metoda nie była w stanie zauważyć 

wszystkich ataków, które miały miejsce w tym okresie, więc 4000 jest niedoszacowane. Ponadto, 

ponieważ aktywność DDoS wzrosła i ewoluowała od tego czasu, dzisiejsza liczba będzie 

prawdopodobnie znacznie większa. W raporcie FBI na temat cyberprzestępczości z 2004 r. Prawie 

jedna piąta respondentów, którzy ponieśli straty finansowe w wyniku ataku, doświadczyła ataku DoS. 

Łączne zgłoszone koszty ataków DoS wyniosły ponad 26 mln USD. Odmowa usługi była głównym 

źródłem strat finansowych spowodowanych cyberprzestępczością w 2004 r. Można bezpiecznie 

stwierdzić, że prawdopodobieństwo bycia celem DDoS nie jest bez znaczenia. Ale DDoS wpływa nie 

tylko na cel ruchu ataku. Dotyczy to również uprawnionych użytkowników usług celu. W styczniu 2001 

r. Atak DDoS na Microsoft uniemożliwił około 98% legalnym użytkownikom przedostanie się na 

jakikolwiek serwer Microsoft. W październiku 2002 r. Doszło do ataku na wszystkie 13 głównych 

serwerów DNS. Usługa DNS ma kluczowe znaczenie dla przeglądarek internetowych i wielu innych 

aplikacji, a te 13 serwerów zachowuje ważne dane dla całego Internetu. Ponieważ informacje DNS są 

mocno buforowane, a atak trwał tylko godzinę, nie nastąpiło duże zakłócenie aktywności Internetu. 

Jednak 9 z tych 13 serwerów zostało poważnie uszkodzonych. Gdyby atak trwał dłużej, 

prawdopodobnie Internet mógłby doznać poważnych zakłóceń. Wspomniany atak, który wyłączył port 

w Houston w Teksasie, został faktycznie skierowany do użytkownika pokoju rozmów w RPA, a 

komputery portu zostały niewłaściwie wykorzystane do ataku. DDoS dotyka nas wszystkich 

bezpośrednio lub pośrednio i stanowi zagrożenie, które należy traktować poważnie 



Zrozumienie odmowy usługi 

Atak typu „odmowa usługi” różni się celem, formą i skutkiem niż większość ataków uruchamianych w 

sieciach i komputerach. Większość napastników zajmujących się cyberprzestępczością próbuje 

włamać się do systemu, wyodrębnić jego sekrety lub oszukać go w celu dostarczenia usługi, z której 

nie wolno mu korzystać. Atakujący zwykle próbują wykraść numery kart kredytowych lub informacje 

zastrzeżone, przejąć kontrolę nad maszynami w celu zainstalowania oprogramowania lub zapisać 

dane, uszkodzić strony internetowe lub zmienić ważne treści na komputerach ofiar. Często 

atakowane maszyny są cenione przez atakujących jako zasoby, które mogą zostać przekształcone w 

dowolny cel, który obecnie uznają za ważny. 

 

W atakach DDoS włamanie na dużą liczbę komputerów i zdobycie nad nimi złośliwej kontroli to 

dopiero pierwszy krok. Atakujący przechodzi następnie do samego ataku DoS, który ma inny cel - 

uniemożliwienie ofiarom maszyn lub sieci oferowania usług swoim legalnym użytkownikom. Żadne 

dane nie zostaną skradzione, nic nie zostanie zmienione na komputerach ofiar i nie dojdzie do 

nieautoryzowanego dostępu. Ofiara po prostu przestaje oferować usługi normalnym klientom, 

ponieważ jest zajęta obsługą ruchu ataku. Podczas gdy nie ma nieautoryzowanego dostępu do ofiary 

powodzi DDoS, duża liczba innych hostów została wcześniej naruszona i kontrolowana przez 

atakującego, który używa ich jako broni ataku. W większości przypadków jest to nieuprawniony 

dostęp, zgodnie z prawną definicją tego terminu. 

 

Podczas gdy efekt odmowy usługi dla ofiary może wydawać się stosunkowo łagodny, zwłaszcza jeśli 

weźmie się pod uwagę, że zwykle trwa tylko tak długo, jak długo atak jest aktywny, dla wielu 

użytkowników sieci może to być katastrofalne. Korzystanie z usług internetowych stało się ważną 

częścią naszego codziennego życia. Internet jest coraz częściej wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej, a nawet do świadczenia niektórych usług krytycznych. Oto kilka 

przykładów szkodliwych skutków ataków DoS. 

 

* Witryny oferujące usługi użytkownikom poprzez zamówienia online zarabiają tylko wtedy, gdy 

użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych usług. Na przykład duża witryna sprzedaży książek nie 

może sprzedawać książek swoim klientom, jeśli nie mogą przeglądać stron internetowych witryny i 

zamawiać produktów przez Internet. Atak DoS na takie witryny oznacza poważną utratę dochodów, 

dopóki trwa atak. Długotrwałe lub częste ataki powodują również długotrwałe szkody w reputacji 

witryny - klienci, którzy nie byli w stanie uzyskać dostępu do żądanej usługi, prawdopodobnie wezmą 

udział w konkursie. Witryny, których reputacja została uszkodzona, mogą mieć problemy z 

pozyskaniem nowych klientów lub finansowaniem inwestorów w przyszłości. 

 

* Duże serwisy informacyjne i wyszukiwarki są opłacane przez sprzedawców w celu zaprezentowania 

swoich reklam opinii publicznej. Dochód zależy od liczby użytkowników, którzy przeglądają stronę 

internetową witryny. Atak DoS na taką stronę oznacza bezpośrednią utratę przychodów od 

marketerów i może mieć długotrwały wpływ na doprowadzenie klientów do łatwiej dostępnych 

witryn. Utrata popularności przekłada się na bezpośrednią utratę działalności reklamodawców. 

 



* Niektóre witryny oferują krytyczną bezpłatną usługę dla użytkowników Internetu. Na przykład 

Internetowy system nazw domen (DNS) udostępnia informacje niezbędne do przetłumaczenia 

czytelnych dla człowieka adresów internetowych (takich jak www.example.com) na adresy IP (takie 

jak 192.0.34.166). Wszystkie przeglądarki internetowe i wiele innych aplikacji zależy od DNS, aby móc 

pobierać informacje żądane przez użytkowników. Jeśli serwery DNS są poddawane atakowi DoS i nie 

mogą odpowiedzieć z powodu przeciążenia, wiele witryn może stać się nieosiągalnych, ponieważ ich 

adresów nie można rozwiązać, nawet jeśli te witryny są w trybie online i w pełni zdolne do obsługi 

ruchu. To sprawia, że DNS jest częścią infrastruktury krytycznej, a inne równie ważne elementy 

infrastruktury Internetu są również podatne na zagrożenia. 

 

* Wiele firm zaczęło polegać na Internecie w krytycznych codziennych czynnościach. Atak DoS może 

przerwać ważne spotkanie wideokonferencyjne lub duże zamówienie klienta. Może to uniemożliwić 

firmie wysłanie ważnego dokumentu w szybko zbliżającym się terminie lub zakłócenie jego oferty na 

duży kontrakt. 

 

* Internet jest coraz częściej wykorzystywany do ułatwienia zarządzania usługami publicznymi, takimi 

jak woda, energia elektryczna i ścieki, a także do dostarczania kluczowych informacji dla ważnych 

działań, takich jak pogoda i raporty o ruchu dla statków dokujących. Atak DoS, który zakłóca te 

krytyczne usługi, bezpośrednio wpłynie na osoby, których działania nie są związane z komputerami 

lub Internetem. Może nawet zagrażać życiu ludzkiemu. 

 

* Ogromna liczba osób codziennie korzysta z Internetu w celach rozrywkowych lub komunikowania 

się z przyjaciółmi i rodziną. Podczas gdy atak DoS, który zakłóca te działania, nie może spowodować 

żadnych poważnych obrażeń, jest to z pewnością nieprzyjemne doświadczenie, którego chcą uniknąć. 

Jeśli takie zakłócenia występują często, ludzie prawdopodobnie przestaną korzystać z Internetu w 

tych celach na rzecz bardziej niezawodnych technologii 



Ukryty Motyw  

Dlaczego napastnicy usiłują odmówić usługi? Ten akt, bardzo destrukcyjny z natury, nie zawsze jest 

celem samym w sobie. Jaki zatem może być ostateczny cel? 

Niektóre z wczesnych ataków DoS były w dużej mierze dowodami koncepcji lub prostymi psikusami 

granymi przez hakerów. Ostatecznym celem było udowodnienie, że można coś zrobić, np. Wyłączenie 

dużej, popularnej witryny sieci Web. Takie wielkie osiągnięcie przynosi uznanie napastnika w 

społeczności podziemnej. 

Często atakujący również walczą ze sobą o supremację poprzez odmowę usługi. Kanały czatu 

internetowego były i nadal są poszukiwanym źródłem przez atakujących. Służą do koordynowania 

wielu atakujących maszyn oraz do handlu kodem i nielegalnymi informacjami z innymi atakującymi. 

Użytkownik, który utworzył kanał, kontroluje dostęp do niego i nazywa się moderatorem, operatorem 

lub właścicielem. Łatwym sposobem przejęcia kanału (a wraz z nim wszystkich maszyn atakujących 

kontrolowanych przez ten kanał) i zdominowania całej komunikacji jest przeprowadzenie ataku DoS na 

aktualnego moderatora. Gdy komputer moderatora przechodzi w tryb offline, inny użytkownik może 

przejąć kanał. Oprócz supremacji napastnicy szukali także zemsty poprzez odmowę usługi. Haker, 

którego maszyny zostały zepchnięte w tryb offline przez DoS, „zwróciłby przysługę”, atakując sprawcę. 

Ludzie, którzy ośmielili się mówić publicznie o hakerach, również poczuli zemstę DoS. 

Innym częstym motywem ataków DoS jest samoocena polityczna. Wiadomo, że osoby lub grupy, które 

nie zgadzają się z poglądami lub działaniami określonej organizacji (internetowej witryny medialnej, 

korporacji lub rządu), przeprowadzają ataki DoS na komputery i sieci należące do tej organizacji. 

Jeśli celem ataku jest firma, wyobrażalnym motywem może być pragnienie konkurenta, aby zdobyć 

przewagę na rynku. Jak dotąd nie udowodniono, że ten atak ma ten motyw. Istnieje jednak poważny 

brak danych na temat sprawców i motywów ataków DoS. Ogromna większość ataków nie jest 

zgłaszana, nie mówiąc już o zbadaniu. Spośród tych, które przechodzą szczegółowe badania, tylko kilka 

zawiera wystarczające dowody, aby ustalić motyw. Jest więc całkiem możliwe, że niektóre firmy mogą 

uciekać się do takich nielegalnych sposobów wyprowadzenia konkurencji z rynku. 

Ostatnio pojawiły się liczne ataki w ramach prób wymuszenia [ZDn04]. Atakujący grożą firmie 

internetowej odmową usługi i żądana jest płatność za „ochronę”. Witryny, które odmawiają płatności, 

są „przekonywane” przez ataki na małą skalę. 



Poznaj atakujących 

Kto jest prawdopodobnym sprawcą ataków DDoS? Mamy dowody z badań, że tysiące ataków mają 

miejsce regularnie, jednak bardzo niewielu napastników zostało złapanych i oskarżonych. Wynika to 

częściowo z niezdolności ofiar do spełnienia minimalnych limitów obrażeń koniecznych do ścigania, lub 

z powodu tego, że ofiara nie czuje że to opłacalne lub obawia się negatywnego rozgłosu. Innym 

czynnikiem jest łatwość przeprowadzenia ataku DoS bez pozostawiania wielu śladów, po których 

śledczy mogą podążać. Nie można ocenić profilu sprawców z tak małej próby udowodnionych 

przestępstw. Mimo to, z powodu braku wyrafinowania w wielu atakach, można bezpiecznie założyć, że 

bardzo duży procent wydaje się być popełniany przez niedoświadczonych hakerów, tak zwanych script 

kiddies. Hakerzy pobierają z Internetu surowe narzędzia ataku i używają ich w niezmieniony sposób. 

Podczas gdy takie ataki mogą nadal poważnie sparaliżować ofiarę, czasami istnieją wystarczające ślady, 

aby śledczy mogli zrozumieć wiele o napastniku. Takie surowe ataki często generują łatwo 

rozpoznawalny wzorzec ruchu, który można kontrolować za pomocą prostych filtrów. 

Innym typem sprawcy DoS jest wyrafinowany haker, który wykorzystuje kilka środków, aby ukryć swoją 

tożsamość i stworzyć subtelne różnice we wzorcach ruchu, aby ominąć obronę. Podczas gdy te ataki 

są rzadsze niż proste, są szczególnie złośliwe i trudne do opanowania. Wyrafinowani hakerzy mogą 

działać z własnej woli (podczas ataku na zwierzchnictwo w swoim kręgu rówieśniczym lub zemsty) lub 

mogą zostać zatrudnieni przez ruch podziemny lub organizację przestępczą. 

Najniebezpieczniejszym potencjalnym napastnikiem jest podmiot państwowy, który dysponuje 

znacznymi zasobami i umiejętnościami do pisania własnych narzędzi, wykorzystując zaawansowane 

techniki dowodzenia i kontroli oraz wykorzystując zasoby wywiadowcze, które są trudne do zdobycia. 

Taki atakujący może stworzyć bardzo subtelne efekty, które trudno nawet zauważyć przy użyciu 

zwykłych metod lub narzędzi. Poza tym narzędzia do monitorowania mogą potencjalnie zawierać luki, 

które można wykorzystać do ukrycia obecności ataku. Do tej pory żadne ataki DDoS nie mogą być z 

pewnością przypisane takim podmiotom państwowym, ale są z natury lepsze w zakrywaniu swoich 

śladów. Jeśli takie ataki nie miały jeszcze miejsca, mogą się pojawić w przyszłości 



2.3. Za kulisami 

Jak działają ataki DoS? Jak wspomniano w części 1, istnieją dwa główne podejścia do odmowy usługi: 

wykorzystanie luki w zabezpieczeniach celu lub wysyłanie ogromnej liczby pozornie uzasadnionych 

wiadomości. Pierwszy rodzaj ataku jest zwykle nazywany atakiem podatności na atak, podczas gdy 

drugi to nazywany atakiem powodziowym. Ataki z wykorzystaniem luki w zabezpieczeniach polegają 

na wysyłaniu kilku specjalnie spreparowanych wiadomości do aplikacji docelowej, która zawiera 

usterkę. Ta luka jest zwykle błędem oprogramowania w implementacji lub błędem w domyślnej 

konfiguracji danej usługi. Złośliwe wiadomości atakującego stanowią nieoczekiwane dane wejściowe, 

których programista aplikacji nie przewidział. Komunikaty powodują, że aplikacja docelowa przechodzi 

w nieskończoną pętlę; do poważnego spowolnienia, awarii, zawieszenia lub ponownego uruchomienia 

komputera; lub zużywać ogromną ilość pamięci i odmawiać usługi legalnym użytkownikom. Ten proces 

nazywa się wykorzystaniem luki, a złośliwe wiadomości nazywają się exploitem. W niektórych 

przypadkach tego rodzaju luki można wykorzystać w systemie operacyjnym, wspólnym 

oprogramowaniu pośrednim lub w protokole sieciowym, a także w aplikacjach. Chociaż nie można 

wykryć wszystkich luk w zabezpieczeniach, znalezienie nowych exploitów może być również trudne. 

Oznacza to, że każda wykryta i łatana luka w zabezpieczeniach to duży zysk i pewny krok dla obrońców. 

Na przykład niektóre implementacje protokołu dostępu bezprzewodowego 802.11 mają lukę w 

zabezpieczeniach, która pozwala atakowi na selektywne odmawianie usługi jednemu serowi w sieci 

bezprzewodowej lub obiecującemu wszystkim. W efekcie atakujący może wysłać pakiet do 

bezprzewodowego punktu dostępu, który twierdzi, że pochodzi od innego użytkownika i który 

wskazuje, że użytkownik jest gotowy i zasadniczo chce się „rozłączyć” [BS03]. Bezprzewodowy punkt 

dostępowy nie rozpoznaje już komunikacji od docelowego użytkownika. Ten użytkownik może 

ponownie nawiązać komunikację z punktem dostępu, ale osoba atakująca może go ponownie zamknąć 

w ten sam sposób. 

Ataki powodziowe polegają na wysyłaniu ogromnej liczby wiadomości, których przetwarzanie zużywa 

niektóre kluczowe zasoby w celu. Na przykład złożone wiadomości mogą wymagać długiego 

przetwarzania, które zajmuje cykle procesora, duże wiadomości zajmują pasmo, a wiadomości 

inicjujące komunikację z nowymi klientami zajmują pamięć. Po tym, jak kluczowy zasób zostanie zajęty 

przez atak, uprawnieni użytkownicy nie mogą otrzymać usługi. Kluczową cechą ataków powodziowych 

jest to, że ich siła leży w objętości, a nie w treści. Ma to dwa główne implikacje: 

Atakujący mogą wysyłać różne pakiety. Ruch atakoania można upodobnić do ruchu zgodnego z 

prawem, co znacznie utrudnia obronę. 

Przepływ ruchu musi być tak duży, aby zużywał zasoby celu. Atakujący zwykle musi zaangażować więcej 

niż jedną maszynę, aby wysłać ruch atakujący. Ataki powodziowe są zatem często atakami DDoS. 

Najprostszą formą ataku DDoS jest po prostu wysłanie bardzo dużej liczby wiadomości, podzielonych 

na pakiety, do usługi na zaatakowanym komputerze. O ile coś pomiędzy atakującymi maszynami a 

ofiarą nie upuści pakietów żądań, ofiara wyda zasoby na próby ich odebrania i prawidłowej obsługi. 

Jeśli tych pakietów jest wystarczająca, wszystkie zasoby komputera zostaną wydane na próby obsługi 

pakietów, które nie mają wartości. Inną opcją DDoS jest atakowanie interfejsu sieciowego ofiary. Jeśli 

karta sieciowa w komputerze ofiary może obsłużyć tylko 10 Mb / s ruchu, osoba atakująca musi jedynie 

wygenerować 10 lub więcej Mb / s dowolnych dostarczanych pakietów IP i wysłać je do ofiary. 

Ponownie zakładając, że żaden inny byt nie upuści tych pakietów, zanim dotrą do interfejsu ofiary, z 

łatwością wyczerpią jej zasoby sieciowe, a także spowodują znaczne zatory na drodze do ofiary. Jeśli 

oprócz dużej liczby pakietów ataków istnieje kilka uzasadnionych pakietów, prawdopodobnie nie 

otrzymają usługi. Atakujący może również atakować sieć lokalną, która łączy ofiarę z Internetem. Jeśli 



osoba atakująca wie, że ofiara jest podłączona do segmentu sieci 1 Gb / s, może wysłać wystarczającą 

liczbę pakietów do ofiary lub innych węzłów w segmencie, aby ją przytłoczyć. Większość sieci staje się 

bezużyteczna, gdy oferowany im ruch zbliża się do ich pojemności znamionowej, tak więc niewielki lub 

żaden legalny ruch nie zostanie przekazany ofierze. W tej formie ataku DDoS wszystkie pozostałe węzły 

w segmencie sieci podobnie ucierpią. Ten przykład ilustruje ciekawą właściwość DDoS: Szkoda jest 

wyrządzana nie tylko ofierze, ale także jej uprawnionym użytkownikom (którzy nie mogą uzyskać 

usługi) i każdemu innemu, kto dzieli zasoby krytyczne. Na przykład osoba atakująca może atakować 

sieć, która ma tego samego usługodawcę internetowego co Ty. Jeśli natężenie ruchu związanego z 

atakiem jest wystarczająco duże, usługi mogą zostać również odrzucone. 

Wszystkie powyższe ataki opierają się na dużym natężeniu ruchu. Atakujący może czasami dokonać 

skutecznego ataku powodziowego przy znacznie mniejszych ilościach. Jeśli ofiara ma uruchomioną 

usługę, która wymaga więcej czasu na przetworzenie żądania zdalnego niż potrzeba na wygenerowanie 

tego żądania lub która wiąże ograniczone zasoby na serwerze, osoba atakująca może skorzystać z tej 

asymetrii. Nawet krótkie lub rzadkie wybuchy złośliwy ruch skutecznie wiąże krytyczny zasób. 

Typowym przykładem jest atak powodziowy TCP SYN, opisany szczegółowo w rozdziale 4. Atakujący 

zalewa ofiarę pakietami TCP SYN, które zwykle są używane do inicjowania nowej komunikacji. Ofiara 

rezerwuje część pamięci w buforze o ograniczonym rozmiarze dla każdego nowego żądania 

komunikacji, podczas gdy osoba atakująca może wysłać te żądania bez żadnych kosztów pamięci. Ta 

asymetria pomaga atakującemu zablokować nową komunikację podczas ataku, jednocześnie wysyłając 

bardzo niewiele pakietów TCP SYN. Ta dyskusja ilustruje fakt, że granica między podatnością na ataki 

a atakami powodziowymi jest cienka, a wiele ataków może równie dobrze należeć zarówno do 

kategorii podatności, jak i powodzi. 

2.3.1. Rekrutacja i kontrola maszyn atakujących 

Ataki DDoS wymagają zaangażowania wielu komputerów, które będą wysyłały ruch atakujący do 

ofiary. Te maszyny nie należą do atakującego. Zazwyczaj są to słabo zabezpieczone systemy na 

uniwersytetach, firmach i domach - nawet w instytucjach rządowych. Atakujący włamuje się na nie, 

przejmuje pełną kontrolę i wykorzystuje je do ataku. Dlatego atakujące maszyny są często nazywane 

zombie, demonami, niewolnikami lub agentami. W tej książce używamy terminu agenci. W jaki sposób 

atakujący przejmuje kontrolę nad maszynami należącymi do innych? Agenci to zwykle słabo 

zabezpieczone maszyny - nie mają najnowszych poprawek i aktualizacji oprogramowania, nie są 

chronione zaporą ogniową ani innymi urządzeniami zabezpieczającymi, a ich użytkownicy łatwo 

odgadną hasła. Atakujący wykorzystuje te dobrze znane dziury, aby się włamać. Nieoparte i stare 

oprogramowanie ma dobrze znane luki w już napisanych exploitach. Należą one do określonego 

rodzaju luk - po ich wykorzystaniu umożliwiają atakującemu nieograniczony dostęp do systemu, tak 

jakby miał konto administratora. Konta z łatwymi do odgadnięcia hasłami, takimi jak kombinacje nazw 

użytkowników lub słów ze słownika, umożliwiają kolejną łatwą drogę do urządzenia. Istnieje kilka 

narzędzi do odgadywania haseł, które szybko ujawnią, czy któreś z kont w systemie ma słabe hasła, na 

przykład Phatbot podejmie próbę połączenia się i zalogowania do hostów Windows przy użyciu 

kilkudziesięciu bardzo często wybranych haseł. Nawet jeśli te programy znajdą konta, które nie mają 

uprawnień administratora, dostęp ten może być nadal niewłaściwie wykorzystywany do ataku DDoS 

lub, wykorzystując inne luki, może podnieść uprawnienia do poziomu administratora. Słabe hasło to 

takie, które łatwo zgadnąć, przez odgadywacza lub zautomatyzowany program, który wypróbowuje 

wiele możliwych haseł, takich jak wszystkie bardzo krótkie hasła, wszystkie słowa ze słownika lub 

najczęściej używane imiona mężczyzn i kobiet. Gdy atakujący przejmie kontrolę nad hostem, instaluje 

agenta ataku DDoS i upewnia się, że wszystkie ślady włamania są dobrze ukryte, a kod działa nawet po 

ponownym uruchomieniu komputera. Ataki DDoS często obejmują setki lub tysiące agentów. Byłoby 



nudne i czasochłonne, gdyby atakujący musiał ręcznie włamać się do każdego z nich. Zamiast tego 

istnieją zautomatyzowane narzędzia, które wykrywają potencjalne maszyny agentów, włamują się na 

nie i instalują kod ataku na jedno polecenie atakującego, i zgłaszają jej sukces. Takie narzędzia można 

łatwo pobrać z Internetu lub nabyć z internetowych kanałów czatu. Oprócz rekrutacji kolekcji agentów 

zautomatyzowane narzędzia ułatwiają także kontrolę nad tą siecią, śledząc agentów i zapewniając 

łatwe sposoby wydawania poleceń wszystkim użytkownikom jednocześnie. Atakujący musi wydać 

tylko jedno polecenie i sprawić, aby wszyscy agenci rozpoczęli powódź dla danej ofiary. 

 

2.3.2. Ukrywanie 

Atakujący dalej ukrywa swoją tożsamość, rozmieszczając kilka warstw pośrednich między jej maszyną 

a agentami. Używa jednej lub kilku maszyn, które przekazują swoje polecenia agentom. Te maszyny 

nazywane są programami obsługi lub masterami. My  używamy terminu handlers. Rysunek  ilustruje 

architekturę modułu obsługi / agenta. 

 

Kolejna warstwa pośrednia polega na logowaniu się atakującego na kilku komputerach w sekwencji 

przed uzyskaniem dostępu do programów obsługi. Te maszyny pośrednie między maszyną atakującego 

a przewodnikami nazywane są odskoczniami i są zilustrowane na rysunku poniżej 



 

Zarówno przewodnicy, jak i kamienie przejściowe są wykorzystywane do utrudniania dochodzeń. Jeśli 

władze zlokalizują i zbadają maszynę agenta, cała jej komunikacja wskazywałaby na jednego z 

przewodników. Dalsze badanie przewodnika wskazywałoby na kamień przejściowy, a stamtąd na 

kolejny stopień kamień. Jeśli wybrane zostaną odskocznie z różnych krajów i kontynentów (i zazwyczaj 

tak jest), bardzo trudno jest podążać szlakiem z powrotem do maszyny atakującego i odsłonić jej 

tożsamość. Innym sposobem ukrywania ataku jest użycie fałszowania adresów IP. Każdy pakiet w 

Internecie zawiera pewne informacje sterujące poprzedzające dane - nagłówek IP. Jedno pole w 

nagłówku IP określa adres nadawcy - źródłowe pole IP. Informacje te są wypełniane przez maszynę, 

która wysyła pakiet (działanie podobne do umieszczania adresu zwrotnego na liście) i jest 

wykorzystywane przez miejsce docelowe lub routery na ścieżce do miejsca docelowego, aby wysłać 

odpowiedzi z powrotem do źródła . Atakujący często fałszują to pole, aby uzyskać bezkarność podczas 

ataków i utrudniać odkrywanie maszyn agentów. Fałszowanie adresów IP znacznie komplikuje również 

niektóre metody obrony przed atakami DDoS, które polegają na adresie źródłowym do rozróżnienia 

między legalnymi klientami a atakującymi. Dzięki fałszowaniu adresów IP osoba atakująca łatwo 

przyjmuje tożsamość legalnego klienta lub nawet kilku z nich. 

2.3.3. Niewłaściwe korzystanie z legalnych usług 

Fałszowanie adresów IP stwarza okazję do oszukiwania bezkompromisowych i w inny sposób 

całkowicie bezpiecznych maszyn do udziału w ataku DDoS. Atakujący wybiera publicznie dostępną 

usługę lub protokół, taki jak Domain Name System (DNS), WWW lub ping, i wysyła żądania usług do 

wielu takich serwerów, podając adres źródłowy ofiary. Następnie serwery odpowiadają ofierze, a zalew 

odpowiedzi powoduje odmowę usługi. Ten rodzaj ataku nazywa się atakiem odbicia, a serwery biorące 

w nim udział nazywają się odbiciami. Szczególnie interesujące dla atakującego są usługi, które mogą 

generować długie lub liczne odpowiedzi na kilka krótkich żądań. Nazywa się to wzmocnieniem i 

umożliwia atakującemu utworzenie efektu DoS za pomocą kilku małych pakietów. 



2.4. Efekty dystrybucji 

Odmowa usługi jest możliwa bez użycia technik rozproszonych, ale stanowi wyzwanie dla atakującego. 

Wyobraź sobie na przykład, że atak DoS oparty na czystym zalewaniu rozpoczyna się na pojedynczej 

maszynie z łączem 10 Mb / s i jest skierowany w stronę zaatakowanej maszyny, która ma łącze 100 Mb 

/ s. Próbując obezwładnić link ofiary, atakujący zalej własną sieć i odmówi usługi dla siebie. Aby 

skutecznie zakłócić komunikację ofiary, osoba atakująca musi zaatakować komputer agenta, który ma 

więcej zasobów sieciowych niż ofiara. Lokalizowanie i włamanie się na taką maszynę może okazać się 

trudne, szczególnie jeśli celem ataku jest dobrze zabezpieczona strona. 

Zastanów się jednak, co się stanie, jeśli ten sam atak zostanie przeprowadzony w sposób rozproszony, 

powiedzmy, przez sto maszyn. Każda maszyna wysyła teraz 1 Mbps w kierunku ofiary. Zakładając, że 

wszystkie setki maszyn mają łącza 10 Mb / s, żadne z nich nie generuje wystarczającego ruchu, aby 

spowodować poważne szkody dla własnej sieci lokalnej. Ale Internet zapewnia ofiarom cały ruch 

atakowy, przytłaczając jego łącze. W związku z tym odmawia się usługi ofiary, podczas gdy osoby 

atakujące są nadal w pełni operacyjne. 

Dystrybucja przynosi atakującemu szereg korzyści: 

Typowa maszyna serwerowa ma więcej zasobów obliczeniowych, pamięci i przepustowości niż typowa 

maszyna klienta. Osoba atakująca, która sprawuje kontrolę tylko nad jedną maszyną kliencką, miałaby 

zatem trudności z przejęciem zasobów serwera bez uprzedniego przejęcia zasobów własnych. 

Korzystając z technik rozproszonych, atakujący może zwielokrotnić zasoby po stronie atakującej, co 

pozwala mu odmówić usługi mocniejszym maszynom po stronie docelowej. Aby zatrzymać prosty atak 

DoS z jednego agenta, obrońca musi zidentyfikować tego agenta i podjąć działania, które 

uniemożliwiają mu wysłanie tak dużego ruchu. W wielu przypadkach atak z komputera można 

zatrzymać tylko wtedy, gdy administrator maszyny lub operator sieci podejmie działania. Jeśli jednak 

w ataku bierze udział 10, 100 lub 1000 agentów, powstrzymanie jednego z nich może przynieść ofierze 

niewielkie korzyści. Tylko poprzez zatrzymanie większości lub wszystkich z nich można złagodzić efekt 

DoS. Nakłonienie tysięcy ludzi do podjęcia działań w celu powstrzymania ataku z ich maszyny to 

ogromne wyzwanie. Alternatywnie obrońcy mogą próbować zlokalizować maszynę obsługi i agentów 

dowodzenia, aby zatrzymać zalewanie. Jest to również trudne zadanie, ponieważ osoba atakująca 

może mieć wiele programów obsługi lub korzystać z legalnej usługi (np. IRC) zamiast programu obsługi, 

a polecenia agenta mogą być szyfrowane lub chronione hasłem. Jeśli atakujący wybierze agentów 

szeroko rozpowszechnionych w Internecie, próby powstrzymania ataku są trudniejsze, ponieważ 

jedynym punktem, w którym cały ruch ataków łączy się, jest blisko ofiary. Ten punkt nazywa się 

punktem agregacji. Inne węzły w sieci mogą nie doświadczać żadnych oznak ataku i mogą mieć 

trudności z odróżnieniem ruchu związanego z atakiem od legalnego ruchu. Dlatego nie mogą pomóc w 

obronie przed atakiem. W ataku DoS wykonanym z jednego agenta ofiara może być w stanie 

wyzdrowieć, uzyskując więcej zasobów. Na przykład przytłoczony serwer sieciowy może być w stanie 

zrekrutować inne serwery lokalne, aby pomóc obsłużyć dodatkowe obciążenie. Niezależnie od tego, 

jak potężny może być pojedynczy agent, obrońca może zwiększyć pojemność, dopóki nie przekroczy 

zdolności atakującego do generowania obciążenia. Takie podejście jest mniej skuteczne w obronie 

przed atakami DDoS. Jeśli obrońca podwoi swoje zasoby, aby obsłużyć dwa razy więcej żądań, 

atakujący musi jedynie podwoić liczbę agentów - często łatwe zadanie. 

Kolejny aspekt sprawia, że zarówno ataki DoS, jak i DDoS są trudne w obsłudze: mechanizmy obronne, 

które działają dobrze przed wieloma innymi rodzajami ataków, niekoniecznie są skuteczne w 

przypadku odmowy usługi. Od lat zaleca się administratorom systemów instalowanie zapory ogniowej 

i aktualizowanie jej konfiguracji, zamykanie niepotrzebnych portów na wszystkich komputerach, 



aktualizowanie łatek systemów operacyjnych i innych ważnych programów oraz uruchamianie 

systemów wykrywania włamań w celu wykrycia dowolnego ataki, którym udało się przeniknąć 

zewnętrzne bastiony obrony. Niestety te środki bezpieczeństwa często nie pomogą w odmowie usługi. 

Atak może składać się z ruchu, który zapora sieciowa uznaje za akceptowalny, prawdopodobnie 

dlatego, że jest bardzo podobny do legalnego ruchu. Ponieważ atak DoS wymaga jedynie wyczerpania 

zasobów, może działać na każdym porcie, który pozostaje otwarty, w tym na portach, które muszą być 

otwarte, aby węzeł mógł wykonywać swoją normalną działalność. Atakujący mogą przeprowadzać 

ataki DoS na komputery, które nie mają luk (zgodnie ze standardową definicją tego terminu), więc łaty 

w usuwaniu luk mogą nie pomóc. Ponadto systemy wykrywania włamań mają ograniczoną wartość w 

radzeniu sobie z DoS, ponieważ w przeciwieństwie do włamań i kradzieży, ataki DoS rzadko się 

chowają. W końcu ich jedynym celem jest zakłócenie normalnej działalności, co zwykle zostanie 

zauważone. 



2.5 DDoS: szum medialny czy rzeczywistość? 

Problemy opisane w poprzedniej sekcji sprawiają, że ataki DDoS są przerażające. Jednak badacze 

bezpieczeństwa komputerów i sieci są świadomi wielu przerażających możliwości, które nigdy się nie 

zdarzają. Czy badacze bezpieczeństwa tylko alarmują opinię publiczną o roszczeniach związanych z 

DDoS? Niestety ataki DDoS nie są spekulacjami ani fikcją. Występują one codziennie, skierowane 

przeciwko szerokiej gamie witryn. Część 3 opisuje, w sposób chronologiczny, dużą liczbę 

reprezentatywnych ataków. Szczegóły tych ataków zostaną pozostawione w tym rozdziale, a niektóre 

szczegóły zostaną wymienione w tym rozdziale. Oprócz kilku dobrze znanych przypadków ataków 

DDoS, które były szeroko zgłaszane w prasie, istnieją badania naukowe dotyczące częstotliwości tych 

ataków, które pokazują rzeczywistość problemu  

2.5.1. Jak częste są ataki DDoS? 

Istnieją pewne formy cyberataków, które zyskują rozgłos, ponieważ generują kilka głośnych 

incydentów, nawet jeśli tego rodzaju ataki nie zdarzają się tak często. O ile te incydenty nie są 

szczególnie katastrofalne, ogólny wpływ ataków jest bardziej związany z reklamą niż z dużymi szkodami 

wyrządzonymi wielu firmom lub osobom fizycznym. Ataki DDoS nie pasują do tej kategorii. Wiele 

ostatnich badań wykazało, że ataki DDoS są niezwykle powszechne w dzisiejszych sieciach. Biorąc pod 

uwagę, że są one zwykle dość skuteczne, a sprawcy rzadko są łapani, istnieją powody, by sądzić, że w 

przyszłości staną się jeszcze bardziej popularne. Pomiar częstotliwości dowolnej formy ataku w 

Internecie jest trudny. Ofiary nie zawsze zdają sobie sprawę, że są atakowane. Nawet jeśli tak, często 

nie zgłaszają ataku żadnemu organowi. Wiele organizacji stosuje techniki ankietowe, aby uzyskać 

wgląd w rozpowszechnienie różnego rodzaju cyberataków i wielkość wyrządzanych przez nie szkód. 

Jednym z przykładów jest coroczny raport FBI na temat cyberprzestępczości, oparty na informacjach 

dostarczonych przez prawie 500 organizacji. W raporcie z 2004 r. Prawie jedna piąta respondentów, 

którzy ponieśli straty finansowe z powodu ataku, doświadczyła ataku DoS. Całkowite zgłoszone koszty 

ataków DoS na te firmy wyniosły ponad 26 milionów USD. Odmowa usługi była głównym źródłem strat 

finansowych z powodu cyberprzestępczości! Ankiety te są często krytykowane, ponieważ ich 

metodologia nieuchronnie podlega pewnym ograniczeniom, ale istnieją stosunkowo niewiele lepszych 

danych. Metody zastosowane w tych ankietach nie rozróżniają rozproszonych i nierozpoznanych 

ataków DoS, ponieważ technologia rozróżniania jest w powijakach. W międzyczasie naukowcy 

zastosowali szereg technik do oszacowania danych dotyczących częstotliwości ataków DDoS i ich 

innych cech. Na przykład Farnam Jahanian z University of Michigan był w stanie obserwować 

aktywność sieciową w MichNet ISP. Ten dostawca sieci oferuje usługi ISP rządowym i organizacjom 

non-profit w stanie Michigan, w tym większości instytucji edukacyjnych w tym stanie. Z biegiem czasu 

zespół Jahanian zgromadził dane sugerujące, że ataki DDoS są dość powszechne i coraz bardziej 

wyrafinowane. Pełne wyniki Jahanian nie zostały jeszcze opublikowane; jednak prezentację 

obejmującą niektóre z jego wyników można znaleźć na stronie  

http://www.arbor.net/downloads/nanogSlides4.pdf. 

Wielu badaczy badało różne środki techniczne, aby wydedukować informacje o rozpowszechnieniu i 

charakterze ataków DDoS w Internecie [DLD00]. Na przykład CAIDA (Cooperative Association for 

Internet Data Analysis) zastosowała technikę zwaną rozpraszaniem wstecznym. Pełne szczegóły tej 

techniki i wyniki CAIDA można znaleźć w załączniku C. Ich wyniki sugerują, że podczas 

trzytygodniowego okresu obserwacji w 2001 r. Dochodziło do około 4000 ataków DDoS tygodniowo 

na węzły internetowe. Z powodów opisanych w załączniku C liczby CAIDA są z pewnością 

niedoszacowane. Wyniki Jahanian mogą być interpretowane jako sugerujące, że liczba CAIDA 4000 

ataków na tydzień byłaby bardziej realistycznie ustalona na 12.000 ataków na tydzień, nawet pomijając 



niektóre klasy ataków DDoS. Ponadto inne dane sugerują, że ataki DDoS stały się bardziej powszechne 

od 2001 roku. Jeśli ataki DDoS są tak powszechne, dlaczego nie słyszymy o nich więcej? Dowody 

zebrane przez CAIDA i Jahanian sugerują, że większość ataków DDoS przeprowadzanych jest na dość 

małe cele (na przykład maszyny domowe) na krótki czas. Niektórzy spekulują, że wiele incydentów 

reprezentuje hakerów atakujących się nawzajem, chociaż istnieje zbyt mało dowodów, aby dojść do 

mocnych wniosków w tej sprawie. Krótki czas trwania może sprawić, że atak DDoS będzie wyglądał jak 

kolejna usterka sieci. Gdy użytkownik kliknie łącze i nie otrzyma żadnej odpowiedzi przez minutę lub 

dwie, jest bardziej prawdopodobne, że dojdzie do wniosku, że serwer jest zajęty lub że występują 

ogólne problemy z przeciążeniem sieci, a nie on (lub, bardziej prawdopodobne, serwer) cierpi na atak 

DDoS. Dlatego w wielu przypadkach ataki DDoS mogą przejść niezauważone. 

Jeśli wiele ataków DDoS nawet nie zostanie zauważonych, jak poważnie powinniśmy potraktować 

problem? Po pierwsze, istnieje znaczna i rosnąca liczba głośnych incydentów poważnych, uporczywych, 

potężnych ataków DDoS, których wyraźnym celem jest odmowa obsługi ważnych witryn. Po drugie, 

pamiętaj, że małe, krótkie ataki są zazwyczaj małe i krótkie, ponieważ to właśnie chciał atakujący, a nie 

to, co mógł zrobić. Sieć agentów DDoS może kontynuować atak przez wiele godzin, a może nawet w 

nieskończoność. Atakujący mogą łatwo zgromadzić ogromne armie agentów. Techniki te są już dobrze 

znane i mają udowodnioną skuteczność. Wszystko, co pozostaje, to wystarczający motyw, by mogły 

być szeroko wykorzystywane do destrukcyjnych celów. 

2.5.2. Wielkość ataków DDoS 

Innym potencjalnie mierzalnym wymiarem ataku DDoS jest jego rozmiar. Rozmiar ataku można 

zmierzyć w generowanym przez niego ruchu lub w liczbie witryn biorących udział w ataku. Można go 

również zmierzyć w czasie jego trwania, co jest cechą, do której odnosiły się niektóre badania DDoS.  

Wbudowane możliwości statystyczne narzędzia ataku Shaft [DLD00] pozwoliły naukowcom oszacować 

wielkość danego ataku pod koniec 1999 r. Przy prędkości 4,5 Mb / s pochodzącej z pojedynczego 

agenta DDoS w sieci około 100 agentów (patrz także Rysunek 4.11 w Rozdział 4). Także pomiary 

MultiRouter Traffic Grapher (MRTG) [Oet] z rzeczywistego ataku w maju 2001 r. Zebrane w pobliżu 

miejsca docelowego dostarczają niższych szacunków dla ruchu przychodzącego o wielkości około 25 

Mb / s (patrz Rysunek 4.13 w Rozdziale 4). Niższa wartość szacunkowa wynika z zapadającego się 

nieregularnie sprzętu pomiarowego pod dużym obciążeniem. 

Ataki DDoS, które w przeszłości usunęły duże łącza sieciowe, takie jak atak na Australian Uecomm, 

obejmowały wolumeny do 600 000 pps [Gra]. W atakach na serwery główne DNS w 2002 r. Każdy 

serwer otrzymał od 100 000 do 200 000 pps [Nar]. W niektórych przypadkach, takich jak atak Al-Dżazira 

w 2003 r., Napastnicy zwiększali głośność ataku, ponieważ obrońcy zwiększali zdolność do obsługi 

ruchu. To pokazuje, że atakujący mogą łatwo zwiększyć siłę ataku, gdy jest to konieczne, więc 

zmierzone wielkości ataku mają więcej wspólnego z tym, co według niego jest wymagane, niż z 

maksymalną ilością, jaką może wygenerować. W rzeczywistości wiele ataków mogło w szczególności 

wykorzystywać zestaw dyskretnych sieci ataków średniej wielkości, aby nie ujawnić wszystkich z nich 

jednocześnie. Nowsze osoby atakujące nauczyły się, że marnowanie wszystkich zasobów jest 

jednorazowe i zamiast tego wolno zwiększać atak, aby zmaksymalizować, jak długo można go utrzymać 

w obliczu wyczerpania agentów. 

Metoda rozpraszania wstecznego stosowana przez CAIDA może również oszacować liczbę ataków. 

(Ponownie, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak można to zrobić, patrz Załącznik C.) 

Biorąc pod uwagę pewne ograniczenia podejścia, które mogą prowadzić do niedoszacowania, połowa 

zaobserwowanych ataków spowodowała wolumeny o wartości 350 pps lub więcej. W zależności od 

możliwości celu, rodzaju pakietu i obrony celu, wolumin ten często wystarcza, aby odmówić usługi. 



Największe wydane przez CAIDA wolumeny to setki tysięcy pakietów na sekundę. Na przykład podczas 

ataków powodziowych TCP SYN na SCO w grudniu 2003 r. CAIDA oszacowała, że serwery SCO otrzymały 

aż 50 000 pps w jednym punkcie i poradziły sobie łącznie z ponad 700 milionami pakietów ataków w 

ciągu 32 godzin. Oszacowali, że ta szczytowa szybkość 50 000 pps daje „około 20 Mb / s ruchu 

internetowego w każdym kierunku, porównywalnie z połową przepustowości linii DS3 (około 45 MB / 

s.)” 

Pod względem liczby maszyn biorących udział w ataku statystyki są trudniejsze do zdobycia. Z 

dowodów zebranych przez University of Minnesota, który ucierpiał w wyniku jednego z pierwszych 

ataków DDoS w 1999 r., Można stwierdzić, że sieci ataków DDoS można skompilować z ponad 2200 

systemów przy użyciu tylko częściowo zautomatyzowanych metod rekrutacji agentów. Ta minimalna 

liczba jest znana, ponieważ w tym ataku nie wykorzystano fałszowania adresów IP. W atakach, w 

których używana jest pewna forma fałszowania adresów IP, samo zliczenie liczby adresów IP 

zaobserwowanych podczas konkretnego ataku DDoS spowoduje rażące zawyżenie liczby 

zaangażowanych węzłów. 

Innym podejściem jest wywnioskowanie liczby maszyn z obserwowanej objętości. Największy wskaźnik 

ataku zaobserwowany przez CAIDA oszacowano na 679,000 pps. Ile pakietów może wygenerować 

komputer na sekundę, zależy od kilku czynników, w tym jego szybkości procesora i łączności sieciowej. 

W przypadku maszyn z łączami 10 Mb / s do Internetu generowanie 20 000 pps jest prawdopodobnie 

zbliżone do ich maksymalnych możliwości. Jeśli więc założymy, że największy atak zaobserwowany 

przez CAIDA został przeprowadzony przez grupę takich maszyn, musiało być ich co najmniej 30 lub 40. 

W przypadku wspomnianego wyżej ataku na serwer DNS musiało być ich co najmniej 90. Wiele 

komputerów ma znacznie wolniejsze połączenia z Internetem, a jeśli te maszyny są używane jako 

agenci, do osiągnięcia tych prędkości potrzeba będzie znacznie więcej. Na przykład, jeśli wszyscy agenci 

wykorzystali łącza 56 Kb / s do połączenia z Internetem, największy zaobserwowany atak CAIDA 

obejmowałby co najmniej 5800 agentów. Rzeczywista liczba agentów użytych w tym ataku 

prawdopodobnie znajduje się między tymi figurkami. Odbite ataki, w których atakujący host wysyła 

sfałszowane pakiety ataku, które są odbijane od bardzo dużej liczby legalnych serwerów na całym 

świecie, znacznie wzmacniają atak. Jeden taki atak na futuresite.register.com obejmował bardzo małą 

liczbę atakujących hostów, ale nadal był w stanie wygenerować od 60 do 90 milionów bitów na 

sekundę zalewając ofiarę. 

Można się zastanawiać, skąd pochodzą agenci DDoS. Większość ekspertów uważa, że bardzo niewielu 

atakujących używa własnych maszyn do przeprowadzania ataków DDoS, ponieważ zwiększałoby to 

ryzyko ich złapania. Zamiast tego zdalnie atakują inne maszyny i używają ich do przeprowadzenia ataku. 

Gdyby skompromitowanie zdalnej maszyny było trudnym procesem wymagającym dużej ludzkiej 

inteligencji i uwagi, czynnik ten ograniczyłby powagę zagrożenia DDoS. Jednak doświadczenie 

pokazuje, że zautomatyzowane techniki są bardzo skuteczne w atakowaniu zdalnych witryn, które 

można następnie wykorzystać do przeprowadzenia ataków DDoS. 

Aby przedstawić, jak łatwo jest skompromitować dużą liczbę hostów, oto kilka liczb: 

Microsoft ogłosił, że ich narzędzie do czyszczenia MSBlast zostało pobrane i użyte do pomyślnego 

wyczyszczenia 9,5 miliona hostów od sierpnia 2003 r. Do kwietnia 2004 r., Średnio około 1 miliona 

zainfekowanych komputerów miesięcznie (patrz http://zdnet.com.com/2100-1105 -5201807.html? 

Tag = nl). 

 



Microsoft ogłosił w maju 2004 r., że wyczyścił 2 miliony zainfekowanych hostów Sasser. Ta sama 

historia wiadomości donosi, że Symantec zidentyfikował sieć botów obejmującą 400 000 hostów. 

Administrator sieci w Holandii zidentyfikował od 1 miliona do 2 milionów unikalnych adresów IP 

związanych z infekcjami Phatbot. Phatbot ma funkcje do zbierania hostów zainfekowanych MyDoom i 

Bagel, między innymi wektorami infekcji 

Prawdopodobnie najczęstszą metodą rekrutacji agentów jest uruchomienie zautomatyzowanego 

programu, który skanuje duży zakres adresów IP, próbując znaleźć maszyny podatne na znane metody 

kompromisów. Programy te, zwane zautomatyzowanymi zestawami narzędzi do infekcji lub auto-

rootery (po nazwie konta administratora systemu w systemach Unix, root, a także czasownik hakera 

oznaczający „kompromitowanie lub uzyskanie podwyższonych uprawnień na”), są na ogół dość 

skuteczne w znajdowaniu dużych liczba podatnych na ataki maszyn, szczególnie jeśli są one 

aktualizowane w celu uwzględnienia nowo wykrytych luk, które prawdopodobnie nie zostaną usunięte. 

Ostatecznym w automatyzacji jest robak internetowy - program, który szuka podatnych na ataki 

maszyn i infekuje je kopią swojego kodu. Robaki rozprzestrzeniają się niezwykle szybko. Niektóre 

robaki wykorzystały swoją armię zainfekowanych maszyn specjalnie do przeprowadzania ataków 

DDoS. Robak może nawet przenosić kod w celu przeprowadzenia ataku DDoS. Na przykład Code Red 

został zaprojektowany do przeprowadzania ataku DDoS ze wszystkich zaatakowanych węzłów na 

danym adresie IP. Według niektórych szacunków Code Red zainfekował ponad 250 000 maszyn. Code 

Red II zainfekował aż 500 000 komputerów. Szacunki dotyczące liczby maszyn zainfekowanych przez 

robaki W32 / Blaster i W32 / Sobig.F działają od dziesiątek tysięcy do kilkuset tysięcy, a niektóre raporty 

określają te liczby jako „małe”. Sasser zainfekował co najmniej 2 miliony hostów, sądząc po raporcie 

Microsoftu (http://www.securityfocus.com/news/8573). Dlatego realistyczne jest wyobrażanie sobie 

ataków DDoS pochodzących z setek tysięcy, a nawet milionów punktów w Internecie. 



2.6 Jak podatny jesteś na DDoS? 

Jeśli zaakceptujesz fakt, że ataki DDoS stanowią prawdziwe zagrożenie dla niektórych witryn 

internetowych, następne pytanie, które może przyjść na myśl, brzmi: jak wrażliwa jest moja strona? 

Prosta odpowiedź brzmi: jeśli Twoja witryna jest połączona z Internetem, jesteś potencjalnym celem 

ataku DDoS. Atak DDoS może być skierowany na dowolny adres IP, a jeśli atak jest wystarczająco silny, 

prawdopodobnie zakończy się sukcesem. Duże i małe firmy, dostawcy usług internetowych, 

organizacje rządowe, które polegają na tworzeniu sieci, a nawet osoby prywatne należą do osób, które 

mogą zostać uszkodzone w wyniku ataku DDoS. Im częściej korzystasz z Internetu w przedsiębiorstwie, 

tym większe szkody poniesiesz, jeśli atak DDoS spowoduje jego wyłączenie na dłuższy czas. 

Nawet jeśli twoja maszyna znajduje się za polem NAT, [4] zaporą ogniową lub inną formą ochrony, 

która zapobiega bezpośredniemu kierowaniu niepożądanego ruchu, nadal możesz być narażony na 

bardziej wyrafinowane ataki DDoS. Zaawansowany atakujący może odtworzyć lub sfałszować ruch, 

który powinien przejść do twojego węzła lub pośrednio narazić cię na odmowę usługi poprzez 

przeciążenie skrzynki NAT, zapory ogniowej, routera lub łącza siecio 

Pole translacji adresów sieciowych (NAT) to host podobny do zapory sieciowej, który działa jako brama 

do sieci. Wszystkie pakiety opuszczające sieć przechodzą przez pole NAT, a ich adresy źródłowe są 

zastępowane adresami tego pola. Odwrotna transformacja jest stosowana do adresów docelowych 

przychodzących pakietów - adres skrzynki NAT jest zastępowany odpowiednim adresem maszyny w 

sieci. Technika NAT pozwala sieci ukryć swoją wewnętrzną strukturę - jedynym adresem, jaki 

kiedykolwiek widzą użytkownicy zewnętrzni, jest adres NAT. 

Ponadto, jak już wcześniej omawialiśmy, staranne administrowanie systemem i siecią niekoniecznie 

uratuje cię przed atakiem. Chociaż niektóre poprawki zapobiegną atakom podatnym na atak, Twoja 

witryna będzie nadal podatna na duże ataki powodziowe. 

Duże udostępnianie, w postaci dużej pojemności serwera i sieci, może chronić Cię przed wieloma 

zalewającymi atakami DDoS, ale nie może zagwarantować odporności. Dowolną realistyczną 

pojemność, którą zapewnisz, możesz pokonać, jeśli atakujący zrekrutuje wystarczającą liczbę maszyn, 

aby naciskać na ciebie swoim atakiem. Zastanów się, jak bardzo będziesz musiał się przygotować, aby 

wytrzymać atak DDoS przez ponad milionową sieć Phatbot zgłoszoną wcześniej. 

Niemniej jednak są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć podatność na ataki DDoS i uczynić cię 

mniej atrakcyjnym celem. Intensywne udostępnianie pomaga, ponieważ wyklucza przypadkowe ataki 

hakerów, którzy dysponują tylko jednym lub dwoma tuzinami agentów. Zamykanie luk pomaga 

również, ponieważ odpiera ataki z wykorzystaniem luk. Jeśli utrzymywanie niskiego profilu w sieci jest 

opcją dla Twojej organizacji, wymaga to od atakującego znalezienia niejasnych informacji, zanim będzie 

mógł rozpocząć atak. Istnieją praktyczne kroki w celu wzmocnienia sieci, a także skuteczne reakcje na 

ataki, które łagodzą efekt DoS. Omówimy je bardziej szczegółowo w rozdziale 6. Rozdział 7 dotyczy 

podejść badawczych, które mogą prowadzić do nowych narzędzi obrony przed DDoS w przyszłości. 

Wiele komercyjnych produktów skutecznie obroniło się przed wieloma formami ataku DDoS. Ogólnie 

rzecz biorąc, dowody sugerują, że praktycznie wszystkie ataki DDoS nie są tak złe, jak sugerują 

katastrofalne myślenie w najgorszym przypadku. Nawet niektóre głośne ataki na główne strony 

internetowe nie były tak trudne do opanowania, gdy obrońcy byli świadomi charakteru ataku i mieli 

trochę czasu, aby na nie odpowiedzieć. Jeśli zależysz od ciągłej dostępności zasobów internetowych, 

prawie na pewno jesteś zagrożony atakami DDoS; ale przy odrobinie wiedzy, z rozwagą i czujności 

możesz zapobiec atakom DDoS na twoją stronę. 

 



Nawet jeśli nie jesteś szczególnie przerażony perspektywą bycia ofiarą DDoS, kolejny element ataków 

DDoS może powodować problemy. Aby wykonać silny atak DDoS, atakujący zwykle atakuje dużą liczbę 

komputerów. Jeśli twoja maszyna jest wśród nich, w najlepszym razie niechętnie dzielisz się swoimi 

zasobami z przestępcą, który zdecydowanie nie ma na myśli twoich najlepszych interesów. W 

najgorszym wypadku możesz ponosić częściową odpowiedzialność za niektóre szkody wyrządzone 

przez jego atak lub twoje ważne dane mogą zostać skradzione lub uszkodzone przez atakującego, który 

przejął twoją maszynę. Wartość, jaką atakujący uzyskują poprzez przeprowadzanie ataków DDoS na 

innych, sprawiła, że przestępcy są bardziej zmotywowani do narażania coraz większej armii maszyn 

agentów, co oznacza, że Twoje maszyny mogą zostać przejęte przez podmiot zewnętrzny. 



3.1 Motywacja 

Natura ludzka polega na tym, że kiedy grupy ludzi się spotykają, dochodzi do sporu i konfliktu. Ten 

konflikt może przybierać różne formy: wpatrywać się w kogoś, kto tłoczy cię w kolejce, aby się wycofał, 

odcinając kogoś w ruchu, używając ulubionego narodowego gestu ręki, który pokazuje najwyższą 

możliwą pogardę dla niego. Lub jeszcze gorsze działania: przecinanie czyichś opon, wlewanie cukru do 

zbiornika z benzyną, aby spowodować awarię samochodu, lub wrzucanie pakietu pieniędzy na 

publiczny plac lub ulicę, powodując zamieszki i utrudniając przejście. Tak się składa, że w tych ostatnich 

przykładach wszystkie są przykładami DoS, odmowy transportu w fizycznym świecie. Ponieważ 

Internet zyskał popularność jako wirtualne miejsce spotkań, stał się także miejscem konfliktu. Grupy 

dyskusyjne Usenet, które gromadzą ludzi o podobnych zainteresowaniach, rozpadają się w wypełnioną 

płomieniem serię tyrady po tyradzie wśród kłócących się członków. Albo ktoś, kto czuje się 

skrzywdzony, „trolluje” - wygłasza zapalne wypowiedzi, woła kogoś po imieniu, zadaje rażąco nie na 

temat pytania - wszystko, co celowo wywołuje wojny płomieni i degraduje rozmowę na grupie 

dyskusyjnej lub liście e-mail. Ktoś, kto trolluje, może spowodować dziesiątki, a nawet setki 

bezużytecznych wiadomości e-mail z napisem „Przestań!”, „Jesteś tylko idiotą i powinieneś opuścić tę 

grupę”, „Czy ktoś nie może zakazać tego palantowi w naszej grupie dyskusyjnej? ”itp. W niektórych 

przypadkach robi się tak źle, że ludzie rezygnują z subskrypcji i opuszczają grupę na stałe. Degradacja 

dyskursu jest kolejną formą DoS - pewnego rodzaju interferencją, która uniemożliwia użytkownikowi 

komputera zrobienie czegoś, co w innym przypadku byłby w stanie zrobić, gdyby nie było interferencji, 

ale takiego, którego często nie można utrzymać zbyt długo. 

Artykuły takie jak „Bad Baders of Cyberspace” Sulera i Phillipsa oraz badanie zatytułowane 

„Doświadczenie złego zachowania w internetowych przestrzeniach społecznościowych: ankieta wśród 

użytkowników online” Davisa [JPD] pokazują, że ludzie mogą czasem zachowywać się dość inaczej, 

często w bardzo aspołeczny sposób, podczas interakcji w Internecie, w przeciwieństwie do interakcji z 

ludźmi twarzą w twarz. Mogą źle interpretować rzeczy, ponieważ brakuje im niewerbalnych 

wskazówek lub ponieważ brakuje im szczegółów lub kontekstu. Mogą szybciej się złościć niż rozmawiać 

z kimś twarzą w twarz, a ponieważ nie widzą osoby, z którą rozmawiają, mogą zareagować silniej. 

Anonimowość może dać im poczucie niewidzialności i mogą uznać ikony reprezentujące innych 

użytkowników za nierealne i oddzielone od innej osoby. 

Ten punkt jest ważny. Niektóre osoby uważają pokoje czatu online za prawdziwe pokoje i mogą 

stworzyć w ich pamięci obraz, który nadaje tożsamości innym uczestnikom. Inni ludzie w tym samym 

pokoju czatu zobaczą tylko słowa na ekranie, a oni sami poczują się niewidoczni i niepokonani, 

ponieważ siedzą w zaciszu własnego pokoju i mogą wyłączyć komputer, kiedy tylko chcą. Drugi świat (i 

wszyscy w nim) przestaje istnieć, tak jak świat telewizyjny znika po wyłączeniu zestawu. W 

przeciwieństwie do świata fizycznego, w którym dwie osoby mające konflikt często stoją od stóp do 

głów, w Internecie konflikt odbywa się za pośrednictwem sieci pośredniej, która jest faktycznie czarną 

skrzynką dla zaangażowanych stron. Przed każdą osobą znajduje się tylko klawiatura i monitor, a także 

odpowiednie ramy moralne i etyczne, które poprowadzą ich przez to, jak postępują. Odłączenie i brak 

fizycznej bliskości zachęca ludzi do udziału w nielegalnych działaniach w Internecie, takich jak 

hakowanie, odmowa usługi lub zbieranie materiałów chronionych prawem autorskim. Nie czują, że w 

rzeczywistości wyrządzają jakąkolwiek poważną szkodę. 

Typowi użytkownicy końcowi nie dbają o istotę komunikacji sieciowej w Internecie. Zamiast tego są 

jedynie zainteresowani korzyściami, jakie zapewnia im Internet, takimi jak handel elektroniczny lub 

bankowość internetowa. Jednak ci, którzy mają tę szczegółową wiedzę na temat specyfiki sieci i mogą 

nadużywać jej w celu wykluczenia i skutecznego odmowy świadczenia usług innym, czują się silnie 

wzmocnieni. W tym momencie na scenę wkraczają programy DoS. 



 

Przez lata ataki DoS w Internecie były głównie kojarzone z mechanizmami komunikacji, takimi jak grupy 

dyskusyjne, pokoje rozmów, gry online itp. Są to asynchroniczne mechanizmy komunikacji, co oznacza, 

że nie ma bezpośredniego i natychmiastowego potwierdzenia odbioru ani prawdziwych dialog 

czasowy. Wiadomość e-mail jest dostarczana, gdy jest dostarczana, a wiadomości mogą nie działać w 

porządku i mieszać się z resztą. Asynchroniczne mechanizmy komunikacyjne w Internecie, takie jak 

grupy dyskusyjne Usenet lub listy e-mail, mogą być atakowane przez trollowanie lub zalewanie 

fałszywymi wiadomościami, ale te mechanizmy ataku nie mają bezpośredniego efektu i dość łatwo 

można sobie z nimi poradzić poprzez filtrowanie. Ponieważ te mechanizmy komunikacji są 

asynchroniczne, występuje opóźnienie, dlatego atakujący nie otrzymuje natychmiastowej satysfakcji. 

Z drugiej strony ataki DoS, które powodują awarie serwerów lub zapełniają sieci bezużytecznym 

ruchem, zapewniają natychmiastową satysfakcję. Wpływają bezpośrednio na system i, jeśli zostaną 

połączone bezpośrednio z zagrożeniem, zwiększają siłę i satysfakcję atakującego. Najlepiej działają na 

synchronicznych środkach komunikacji, takich jak czat w czasie rzeczywistym lub aktywność 

internetowa, która obejmuje ciągłą serię interakcji między przeglądarką a serwerem sieciowym. 

Na przykład, jeśli Jane chce skrzywdzić NotARealSiteForPuppies.com, aby ich naprawdę przestraszyć, 

może najpierw wysłać im groźny e-mail z informacją: „Ludzie, jesteście szumowinami! Ja też szukam 

twojego małego psa! Czeka, aż otrzyma odpowiedź z informacją, że jest to zgłaszane dostawcy usług 

internetowych konta, które wysłało wiadomość (najprawdopodobniej skradzione konto), a następnie 

natychmiast rozpoczyna obiecany atak. Następnie sprawdza, czy strona internetowa się wyświetla, i 

widzi, że przeglądarka zgłasza: „Przekroczono limit czasu połączenia z serwerem”. Misja zakończona! 

Mechanizmy synchronicznej komunikacji, takie jak gry online i Internet Relay Chat, w przeciwieństwie 

do grup dyskusyjnych i list dyskusyjnych Usenet, są częściej narażane na ataki DoS z powodu tego 

bezpośredniego efektu. Nie tylko możesz bezpośrednio wpłynąć na poszczególnych użytkowników, 

powodując ich strącenie z kanałów IRC, ale także możesz zakłócić całą sieć IRC. Ważne jest, aby 

zrozumieć te ataki (nawet jeśli nie używasz ani nie masz nic wspólnego z IRC), ponieważ narzędzia i 

techniki są tak samo skuteczne wobec serwera sieci Web lub zewnętrznego systemu nazw domen 

(DNS) lub serwerów pocztowych korporacji . 

Wczesne ataki na sieć IRC znane były kilku ekspertom ds. Bezpieczeństwa, takim jak współautor Sven 

Dietrich, na początku lat 90. Ataki DoS, które w jednym przypadku przybrały formę powodzi TCP RST, 

spowodowały, że serwery IRC „podzieliły się” (tj. straciły kontrolę nad tym, kto jest właścicielem 

kanału). Zdalny użytkownik, pozostający jako jedyny na tym kanale, „posiadałby” jeden lub więcej 

kanałów czatu, ponieważ prawowity właściciel został oddzielony od sieci lokalnej. Gdy sieci przyłączą 

się ponownie, prawowici i nielegalni właściciele będą mieli do czynienia z awanturą, co może prowadzić 

do dalszej zemsty. Ataki na większą skalę zastosowano również w celu usunięcia niepożądanych 

użytkowników z kanałów czatu, jako skutecznej metody ich silnego wyrzucenia. Problemy te znane były 

wówczas niektórym operatorom IRC z Boston University. 

Przez lata IRC była jednym z głównych czynników motywujących do rozwoju i używania narzędzi DoS i 

DDoS, a także głównym celem. Ten związek między atakami IRC i DDoS ma pewne podobieństwa do 

rozwoju kryzysu związanego z HIV / AIDS w latach 80. [1] Kiedy po raz pierwszy odkryto HIV / AIDS, 

wielu uważało to za problem tylko dla gejów, Haitańczyków lub osób używających narkotyków 

dożylnie. Dopóki nie należałeś do tej grupy, dlaczego miałbyś się martwić HIV / AIDS? Badania nad 

terapiami i lekarstwami nie rozpoczęły się wystarczająco wcześnie, w wyniku czego HIV / AIDS 

rozprzestrzeniły się na cały świat, do tego stopnia, że dziś największy na świecie kraj, Chiny, ma 

przypadki na wszystkich poziomach społeczeństwa w całym kraju. 



 

Z pewnością nie próbujemy powiedzieć, że DDoS spowodował nawet ułamek szkody, jaką ma HIV / 

AIDS. To jest absurdalne. Powszechny jest brak rozpoznania problemu przez ogólną populację i media, 

brak reakcji niektórych, ponieważ uważano, że jest to „problem kogoś innego” oraz powolny wzrost do 

tego stopnia, że problem staje się dobrze zakorzeniony i rozpowszechniony. To Machiavelli powiedział: 

„Kiedy kłopoty są wyczuwane z dużym wyprzedzeniem, można je łatwo naprawić; jeśli poczekasz, aż 

pojawi się jakikolwiek lek, będzie za późno, ponieważ choroba stanie się nieuleczalna ... Zaburzenia 

polityczne mogą być szybko uzdrowieni, jeśli zostaną zauważeni z dużym wyprzedzeniem (a tylko 

ostrożny władca ma taką dalekowzroczność); kiedy z braku diagnozy pozwala się im rosnąć w taki 

sposób, aby każdy mógł je rozpoznać, środki zaradcze są za późno ”. 

Podobnie DoS i DDoS były pierwotnie postrzegane jako problem związany z IRC, dotykający tylko 

serwerów IRC i użytkowników IRC. Niektóre witryny nawet zbanowały serwery IRC na swoich 

kampusach lub przeniosły serwery IRC poza główną sieć do „strefy wolnej pożaru” DMZ (strefa 

zdemilitaryzowana), która nie miałaby wpływu na główną sieć, wszystko z przekonaniem, że to 

„rozwiąże” problem DoS. (W rzeczywistości po prostu go odepchnął, pozwalając mu dalej się rozwijać 

i wyprzedzać możliwości obrony.) Ten sam problem związany z DDoS - duża powódź pakietów - w 2003 

r. Zaczął pojawiać się w wyniku robaków, które niszczą wiele największe sieci na świecie, które miały 

prawie pięć lat na zrozumienie problemu i przygotowanie się do niego, ale nie zdecydowały się. 

W tym samym czasie same narzędzia ataków zyskały na sile, zdolnościach, zdolności do 

rozprzestrzeniania się i wyrafinowania do tego stopnia, że są dziś wykorzystywane w wyrafinowanych 

atakach z motywacją finansową przez zorganizowane gangi przestępcze. 

Jak to się stało? 

Poszukiwanie odpowiedzi zaczynamy od analizy założeń i zasad, na których zbudowano Internet. 



3.2. Zasady projektowania Internetu 

Poprzednik dzisiejszego Internetu, o nazwie ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), 

narodził się pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy komputery nie były obecne w każdym domu i biurze. 

Istniały raczej na uniwersytetach i instytucjach badawczych i były wykorzystywane przez doświadczony 

i kompetentny personel do obliczeń naukowych. Bezpieczeństwo komputera postrzegano jako czysto 

hostowe, a nie sieciowe, ponieważ większość hostów nie była jeszcze podłączona do sieci. Gdy 

obliczenia te stały się bardziej zaawansowane, a komputery zaczęły zyskiwać znaczącą obecność w 

działaniach badawczych, ludzie zdali sobie sprawę, że wzajemne połączenie sieci badawczych i 

umożliwienie im rozmowy we wspólnym języku przyspieszy postęp naukowy. Jak się okazało, Internet 

rozwinął się bardziej niż dziedzina nauki - przekształcił i zrewolucjonizował wszystkie aspekty życia 

ludzkiego i po drodze wprowadził kilka nowych problemów. 

3.2.1. Sieci z komutacją pakietów 

Kluczową ideą w projektowaniu Internetu była idea sieci z komutacją pakietów. Narodziny Internetu 

nastąpiły w środku zimnej wojny, kiedy nad światem wisiało zagrożenie globalną wojną. Komunikacja 

sieciowa była już kluczowa dla wielu krytycznych operacji w obronie narodowej i odbywała się na 

dedykowanych liniach poprzez sieć z komutacją łączy. To była droga i wrażliwa konstrukcja. Agencje 

rządowe musiały płacić za konfigurację infrastruktury sieci wszędzie tam, gdzie miały krytyczne węzły, 

a następnie ustawiały kanały komunikacji dla każdej pary węzłów, które chciały ze sobą rozmawiać. 

Podczas tej komunikacji ustalono trasę od nadawcy do odbiorcy. Sieć pośrednia zarezerwowała zasoby 

do komunikacji, które nie mogły być współużytkowane przez informacje z innych par źródło-miejsce 

docelowe. Te zasoby można było uwolnić dopiero po zakończeniu komunikacji. Tak więc, jeśli nadawca 

i odbiorca rozmawiali rzadko, ale w seriach o dużej objętości, związaliby znaczną ilość zasobów, które 

przez większość czasu leżałyby niewykorzystane. Większym problemem była podatność komunikacji 

na awarie węzłów pośrednich. Dedykowana linia komunikacyjna była równie niezawodna jak 

najsłabszy z zawartych w niej węzłów pośrednich. Awaria pojedynczego węzła lub łącza doprowadziła 

do zerwania całej linii komunikacyjnej. Jeśli dostępna była inna linia, nowy kanał między nadawcą a 

odbiorcą musiał zostać ustawiony od samego początku. Węzły w sieciach z komutacją obwodów miały 

tylko kilka dostępnych linii, które były wysokiej jakości dzierżawionymi liniami przeznaczonymi do 

łączności punkt-punkt między komputerami. Były one nie tylko bardzo drogie, ale sprawiły, że 

topologia sieci była wyjątkowo podatna na awarie węzła fizycznego i łącza, w związku z czym nie mogła 

zapewnić niezawodnej komunikacji w przypadku ukierunkowanego ataku fizycznego. Raport [Bar64] 

nie tylko szczegółowo to omówił, ale także przedstawił wyniki symulacji, które pokazały, że dodanie 

większej liczby węzłów i łączy do sieci z komutacją łączy jedynie nieznacznie poprawia sytuację. Sieć z 

komutacją pakietów pojawiła się jako nowy paradygmat projektowania sieci. Sieć ta składa się z wielu 

tanich, niewiarygodnych węzłów i łączy, które łączą nadawców i odbiorców. Niski koszt zasobów 

sieciowych ułatwia budowę znacznie większej i ściślej połączonej sieci niż w obudowie z komutacją 

obwodów, zapewniając redundancję ścieżek. Niezawodność komunikacji przez niewiarygodną sieć jest 

osiągana dzięki redundancji łączy i węzłów oraz niezawodnym protokołom transportowym. Zamiast 

dedykowanych kanałów między nadawcą a odbiorcą, zasoby sieciowe są współużytkowane przez wiele 

par komunikacyjnych. Nadawcy i odbiorcy komunikują się za pośrednictwem pakietów, przy czym 

każdy pakiet zawiera adres początkowy i docelowy oraz niektóre informacje kontrolne w nagłówku. 

Węzły pośrednie ustawiają w kolejce i przeplatają pakiety z wielu komunikatów i wysyłają je tak szybko, 

jak to możliwe, na najlepszej dostępnej ścieżce do miejsca docelowego. Jeśli bieżąca ścieżka stanie się 

niedostępna z powodu awarii węzła lub łącza, węzły pośrednie szybko wykrywają nową trasę i kolejne 

pakiety są wysyłane na tę nową trasę. Aby efektywniej korzystać z zasobów komunikacyjnych, łącza 

mogą mieć zmienne szybkości transmisji danych. Aby zrekompensować sporadyczne rozbieżności w 



szybkościach połączeń przychodzących i wychodzących, a także w celu dostosowania się do 

gwałtownych ruchów, węzły pośrednie stosują przełączanie „zapisz i przekaż” - przechowują pakiety w 

buforze, dopóki łącze prowadzące do miejsca docelowego nie stanie się dostępne. Eksperymenty 

wykazały, że przełączanie „zapisz i przekaż” może osiągnąć znaczącą przewagę przy bardzo małej ilości 

miejsca w węzłach pośrednich. Paradygmat sieci z komutacją pakietów zrewolucjonizował 

komunikację. Wszystkie jego zasady projektowania znacznie poprawiły szybkość i niezawodność 

transmisji oraz zmniejszyły koszty komunikacji, co prowadzi do Internetu, który znamy dziś jako tani, 

szybki i wyjątkowo niezawodny. Stworzyli jednak również podatny grunt dla niewłaściwego 

wykorzystania przez złośliwych uczestników. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom projektowania sieci z 

komutacją pakietów. Nie ma dedykowanych zasobów między nadawcą a odbiorcą. Pomysł ten pozwolił 

na zwiększenie przepustowości sieci przez multipleksowanie pakietów z wielu różnych komunikacji. 

Zamiast zapewnienia dedykowanego kanału o maksymalnej przepustowości dla każdej komunikacji, 

łącza z komutacją pakietów mogą obsługiwać wiele komunikacji, wykorzystując fakt, że szczyty nie 

występują we wszystkich z nich jednocześnie. Minusem tego projektu jest brak gwarancji zasobów, i 

właśnie dlatego agresywny ruch atakowy DDoS może przejąć zasoby od legalnych użytkowników. 

Przeprowadzono wiele badań w zakresie sprawiedliwego udostępniania zasobów i rezerwacji zasobów 

w węzłach pośrednich, aby zaoferować gwarancje usług dla legalnego ruchu w obecności szkodliwych 

użytkowników. Chociaż rezerwacja zasobów i sprawiedliwe udostępnianie zapewniają zrównoważone 

użytkowanie wśród legalnych użytkowników, nie rozwiązują problemu DDoS. Protokoły rezerwacji 

zasobów są rzadko wdrażane, a zatem nie mogą mieć dużego wpływu na ruch DDoS. Podejścia oparte 

na współdzieleniu zasobów przydzielają każdemu użytkownikowi sprawiedliwy udział w zasobach (np. 

Przepustowość, czas pracy procesora, miejsce na dysku). W kontekście Internetu problem ustalenia 

tożsamości użytkownika jest eskalowany z powodu fałszowania adresów IP. Atakujący może w ten 

sposób sfałszować dowolną liczbę tożsamości i zmonopolizować zasoby, pomimo mechanizmu 

sprawiedliwego podziału. Nawet jeśli problemy te zostaną rozwiązane, osoba atakująca może 

skutecznie spowolnić obsługę legalnych użytkowników do niedopuszczalnego poziomu, narażając 

wystarczającą liczbę komputerów i wykorzystując ich „sprawiedliwą część” zasobów. Pakiety mogą 

podróżować na dowolnej trasie między nadawcą a odbiorcą. Projektowanie sieci z komutacją pakietów 

ułatwia opracowywanie dynamicznych algorytmów routingu, które szybko wykrywają alternatywną 

trasę, jeśli podstawowa zawiedzie. To znacznie zwiększa niezawodność komunikacji, ponieważ pakiety 

w locie mogą podążać inną drogą do odbiornika niż ta, która była ważna w momencie ich wysłania. 

Proces zmiany i wyboru trasy są wykonywane przez węzły pośrednie bezpośrednio dotknięte awarią 

trasy i są przezroczyste dla innych uczestników, w tym nadawcy i odbiorcy. Ułatwia to szybkie 

przekazywanie pakietów i narzut związany z niskim poziomem routingu, ale ma efekt uboczny że żaden 

pojedynczy węzeł sieci nie zna pełnej trasy między źródłem pakietu a jego miejscem docelowym. Aby 

to zilustrować, obserwujmy sieć na rysunku  



  

Załóżmy, że ścieżka od A do B prowadzi przez jeden węzeł C i że węzeł D znajduje się gdzieś po drugiej 

stronie Internetu. Jeśli D kiedykolwiek zobaczy pakiet od A do B, nie może wywnioskować, czy adres 

źródłowy (A) jest fałszywy, czy C w jakiś sposób zawiódł i pakiet próbuje podążać alternatywną ścieżką. 

Dlatego D z przyjemnością prześle pakiet do B. Ten przykład ilustruje, dlaczego trudno jest wykryć i 

odfiltrować sfałszowane pakiety. Fałszowanie adresów IP jest jednym z głównych elementów 

problemu DDoS. Nie jest to konieczne w przypadku wielu ataków DDoS, ale znacznie pogarsza problem 

i stanowi wyzwanie dla wielu podejść do obrony przed DDoS. Różne łącza mają różne szybkości 

przesyłania danych. Jest to logiczna zasada projektowania, ponieważ niektóre łącza będą naturalnie 

częściej wykorzystywane niż inne. Wzorce użytkowania Internetu spowodowały, że wyewoluował on 

określoną topologię, przypominającą pająka z wieloma nogami. Węzły w rdzeniu internetowym 

(korpus pająka) są silnie ze sobą połączone, podczas gdy węzły brzegowe (na nogach pająka) zwykle 

mają jedną lub dwie ścieżki łączące je z rdzeniem. Łącza rdzeniowe zapewniają wystarczającą 

przepustowość, aby pomieścić duży ruch z wielu różnych źródeł do wielu miejsc docelowych, podczas 

gdy łącza bliżej krawędzi wymagają jedynie obsługi końcowego ruchu sieciowego i wymagają mniejszej 

przepustowości. Efektem ubocznym tego projektu jest to, że ruch z łącza rdzeniowego o dużej 

przepustowości może przytłoczyć łącze brzegowe o niskiej przepustowości, jeśli wiele źródeł spróbuje 

rozmawiać jednocześnie z tym samym miejscem docelowym, co dzieje się dokładnie podczas ataków 

DDoS. 

3.2.2. Model usługowy Best-Effort i paradygmat end-to-end 

Głównym celem Internetu jest szybkie i tanie przenoszenie pakietów ze źródła do miejsca docelowego. 

W tym przedsięwzięciu wszystkie pakiety są traktowane jako równe i nie udziela się gwarancji 

serwisowych. Jest to model usługi typu best-effort, jedna z kluczowych zasad projektowania Internetu. 

Ponieważ routery muszą skupiać się wyłącznie na przekazywaniu ruchu, ich konstrukcja jest prosta i 

wysoce wyspecjalizowana do tej funkcji. Na początku zrozumiano, że Internet będzie prawdopodobnie 

wykorzystywany do różnych usług, z których niektóre były nieprzewidywalne. Aby utrzymać 

skalowalność sieci połączeń i wesprzeć wszystkie usługi, których użytkownik może potrzebować teraz 

iw przyszłości, twórcy Internetu postanowili to uprościć. Kompleksowy paradygmat stwierdza, że 

wymagania specyficzne dla aplikacji, takie jak niezawodne dostarczanie (tj. Zapewnienie, że nie 

nastąpiła utrata pakietów), wykrywanie zmiany kolejności pakietów, wykrywanie i korekcja błędów, 

wymagania dotyczące jakości usług, szyfrowanie i podobne usługi , nie powinien być obsługiwany przez 

sieć połączeń, ale przez protokoły transportowe wyższego poziomu wdrożone na hostach końcowych 

- nadawcy i odbiorcy. Tak więc, kiedy pojawia się nowa aplikacja, tylko zainteresowani hosty końcowe 



muszą wdrożyć niezbędne usługi, a sieć połączeń pozostaje prosta i niezmienna. Protokół internetowy 

(IP) zarządza podstawowymi manipulacjami pakietami i jest obsługiwany przez wszystkie routery i 

hosty końcowe w Internecie. Hosty końcowe dodatkowo wdrażają mnóstwo innych protokołów 

wyższego poziomu, aby uzyskać określone gwarancje usług: Transport Control Protocol (TCP) dla 

niezawodnego dostarczania pakietów; User Datagram Protocol (UDP) do prostego przesyłania 

strumieniowego ruchu; Real Time Protocol (RTP), Real Time Control Protocol (RTCP) i Real Time 

Streaming Protocol (RTSP) do przesyłania strumieniowego ruchu medialnego; oraz Internet Control 

Message Protocol (ICMP) dla komunikatów kontrolnych. Oparte są na nich nawet usługi wyższego 

poziomu, takie jak przesyłanie plików, przeglądanie stron internetowych, wiadomości błyskawiczne, 

poczta elektroniczna i wideokonferencje. Argument end-to-end jest często rozumiany jako 

uzasadnienie, aby nie dodawać nowych funkcjonalności do sieci połączeń wzajemnych. Zgodnie z tym 

rozumowaniem zabezpieczenia DDoS znajdujące się w sieci połączeń wzajemnych byłyby nie do 

przyjęcia. Jednak argument end-to-end, jak pierwotnie stwierdzono, nie twierdził, że wnętrze sieci 

nigdy nie powinno być ponownie powiększane o jakąkolwiek funkcjonalność, ani że wszystkie przyszłe 

zmiany w zachowaniu sieci muszą być wdrażane tylko na końcach. Sednem tego argumentu było to, że 

tylko usługi wymagane dla całego lub większości ruchu należały do centrum sieci. Usługi, które były 

specyficzne dla określonego rodzaju ruchu, były lepiej umieszczone na skraju sieci. Innym składnikiem 

argumentu typu end-to-end było to, że funkcje bezpieczeństwa (w tym kontrola dostępu i funkcje 

reagowania w celu złagodzenia ataków) były w gestii urządzeń brzegowych (tj. Hostów końcowych), a 

nie czymś, co sieć powinna robić. Ten argument zakłada, że właściciele hostów końcowych: 

*Posiadaj zasoby, w tym czas, umiejętności i narzędzia, aby zapewnić bezpieczeństwo każdego hosta 

końcowego 

*Będą w stanie samodzielnie wykryć złośliwe działania i szybko podejmować działania w odpowiedzi 

 

Zakłada również, że zainfekowane hosty same w sobie nie staną się zagrożeniem dla dostępności sieci 

dla innych hostów. 

Te założenia coraz częściej okazują się błędne, a stabilność sieci stała się poważnym problemem w 2003 

i 2004 r. Z powodu szalejących robaków i sieci botów. (Na przykład program DDoS mstream 

spowodował awarie routerów w wyniku sfałszowania adresów źródłowych, podobnie jak robak 

Slammer.) Biorąc to pod uwagę, uzasadnione jest umieszczenie mechanizmów obrony przed DDoS w 

rdzeniu sieci, ponieważ ataki DDoS mogą w jakikolwiek sposób wykorzystać dowolny rodzaj pakietu, a 

ataków czystego zalewania nie można obsłużyć na krawędzi, gdy osiągną objętość większą niż 

przepustowość połączenia brzegowego. Mechanizmy obronne DDoS, które dodają ogólną ochronę 

przed atakami przy użyciu dowolnego rodzaju ruchu, nie są poza definicjami argumentu typu end-to-

end i powinny zostać wzięte pod uwagę, pod warunkiem, że można wykazać, że są bezpieczne, 

skuteczne i tanie - ten ostatni szczególnie - dla zwykłego ruchu, gdy nie ma żadnego ataku. Nie jest 

jasne, czy którykolwiek z obecnie proponowanych mechanizmów obrony przed atakami DDoS 

wymagających wdrożenia podstawowego spełnia te wymagania, i oczywiście każdy poważny kandydat 

do takiego wdrożenia musi to zrobić, zanim nawet zostanie wzięte pod uwagę faktyczne wstawienie 

do routerów tworzących rdzeń Internet. Jednak zarówno zwolennicy, jak i krytycy podstawowej obrony 

DDoS powinni pamiętać, że autorzy oryginalnego argumentu end-to-end przedstawili go jako 

użyteczną zasadę projektowania, a nie absolutną prawdę. Krytyka rozwiązań obronnych DDoS opartych 

wyłącznie na naruszeniu kompleksowej argumentacji nie ma sensu. Z drugiej strony, krytyka 

poszczególnych elementów rozwiązań obronnych DDoS na podstawie tego, że można je wykonać 

równie dobrze lub lepiej na krawędziach, jest właściwym zastosowaniem argumentu typu end-to-end. 



 

Te dwa wyżej wymienione pomysły, model usług o najwyższym stopniu staranności i paradygmat end-

to-end, zasadniczo definiują tę samą zasadę projektowania: sieć rdzeniowa powinna być prosta; cała 

złożoność powinna zostać przekazana do węzłów krawędzi. Dzięki tej prostocie i podziałowi funkcji 

między rdzeniem a krawędziami Internet z łatwością sprostał wyzwaniom skali, wprowadzaniu nowych 

aplikacji i protokołów oraz różnorodnemu wzrostowi ruchu, pozostając jednocześnie solidnym i tanim 

medium o stale rosnącej przepustowości i prędkość. Wadą tego prostego projektu staje się 

oczywistość, gdy jedna ze stron w modelu end-to-end jest złośliwa i działa na szkodę drugiej strony. 

Ponieważ sieć połączeń jest prosta, węzły pośrednie nie mają funkcji niezbędnych do wkroczenia i 

nadzorowania ruchu naruszającego.  

Tak właśnie dzieje się w przypadku ataków DDoS, fałszowania adresów IP i incydenty przeciążenia. 

Problem pojawił się po raz pierwszy w październiku 1986 r., Kiedy Internet doznał szeregu zawaleń 

przeciążenia. Hosty końcowe po prostu wysyłały większy ruch, niż mogłaby być obsługiwana przez sieć 

połączeń wzajemnych. Problem został szybko rozwiązany przez zaprojektowanie i wdrożenie kilku 

mechanizmów kontroli przeciążenia TCP [Flo00]. Mechanizmy te rozszerzają implementacje TCP hosta 

końcowego, wykrywając spadki pakietów jako oznakę przeciążenia i reagując na nie, szybko 

zmniejszając szybkość wysyłania. Wkrótce jednak stało się jasne, że kompleksowe zarządzanie 

przepływami nie może zapewnić sprawiedliwej alokacji zasobów w przypadku agresywnych 

przepływów. Innymi słowy, ci użytkownicy, którzy nie wdrożyliby kontroli zatorów, byli w stanie łatwo 

ukraść przepustowość z dobrze zachowanych przepływów reagujących na zator. W miarę narastania 

zatorów i przepływów reagujących na zacieki zmniejszają szybkość wysyłania, dostępna jest większa 

przepustowość dla agresywnych przepływów, które ciągle napływają. Problem ten został ostatecznie 

rozwiązany poprzez naruszenie paradygmatu end-to-end i pozyskanie pomocy routerów pośrednich 

do monitorowania i kontrolowania alokacji przepustowości między przepływami w celu zapewnienia 

uczciwości. Istnieją dwa główne mechanizmy zastosowane w dzisiejszych routerach w celu uniknięcia 

zatorów - aktywne zarządzanie kolejkami i algorytmy sprawiedliwego planowania [BCC + 98]. Podobne 

podejście może być potrzebne, aby całkowicie rozwiązać problem DDoS. Omówimy to szerzej w później 

3.2.3. Ewolucja Internetu 

Od momentu powstania Internet ogromnie się powiększył i zyskał na popularności. Liczba hostów 

internetowych rośnie wykładniczo i obecnie (w 2004 r.) Dzięki taniemu i szybkiemu dostarczaniu 

wiadomości Internet stał się niezwykle popularny, a jego zastosowanie rozprzestrzeniło się z instytucji 

naukowych na firmy, instytucje rządowe, roboty publiczne, szkoły, domy, banki i wiele innych miejsc. 

Ten ogromny wzrost spowodował również szereg problemów, które mają wpływ na bezpieczeństwo w 

Internecie. 

Skala. Na początku w ARPANET dozwolone było maksymalnie 64 hostów w sieci, a jeśli nowy host 

musiał zostać dodany do sieci, inny musiał opuścić. W 1971 r. Istniały 23 hosty i 15 hostów połączeń 

(obecnie nazywane routerami). W sierpniu 1981 r., Kiedy ograniczenia te nie były już stosowane (NCP, 

z 6-bitowymi polami adresowymi pozwalającymi tylko na 64 hosty, został wycofany - został zastąpiony 

przez TCP, który został określony w 1974 r. I początkowo wdrożony w 1975 r.) tylko 213 hostów online. 

W 1983 r. Było ich ponad 1000, w 1987 ponad 10 000, a do 1989 r. (Kiedy ARPANET został zamknięty) 

ponad 100 000 hostów. W styczniu 2003 r. Było ponad 170 milionów hostów internetowych. 

Zarządzanie setkami hostów jest całkiem wykonalne, ale 170 milionów z nich nie jest możliwe. Źle 

zarządzane maszyny są łatwe do kompromisu. W związku z tym, pomimo nieustających wysiłków na 

rzecz zabezpieczenia maszyn online, pula wrażliwych (łatwo narażonych na atak) hostów nie zmniejsza 



się. Oznacza to, że osoby atakujące mogą łatwo zaciągnąć setki lub tysiące agentów do ataków DDoS i 

będą w stanie uzyskać jeszcze więcej w przyszłości. 

Profil użytkownika. W latach 70. powszechny użytkownik ARPANET był naukowcem, który miał rzetelną 

wiedzę na temat komputerów i uzyskał dostęp do niewielkiego, dość stałego zestawu maszyn w 

odległych lokalizacjach, w których zwykle działał dobrze znany i statyczny zestaw oprogramowania. 

Duża liczba dzisiejszych użytkowników Internetu to użytkownicy domowi, którzy potrzebują dostępu 

do Internetu do przeglądania Internetu, pobierania gier, poczty e-mail i czatu. Użytkownicy ci zwykle 

nie mają wiedzy, aby odpowiednio zabezpieczyć i administrować swoimi komputerami. Ponadto często 

pobierają pliki binarne (np. Gry) z nieznanych stron internetowych lub otrzymują je w wiadomości e-

mail. Bardzo skutecznym sposobem atakującego na rozprzestrzenienie się jego złośliwego kodu jest 

ukrycie go, aby wyglądał jak przydatna aplikacja (koń trojański), i opublikowanie go online lub wysłanie 

e-mailem. Nieświadomy użytkownik wykonuje kod, a jego maszyna zostaje przejęta i zrekrutowana do 

armii agentów. Stale rosnący odsetek użytkowników Internetu to użytkownicy domowi, których 

maszyny są stale online i słabo zabezpieczone, co stanowi łatwą pulę rekrutacyjną dla atakującego 

gromadzącego armię agentów DDoS. 

Popularność. Obecnie korzystanie z Internetu nie ogranicza się już do uniwersytetów i instytucji 

badawczych, ale przenika wiele aspektów życia codziennego. Ponieważ łączność odgrywa ważną rolę 

w wielu firmach i funkcjach infrastruktury, jest atrakcyjnym celem dla atakujących. Ataki internetowe 

powodują ogromne straty finansowe i wpływają na wiele codziennych czynności. 

Ewolucja Internetu z rozległej sieci badawczej w globalny kręgosłup komunikacyjny ujawnił luki w 

zabezpieczeniach nierozerwalnie związane z projektowaniem Internetu i sprawił, że ich naprawa była 

pilna i niezwykle trudna. 

3.2.4. Zarządzanie Internetem 

Sposób zarządzania Internetem stwarza dodatkowe wyzwania dla ochrony przed DDoS. Internet nie 

jest hierarchią, ale społecznością wielu sieci połączonych ze sobą w celu zapewnienia globalnego 

dostępu do swoich klientów. Już w czasach NSFnet [4] istniały małe wyspy sieci samozarządzających 

jako część sieci niekomercyjnej. Każda sieć internetowa jest zarządzana lokalnie i działa zgodnie z 

zasadami określonymi przez jej właścicieli. Nie ma centralnego organu. Dzięki takiemu podejściu do 

zarządzania Internet stał się bezpłatnym medium, na którym można usłyszeć każdą opinię. Z drugiej 

strony nie ma sposobu na wymuszenie globalnego wdrożenia określonego mechanizmu lub polityki 

bezpieczeństwa. Wiele obiecujących rozwiązań w zakresie ochrony przed atakami DDoS musi być 

wdrożonych w wielu punktach Internetu, aby były skuteczne, jak pokazano w rozdziale 5. Fałszowanie 

adresów IP to kolejny problem, który prawdopodobnie będzie wymagać rozwiązania rozproszonego. 

Rozproszony charakter tych zagrożeń bardzo utrudni rozwiązaniom jedno-węzłowym ich 

przeciwdziałanie. Jednak niemożność wymuszenia globalnego wdrożenia sprawia, że wysoce 

rozproszone rozwiązania są nieatrakcyjne. Zobacz czzęść 5, aby uzyskać szczegółowe omówienie 

rozwiązań w zakresie obrony i wzorców ich wdrażania. 

NSFnet, założony w 1986 r., Był potomkiem National Science Foundation od ARPANET, mającym łączyć 

instytucje edukacyjne i badawcze. 

Ze względu na prywatność i problemy biznesowe dostawcy usług sieciowych zazwyczaj nie chcą 

dostarczać informacji o zachowaniu ruchu w sieci i mogą niechętnie współpracować w śledzeniu 

ataków (patrz [Lip02] w celu omówienia wyzwań związanych z śledzeniem Internetu i możliwych 

rozwiązań, a także jako kwestie prawne w rozdziale 8). Ponadto nie ma zautomatyzowanej obsługi 

śledzenia ataków w kilku sieciach. Każde żądanie musi zostać autoryzowane i wprowadzone w życie 



przez człowieka w każdej sieci. Wprowadza to duże opóźnienia. Ponieważ wiele ataków DDoS trwa 

krócej niż kilka godzin, prawdopodobnie zakończą się, zanim uda się zlokalizować maszyny agentów. 

 



3.3. Ewolucja DoS i DDoS 

W dzisiejszym Internecie istnieje wiele problemów związanych z bezpieczeństwem. Wirusy wysyłane 

przez pocztę elektroniczną czają się, aby infekować maszyny i dalej się rozprzestrzeniać, robaki 

komputerowe - czasami cicho - roją się w Internecie, konkurenci i dzieci sąsiadów próbują włamać się 

do maszyn i sieci firmowych oraz kraść tajemnice przemysłowe, DDoS ataki powalają usługi online. 

Lista jest długa. Żaden z tych problemów nie został dotychczas całkowicie rozwiązany, ale wiele zostało 

znacznie zmniejszonych dzięki praktycznym rozwiązaniom technologicznym. Zapory ogniowe znacznie 

pomogły zmniejszyć niebezpieczeństwo włamań, blokując cały, ale niezbędny ruch przychodzący. 

Programy antywirusowe zapobiegają wykonywaniu znanych robaków i wirusów na chronionej 

maszynie, zapobiegając w ten sposób infekcji i zatrzymując rozprzestrzenianie się. Aplikacje i systemy 

operacyjne sprawdzają dostępność aktualizacji oprogramowania i same się łatają, co znacznie 

zmniejsza liczbę luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać wykorzystane do naruszenia 

bezpieczeństwa komputera hosta. 

Jednak problem DoS pozostaje w dużej mierze nierozwiązany, pomimo wielkich wysiłków 

akademickich i komercyjnych w celu jego rozwiązania. Wyrafinowane zapory ogniowe, najnowsze 

oprogramowanie antywirusowe, automatyczne aktualizacje i mnóstwo innych rozwiązań 

bezpieczeństwa tylko nieznacznie poprawiają sytuację, chroniąc ofiarę tylko przed najbardziej 

brutalnymi atakami. Jednak uderzająco łatwo jest wygenerować udany atak DDoS, który omija te 

mechanizmy obronne i zabija ofiarę tak długo, jak chce atakujący. I często ofiara nic nie może na to 

poradzić.  

Jak powstały te narzędzia i jak się z nich korzysta? Przyjrzymy się teraz połączonej historii rozwoju 

sieciowych narzędzi ataku DoS i DDoS, w powiązaniu z atakami przeprowadzanymi z nimi. 

3.3.1. Historia odmowy usługi w oparciu o sieć 

Postęp rozwojowy narzędzi DoS i DDoS i powiązane ataki mogą dać świetny wgląd w prawdopodobne 

trendy na przyszłość, a także umożliwić organizacji ocenę rodzajów obrony, które należy wziąć pod 

uwagę w oparciu o to, czego można się spodziewać po różnych atakujących, od mniej wykwalifikowany 

do zaawansowanych atakujących.  

Późne lata 80 

Centrum Koordynacji CERT (CERT / CC), które zostało pierwotnie założone przez DARPA jako Zespół 

Reagowania Komputerowego) w Instytucie Inżynierii Oprogramowania Uniwersytetu Carnegie Mellon 

zostało założone w 1988 roku w odpowiedzi na tak zwanego robaka Morrisa, który spowodował 

upadek Internetu [5] Centrum Koordynacji CERT ma wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie z 

incydentami w Internecie i reagowaniu na nie, analizowaniu i zgłaszaniu słabych punktów w systemach, 

a także badaniach bezpieczeństwa komputerów i sieci oraz przetrwania systemów sieciowych. 

Sniffer sieciowy to program, który może obserwować komunikację we wspólnej sieci w poszukiwaniu 

interesujących informacji (np. Haseł użytkowników). Ethernet jest jednym z przykładów wspólnej sieci. 

Sniffer zainstalowany na jednym komputerze podłączonym do Ethernetu może obserwować 

komunikację wszystkich innych komputerów podłączonych do tego samego Ethernetu. 

Wczesne lata 90 

Po tym, jak historia incydentu z robakiem Morrisem wygasła, Internet rozwijał się we wczesnych latach 

90. XX wieku w przyjemnym miejscu z dużą ilością bezpłatnych informacji i usług. Coraz więcej witryn 

zostało dodanych, a Robert Metcalf ogłosił swoje słynne obecnie prawo: użyteczność lub użyteczność 



sieci równa się kwadratowi liczby użytkowników. Ale jak widzieliśmy wcześniej, pewien procent tych 

nowych użytkowników nie będzie sympatycznymi, przyjaznymi użytkownikami. 

W połowie lat 90. pojawiły się programy zdalnego ataku DoS, które zaczęły powodować problemy. Aby 

korzystać z tych programów, trzeba mieć konto na dużym komputerze, w szybkiej sieci, aby mieć 

maksymalny wpływ. Doprowadziło to do gwałtownej kradzieży kont na uniwersytetach, aby atakujący 

mogli korzystać ze skradzionych kont w celu uruchamiania programów DoS - ponieważ były łatwe do 

zidentyfikowania i zamknięcia, często uważano je za konta „wyrzucane” - które napędzały rynek 

instalacji snifferów. Konta te byłyby sprzedawane za pirackie oprogramowanie, dostęp do trudno 

dostępnych sieci, skradzione komputery, numery kart kredytowych, gotówkę itp. W tamtym czasie 

popularne były płaskie, cienkie i cienkie sieci Ethernet, podobnie jak wykorzystanie telnet i ftp (oba 

miały problem z hasłem w postaci zwykłego tekstu). Rezultatem tego modelu architektonicznego, w 

połączeniu z podatnymi na ataki usługami sieciowymi, były sieci, które łatwo padały ofiarą atakujących 

uruchamiających sniffery sieciowe. 

1996 

W 1996 r. Odkryto lukę w stosie TCP / IP, która pozwoliła na zalanie pakietów tylko zestawem bitów 

SYN (znanym jako powódź SYN; szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 4). Stało się to popularnym i 

skutecznym narzędziem do uniemożliwienia dostępu do serwerów, nawet przy umiarkowanej 

przepustowości dostępnej dla atakującego (co było dobrą rzeczą dla atakujących, ponieważ modemy 

w tym czasie były bardzo wolne). Małe grupy początkowo korzystały z tych narzędzi i przez pewien czas 

krążyły w zamkniętych grupach. 

1997 

Duże ataki DoS na sieci IRC zaczęły występować pod koniec 1996 r. I na początku 1997 r. W jednym 

ataku osoby atakujące wykorzystały luki w systemach Windows, które zabiły dużą liczbę użytkowników 

IRC, powodując awarię ich systemów [Val]. Programy DoS o nazwach takich jak teardrop, boink i bonk 

pozwalały atakującemu na awarię niezałatanych systemów Windows do woli. W innym ataku rumuński 

haker wyjął fragmenty sieci serwerów IRC sieci IRC z zalaniem SYN [KC]. Ataki powodziowe SYN na sieci 

IRCg są nadal powszechne. Godnym uwagi wydarzeniem w 1997 r. Było całkowite zamknięcie Internetu 

z powodu (nieszkodliwej) fałszywej reklamy trasy przez pojedynczy router. W większości te luki DoS są 

prostymi błędami, które zostały naprawione w kolejnych wersjach systemów operacyjnych, których 

dotyczy problem. Na przykład wystąpił szereg błędów w sposobie, w jaki stos Microsoft Windows TCP 

/ IP obsługiwał pofragmentowane pakiety. Jeden błąd w stosie TCP / IP systemu Windows nie 

obsługiwał pofragmentowanych pakietów, których przesunięcie i długość nie były odpowiednio 

dopasowane, tak że się nakładały. Autorzy kodu stosu TCP / IP oczekiwali, że pakiety zostaną 

poprawnie pofragmentowane i nie sprawdzili poprawnie warunków początku / końca / przesunięcia. 

Specjalnie spreparowane nakładające się pakiety spowodowałyby, że stos przydzieliłby ogromną ilość 

pamięci i zawiesił lub zawiesił system. Gdy te błędy zostały naprawione, atakujący musieli opracować 

nowe sposoby przeprowadzania ataków DoS, aby podnieść stawkę i zwiększyć zdolność przerywania 

poza punkt gdzie można to zatrzymać za pomocą prostych łatek. 

 Większość tych prostych ataków nie ma już wpływu na systemy operacyjne komputerów osobistych, 

chociaż wciąż stanowią problem dla nowych telefonów komórkowych z ograniczoną pamięcią i 

„Personal Digital Assistants” (PDA), które mają bardziej prymitywne stosy TCP / IP podobne do tych w 

systemie Windows Komputery z początku lat 90. Szkodliwe oprogramowanie oparte na koncepcji  

zostało napisane dla telefonów komórkowych z systemem Symbian. Inną skuteczną techniką, która 

pojawiła się około 1997 r., Była forma odbitego, wzmocnionego ataku DoS, zwanego atakiem Smerfa. 

Ataki Smurf pozwoliły na wzmocnienie z jednego źródła. Odbijając pakiety od źle skonfigurowanej sieci, 



osoby atakujące mogą zwiększyć liczbę pakietów przeznaczonych dla ofiary o około 200 razy dla tak 

zwanej sieci klasy C lub / 24 lub kilka tysięcy razy w przypadku umiarkowanie zaludniona sieć klasy B 

lub / 16. Osoba atakująca po prostu tworzy pakiety z adresem zwrotnym planowanej ofiary i wysyła je 

na adres rozgłoszeniowy sieci. Te pakiety skutecznie docierałyby do wszystkich dostępnych i 

reagujących hostów w tej konkretnej sieci i uzyskiwały od nich odpowiedź. Ponieważ adres zwrotny 

żądań został sfałszowany lub sfałszowany, odpowiedź zostanie wysłana do ofiary. 

Obroną przed atakiem Smurf jest po prostu wyłączenie możliwości skierowania nadchodzącej 

transmisji w routerach, co było wówczas domyślnie dozwolone. Mimo to wiele sieci nie zrobiło tego 

kroku z jakichkolwiek powodów, a zatem pozostaje potencjalnym źródłem ataków Smerfa.  

Następnie atakujący postanowili zbadać inną drogę do awarii maszyn. Zamiast wykorzystać lukę, po 

prostu wysłali wiele pakietów do celu. Gdyby cel był na stosunkowo wolnym połączeniu dial-up 

(powiedzmy 14,4 Kb / s), ale atakujący używał skradzionego komputera uniwersyteckiego na 

połączeniu 1 Mb / s, mogłaby w trywialny sposób przerwać połączenie dial-up, a komputer byłby 

opóźniony, lub zwolnił do tego stopnia, że stał się bezużyteczny (każde naciśnięcie klawisza może 

potrwać 10 sekund lub dłużej, aby zostać odebrane i powtórzone). 

1998 

Gdy przepustowość między atakującym a celem stała się bardziej wyrównana, a coraz więcej 

operatorów sieci nauczyło się radzić sobie z prostymi atakami Smurf, zdolność do wysyłania 

wystarczającej ilości ruchu do celu, aby go opóźnić, stawała się coraz trudniejsza. Następnym krokiem 

było dodanie możliwości kontrolowania dużej liczby zdalnie zlokalizowanych komputerów - 

komputerów innych osób - i skierowanie ich wszystkich do wysyłania ogromnej ilości bezużytecznego 

ruchu przez sieć i zalewania ofiary (lub ofiar). Atakujący zaczęli organizować się w skoordynowane 

grupy, wykonując atak koncertowy na ofiarę. Dodane pakiety, czy to w liczbach, czy przez nakładające 

się typy ataków, uzyskały pożądany efekt. 

Prototypy narzędzi DDoS (przede wszystkim fapi, patrz [CER99]) zostały opracowane w połowie 1998 

r., Służąc jako przykłady tworzenia sieci DDoS klient / serwer. Zamiast polegać na jednym źródle, osoby 

atakujące mogą teraz skorzystać ze wszystkich hostów, z którymi mogą zaatakować. Te wczesne 

programy miały wiele ograniczeń i nie były szeroko stosowane, ale udowodniły, że koordynacja 

komputerów w ataku jest możliwa. 

Ataki oparte na podatności nie tylko zniknęły, a nawet były możliwe ze względu na ciągły strumień 

nowo wykrytych błędów. Skuteczne ataki DoS z wykorzystaniem stosunkowo prostej luki w 

zabezpieczeniach na pofragmentowane ataki, których celem są dziesiątki do setek tysięcy podatnych 

na ataki hostów, były prowadzone w przeszłości. Na przykład w atakach w 1998 r. Wykorzystano luki 

w zabezpieczeniach pofragmentowanych, ale dodano skrypty, aby przygotować listę podatnych na 

atak hostów z wyprzedzeniem, a następnie szybko zwolniono pakiety exploitów w tych systemach. 

Atakujący przygotował listę, badając potencjalne ofiary pod kątem prawidłowego systemu 

operacyjnego (techniką nazywaną odciskami palców systemu operacyjnego, którą można pokonać 

poprzez normalizację pakietów [SMJ00]) oraz pod kątem istnienia luki, i tworząc listę tych, które 

„przechodzą” test ”. Sieć University of Washington była jedną z ofiar ataku. W laboratoriach 

komputerowych w całym kampusie, niektóre z setkami komputerów używanych przez studentów do 

odrabiania lekcji, dźwięk naciśnięć klawiszy zmienił się w martwą ciszę, gdy każdy ekran w laboratorium 

zmienił kolor na niebieski, a po kilku sekundach zastąpiono go gadaniem „Hej, czy twój komputer też 

się po prostu zawiesił? ” Duża cywilna amerykańska agencja kosmiczna była podobną ofiarą tych 

ataków w tym samym okresie. Użytkownicy w wielu lokalizacjach zostali poddani natychmiastowemu 



łataniu, ponieważ kolejne kontrolowane testy wyraźnie zmieniły ekrany niezaładowanych systemów (i 

ich odpowiednich użytkowników) na niebieskie. 

Następnym krokiem do rozwiązania problemu łatania, który utrudnił osobie atakującej przewidzenie, 

który atak DoS będzie skuteczny, było połączenie wielu exploitów DoS w jedno narzędzie przy użyciu 

skryptów powłoki Uniksa. Zwiększyło to szybkość, z jaką można przeprowadzić skuteczny atak DoS. 

Jedno takie narzędzie o nazwie gwałt (zgodnie z kodem napisanym w 1998 r.) Integruje następujące 

ataki DoS w jednym skrypcie powłoki: 

echo "Editted for use with www.ttol.base.org" 

echo "rapeing $IP. using weapons:" 

echo "latierra           " 

echo -n "teardrop v2        " 

echo -n "newtear           " 

echo -n "boink             " 

echo -n "bonk              " 

echo -n "frag              " 

echo -n "fucked            " 

echo -n "troll icmp        " 

echo -n "troll udp         " 

echo -n "nestea2            " 

echo -n "fusion2           " 

echo -n "peace keeper      " 

echo -n "arnudp            " 

echo -n "nos               " 

echo -n "nuclear           " 

echo -n "ssping            " 

echo -n "pingodeth         " 

echo -n "smurf             " 

echo -n "smurf4            " 

echo -n "land              " 

echo -n "jolt              " 

echo -n "pepsi   

Takie narzędzie ma tę zaletę, że pozwala osobie atakującej podać jeden adres IP i przeprowadzić wiele 

ataków (zwiększając prawdopodobieństwo udanego ataku), ale oznacza również konieczność 

posiadania pełnego zestawu wstępnie skompilowanych wersji każdego pojedynczego exploita 



spakowane w uniksowe archiwum w formacie „tar” dla wygodnego transferu na skradzione konto, z 

którego można rozpocząć atak. 

Aby nadal zezwalać na używanie wielu exploitów DoS, ale z jednym wstępnie skompilowanym 

programem, który jest łatwiejszy do przechowywania, przesyłania i szybkiego używania, opracowano 

programy takie jak targa.c firmy Mixter (ta sama strategia została ponownie użyta w 2003 r. Przez 

Agobot / Phatbot ). Targa łączy wszystkie następujące exploity w jednym programie źródłowym w 

języku C: 

/* targa.c - copyright by Mixter <mixter@gmx.net> 

 

   version 1.0 - released 6/24/98 - interface to 8 

 

   multi-platform remote denial of service exploits 

 

 */ 

 

. 

 

. 

 

. 

 

/* bonk by route|daemon9 & klepto 

 

 * jolt by Jeff W. Roberson (modified by Mixter for overdrop effect) 

 

 * land by m3lt 

 

 * nestea by humble & ttol 

 

 * newtear by route|daemon9 

 

 * syndrop by PineKoan 

 



 * teardrop by route|daemon9 

 

 * winnuke by _eci */ 

Nawet połączone narzędzia DoS, takie jak targa, wciąż pozwalały tylko jednemu atakującemu na DoS 

jeden adres IP na raz i wymagały użycia skradzionych kont w systemach o maksymalnej przepustowości 

(głównie w systemach uniwersyteckich). Aby zwiększyć skuteczność tych ataków, grupy atakujących 

korzystających z kanałów IRC lub telefonicznych „mostów głosowych” do komunikacji mogą 

koordynować ataki, każda osoba atakuje inny system przy użyciu innego skradzionego konta. Tę samą 

koordynację obserwowano w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach oraz w naruszaniu bezpieczeństwa 

systemu i kontroli przy użyciu wielu tylnych drzwi i „zestawów root”. W latach 1998 i 1999 nastąpił 

znaczny wzrost zdolności do atakowania systemów komputerowych, co było bezpośrednim wynikiem 

prac programistycznych i inżynieryjnych, tych samych, które wprowadziły Internet na świat: 

automatyzacja, wzrost przepustowości sieci, klient / komunikacja z serwerem i globalne sieci czatu. 

1999 

W 1999 r. z komputera pod ziemią powoli wyrosły dwa główne wydarzenia i zaczęły one nabierać 

kształtu jako codzienne metody ataku: przetwarzanie rozproszone (w postaci rozproszonego 

sniffowania, rozproszonego skanowania i rozproszonej odmowy usługi) oraz odrodzenie robaka ( robak 

stanowi po prostu integrację i automatyzację wszystkich aspektów wtargnięcia: skanowanie 

zwiadowcze, identyfikacja celu, kompromis, osadzanie i kontrola atakującego). W rzeczywistości wiele 

dzisiejszych robaków (np. Nimda, Code Red, Deloder, Lion i Blaster) albo implementuje atak DDoS, albo 

pakiet w narzędziach DDoS. Latem 1999 r. Po raz pierwszy zastosowano nowe narzędzia DoS na dużą 

skalę: trinoo , Tribe Flood Network (TFN)  i Stacheldraht . Były to wszystkie proste programy w stylu 

klient / serwer - programy obsługi i agenci, jak wspomniano wcześniej - wykonujące tylko funkcje 

dowodzenia i kontroli związane z DDoS, różne typy ataków DoS, a w niektórych przypadkach 

automatyczne aktualizacje. Wymagały od innych programów ich propagacji i budowy sieci ataków, a 

grupy odnoszące największe sukcesy korzystające z tych narzędzi korzystały również z automatyzacji 

skanowania, identyfikacji celów, wykorzystywania i instalacji ładunku DDoS. Celem prawie wszystkich 

ataków w 1999 r. Byli klienci IRC i serwery IRC. Jeden znaczący atak na serwer IRC na University of 

Minnesota i tuzin lub więcej klientów IRC rozproszonych po całym świecie był na tyle duży, że sieć 

uniwersytetu była bezużyteczna przez prawie trzy pełne dni. W tym ataku wykorzystano narzędzie Dino 

Dino Trinoo, które wygenerowało zalew pakietów UDP z 2-bajtowym ładunkiem i nie wykorzystało 

fałszowania adresów IP. Uniwersytet Minnesoty liczył 2500 atakujących gospodarzy, ale dzienniki nie 

były w stanie nadążyć za powodzią, więc liczba ta była niedoszacowana [9]. Hosty te były używane w 

kilku sieciach DDoS, z których każda zawiera od 100 do 400 hostów, w ciągłych atakach, które 

aktywowały i dezaktywowały grupy hostów. Sprawiło to, że zlokalizowanie agentów, identyfikacja i 

czyszczenie zajęło od kilku godzin do kilku dni. Opóźnienie w czyszczeniu przyczyniło się do czasu 

trwania ataku.  

Ponownie, korespondencja e-mail wysłana prywatnie do dwóch badaczy DDoS od osób twierdzących, 

że biorą udział w tych atakach, podała, że rzeczywista liczba to prawdopodobnie 4000 do 5000 hostów 

ogółem. 

Zmiana na używanie narzędzi rozproszonych była nieunikniona. Wzrost przepustowości sieci, który 

nastąpił dzięki rozwojowi Internet2 [Con] (oficjalnie wprowadzony na rynek w 2000 r.), Sprawił, że 

proste narzędzia point-to-point były mniej skuteczne wobec dobrze wyposażonych sieci, a ataki 

wykorzystujące pojedyncze hosty do zalewania były łatwe do filtrowania i łatwe do wyśledzenia do 



źródła i zatrzymania. Skrypty skanów narażenia na atak (które są również przyspieszane z powodu tego 

samego wzrostu przepustowości) i skrypty ataków znacznie ułatwiły skompromitowanie setek, tysięcy, 

a nawet dziesiątek tysięcy hostów w ciągu zaledwie kilku godzin. Jeśli kontrolujesz tysiące 

komputerów, dlaczego nie zaprogramować ich do pracy w skoordynowany sposób, aby uzyskać efekt 

dźwigni? Zautomatyzowanie instalacji narzędzi atakujących, tylnych drzwi, snifferów nie było wielkim 

skokiem - cokolwiek, co napastnicy chcieli dodać. 

Prywatna komunikacja z niektórymi autorami wczesnych narzędzi DDoS wskazała, że motywacją dla 

tej automatyzacji była mniejsza grupa atakujących, aby przeciwdziałać atakom przeprowadzanym 

przez dużą grupę (przy użyciu klasycznych narzędzi DoS opisanych powyżej i ręcznej koordynacji). 

Mniejsza grupa nie mogła posługiwać się taką samą liczbą narzędzi ręcznych i dlatego uciekła się do 

automatyzacji. W prawie wszystkich przypadkach były to pierwsze próby kodowania, a nawet przy 

błędach były dość skuteczne w przeprowadzaniu ataków na dużą skalę. Kontrataki były uderzająco 

skuteczne, a mniejsza grupa była w stanie odzyskać wszystkie swoje kanały i zaatakować większą grupę. 

Informacje te zostały przekazane Davidowi Dittrichowi w 2000 r., Po opublikowaniu wstępnych analiz 

DDoS trinoo, TFN i Stacheldraht. 

Podobne ataki, choć na nieco mniejszą skalę, trwały do późnej jesieni 1999 r., Tym razem przy użyciu 

nowszych narzędzi, które sfałszowały adresy źródłowe, czyniąc identyfikację atakujących jeszcze 

trudniejszym. Niemal wszystkie te ataki były skierowane na sieci IRC i klientów, a informacje o nich były 

bardzo małe. Tribe Flood Network (lub TFN), Stacheldraht, a następnie Tribe Flood Network 2000 

(TFN2K) znalazły popularne zastosowanie, podczas gdy Shaft pojawił się w bardziej ograniczonych 

atakach. 

W listopadzie 1999 r. Centrum Koordynacji CERT (po raz pierwszy w historii) sponsorowało warsztaty 

w celu omówienia i opracowania odpowiedzi na sytuację, którą postrzegali jako poważny problem 

dnia, w tym przypadku Narzędzia Systemu Intruzów Rozproszonych (w tym skanery rozproszone, 

dystrybuowane sniffery i rozproszone narzędzia do odmowy usługi.) Produktem warsztatów był raport 

[CER99], który obejmował ten problem z wielu perspektyw (menedżerów, administratorów systemu, 

dostawców usług internetowych i zespołów reagowania na incydenty). Ten raport jest nadal jednym z 

najlepszych miejsc, w których można zacząć rozumieć DDoS i co z tym zrobić w najbliższym czasie (<30 

dni), średnim okresie (30–180 dni) i długim okresie (> 180 dni). Jak na ironię, zaledwie kilka dni po tych 

warsztatach odkryto nowe narzędzie, które pochodziło z innego szczepu ewolucji, ale było zgodne z 

tymi samymi zasadami ataku, co trinoo, TFN i Stacheldraht [Ditf, Dith, Ditg]. Narzędzie Shaft [DLD00], 

jak omówiono w rozdziale 4, siało spustoszenie tylko z niewielką liczbą agentów w Europie, Stanach 

Zjednoczonych i na Pacyfiku i zwróciło uwagę niektórych analityków. 

Ta nowa generacja narzędzi obejmowała takie funkcje, jak szyfrowanie komunikacji (w celu 

wzmocnienia narzędzi DDoS przed kontratakiem i wykrywaniem), mnogość metod ataku, 

zintegrowane funkcje czatu oraz raportowanie szybkości zalewania pakietów. Ta ostatnia funkcja jest 

wykorzystywana przez atakującego, aby ułatwić określenie wydajności sieci ataku DDoS, a zatem, gdy 

jest wystarczająco duża, aby osiągnąć pożądany cel i kiedy (ze względu na ścieranie) należy ją 

wzmocnić. (Atakujący w tym momencie wiedzieli więcej o tym, ile przepustowości używali, niż wielu 

operatorów sieci wiedziało, że zostało zużyte. Więcej informacji na temat tej statystyki znajduje się w 

dyskusji Shaft w Rozdziale 4 oraz w pętli OODA w Rozdziale 4, aby zrozumieć, jak wpływa to na 

równowagę sił atakujący / obrońca.) Ponieważ coraz więcej grup dowiedziało się o potędze DDoS do 

prowadzenia skutecznych działań wojennych przeciwko stronom IRC, opracowano więcej narzędzi 

DDoS. 



W miarę zbliżania się Y2K Eve wielu specjalistów ds. Bezpieczeństwa obawiało się, że szeroko 

rozpowszechnione ataki DDoS zakłócą infrastrukturę telekomunikacyjną, sprawiając, że wygląda na to, 

że wystąpiły awarie Y2K i panikują społeczeństwo [SSSW]. Na szczęście te ataki nigdy nie miały miejsca. 

Nie oznaczało to jednak, że częstotliwość ataku uległa spowolnieniu 

2000 

18 stycznia 2000 roku zaatakowano lokalnego ISP w Seattle w stanie Waszyngton, o nazwie Oz.net. 

Wyglądało to na atak Smurf (lub ewentualnie odpowiedź ICMP Echo z programem takim jak 

Stacheldraht). Unikalny element tego ataku polegał na tym, że był on wymierzony nie tylko w serwery 

Oz.net, ale także w ich routery, routery ich głównego dostawcy Semaphore i routery jego głównego 

dostawcy, UUNet. Oszacowano, że spowolnienie ruchu sieciowego dotknęło około 70% regionu 

otaczającego Seattle. W ciągu kilku tygodni od tego ataku, w lutym 2000 r., Przeprowadzono szereg 

ataków DDoS na kilka dobrze wyposażonych i starannie zarządzanych witryn - wiele z głównych 

„marek” Internetu. Należą do nich internetowa firma aukcyjna eBay (z 10 milionami klientów), portal 

internetowy Yahoo (36 milionów odwiedzających w grudniu 1999 r.), Internetowy dom maklerski E * 

Trade, sklep internetowy Buy.com (1,3 miliona klientów), pionier księgarstwa internetowego 

Amazon.com , Portal internetowy Excite.com i szeroko konsultowany serwis informacyjny CNN [Har]. 

Wiele z tych witryn było przyzwyczajonych do dużego, zmiennego natężenia ruchu, więc były one 

mocno zabezpieczone, aby zapewnić te wahania. Byli również częstymi celami innych rodzajów 

cyberataków, dlatego aktualizowali swoje oprogramowanie zabezpieczające i utrzymywali personel 

specjalistów ds. Administracji sieci, aby radzili sobie z wszelkimi pojawiającymi się problemami. Jeśli 

ktokolwiek w Internecie powinien był być odporny na problemy z DDoS, to były to strony. Jednak ataki 

na wszystkie z nich zakończyły się powodzeniem, mimo że były dość wyrafinowane. Na przykład atak 

na Yahoo w lutym 2000 roku uniemożliwił użytkownikom stałą łączność z tą witryną przez trzy godziny. 

W rezultacie Yahoo, który opiera się na reklamie znacznej części swoich przychodów, stracił 

potencjalnie 500 000 USD, ponieważ jego użytkownicy nie mogli uzyskać dostępu do stron 

internetowych Yahoo i reklam, które nosili [Kes]. Zastosowana metoda ataku nie była wyrafinowana, 

dlatego Yahoo był w stanie odfiltrować ruch atakowy z jego legalnego ruchu, ale w wyniku tego 

stracono znaczną ilość pieniędzy. Nawet własna strona internetowa FBI została wyłączona z usługi na 

trzy godziny w lutym 2000 r. Przez atak DDoS 

2001 

W styczniu 2001 r. Atak refleksyjny DDoS (opisany w sekcji 2.3.3) [Pax01] na futuresite.register.com 

[el] wykorzystał fałszywe żądania DNS wysłane do wielu serwerów DNS na całym świecie w celu 

wygenerowania ruchu. Atakujący wysłał wiele zapytań pod tożsamością ofiary o szczególnie duży 

rekord DNS do dużej liczby serwerów DNS. Serwery te posłusznie przesłały ofierze rzeczywiście 

niepożądane informacje. Zgłoszono, że ruch przychodzący na adres IP ofiary wynosi od 60 do 90 Mb / 

s, a jedna strona zgłasza około 220 żądań DNS na minutę na serwer DNS.  

Atak trwał około tygodnia i nie można go było łatwo odfiltrować w sieci ofiary, ponieważ proste metody 

takiego działania uniemożliwiłyby wyszukiwanie DNS dla klientów ofiary. Ponieważ atak został odbity 

na wielu serwerach DNS, trudno było określić, które z nich generowały tylko ruch atakowy, który należy 

odfiltrować. 

Prawdopodobnie serwery DNS odpowiadające na to zapytanie naprawdę nie powinny tego zrobić, 

ponieważ zazwyczaj ich zadaniem nie jest odpowiadanie na zapytania DNS dotyczące losowych 

rekordów z witryn nawet w ich domenie. To, że tak zrobili, można uznać za błąd w funkcjonowaniu 

DNS, błędną konfigurację serwerów DNS, a może jedno i drugie, ale z pewnością podkreśla złożoność 



protokołów internetowych i implementacji protokołów oraz nieodłączne problemy projektowe, które 

mogą prowadzić do podatności na ataki DoS. 

Liczba i zakres ataków DDoS nadal rosła, ale większość ludzi (przynajmniej ci, którzy nie używali IRC) 

nie byli ich świadomi. W 2001 r. David Moore, Geoffrey Voelker i Stephan Savage opublikowali artykuł 

zatytułowany „Inferring Internet Denial-of-Service Activity” [MVS01]. Ta praca bada aktywność DDoS 

w Internecie i jest szczegółowo opisana w załączniku C. Technika pomiaru aktywności DDoS nie docenia 

częstotliwości ataków, ponieważ nie może wykryć wszystkich występujących ataków. Ale nawet przy 

tych ograniczeniach autorzy byli w stanie wykryć około 4000 ataków tygodniowo w analizowanym 

okresie trzech tygodni. Podobne techniki wykrywania i oceny ataków były już stosowane przez 

operatorów sieci i analityków bezpieczeństwa sieci w 1999 i 2000 r. To, co wielu operatorów 

oznaczonych jako „skany RST”, było znane osobom z zewnątrz jako „echo” ataków DDoS [DLD00]. 

Wybitna pozycja Microsoftu w branży sprawiła, że stał się częstym celem ataków, w tym ataków DDoS. 

Niektóre ataki DDoS na Microsoft nie powiodły się, po części dlatego, że Microsoft intensywnie 

przygotowuje swoje sieci do radzenia sobie z ogromnym obciążeniem generowanym, gdy wypuszczają 

ważny nowy produkt lub kiedy dostępna jest aktualizacja. Jednak niektóre z tych ataków zakończyły 

się powodzeniem, często sprytnie znajdując zasoby inne niż czysta przepustowość, aby atak mógł się 

wyczerpać. Na przykład w styczniu 2001 r. Ktoś przeprowadził atak DDoS na jeden z routerów 

Microsoftu, uniemożliwiając mu rutynowy ruch z wymaganą prędkością [Del]. Ten atak miałby 

stosunkowo niewielki ogólny wpływ na obecność Microsoftu w Internecie, gdyby nie fakt, że wszystkie 

serwery DNS dla właściwości online Microsoft znajdowały się za atakowanym routerem. Podczas gdy 

praktycznie cała sieć Microsoftu była uruchomiona i dostępna do użytku, wielu użytkowników nie było 

w stanie się do niej dostać, ponieważ ich żądania tłumaczenia nazw witryn sieci Web Microsoft na 

adresy IP zostały odrzucone przez przeciążony router. Ten atak był tak udany, że część żądań 

internetowych, które Microsoft był w stanie obsłużyć, spadła do 2%. 

2002 

Być może zainspirowany tym sukcesem, w październiku 2002 r. atakujący poszedł o krok dalej i 

próbował przeprowadzić atak DDoS na cały zestaw serwerów głównych DNS w Internecie. DNS jest 

kluczową usługą dla wielu użytkowników Internetu i podjęto wiele działań, aby uczynić go 

niezawodnym i wysoce dostępnym. Dane DNS są replikowane na 13 serwerach głównych, które same 

są dobrze zabezpieczone i utrzymywane, i są mocno buforowane na serwerach innych niż root w 

Internecie. Osoba atakująca podjęła próbę odmowy obsługi wszystkich 13 serwerów głównych przy 

użyciu bardzo prostej formy ataku DDoS. W różnych punktach podczas ataku 9 z 13 serwerów głównych 

nie było w stanie odpowiedzieć na żądania DNS, a tylko 4 pozostały w pełni operacyjne podczas ataku. 

Atak trwał tylko godzinę, po czym agenci się zatrzymali. Dzięki solidnej konstrukcji DNS i krótkiemu 

czasowi ataku atak nie miał poważnego wpływu na Internet jako całość. Jednak dłuższy, silniejszy atak 

mógł być wyjątkowo szkodliwy. 

2003 

Dopiero w 2003 r. Zaczęła pojawiać się znaczna zmiana motywacji i metodologii ataku. Zmiana ta 

zbiegła się w czasie z kilkoma szybkimi i szeroko rozpowszechnionymi zdarzeniami robaka, które teraz 

zostały powiązane z DDoS. 

Po pierwsze, spamerzy zaczęli używać sieci rozproszonych w taki sam sposób, jak osoby atakujące 

DDoS, aby skonfigurować rozproszone sieci spamowe [KP]. Gdy witryny antyspamowe próbowały 

przeciwdziałać tym „robotom spamującym”, wynajęci spamerzy zemścili się, atakując kilka witryn 

antyspamowych [AJ]. Używając standardowych narzędzi DDoS, a nawet robaków takich jak W32 / 



Sobig , przeprowadzali ciągłe ataki na tych, którzy, jak uważali, grozili ich bardzo lukratywnym 

biznesem. 

Po drugie, inne przestępstwa finansowe zaczęły obejmować stosowanie DDoS. W niektórych 

przypadkach zaatakowani zostali także sprzedawcy internetowi z codzienną sprzedażą brutto rzędu 

dziesiątek tysięcy dolarów dziennie (w przeciwieństwie do większych witryn, takich jak te zaatakowane 

w lutym 2000 roku), przy użyciu formy DDoS obejmującej pozornie normalne żądania sieciowe. Ataki 

te były na tyle duże, że sprowokowały serwer WWW, ale nie na tyle duże, by zakłócać sieci dostawców. 

Podobnie jak w przypadku opisanych wcześniej odzwierciedlonych ataków DNS, trudno było (jeśli nie 

niemożliwe) odfiltrować złośliwe żądania sieciowe, ponieważ wydawały się one uzasadnione. Podobne 

ataki miały miejsce w przypadku witryn hazardowych online i witryn pornograficznych. Ponownie, w 

niektórych przypadkach podjęto próby wymuszenia kwot w dziesiątkach tysięcy dolarów, aby 

powstrzymać ataki (nowa forma wymuszania zabezpieczeń). DDoS w końcu stało się składnikiem 

powszechnych przestępstw finansowych i e-commerce o wysokich dolarach, a tendencja ta 

prawdopodobnie wzrośnie w najbliższej przyszłości. DDoS nadal było wykorzystywane tak jak w 

poprzednich latach, w tym z powodów politycznych. Podczas wojny w Iraku w 2003 r. Został 

przeprowadzony atak DDoS na katarską organizację informacyjną Al-Dżazira, która transmituje zdjęcia 

pojmanych amerykańskich żołnierzy. Al-Dżazira próbował przewyższyć atakujących, kupując większą 

przepustowość, ale tylko przyspieszyli atak. Witryna była w dużej mierze niedostępna przez dwa dni, 

po czym ktoś porwał jej nazwę DNS, przekierowując żądania do innej witryny promującej amerykańską 

sprawę. W maju 2003 r., a następnie jeszcze kilka razy w grudniu, witryna internetowa SCO 

doświadczyła ataków DDoS, które spowodowały, że był wyłączony na dłuższy czas. Oświadczenia 

kierownictwa SCO wskazywały na przekonanie, że ataki były odpowiedzią na legalną bitwę SCO o kod 

źródłowy Linuksa oraz oświadczenia krytykujące rolę społeczności Open Source w tych procesach. W 

połowie 2003 r. Clickbank (usługa bankowości elektronicznej) i Spamcop (firma, która filtruje 

wiadomości e-mail w celu usunięcia spamu) zostały poddane potężnym atakom DDoS [Zor. Ataki 

najwyraźniej obejmowały tysiące maszyn atakujących. Po kilku dniach firmy były w stanie zainstalować 

zaawansowane oprogramowanie filtrujące, które porzuciło ruch ataków DDoS, zanim osiągnął punkt 

wąskiego gardła. 

2004 

Kontynuowane są ataki motywowane finansowo, a także spekulacje, że ataki robaków w 2004 r. 

Wykorzystano do zainstalowania oprogramowania trojana na setkach tysięcy hostów, tworząc 

ogromne sieci botów. Dwa popularne programy - Agobot i jego następca Phatbot [LTIG] - były 

zaangażowane w rozproszone dostarczanie spamu i DDoS; w niektórych przypadkach sieci tych botów 

są nawet sprzedawane na czarnym rynku [Leya]. Zarówno Agobot, jak i Phatbot mają wiele cech 

przewidzianych w 2000 r. Przez Michała Zalewskiego [Zal] w jego artykule o cechach „super-robaka”. 

Artykuł powstał w odpowiedzi na szum wokół wirusa „I Love You”. Zalewski wymienia takie funkcje, 

jak przenośność (Phatbot działa zarówno w systemie Windows, jak i Linux), polimorfizm, 

autoaktualizacja, zapobieganie debugowaniu i użyteczność (Phatbot jest dostarczany z dokumentacją 

użytkowania i poleceniami pomocy online). Ponieważ Phatbot żeruje na wcześniej zainfekowanych 

hostach, możliwe są także inne części prognoz Zalewskiego (poprzez zaprogramowanie sposobu 

działania Phatbot), a zatem Phatbot jest jedną z najbardziej zaawansowanych do tej pory form 

automatyzacji w kategorii DDoS (lub mieszane zagrożenie) przybory. 

Jak wszystkie historie, ta historia ataków DDoS nie reprezentuje stanu końcowego, ale jest jedynie 

wstępem do przyszłości. W następnym rozdziale podamy więcej szczegółów na temat tego, w jaki 

sposób dokonywane są dzisiejsze ataki, co następnie przygotuje grunt pod dyskusję, co należy zrobić, 

aby je zwalczać. Pamiętaj jednak, że historia, którą właśnie omówiliśmy, sugeruje, bardziej niż 



cokolwiek innego, ciągłą i szybką zmianę na przyszłość. Wczesne analizy narzędzi ataku DDoS, takich 

jak trinoo, Tribe Flood Network, Stacheldraht i Shaft, przewidywały przyszłe trendy rozwoju w oparciu 

o przeszłość, ale atakujący wykazali się większą zwinnością w integracji nowych metod ataku z 

istniejącymi narzędziami, niż sugerują te prognozy. Powinniśmy oczekiwać, że zarówno liczba, jak i 

zaawansowanie narzędzi do ataku będą stale rosnąć, a być może szybciej niż ktokolwiek przewiduje. 

Dlatego narzędzia, które atakujący będą wykorzystywać w nadchodzących latach, a metody obrony 

przed nimi będą postępować zgodnie z obecnymi stanami, które opisujemy w kolejnych rozdziałach, 

wymagając od obrońców, aby byli na bieżąco z nowymi trendami i metodami obrony. 



4.1 Rekrutacja sieci agentów 

W zależności od rodzaju planowanej odmowy usługi atakujący musi znaleźć wystarczająco dużą liczbę 

podatnych na ataki maszyn, aby użyć ih do ataku. Można to zrobić ręcznie, półautomatycznie lub 

całkowicie automatycznie. W przypadku dwóch dobrze znanych narzędzi DDoS, trinoo  i Shaft tylko 

proces instalacji został zautomatyzowany, podczas gdy wykrywanie i narażanie zagrożonych maszyn 

odbywało się ręcznie. Obecnie atakujący używają skryptów, które automatyzują cały proces, a nawet 

skanują, aby zidentyfikować zagrożone maszyny do przejęcia (np. Hosty zainfekowane Slammer, 

MyDoom lub Bagle). Spekuluje się, że niektóre robaki mogą być użyte jawnie do stworzenia żyznego 

gruntu do budowy sieci botów, które są później wykorzystywane do różnych złośliwych celów, w tym 

ataków DDoS. Jeśli właściciele nie zauważą infekcji robakiem, prawdopodobnie nie zauważą robota, 

który je zbiera! 

4.1.1. Znalezienie wrażliwych maszyn 

Atakujący musi znaleźć maszyny, na które może się narazić. Aby zmaksymalizować wydajność, będzie 

chciała rekrutować maszyny, które mają dobrą łączność i duże zasoby i są źle utrzymywane. Niestety 

wiele z nich istnieje w puli milionów hostów internetowych. 

Na początku DDoS hosty z połączeniami o wysokiej dostępności znaleziono tylko na uniwersytetach 

oraz w instytucjach naukowych i rządowych. Ponadto mieli dość luźne zabezpieczenia i brak zapór 

ogniowych, więc atakujący z łatwością ich złamał. Niedawna popularność szybkiego Internetu 

modemem kablowym i cyfrowej linii abonenckiej (DSL) dla biznesu i użytku domowego zapewniła 

połączenia o wysokiej dostępności w prawie każdym domu i biurze. To znacznie powiększyło pulę lekko 

administrowanych i dobrze wyposażonych hostów, którzy często są stale połączeni i działają - idealne 

cele do rekrutacji DDoS. Po zmianie struktury potencjalnych agentów DDoS nastąpiła zmiana narzędzi 

DDoS. Wczesne narzędzia działały głównie na hostach opartych na Uniksie, podczas gdy najnowszy kod 

DDoS działa głównie na systemach Windows. W niektórych przypadkach, takich jak boty Kaiten i Knight, 

ten sam oryginalny kod źródłowy uniksowy został po prostu ponownie skompilowany przy użyciu 

przenośnej biblioteki Cygwin. 

Proces wyszukiwania wrażliwych maszyn nazywa się skanowaniem. Atakujący wysyła kilka pakietów 

do wybranego celu, aby sprawdzić, czy jest on żywy i podatny na ataki. Jeśli tak, atakujący będzie 

próbował włamać się do maszyny. Skanowanie było początkowo procesem ręcznym przeprowadzanym 

przez atakującego przy użyciu prymitywnych narzędzi. Z biegiem czasu ulepszono narzędzia skanujące, 

a funkcje skanowania zostały zintegrowane i wykonane automatycznie. Dwa przykłady tego to 

„mieszane zagrożenia” i robaki. 

Zagrożenia mieszane to pojedyncze programy lub grupy programów, które zapewniają wiele usług, w 

tym przypadku dowodzenie i kontrola za pomocą bota IRC i skanowanie podatności. 

Bot (pochodzący od „robota”) to program kliencki działający w tle na zaatakowanym hoście i szuka 

pewnych ciągów znaków w kanale IRC. Ciągi te reprezentują zakodowane polecenia, które wykonuje 

program bot, takie jak zapraszanie kogoś do kanału IRC, udzielanie uprawnień operatorowi kanału 

użytkownika, skanowanie bloku adresów (netblock) lub przeprowadzanie ataku DoS. Skany Netblock 

są inicjowane w niektórych botach, takich jak Power [Dita], poprzez określenie pierwszych kilku 

oktetów adresu sieciowego (np. 192.168 może oznaczać skanowanie wszystkiego od 192.168.0.0 do 

192.168.255.255). Gdy roboty otrzymają listę podatnych na atak hostów, informują atakującego za 

pomocą botnetu (sieć botów, które synchronizują się poprzez komunikację w kanale IRC). Osoba 

atakująca pobiera plik i dodaje go do swojej listy podatnych na atak hostów. Niektóre programy 

automatycznie dodają te wrażliwe hosty do listy zagrożonych hostów, w ten sposób stale odtwarzając 



sieć ataku. Bloki sieciowe do skanowania są czasami wybierane losowo przez atakujących. Innym razem 

są wybierane jawnie z jakiegoś powodu (np. Netbloki należące do dostawców DSL i uniwersytetów są 

znacznie bardziej „środowiskami o bogatych celach” niż te, które są własnością dużych firm i są mniej 

ryzykowne niż strona wojskowa). Skanowanie można przeprowadzić za pomocą osobnych programów, 

które są po prostu „podłączane” do mieszanego zestawu zagrożeń lub (jak w przypadku Phatbot) 

wbudowane w program jako moduł.  Innym programem wykorzystującym skanowanie w celu 

identyfikacji podatnych na atak hostów jest robak internetowy. Robaki internetowe to 

zautomatyzowane programy rozprzestrzeniające się z jednego podatnego hosta na inny w sposób 

podobny do wirusów biologicznych (np. Grypy). Robak ma trzy różne podstawowe funkcje: (1) 

skanowanie w celu wyszukiwania podatnych na ataki maszyn; (2) eksploatacja, która zagraża 

maszynom i ustanawia zdalne sterowanie; oraz (3) ładunek (kod, który wykonują po kompromisie, aby 

osiągnąć jakąś funkcję ataku). Ponieważ robak jest zaprojektowany do rozprzestrzeniania się, po 

zainfekowaniu maszyny cykl skanowania / infekcji powtarza się zarówno na zainfekowanej, jak i 

infekującej maszynie. Ładunkiem może być po prostu kopia robaka (w pamięci lub zapisana w systemie 

plików) lub może to być kompletny zestaw programów załadowanych do systemu plików. Robaki 

internetowe są coraz popularniejszą metodą rekrutacji agentów DDoS, więc ładunek robaka często 

zawiera kod ataku DDoS. Opi ilustruje rozprzestrzenianie się robaków. 

Robaki wybierają adresy do skanowania za pomocą kilku metod. 

* Zupełnie losowo. Losowo wybierz wszystkie 32 bity adresu IP (jeśli używasz IPv4) dla celów, 

skutecznie skanując cały Internet bez rozróżnienia. 

* W losowo wybranym zakresie adresów. Losowo wybierz tylko pierwsze 8 lub 16 bitów adresu IP, a 

następnie iteruj od 0,0 do 0,255,255 w tym zakresie adresów. Powoduje to skanowanie pojedynczych 

sieci lub grup sieci jednocześnie. 

* Korzystanie z listy hitów. Weź małą listę bloków sieciowych, które są „bogate w cel” i preferencyjnie 

je skanuj, ignorując zakres adresów, który wydaje się pusty lub wysoce zabezpieczony. Przyspiesza to 

znacznie, a także minimalizuje straty czasu na skanowanie dużych nieużywanych zakresów adresów. 

* Korzystanie z informacji znalezionych na zainfekowanym komputerze. Po zainfekowaniu komputera 

robak sprawdza pliki dziennika maszyny, które szczegółowo opisują aktywność komunikacyjną, 

szukając adresów do skanowania. Na przykład dziennik przeglądarki internetowej zawiera adresy 

ostatnio odwiedzanych witryn, a plik znany_hosty zawiera adresy miejsc docelowych, z którymi 

nawiązano kontakt za pośrednictwem protokołu SSH (Secure Shell). 

 

Robaki rozprzestrzeniają się niezwykle szybko ze względu na ich równoległy wzorzec rozmnażania. 

Załóżmy, że jedna kopia z powodzeniem infekuje pięć komputerów w ciągu jednej sekundy. W 

następnej sekundzie wszystkie sześć kopii (oryginalna i pięć nowych kopii) będą próbowały dalej się 

rozprzestrzeniać. W miarę rozprzestrzeniania się robaka liczba zainfekowanych maszyn i liczba kopii 

robaków rojących się w Internecie rośnie wykładniczo. Często ta ogromna ilość skanowania / ataku 

blokuje sieci brzegowe i stwarza efekt DoS dla wielu użytkowników. Niektóre robaki przenoszą również 

ładunki DDoS, umożliwiając atakującemu, który kontroluje zainfekowane maszyny, przeprowadzanie 

bardziej celowych i ukierunkowanych ataków po zakończeniu rozprzestrzeniania się robaka. Ponieważ 

historia sugeruje, że robaki często nie są całkowicie usuwane (na przykład hosty zainfekowane Code 

Red nadal istnieją w Internecie, wiele lat po pierwszym pojawieniu się Code Red), niektóre 

zainfekowane maszyny mogą nadal działać jako agenci DDoS w nieskończoność. 



 

4.1.2 Włamanie się do wrażliwych maszyn 

Osoba atakująca musi wykorzystać lukę w zabezpieczeniach maszyn, które zamierza rekrutować, aby 

uzyskać do nich dostęp. Okaże się to określane jako „posiadanie” komputera. Zdecydowana większość 

luk zapewnia atakującemu dostęp administracyjny do systemu, a ona może dodawać / usuwać / 

zmieniać pliki lub ustawienia systemowe do woli. Exploity zwykle podlegają cyklowi wykorzystania luki 

w zabezpieczeniach. 

1. W kręgach atakujących została odkryta nowa luka, która jest wykorzystywana w ograniczony sposób. 

2. Luka ta wykracza poza ten krąg i zostaje wykorzystana na szerszą skalę. 

3. Pojawiają się zautomatyzowane narzędzia i narzędzia te są uruchamiane przez nie-ekspertów (script 

kiddies). 

4. Pojawia się łatka do luki i zostaje zastosowana. 

5. Wykorzystuje dla danego spadku podatności. 

Po zidentyfikowaniu jednej lub więcej luk w zabezpieczeniach atakujący włącza exploity dla tych luk do 

swojego zestawu narzędzi DDoS. Niektóre narzędzia DDoS wykorzystują kilka luk w celu 

rozprzestrzeniania swojego kodu na jak największej liczbie komputerów. Są one często nazywane 

wektorami propagacji. Często osoby atakujące usuwają lukę, którą wykorzystali do włamania się do 

komputera. Ma to na celu uniemożliwienie innym atakującym uzyskania dostępu w ten sam sposób i 

przejęcia kontroli nad maszyną agenta. Aby ułatwić swój przyszły dostęp do zaatakowanego 

komputera, atakujący uruchomi program, który nasłuchuje prób połączeń przychodzących na 

określonym porcie. Ten program nazywa się backdoor. Dostęp przez tylne drzwi jest czasami chroniony 

silnym hasłem, aw innych przypadkach jest szeroko otwarty i odpowiada na każde żądanie połączenia. 

Słabym hasłem jest jedna słabość, której nie eliminuje łatanie, z której korzystają niektóre mieszane 

zagrożenia. Niektóre exploity zawierają listę typowych haseł. Wypróbowują te hasła w sposób brutalny 

lub iteracyjny, jeden po drugim. Czasami przekracza to limity systemowe dla nieudanych prób 

logowania i powoduje stan blokady (bezpieczny powrót do systemu, ale zakłócający działanie dla 

legalnych użytkowników, którzy nie mogą się dostać do systemu). Zbyt wiele razy exploity te znajdują 

słabą kombinację loginu / hasła i uzyskują nieautoryzowany dostęp do systemu. Użytkownicy często 

myślą, że pozostawienie hasła na koncie administratora nie jest rozsądne lub że „hasło” lub inne proste 

słowo wystarcza do ochrony konta. Mylą się. 

4.1.3. Metody rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania 

Atakujący musi zdecydować się na model propagacji instalacji swojego szkodliwego oprogramowania. 

Prostym modelem jest podejście centralnego repozytorium lub pamięci podręcznej: atakujący 

umieszcza złośliwe oprogramowanie w repozytorium plików (np. Na serwerze FTP) lub w witrynie sieci 

Web, a każdy zainfekowany host pobiera kod z tego repozytorium. Jedną z zalet modelu buforowania 

dla obrońcy jest to, że takie centralne repozytoria można łatwo zidentyfikować i usunąć. Atakujący 

instalujący agentów trinoo [Ditf] i Shaft [DLD00] stosowali takie scentralizowane podejście we 

wczesnych dniach. W 2001 r. W32 / Leaves [CER01c] zastosował w swojej pamięci podręcznej wariant 

rekonfigurowalnych witryn, podobnie jak robak W32 / SoBig do masowej wysyłki w 2003 r. Poniższy 

rysunek ilustruje propagację z centralnym repozytorium. 



 

Innym modelem jest podejście polegające na łańcuchowym sprzężeniu zwrotnym lub ciągnięciu, w 

którym atakujący przenosi swoje narzędzia z początkowo zainfekowanego hosta na kolejne maszyny, 

na które ten host ma wpływ. Rycina poniżej ilustruje propagację z łańcuchem wstecznym. 

 

Wreszcie, autonomiczne, push lub forward podejście do propagacji łączy propagację i wykorzystanie 

w jeden proces. Różnica między tym podejściem a łańcuchem wstecznym polega na tym, że sam exploit 

zawiera szkodliwe oprogramowanie, które ma być propagowane na nowej stronie, zamiast wykonywać 

kopię tego szkodliwego oprogramowania po zainfekowaniu witryny. Robak przenosi narzędzie DDoS 

jako ładunek i umieszcza je na każdej zainfekowanej maszynie. Najnowsze robaki zawierają kod 

exploita i ataku, chroniony przez słabe szyfrowanie przy użyciu rejestrów przesuwnych z liniowym 

sprzężeniem zwrotnym. Szyfrowanie służy do wyeliminowania wykrycia dobrze znanych sekwencji 

kodu exploita (np. „Sanki przepełnienia bufora”, długiej serii poleceń NOOP [Sko02]) przez 

oprogramowanie antywirusowe lub osobiste oprogramowanie zapory. Po uruchomieniu na 

komputerze kod samoczynnie odszyfrowuje i wznawia propagację. Poniżej mamy autonomiczną 

propagację 

 

Inne złożoności narzędzi do atakowania i zestawów narzędzi obejmują takie funkcje, jak środki 

przeciwgorączkowe i szyfrowanie. Metody analizy narzędzi DDoS opisano w części 6. 



4.2 Kontrolowanie sieci agentów DDoS 

Gdy armia agentów zostanie zrekrutowana w wystarczająco dużej liczbie, atakujący komunikuje się z 

agentami za pomocą specjalnych narzędzi komunikacji „wiele do wielu”. Cel tej komunikacji jest 

dwojaki. 

* Atakujący dowodzi początkiem / końcem i specyfiką ataku. 

* Atakujący zbiera statystyki dotyczące zachowania agentów. 

Zauważ, że „wystarczająco duży” zależy od układu odniesienia: Wczesne narzędzia, takie jak trinoo, 

Tribe Flood Network (TFN) i Shaft, radziły sobie z setkami i niskimi tysiącami agentów, ale obecnie 

nierzadko widuje się zestawy agentów (lub botnety) dziesiątek tysięcy będących w obrocie na IRC. 

Podobno obserwowano sieci Phatbot tak duże, jak 400 000 hostów 

4.2.1 Polecenia bezpośrednie 

Niektóre narzędzia DDoS, takie jak trinoo , budują sieć modułu obsługi / agenta, w którym atakujący 

kontroluje sieć, wydając polecenia modułowi obsługi, który z kolei przekazuje polecenia (czasem przy 

użyciu innego zestawu poleceń) agentom. Polecenia mogą składać się z niezaszyfrowanego (czystego) 

tekstu, zaciemnionego lub zaszyfrowanego tekstu lub numerycznych (binarnych) sekwencji bajtów. 

Analiza ruchu dowodzenia i kontroli między programami obsługi i agentami może dać wgląd w 

możliwości narzędzi bez dostępu do pliku wykonywalnego złośliwego oprogramowania lub jego kodu 

źródłowego, jak pokazano w Shaft. Aby niektóre moduły obsługi i agenty, takie jak Trinoo, Stacheldraht 

i Shaft, działały, program obsługi musi nauczyć się adresów agentów i „zapamiętać” to przy ponownym 

uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu programu. Wczesne narzędzia DDoS zakodowały na stałe 

adres IP programu obsługi, a agenci zgłaszali się do tego programu po rekrutacji. Zwykle lista agentów 

jest przechowywana w pliku, który program obsługi przechowuje w celu zachowania informacji o stanie 

sieci DDoS. W niektórych przypadkach nie ma uwierzytelnienia modułu obsługi (w rzeczywistości każdy 

komputer może wysyłać polecenia do niektórych agentów DDoS, a oni odpowiedzą). Wczesne analizy 

trinoo, TFN, Stacheldraht, Shaft i mstream wykazały, w jaki sposób można wykrywać i kontrolować 

programy obsługi i agentów. Wczesne ataki DDoS toczyły się między podziemnymi grupami walczącymi 

o supremację i własność kanałów IRC. Atakujący czasami działali, by przejąć czyjąś sieć DDoS, jeśli 

dostęp do niej nie był w jakiś sposób chroniony. Na przykład osoba atakująca, która przechwytuje 

wiadomość tekstową wysłaną do innego agenta, może kontrolować tego samego agenta, modyfikując 

niezbędne pola wiadomości i wysyłając go ponownie. Albo obrońca może wydać polecenie, które 

zatrzyma atak. Niektóre narzędzia DDoS, które korzystały z architektury modułu obsługi / agenta, 

chroniły zdalny dostęp do modułu obsługi za pomocą haseł, a niektóre próbowały zabezpieczyć 

komunikację modułu obsługi / agenta za pomocą haseł lub szyfrowania przy użyciu wspólnych 

tajemnic. Pierwsi operatorzy nawet zaszyfrowali (przy użyciu szyfrów RC4 i Blowfish; patrz [MvOV96] 

doskonałe odniesienie do stosowanej kryptografii) ich listę agentów, aby uniknąć ujawnienia 

tożsamości agentów, jeśli procedura obsługi została zbadana przez badaczy. Ponowne odtworzenie 

poleceń może ujawnić listę agentów lub plik może być czasem odszyfrowany przy użyciu kluczy 

uzyskanych z analizy kryminalistycznej lub inżynierii wstecznej programu obsługi. Inne narzędzia, takie 

jak Stacheldraht [Ditg], umożliwiały szyfrowanie kanału poleceń między atakującym a programem 

obsługi, ale nie między programami obsługi i agentami. Z czasem te programy obsługi stały się 

identyfikowalne i w większości przypadków były usuwalne. Poniższe rysunki ilustrują ruch kontrolny i 

atak widoczny odpowiednio z witryny hostującej agenta oraz z witryny obsługującej moduł obsługi. 



 

 

4.2.2 Polecenia pośrednie 

Bezpośrednia komunikacja miała kilka wad dla atakujących. Ponieważ procedury obsługi musiały 

przechowywać tożsamości agentów, a często maszyna agenta przechowywała tożsamość procedury 

obsługi, po tym, jak śledczy przechwycili jedną maszynę, można było zidentyfikować całą sieć DDoS. Co 

więcej, wzorce bezpośredniej komunikacji generowały anomalne zdarzenia na monitorach sieciowych 

(wyobraź sobie serwer WWW, który nagle inicjuje komunikację z obcą maszyną na nieznanym porcie), 

które operatorzy sieci szybko zauważyli. Sprawdzając przechwycone wiadomości, mogli zidentyfikować 

adres zagranicznego partnera. Operatorzy byli w stanie wykryć procesy agenta lub procedury obsługi 

nawet wtedy, gdy wiadomości nie aktywnie przepływały, monitorując otwarte porty na swoich 

komputerach. W celu bezpośredniej komunikacji zarówno agenci, jak i operatorzy musieli być „gotowi” 

na otrzymywanie wiadomości przez cały czas. Ta gotowość została zamanifestowana przez proces 

ataku polegający na otwarciu portu i nasłuchiwaniu. Operatorzy byli w stanie to zauważyć, przeglądając 

listę aktualnie otwartych portów; niezidentyfikowane procesy odsłuchowe zostały niezwłocznie 

zbadane. Wreszcie atakujący musiał napisać własny kod do dowodzenia i kontroli. 

Wadą oryginalnego projektu modułu obsługi / agenta, który spowodował ograniczenie wielkości sieci 

DDoS, była liczba uchwytów otwartych plików wymaganych dla połączeń TCP między modułem obsługi 

i agentami. Wiele wersji Uniksa ma ograniczenia liczby otwartych deskryptorów plików dla każdego 

procesu, a także ograniczenia dla samego jądra. Nawet gdyby te limity można było zwiększyć, niektóre 



narzędzia DDoS przestałyby dodawać nowych agentów po osiągnięciu 1024, co jest typowym 

ograniczeniem liczby otwartych uchwytów plików dla wielu systemów operacyjnych. 

Ponieważ wielu autorów narzędzi DDoS opracowywało je do walki z bitwami na IRC, a ponieważ 

programowali już boty do innych celów, zaczęli rozszerzać istniejący kod dla botów IRC w celu 

implementacji funkcji i skanowania DDoS. Wczesnym przykładem tego był bot Kaiten, 

zaprogramowany pierwotnie dla systemów uniksowych. Innym przykładem zakodowanym dla 

środowiska operacyjnego Windows jest Power bot. Zamiast uruchamiania osobnego programu, który 

nasłuchuje połączeń przychodzących na porcie określonym przez atakującego, zarówno agenci DDoS 

(boty), jak i atakujący łączą się z serwerem IRC, jak każdy inny klient IRC. Ponieważ większość witryn 

zezwala na IRC jako kanał komunikacyjny dla użytkowników, komunikacja DDoS nie tworzy anomalnych 

zdarzeń. Rolę modułu obsługi odgrywa prosty kanał na serwerze IRC, często chroniony hasłem. 

Zazwyczaj jest bot zakodowany na stałe w bocie, gdzie łączy się początkowo, aby dowiedzieć się, gdzie 

naprawdę znajduje się bieżący kanał sterujący. Następnie bot przeskakuje do kanału kontrolnego. W 

ten sposób można przeskakiwać kanały, nawet w sieciach IRC. Będąc w bieżącym kanale kontrolnym, 

boty są gotowe do reagowania na polecenia atakującego w celu skanowania, DDoS kogoś, 

zaktualizowania się, wyłączenia itp. 

Zaletą atakującego w zakresie komunikacji za pośrednictwem IRC jest różnorodność. Serwer już tam 

jest i jest utrzymywany przez innych. Nie można łatwo odkryć tego kanału w tysiącach innych kanałów 

czatu (chociaż może się zdarzyć, że w kanale pełnym prawdziwych ludzi nagle pojawi się 10 000 „osób” 

w ciągu kilku minut). Nawet po wykryciu kanał można usunąć tylko dzięki współpracy administratorów 

serwera. Współpraca ta może być trudna do uzyskania w przypadku serwerów zagranicznych. Ze 

względu na rozproszony charakter IRC nie wszyscy klienci muszą uzyskać dostęp do tego samego 

serwera IRC, aby uzyskać dostęp do „kanału obsługi”, ale po prostu muszą uzyskać dostęp do serwera 

w tej samej sieci lub sojuszu IRC. Większość narzędzi pojawiających się po Trinity  korzysta z tego 

alternatywnego mechanizmu komunikacji. 

Aby wzmocnić komunikację opartą na IRC, osoby atakujące regularnie atakują hosty i przekształcają je 

w nieuczciwe serwery IRC, często używając niestandardowych portów (zamiast typowych 6667 / tcp, 

których używają zwykłe serwery IRC). Innym mechanizmem, trywialnym dla Phatbota, jest: aby 

zamienić niektóre boty w proxy TCP na niestandardowych portach, które z kolei łączą się z 

prawdziwymi serwerami IRC na standardowych portach. Tak czy inaczej, inna forma odskoczni w 

kanale dowodzenia i kontroli z łatwością pokonuje wielu reagujących na incydenty próbujących 

zidentyfikować i wyłączyć botnety. Komunikacja atakującego z agentami za pośrednictwem IRC jest 

zilustrowana na rysunku poniżej 

 



 

4.2.3 Aktualizacja złośliwego oprogramowania 

Jak wszyscy inni, atakujący muszą zaktualizować kod swoich narzędzi. Atakujący DoS zasadniczo chcieli 

mechanizmu aktualizacji oprogramowania analogicznego do funkcji aktualizacji oprogramowania 

dostępnej w wielu popularnych systemach operacyjnych dla komputerów stacjonarnych, choć 

oczywiście rzeczywisty właściciel maszyny nie kontroluje procesu aktualizacji. Korzystanie z tego 

samego mechanizmu do przeprowadzania aktualizacji, jak w przypadku początkowej rekrutacji - 

skanowanie maszyn z kodem ataku i umieszczanie nowego kodu - jest głośne i nie zawsze skuteczne, 

ponieważ niektóre narzędzia atakujące usuwają lukę, której używali do uzyskania dostępu, aby nikt 

inny mogą przejąć swoich agentów. Atakujący nie może wtedy złamać się w taki sam sposób jak 

poprzednio. Wiele istniejących narzędzi i botów rozpowszechnia aktualizacje, wysyłając do swoich 

agentów polecenie, które każe każdemu agentowi pobrać nowszą wersję kodu z jakiegoś źródła, na 

przykład z serwera WWW. 

Wraz ze wzrostem wykorzystania sieci peer-to-peer, atakujący już patrzą na wykorzystanie 

mechanizmów peer-to-peer do złośliwej aktywności. Na przykład robak Linux Slapper używał 

mechanizmu peer-to-peer, który, jak twierdził, może obsłużyć miliony peerów. Ostatnio Phatbot 

przyjął komunikację peer-to-peer za pomocą protokołu „WASTE”, łącząc się z innymi peerami za 

pomocą serwerów buforujących Gnutella, aby wyglądać jak klient Gnutella (patrz 

http://www.lurhq.com/phatbot.html ). Za pomocą tego mechanizmu osoby atakujące mogą 

organizować swoich agentów w sieci peer-to-peer, aby propagować nowe wersje kodu, a nawet 

kontrolować atak. Solidność i niezawodność komunikacji peer-to-peer może sprawić, że takie sieci 

DDoS będą jeszcze bardziej groźne i trudniejsze do demontażu niż obecnie. 

4.2.4 Scenariusz Unwitting Agent 



Istnieje również klasa ataków DDoS, które atakują komputery z lukami w zabezpieczeniach, których 

eksploatacja niekoniecznie wymaga instalowania złośliwego oprogramowania na komputerze, ale 

zamiast tego pozwala atakującemu kontrolować te hosty, aby generowały ruch atakowy. Atakujący 

tworzy listę podatnych na ataki systemów, a w momencie ataku agenci iterują tę listę, wysyłając 

polecenia exploitów w celu zainicjowania przepływu ruchu. Wygenerowany ruch wydaje się być 

uzasadniony. Na przykład osoba atakująca może niewłaściwie wykorzystać lukę na serwerze sieci Web, 

aby spowodować uruchomienie programu PING.EXE. Niektórzy badacze nazywali tych nieświadomych 

agentów. 

Ping został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikowi określenie, czy komputer zdalny jest 

dostępny, a jego głównym celem jest rozwiązywanie problemów z łącznością. Zapory ogniowe mogą 

jednak uniemożliwić pakietom ICMP, na których polega ping, dostanie się do systemu zdalnego. 

Wysłanie żądania ping odpowiada pytaniu: „Jesteś tam?” i czekam na odpowiedź: „Jestem tutaj”. 

Różnica między „nieświadomym agentem” a innymi scenariuszami ataku DDoS jest subtelna. Luka ta 

nie jest wykorzystywana do zdalnego instalowania złośliwego oprogramowania, ale służy do 

uruchamiania legalnego oprogramowania już zainstalowanego w systemie. Pełniejszy opis można 

znaleźć w wykładzie Davida Dittricha 

Chociaż ataki generowane przez nieświadomych agentów, takie jak luka w serwerze sieci Web używana 

do uruchamiania PING.EXE, są pod pewnymi względami podobne do ataków odbicia, nie są identyczne. 

W większości ataków refleksyjnych atakujący niewłaściwie wykorzystuje całkowicie uzasadnioną 

usługę, generując uzasadnione żądania z fałszywym adresem źródłowym. W nieświadomych atakach 

agenta niewłaściwie wykorzystywana usługa ma zdalnie wykorzystywaną lukę, która umożliwia 

atakującemu zainicjowanie ruchu związanego z atakiem. Usunięcie tej luki uodporni nieświadomych 

agentów na niewłaściwe użycie, a obrona przed atakiem odbicia jest o wiele bardziej złożona i 

trudniejsza. Nieświadomych agentów nie można zidentyfikować za pomocą narzędzi do zdalnego 

skanowania portów (np. RID [Bru] lub Zombie Zapper [Tea]), ani nie można ich znaleźć, uruchamiając 

skanery systemu plików, takie jak NIPC find_ddos lub oprogramowanie antywirusowe. Wynika to z 

faktu, że nie ma złośliwego oprogramowania ani ukrytych otwartych portów, a jedynie podatność na 

zdalne wykorzystanie. Luki podatne na ataki można zidentyfikować poprzez monitorowanie ruchu 

sieciowego w poszukiwaniu ruchu związanego z atakami DDoS. Można je również wykryć, wykonując 

typowe skanowanie narażenia na atak za pomocą programów takich jak Nessus 

Przykładem nieświadomego ataku agenta jest powódź ICMP Echo Request (ping) wyrównywana na 

stronie www.whitehouse.gov 4 maja 2001 r. Atak wykorzystał lukę w zabezpieczeniach serwera 

Microsoft IIS w celu uruchomienia aplikacji ping na nieświadomych agentów i rozpoczęcia powodzi. 

Doniesiono, że setki systemów na całym świecie zalały. Stwierdzono, że systemy działają pod Windows 

2000 i NT, a niektórzy administratorzy znaleźli PING.EXE działający na ich systemach, adresujący adres 

IP www.whitehouse.gov. Ponieważ ping jest legalną aplikacją, oprogramowanie antywirusowe nie 

może pomóc w wykryciu lub wyłączeniu tego ataku. Wiadomość na listę mailingową UNISOG pokazaną 

na pasku bocznym zawiera więcej technicznych informacji na temat ataku. 

Power bot wykorzystał ten sam mechanizm do przeprowadzenia niektórych swoich zalań. 

Zrekrutowane boty użyłyby opisanych wcześniej technik skanowania w celu zidentyfikowania 

nieświadomych agentów. Gdy atak został zainicjowany, boty wysyłały kod exploita na wrażliwy serwer 

sieciowy agenta, aby rozpocząć powódź. 

 4.2.5. Faza ataku 



Niektóre ataki są zaplanowane - zakodowane na stałe w propagowanym kodzie. Jednak większość 

ataków ma miejsce, gdy atakujący rozsyła komendę od swoich programów obsługi do agentów. 

Podczas ataku ruch kontrolny przeważnie uległ zmniejszeniu. W zależności od użytego narzędzia ataku 

atakujący może, ale nie musi, być w stanie zatrzymać trwający atak. Czas trwania ataku jest albo 

określony w poleceniu atakującego, albo kontrolowany przez domyślne ustawienia zmiennych (np. 10 

minut zalania). Możliwe, że atakujący ruszył dalej, zanim rozpoczęło się powódź. Jest jednak 

prawdopodobne, że atakujący obserwuje trwający atak, szukając jego wpływu na cele testowe. 

Niektóre narzędzia, takie jak Shaft [DLD00], mogą przekazywać informacje zwrotne na temat statystyk 

powodzi.  Atakujący testuje kilka rodzajów ataków, takich jak powodzie ICMP, TCP SYN i UDP, które 

omówimy w sekcji próżniejszej, przed prawdziwym pełnoprawnym atakiem skierowanym na wiele 

celów pokazanym poniżej:  

UNISOG E-mail Message 

Date: Fri, 04 May 2001 14:26:29 -0700 

From: Computer Security Officer <security@stanford.edu> 

To: unisog@sans.org 

Subject: [unisog] DDoS against www.whitehouse.gov 

The attack exploited vulnerable IIS5 servers on Win2K and WinNT systems. 

Immediately prior to the attack we see an incoming port 80 connection from IP address 202.102.14.137 

(CHINANET Jiangsu province network) to each of the systems that subsequently began pinging 

198.137.240.92. The argus log looks in part like this. 

Fri 05/04 05:18:21   tcp 202.102.14.137.41406 <-> 128.12.177.11 

.80 EST 

Fri 05/04 05:18:21   tcp 202.102.14.137.41495 <-> 128.12.157.89 

.80 EST 

Fri 05/04 05:18:22 F icmp 128.12.157.89      -> 198.137.240.92 ECO 

Fri 05/04 05:18:22 F icmp 128.12.177.11      -> 198.137.240.92 ECO 

Each of the systems reviewed so far had two ping processes running. One of the hosts had the following 

in its IIS log file. 

12:21:36 202.102.14.137 GET /scripts/../../winnt/system32/ping 

.exe 200 

12:29:29 202.102.14.137 GET /scripts/../../winnt/system32/ping 

.exe 200 

while I am surprised that such a simple exploit could work, it looks like it may be exactly what 

happened. 

 



The attack was targeted at less than 2% of the total residence network population so it was probably 

mapped out earlier. ZDNet has a story running that indicated that we were not the only one used in 

this way. 

 

We are issuing an alert to our dorm network users to update their systems with the relevant security 

patches. We've been working so hard at cleaning up the Linux boxes that we've tended to ignore the 

Windows boxes. Not any more. 

Stephen 

Excerpt from "Power Bot" Analysis 

The HTTP GET request exploiting the Web server vulnerability (as seen by the ngrep utility from 

http://www.packetfactory.net/Projects/Ngrep/) and the corresponding flood traffic generated by the 

request: 

T 2001/06/08 02:20:09.406262 10.0.90.35:2585 -> 192.168.64.225:80 

 [AP] 

  GET /scripts/..%c1%9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+ping 

.exe+"-v"+igmp+" 

  -t"+"-l"+30000+10.2.88.84+"-n"+9999+"-w"+10.. 

I 2001/06/08 02:20:09.430676 192.168.64.225 -> 10.2.88.84 8:0 

 7303@0:1480 

  ...c... 

.abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnop 

 qrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopq 

rstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqr 

 stuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrs 

tuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrst 

 uvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstu 

vwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuv 

wabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvw 

abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwa 

bcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghijklmnopqrstuvwab 

.......... 

 

 



 

 

The exploit is contained in the embedded Unicode characters %c1%9c, which trick the server into 

performing a directory traversal and executing a command shell /winnt/system32/cmd.exe 

 

W fazie ataku poziomy aktywności sieci mogą być wyższe niż normalne, w zależności od rodzaju ataku. 

W ataku powodziowym większość z nich jest odczuwana w punkcie agregacji, czyli celu 

W innym przykładzie możesz zaobserwować niezwykły poziom ruchu widziany z perspektywy ofiary. 

Szybkie fluktuacje między 12:00 a 18:00 oznaczają atak na pełną skalę, podczas gdy nieco oswojona 

powódź między 00:00 a 12:00 odzwierciedla powtarzający się atak, tym razem jednak łagodzony przez 

mechanizm obronny. Wspomniane wahania nie wynikają ze zmian w ataku, lecz wyłącznie z powodu 

zapadania się urządzenia pomiarowego pod obciążeniem. 

Z innej perspektywy, ten sam atak widziany przez dostawcę wyższego rzędu, kilka przeskoków do 

Internetu, ledwo pokazuje wpływ poziomów ruchu. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że to, co 

wpływa na cel lub ofiarę, może mieć niewielki wpływ na usługodawcę wyższego szczebla, nie tworząc 

w ten sposób anomalnych obserwacji. 



4.3 Poziomy semantyczne ataków DDoS 

Istnieje kilka metod powodowania odmowy usługi. Tworzenie efektu DoS polega na niszczeniu rzeczy 

lub powodowaniu ich niepowodzenia. Istnieje wiele sposobów, aby coś zawieść, i często w systemie 

istnieje wiele luk w zabezpieczeniach, a atakujący będzie próbował wykorzystać kilka z nich, dopóki nie 

uzyska pożądanego rezultatu: Cel przechodzi w tryb offline. 

4.3.1. Wykorzystanie podatności 

Jak wspomniano w części 2, ataki podatności na atak polegają na wysłaniu kilku dobrze 

spreparowanych pakietów, które wykorzystują istniejącą lukę w maszynie docelowej. Na przykład 

występuje błąd w systemach Windows  oraz niektórych jądrach Linuksa w obsłudze nieprawidłowo 

pofragmentowanych pakietów. Zasadniczo, gdy pakiet jest zbyt duży dla danej sieci, jest dzielony na 

dwa (lub więcej) mniejsze pakiety, a każdy z nich jest oznaczony jako podzielony. Znak wskazuje 

kolejność pierwszego i ostatniego bajtu w pakiecie, w odniesieniu do oryginału. W odbiorniku 

fragmenty są ponownie składane w oryginalny pakiet przed przetworzeniem. Znaki fragmentów muszą 

być odpowiednio dopasowane, aby ułatwić ponowny montaż. Luka w powyższych jądrach powoduje, 

że maszyna staje się niestabilna, gdy odbierane są niepoprawnie pofragmentowane pakiety, 

powodując zawieszenie, awarię lub ponowne uruchomienie. Tę lukę można wykorzystać, wysyłając 

ofierze dwa zniekształcone pakiety UDP. Istnieje kilka odmian tego exploita - fragmenty wskazujące na 

niewielkie nakładanie się, ujemne przesunięcie, które nakłada się na drugi pakiet przed rozpoczęciem 

nagłówka w pierwszym pakiecie i tak dalej. Były one znane jako exploity bonk, boink, teardrop i 

newtear. 

Ataki podatne na ataki są szczególnie złe, ponieważ mogą spowodować awarię lub zawiesić maszynę 

za pomocą tylko jednego lub dwóch starannie wybranych pakietów. Jednak po usunięciu luki pierwotny 

atak staje się całkowicie nieskuteczny. 

4.3.2. Atakowanie protokołu 

Idealnym przykładem ataków protokołu jest atak powodziowy TCP SYN. Najpierw wyjaśniamy ten atak, 

a następnie wskazujemy ogólne cechy ataków protokołowych. Sesja TCP rozpoczyna się od negocjacji 

parametrów sesji między klientem a serwerem. Klient wysyła pakiet TCP SYN do serwera, żądając 

jakiejś usługi. W nagłówku pakietu SYN klient podaje swój początkowy numer sekwencyjny, numer 

połączenia uniquepera, który będzie używany do utrzymywania liczby danych wysyłanych do serwera 

(aby serwer mógł rozpoznać i obsłużyć brakujące, źle uporządkowane lub powtarzające się dane). Po 

otrzymaniu pakietu SYN serwer przydziela blok sterowania transmisją (TCB), przechowując informacje 

o kliencie. Następnie odpowiada SYN-ACK, informując klienta, że jego żądanie usługi zostanie 

zrealizowane, potwierdzając numer sekwencyjny klienta i wysyłając informacje o początkowym 

numerze sekwencyjnym serwera. Klient po otrzymaniu pakietu SYN-ACK przydziela blok sterowania 

transmisją. Następnie klient odpowiada za pomocą ACK na serwerze, co kończy otwieranie połączenia. 

Ta wymiana komunikatów jest nazywana potrójnym uściskiem dłoni i jest przedstawiona na rysunku  



 

Potencjalne nadużycie polega na wczesnym przydzieleniu zasobów serwera. Gdy serwer przydziela 

swoją bazę TCB i odpowiada za pomocą SYN-ACK, mówi się, że połączenie jest w połowie otwarte. 

Przydzielone zasoby serwera będą wiązane, dopóki klient nie wyśle pakietu ACK, nie zamknie 

połączenia (wysyłając pakiet RST) lub dopóki nie upłynie limit czasu i serwer nie zamknie połączenia, 

zwalniając przestrzeń bufora. Podczas ataku zalewania TCP SYN atakujący generuje wiele półotwartych 

połączeń za pomocą fałszowania źródła IP. Te żądania szybko wyczerpują pamięć TCB serwera, a serwer 

nie może już przyjmować żądań połączeń przychodzących. Ustanowione połączenia TCP zwykle nie 

ulegają pogorszeniu w działaniu, jednak, ponieważ w naturalny sposób kończą się i są zamknięte, TCB 

zapisuje, że wykorzystywane przez nich przestrzenie zostaną wyczerpane przez atak, a nie zastąpione 

przez inne legalne połączenia. W rzadkich przypadkach komputer serwera ulega awarii, wyczerpuje 

pamięć lub w inny sposób przestaje działać. Aby utrzymać przestrzeń bufora zajętą przez pożądany 

czas, osoba atakująca musi wygenerować stały strumień pakietów SYN w kierunku ofiary (aby 

ponownie zarezerwować te zasoby, które zostały zwolnione w wyniku przekroczenia limitu czasu lub 

zakończenia normalnych sesji TCP). Atak zalewania TCP SYN opisano szczegółowo w [CER96, SKK + 97]. 

Jest to szczególnie złośliwy atak, ponieważ serwery oczekują dużej liczby prawidłowych pakietów SYN 

i nie mogą łatwo odróżnić legalnego ruchu od ataku. Żadna prosta reguła filtrowania nie jest w stanie 

poradzić sobie z atakiem powodziowym TCP SYN, ponieważ prawidłowy ruch dozna strat dodatkowych. 

Aby wykonać udany atak zalewowy TCP SYN, osoba atakująca musi zlokalizować otwarty port TCP u 

ofiary. Następnie generuje stosunkowo niewielki strumień pakietów - zaledwie dziesięć pakietów na 

minutę może skutecznie powiązać zasoby ofiary. Inna wersja ataku zalewowego TCP SYN, losowe 

zalewanie TCP SYN, jest znacznie mniej powszechna. W nim atakujący generuje dużą liczbę pakietów 

TCP SYN atakujących losowe porty u ofiary, w celu przeciążenia zasobów sieciowych ofiary, a nie 

wypełnienia jej bufora. Ataki na protokół są często trudne do naprawienia - jeśli poprawka wymaga 

zmiany protokołu, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą użyć nowej wersji protokołu. Zmiana 

powszechnie używanych protokołów internetowych z dowolnego powodu okazała się trudna. W kilku 

przypadkach sprytne wykorzystanie istniejącego protokołu może rozwiązać problem. Na przykład pliki 

cookie TCP SYN radzą sobie z atakiem powodziowym SYN bez zmiany specyfikacji protokołu, tylko w 

jaki sposób stos serwera przetwarza połączenia. Potencjalne nadużycie polega na wczesnym 

przydzieleniu zasobów serwera. Gdy serwer przydziela swoją bazę TCB i odpowiada za pomocą SYN-

ACK, mówi się, że połączenie jest w połowie otwarte. Przydzielone zasoby serwera będą wiązane, 

dopóki klient nie wyśle pakietu ACK, nie zamknie połączenia (wysyłając pakiet RST) lub dopóki nie 

upłynie limit czasu i serwer nie zamknie połączenia, zwalniając przestrzeń bufora. Podczas ataku 



zalewania TCP SYN atakujący generuje wiele półotwartych połączeń za pomocą fałszowania źródła IP. 

Te żądania szybko wyczerpują pamięć TCB serwera, a serwer nie może już przyjmować żądań połączeń 

przychodzących. Ustanowione połączenia TCP zwykle nie ulegają pogorszeniu w działaniu, jednak, 

ponieważ w naturalny sposób kończą się i są zamknięte, TCB zapisuje, że wykorzystywane przez nich 

przestrzenie zostaną wyczerpane przez atak, a nie zastąpione przez inne legalne połączenia. W rzadkich 

przypadkach komputer serwera ulega awarii, wyczerpuje pamięć lub w inny sposób przestaje działać. 

Aby utrzymać przestrzeń bufora zajętą przez pożądany czas, osoba atakująca musi wygenerować stały 

strumień pakietów SYN w kierunku ofiary (aby ponownie zarezerwować te zasoby, które zostały 

zwolnione w wyniku przekroczenia limitu czasu lub zakończenia normalnych sesji TCP). 

Atak zalewania TCP SYN opisano szczegółowo w [CER96, SKK + 97]. Jest to szczególnie złośliwy atak, 

ponieważ serwery oczekują dużej liczby prawidłowych pakietów SYN i nie mogą łatwo odróżnić 

legalnego ruchu od ataku. Żadna prosta reguła filtrowania nie jest w stanie poradzić sobie z atakiem 

powodziowym TCP SYN, ponieważ prawidłowy ruch dozna strat dodatkowych. Zaproponowano kilka 

rozwiązań dotyczących zalewania TCP SYN. 

Aby wykonać udany atak zalewowy TCP SYN, osoba atakująca musi zlokalizować otwarty port TCP u 

ofiary. Następnie generuje stosunkowo niewielki strumień pakietów - zaledwie dziesięć pakietów na 

minutę [SKK + 97] może skutecznie powiązać zasoby ofiary. Inna wersja ataku zalewowego TCP SYN, 

losowe zalewanie TCP SYN, jest znacznie mniej powszechna. W nim atakujący generuje dużą liczbę 

pakietów TCP SYN atakujących losowe porty u ofiary, w celu przeciążenia zasobów sieciowych ofiary, 

a nie wypełnienia jej bufora. Ataki na protokół są często trudne do naprawienia - jeśli poprawka 

wymaga zmiany protokołu, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą użyć nowej wersji protokołu. 

Zmiana powszechnie używanych protokołów internetowych z dowolnego powodu okazała się trudna. 

W kilku przypadkach sprytne wykorzystanie istniejącego protokołu może rozwiązać problem. Na 

przykład pliki cookie TCP SYN (opisane w rozdziałach 5 i 6) radzą sobie z atakiem powodziowym SYN 

bez zmiany specyfikacji protokołu, tylko w jaki sposób stos serwera przetwarza połączenia. Prosty 

Nomad z zespołu RAZOR z BindView wymyślił atak, który wymierza ten sam zasób, co powódź SYN, 

rekord stanu połączenia, ale w nowatorski sposób. Zamiast tworzyć wiele półotwartych połączeń, 

atakujący faktycznie wykonuje potrójny uścisk dłoni i tworzy wiele ustanowionych rekordów stanu 

połączenia w tabeli TCB jądra. Sztuczka, która umożliwia atakującemu szybkie ustanowienie wielu 

nawiązanych połączeń bez zużywania pamięci TCB agenta, polega na programowaniu ataku przy użyciu 

niestandardowych pakietów, a nie interfejsu API TCP [Wright]. Maszyna agenta nigdy nie przydziela 

TCB. Zamiast tego nasłuchuje na karcie Ethernet i odpowiada na pakiety TCP na podstawie samych flag 

nagłówka. Agent wnioskuje z odpowiedzi ofiary o informacje nagłówka TCP, które ofiara spodziewa się 

zobaczyć w przyszłych pakietach. Na przykład, jeśli ofiara wysłała pakiet SYN-ACK o numerze SEQ 1232 

i numerze ACK 540, agent wnioskuje, że powinien następnie wysłać pakiet ACK o SEQ 540 i ACK 1233. 

Podczas gdy serwer używa TCB, atakujący nie . Atak ten może nawet sfałszować adres źródłowy, aby 

wyglądał, jakby pakiety przychodziły z nieistniejącego hosta w sieci lokalnej. Ponieważ atakujący 

nasłuchuje komunikacji w sieci lokalnej w trybie rozwiązłym, będzie mógł słyszeć i odpowiadać na 

pakiety ofiary, nawet jeśli są one wysyłane na sfałszowany adres. Atakujący pozostawia ustanowione 

połączenia TCP bezczynne, ale reaguje na pakiety utrzymywania aktywności, aby połączenia nie 

przekraczały limitu czasu i zwalniały zasoby jądra. Może nawet ograniczyć szybkość nawiązywania 

połączenia, aby uniknąć ochrony SYN przed zalaniem w stosie. Ten atak nazywa się atakiem Naptha 

[Bin00], a pliki cookie TCP SYN są nieskuteczną obroną przed nim. 

Aby uogólnić, ataki protokołowe są ukierunkowane na asymetrię związaną z niektórymi protokołami. 

Ta asymetria umożliwia atakującemu utworzenie dużej ilości pracy i zużywanie znacznych zasobów na 

serwerze, przy jednoczesnym oszczędzaniu własnych zasobów. Zasadniczo jedyną poprawką, która 



działa przeciwko atakom protokołu, jest utworzenie poprawki protokołu, która równoważy asymetrię 

na korzyść serwera. 

4.3.3 Atakowanie oprogramowania pośredniego 

Ataki mogą być dokonywane na algorytmy, takie jak funkcje skrótu, które normalnie wykonują swoje 

operacje w czasie liniowym dla każdego kolejnego wpisu. Wprowadzając wartości, które zmuszają do 

wystąpienia najgorszych warunków [CW03], takie jak wszystkie wartości mieszające się w tym samym 

segmencie, osoba atakująca może spowodować, że aplikacja wykona swoje funkcje w wykładniczym 

czasie dla każdego kolejnego wpisu . 

 

Tak długo, jak atakujący może swobodnie wysyłać dane przetwarzane przy użyciu podatnej funkcji 

skrótu, może powodować, że wykorzystanie procesora przez serwer przekroczy pojemność i obniży to, 

co normalnie byłaby operacją podsekwencyjną, do operacji trwającej kilka minut. Nie potrzeba dużej 

liczby żądań, aby w ten sposób przytłoczyć niektóre aplikacje i uniemożliwić ich użycie przez legalnych 

użytkowników. 

Ofiara może uodpornić hosta na tego rodzaju ataki, zmieniając (a nawet usuwając) oprogramowanie 

pośrednie w celu usunięcia luki. Może to nie zawsze być łatwe, a jeśli atakujący naprawdę odkryje 

nieznaną wcześniej lukę, nawet wykrycie tego, co zrobił, aby spowodować spowolnienie, może być 

wyzwaniem. Ponadto oprogramowanie pośredniczące może nie być zmieniane przez samą ofiarę, 

która może potrzebować czekać na aktualizację od autora lub producenta oprogramowania 

pośredniego. Ponadto, jeśli oprogramowanie pośrednie jest niezbędne do prawidłowego działania 

ofiary, wyłączenie lub usunięcie go może okazać się tak samo szkodliwe jak sam atak. Należy zauważyć, 

że węzeł pomyślnie przeprowadzony atak oprogramowania pośredniego może nie sprawiać żadnych 

problemów, z wyjątkiem tego, że jego usługi oparte na oprogramowaniu pośrednim działają wolno. 

Liczba pakietów, które odbiera, może być nietypowa, inne niepowiązane usługi w węźle mogą 

zachowywać się poprawnie i może istnieć kilka charakterystycznych oznak trwającego ataku DoS, poza 

usługami niedziałającymi. Ponadto wiele mechanizmów obrony przed atakami DDoS, które mają na 

celu ochronę przed powodzią, może nie być w stanie pomóc w tego rodzaju atakach. 

4.3.4 Atakowanie aplikacji 

Osoba atakująca może atakować określoną aplikację i wysyłać pakiety, aby osiągnąć limit żądań usług, 

które ta aplikacja może obsłużyć. Na przykład serwery sieci Web potrzebują pewnej ilości czasu na 

obsłużenie normalnych żądań stron WWW, a zatem będzie istniała pewna skończona liczba 

maksymalnych żądań na sekundę, które mogą one utrzymać. Jeśli założymy, że serwer sieciowy może 

przetwarzać 1000 żądań na sekundę w celu pobrania plików tworzących stronę główną firmy, wówczas 

maksymalnie 1000 żądań klientów może być przetwarzanych jednocześnie. Dla celów argumentu 

załóżmy, że normalne obciążenie, które serwer sieci Web widzi codziennie, wynosi 100 żądań na 

sekundę (jedna dziesiąta pojemności). Ale co jeśli atakujący kontroluje 10 000 hostów i może zmusić 

każdego z nich do wysyłania jednego żądania co 10 sekund do serwera WWW? Jest to średnio 1000 

żądań na sekundę, a dodanie do normalnego ruchu powoduje 110% pojemności serwera. Teraz duża 

część uzasadnionych żądań nie przejdzie, ponieważ serwer jest nasycony. Podobnie jak w przypadku 

ataków oprogramowania pośredniego, atak aplikacji może nie uszkodzić całego hosta lub pojawić się 

jako ogromna liczba pakietów. Ponownie wiele obron nie jest w stanie pomóc w obronie przed tego 

rodzaju atakiem. 

4.3.3 Atakowanie oprogramowania pośredniego 



Ataki mogą być dokonywane na algorytmy, takie jak funkcje skrótu, które normalnie wykonują swoje 

operacje w czasie liniowym dla każdego kolejnego wpisu. Wprowadzając wartości, które zmuszają do 

wystąpienia najgorszych warunków [CW03], takie jak wszystkie wartości mieszające się w tym samym 

segmencie, osoba atakująca może spowodować, że aplikacja wykona swoje funkcje w wykładniczym 

czasie dla każdego kolejnego wpisu, o ile osoba atakująca może swobodnie wysyłać danych 

przetwarzanych przy użyciu podatnej funkcji skrótu, może spowodować, że wykorzystanie procesora 

przez serwer przekroczy pojemność i obniży to, co normalnie byłaby operacją podrzędną, do 

wykonania trwającego kilka minut. Nie potrzeba dużej liczby żądań, aby w ten sposób przytłoczyć 

niektóre aplikacje i uniemożliwić ich użycie przez legalnych użytkowników. Ofiara może uodpornić 

hosta na tego rodzaju ataki, zmieniając (a nawet usuwając) oprogramowanie pośrednie w celu 

usunięcia luki. Może to nie zawsze być łatwe, a jeśli atakujący naprawdę odkryje nieznaną wcześniej 

lukę, nawet wykrycie tego, co zrobił, aby spowodować spowolnienie, może być wyzwaniem. Ponadto 

oprogramowanie pośredniczące może nie być zmieniane przez samą ofiarę, która może potrzebować 

czekać na aktualizację od autora lub producenta oprogramowania pośredniego. Ponadto, jeśli 

oprogramowanie pośrednie jest niezbędne do prawidłowego działania ofiary, wyłączenie lub usunięcie 

go może okazać się tak samo szkodliwe jak sam atak. Należy zauważyć, że węzeł pomyślnie 

przeprowadzony atak oprogramowania pośredniego może nie sprawiać żadnych problemów, z 

wyjątkiem tego, że jego usługi oparte na oprogramowaniu pośrednim działają wolno. Liczba pakietów, 

które odbiera, może być nietypowa, inne niepowiązane usługi w węźle mogą zachowywać się 

poprawnie i może istnieć kilka charakterystycznych oznak trwającego ataku DoS, poza usługami 

niedziałającymi. Ponadto wiele mechanizmów obrony przed atakami DDoS, które mają na celu ochronę 

przed powodzią, może nie być w stanie pomóc w tego rodzaju atakach. 

4.3.4 Atakowanie aplikacji 

Osoba atakująca może atakować określoną aplikację i wysyłać pakiety, aby osiągnąć limit żądań usług, 

które ta aplikacja może obsłużyć. Na przykład serwery sieci Web potrzebują pewnej ilości czasu na 

obsłużenie normalnych żądań stron WWW, a zatem będzie istniała pewna skończona liczba 

maksymalnych żądań na sekundę, które mogą one utrzymać. Jeśli założymy, że serwer sieciowy może 

przetwarzać 1000 żądań na sekundę w celu pobrania plików tworzących stronę główną firmy, wówczas 

maksymalnie 1000 żądań klientów może być przetwarzanych jednocześnie. Dla celów argumentu 

załóżmy, że normalne obciążenie, które serwer sieci Web widzi codziennie, wynosi 100 żądań na 

sekundę (jedna dziesiąta pojemności). Ale co jeśli atakujący kontroluje 10 000 hostów i może zmusić 

każdego z nich do wysyłania jednego żądania co 10 sekund do serwera WWW? Jest to średnio 1000 

żądań na sekundę, a dodanie do normalnego ruchu powoduje 110% pojemności serwera. Teraz duża 

część uzasadnionych żądań nie przejdzie, ponieważ serwer jest nasycony. Podobnie jak w przypadku 

ataków oprogramowania pośredniego, atak aplikacji może nie uszkodzić całego hosta lub pojawić się 

jako ogromna liczba pakietów. Ponownie wiele obron nie jest w stanie pomóc w obronie przed tego 

rodzaju atakiem. 

4.3.5 Atakowanie zasobu 

Atakujący może atakować określone zasoby, takie jak cykle procesora lub zdolność przełączania 

routera. W styczniu 2001 r. Microsoft doznał awarii wynikającej z błędu konfiguracji sieci, jak opisano 

w Części 3. Awaria zakłóciła wiele właściwości Microsoft. Kiedy pojawiły się wieści o tym ataku, odkryto, 

że wszystkie serwery DNS Microsoftu były w tym samym segmencie sieci, obsługiwanym przez ten sam 

router. Następnie atakujący wycelowali w infrastrukturę routingu przed tymi serwerami i zlikwidowali 

wszystkie usługi online Microsoft. Microsoft szybko przeniósł się do geograficznego rozproszenia 

swoich serwerów nazw i udostępnienia nadmiarowych ścieżek routingu do serwerów, aby utrudnić 

komuś usunięcie wszystkich z nich jednocześnie. Usunięcie wąskich gardeł i zwiększenie pojemności 



może rozwiązać ataki na zasoby, jednak ponownie atakujący może zareagować silniejszym atakiem. W 

przypadku firm dysponujących mniejszymi zasobami niż Microsoft, nadmiarowe usługi i geograficznie 

rozproszone usługi mogą nie być opłacalną opcją finansową. 

Atakowanie zasobów infrastruktury 

Zasoby infrastruktury są szczególnie atrakcyjnymi celami, ponieważ ataki na nie mogą mieć wpływ na 

duże segmenty populacji Internetu. Routing jest kluczową usługą infrastruktury internetowej, która 

może być (i rzeczywiście czasami była) celem ataków DoS. W skrócie, ta infrastruktura przechowuje 

informacje wymagane do dostarczania pakietów do ich miejsc docelowych, a zatem ma kluczowe 

znaczenie dla działania Internetu. Na wysokim poziomie usługa działa poprzez wymianę informacji o 

ścieżkach przez Internet między routerami, które budują tabele, które pomagają zdecydować, gdzie 

wysłać pakiety. Gdy pakiet wchodzi do routera, tabela jest sprawdzana w celu ustalenia, gdzie 

następnie wysłać pakiet. Infrastrukturę tę można zaatakować na wiele sposobów, powodując odmowę 

usługi. Oprócz zalewania routerów protokoły używane do wymiany informacji mają różne potencjalne 

luki w zabezpieczeniach, które można wykorzystać do odmowy usługi. Są to nie tylko błędy we 

wdrażaniu protokołów, ale także charakterystyka tego, w jaki sposób protokoły zostały 

zaprojektowane, które mogą zostać niewłaściwie wykorzystane przez osobę atakującą. Na przykład 

istnieją różne metody, za pomocą których osoba atakująca może próbować wypełnić tabele routera 

nieistotnymi wpisami, być może nie pozostawiając miejsca na wpisy krytyczne lub spowalniając 

działanie routera. Router może poinstruować router, aby wysłał pakiety w niewłaściwe miejsce, 

uniemożliwiając ich dostarczenie. [3] Lub infrastruktura routingu może być niestabilna przez 

wymuszanie bardzo częstych zmian w informacjach o routingu. Istnieje wiele dość skutecznych podejść 

do przeciwdziałania tym atakom, a trwają badania nad jeszcze lepszymi metodami ochrony tej 

krytycznej infrastruktury. Nie można wykluczyć, że router może zostać zagrożony przez istniejącą lukę 

lub przez słabe lub domyślne hasło. 

4.3.6 Czysty flooding 

Biorąc pod uwagę wystarczająco dużą liczbę agentów, możliwe jest po prostu wysłanie dowolnego 

rodzaju pakietów tak szybko, jak to możliwe z każdego komputera i wykorzystanie całej dostępnej 

przepustowości sieci u ofiary. Jest to atak polegający na zużyciu przepustowości. Ofiara nie jest w stanie 

sama się obronić przed tym atakiem, ponieważ uzasadnione pakiety są upuszczane na łączu 

nadrzędnym, między usługodawcą internetowym a siecią ofiary, dlatego często ofiara żąda pomocy od 

swojego dostawcy usług internetowych w celu odfiltrowania szkodliwego ruchu. Nie jest niczym 

niezwykłym, że atak ma również wpływ na dostawcę usług internetowych ofiary (przynajmniej na 

„routerze dołączającym klienta” łączącym ofiarę z siecią dostawcy usług internetowych) i może 

wymagać filtrowania na routerach wysyłających dane, a nawet uzyskać dostawcę lub partnerów 

wysyłających filtrują również ruch przychodzący do ich sieci. W niektórych przypadkach ruch atakowy 

jest bardzo łatwy do zidentyfikowania i odfiltrowania (np. Duży ruch UDP do nieużywanych portów, 

pakiety o wartości protokołu IP 255). W innych przypadkach może być bardzo trudno zidentyfikować 

określone pola nagłówka pakietu, które mogłyby być użyte do filtrowania (np. Odzwierciedlone 

zapytania DNS, które mogą wyglądać jak odpowiedzi na uzasadnione zapytanie DNS od klientów w 

Twojej sieci lub zalew bardzo rozproszonych poprawnie wyglądające żądania HTTP). Jeśli tak się stanie, 

filtrowanie po prostu uratuje zasoby ofiary i dostawcy usług internetowych, ale ruch klientów ofiary 

zostanie zredukowany do zera, osiągając efekt DoS. 



4.4 Zestawy narzędzi do ataku 

Chociaż niektórzy atakujący są wystarczająco wyrafinowani, aby stworzyć własny kod ataku, znacznie 

częściej używają kodu napisanego przez innych. Taki kod jest zazwyczaj wbudowany w ogólny, łatwy w 

użyciu pakiet o nazwie zestaw narzędzi do ataków. Obecnie bardzo często atakujący umieszczają dużą 

liczbę programów w jednym pliku archiwum, często ze skryptami automatyzującymi jego instalację. 

4.4.1. Niektóre popularne programy DDoS 

Chociaż istnieje wiele skryptów używanych do skanowania, kompromisów i infekcji podatnych na ataki 

maszyn, istnieje tylko garść narzędzi do ataków DDoS, które zostały użyte do przeprowadzenia 

rzeczywistych ataków. Szczegółowy przegląd tych narzędzi wraz z osią czasu ich pojawienia się podano 

w [HWLT01]. Narzędzia ataku DDoS różnią się głównie mechanizmem komunikacji między programami 

obsługi i agentami oraz dostosowaniami, które zapewniają generowanie ruchu ataku. Poniższe akapity 

zawierają krótki przegląd tych popularnych narzędzi. Czytelnik powinien pamiętać, że funkcje 

omówione w tym przeglądzie to te, które zaobserwowano w przypadku wykrycia kodu ataku na 

niektórych zainfekowanych komputerach. Może istnieć (i będzie) wiele odmian, które nie zostały 

jeszcze odkryte i przeanalizowane. 

 Trinoo wykorzystuje architekturę modułu obsługi / agenta, w którym atakujący wysyła polecenia do 

modułu obsługi za pośrednictwem protokołu TCP, a moduły obsługi i agenci komunikują się za 

pośrednictwem protokołu UDP. Zarówno program obsługi, jak i agenci są chronieni hasłem, aby 

zapobiec przejęciu ich przez innego agresora. Trinoo generuje pakiety UDP o danym rozmiarze do 

losowych portów na jednym lub wielu adresach docelowych, podczas określonego interwału ataku. 

Tribe Flood Network (TFN) wykorzystuje inny typ architektury modułu obsługi / agenta. Polecenia są 

wysyłane z modułu obsługi do wszystkich agentów z wiersza poleceń. Atakujący nie „loguje się” do 

modułu obsługi, jak w przypadku trinoo lub Stacheldraht. Agenci mogą przeprowadzać powódź UDP, 

powódź TCP SYN, powódź ICMP Echo i ataki Smurf na określonych lub losowych portach ofiar. 

Atakujący uruchamia polecenia z modułu obsługi przy użyciu dowolnej z wielu metod połączenia (np. 

Zdalna powłoka powiązana z portem TCP, zdalne powłoki klient / serwer oparte na UDP, powłoki klient 

/ serwer oparte na ICMP, takie jak LOKI [rou97], SSH sesje terminalowe lub normalne sesje 

terminalowe telnet TCP). Zdalne sterowanie agentami TFN odbywa się za pośrednictwem pakietów 

ICMP Echo Reply. Wszystkie polecenia wysyłane z modułu obsługi do agentów za pośrednictwem 

pakietów ICMP są kodowane, a nie jawne, co utrudnia wykrywanie. 

Stacheldraht (po niemiecku „drut kolczasty”) łączy funkcje narzędzi trinoo i TFN oraz dodaje 

szyfrowaną komunikację między atakującym a przewodnikami. Stacheldraht używa protokołu TCP do 

szyfrowanej komunikacji między atakującym a programami obsługi, a TCP lub ICMP do komunikacji 

między programem obsługi i agentami. Kolejną dodaną funkcją jest możliwość wykonywania 

automatycznych aktualizacji kodu agenta. Dostępne ataki to powódź UDP, powódź TCP SYN, powódź 

ICMP Echo i ataki Smurf 

Shaft to narzędzie DDoS, które udostępnia kombinację funkcji podobnych do funkcji w trinoo, TFN i 

Stacheldraht. Dodatkowe funkcje to możliwość przełączania portów obsługi i agenta w locie 

(utrudniając w ten sposób wykrywanie narzędzia przez systemy wykrywania włamań), mechanizm 

„biletu” do łączenia transakcji oraz szczególne zainteresowanie statystykami pakietów. Wał 

wykorzystuje UDP do komunikacji między przewodnikami i agentami. Zdalne sterowanie odbywa się 

poprzez proste połączenie telnet od atakującego do programu obsługi. Shaft używa „biletów” do 

śledzenia poszczególnych agentów. Każde polecenie wysłane do agenta zawiera hasło i bilet. Zarówno 

hasło, jak i numer biletu muszą być zgodne, aby agent mógł wykonać żądanie. Proste przesuwanie liter 



(szyfr Cezara) służy do ukrywania haseł w wysyłanych poleceniach. Agenci mogą generować powódź 

UDP, powódź TCP SYN, powódź ICMP lub wszystkie trzy typy ataków. Powódź występuje w seriach po 

100 pakietów na host (liczba ta jest zakodowana na stałe), z losowym portem źródłowym i adresem 

źródłowym. Programy obsługi mogą wydawać agentom specjalne polecenia w celu uzyskania statystyk 

dotyczących złośliwego ruchu generowanego przez każdego agenta. Podejrzewa się, że służy to do 

obliczania wydajności sieci DDoS. 

Tribe Flood Network 2000 (TFN2K) to ulepszona wersja narzędzia ataku TFN. Zawiera kilka funkcji 

zaprojektowanych specjalnie w celu utrudnienia rozpoznania i filtrowania ruchu TFN2K; zdalnie 

wykonywać polecenia; do zaciemnienia prawdziwego źródła ruchu, do transportu ruchu TFN2K przez 

wiele protokołów transportowych, w tym UDP, TCP i ICMP, oraz do wysyłania pakietów „wabików” w 

celu pomylenia prób zlokalizowania innych węzłów w sieci TFN2K. TFN2K zaciemnia prawdziwe źródło 

ruchu, fałszując adresy źródłowe. Atakujący mogą wybierać między losowym fałszowaniem a 

fałszowaniem w określonym zakresie adresów. Oprócz zalewania TFN2K może również przeprowadzać 

niektóre ataki podatności na zagrożenia, wysyłając zniekształcone lub nieprawidłowe pakiety 

Mstream generuje zalew pakietów TCP z ustawionym bitem ACK. Manipulatory mogą być 

kontrolowane zdalnie przez jednego lub więcej atakujących za pomocą interaktywnego logowania 

chronionego hasłem. Komunikacja między atakującym a programami obsługi oraz programem obsługi 

i agentami jest konfigurowalna w czasie kompilacji i różni się znacznie w zależności od incydentu. 

Adresy źródłowe w pakietach ataku są sfałszowane losowo. Atak TCP ACK wyczerpuje zasoby sieciowe 

i prawdopodobnie spowoduje wysłanie protokołu TCP RST na sfałszowany adres źródłowy 

(potencjalnie również powodując zużycie przepustowości wychodzącej u ofiary). 

Trinity to pierwsze narzędzie DDoS sterowane przez IRC. Po kompromisie i infekcji Trinity każda 

maszyna dołącza do określonego kanału IRC i czeka na polecenia. Użycie legalnej usługi IRC do 

komunikacji między atakującym a agentami zastępuje klasyczną niezależną procedurę obsługi i podnosi 

poziom zagrożenia, jak wyjaśniono w sekcji 4.2.2. Trinity jest w stanie przeprowadzić kilka rodzajów 

ataków powodziowych na miejscu ofiary, w tym UDP, fragment IP, TCP SYN, TCP RST, TCP ACK i inne 

powodzie. 

Od końca 1999 r. Do 2001 r. Najpopularniejsze były narzędzia ataku Stacheldraht i TFN2K. Agent 

Stacheldraht został dołączony do wersji rootkita t0rnkit i odmiany robaka Ramen z 2001 roku. Robak 

1i0n zawierał kod agenta TFN2K. 

Po stronie Windows duża liczba mieszanych pakietów rootkitów obejmuje boty knight.c lub kaiten.c 

DDoS. TFN2K został napisany specjalnie do kompilacji w systemie Windows NT, a wersje agenta trinoo 

można było także zobaczyć w systemach Windows. W rzeczywistości knight.c został pierwotnie 

zakodowany dla systemów uniksowych, ale można go skompilować z bibliotekami programistycznymi 

Cygwin. Korzystając z tej metody, prawie każdy uniksowy program DDoS może być rozsądnie 

przeniesiony do systemu Windows, aw rzeczywistości niektóre pakiety zagrożeń mieszanych z 

systemem Windows są dostarczane w unikatowych archiwach w formacie tar, które są 

rozpakowywane za pomocą skompilowanej przez Cygwina wersji GNU tar. 

Agobot i jego potomek Phatbot byli bardzo rozpowszechnieni w 2003 i 2004 r. To mieszane zagrożenie 

jest umieszczone w jednym programie, który niektórzy nazywają „szwajcarskim scyzorykiem” narzędzi 

do ataku. Phatbot implementuje dwa typy powodzi SYN, powódź UDP, powódź ICMP, powódź Targa 

(losowy protokół IP, wartości fragmentacji i przesunięcia fragmentu oraz sfałszowany adres źródłowy), 

powódź wink (jeden pakiet SYN, a następnie 1023 pakiety ACK) powodzie i rekurencyjna powódź HTTP 

GET lub pojedyncza powódź HTTP GET z wbudowanym opóźnieniem w godzinach (ustawionym przez 

użytkownika lub losowo wybranym). Ten ostatni, rozproszony w sieci dziesiątek lub setek tysięcy 



hostów, wyglądałby jak normalny wzorzec ruchu HTTP, który byłby bardzo trudny do wykrycia i 

zablokowany przez jakiś mechanizm obronny 

4.4.2 Zestawy narzędzi Blended Threat 

Zagrożenia mieszane zazwyczaj obejmują niektóre lub wszystkie z następujących składników, które 

mogą się różnić ze względu na system operacyjny, stopień automatyzacji (na przykład robaki), autora 

itp. 

* Program usług sieciowych systemu Windows. Narzędzie często spotykane w zagrożeniach 

mieszanych z systemem Windows to program o nazwie Firedaemon. Firedaemon odpowiada za 

rejestrację programów, które mają być uruchamiane jako serwery, aby mogły nasłuchiwać na 

gniazdach sieciowych połączeń przychodzących. Firedaemon zwykle kontroluje serwer FTP, program 

odbijania IRC i / lub powłokę backdoora. 

* Skanery. Dostępne są różne skanery sieciowe, które pomagają atakującemu w rozpoznaniu sieci 

lokalnej i znalezieniu innych hostów do zaatakowania. Mogą to być proste skanery SYN, takie jak 

synscan, narzędzia do przechwytywania banerów TCP, takie jak mscan, lub bardziej kompleksowe 

skanery, takie jak nmap (http://www.nmap.org). 

* Jednowątkowe programy DoS. Chociaż programy te mogą wydawać się przestarzałe, prosty program 

zalewający UDP lub SYN, taki jak synk4, może nadal działać przeciwko niektórym systemom. Atakujący 

musi zalogować się na hoście i uruchomić te polecenia z wiersza poleceń lub użyć bota IRC, który może 

uruchamiać zewnętrzne polecenia, takie jak Power bot. 

* Serwer FTP. Zainstalowanie serwera FTP, takiego jak demon FTP Serv-U, pozwala atakującemu (lub 

piratowi oprogramowania / multimediów, który pełni również funkcję atakującego DDoS) na 

przesyłanie plików do zainfekowanego hosta. Pliki te są następnie obsługiwane przez następną 

kategorię programów, bot Warez. 

* Bot usługi plików IRC (Warez). Pirackie pliki multimedialne (muzyka i wideo) oraz programy są znane 

jako Warez. Boty obsługujące Wareza znane są jako - zgadłeś - boty Wareza. Boty i klienci IRC mogą 

przesyłać pliki przy użyciu funkcji IRC zwanej protokołem Direct Client-to-Client (DCC). Jeden z 

najpopularniejszych botów Warez nazywa się botem iroffer. Duże sieci botów wykorzystujące iroffer z 

sieci botów XDCC Warez (sieć DCC peer-to-peer) i polegają na demonach Serv-U FTP do przesyłania 

gigabajtów pirackich filmów. 

* Bot IRD DDoS lub agent DDoS. Jak wspomniano wcześniej, standardowe narzędzia DDoS, takie jak 

Stacheldraht lub TFN, lub boty IRC, takie jak GTbot lub knight, zwykle występują w połączonych 

zagrożeniach. Programami tymi może zarządzać Firedaemon na hostach Windows lub inetd lub cron 

na hostach Unix. 

* Lokalne programy wykorzystujące exploity. Ponieważ zestawy te są używane dla wygody, często 

zawierają pewną metodę eskalacji uprawnień w systemie, na wypadek, gdyby zostały załadowane na 

zwykłe konto użytkownika, które zostało przejęte przez wykrywanie hasła. Pozwala to atakującemu na 

uzyskanie pełnych uprawnień administracyjnych, w którym to momencie wszystkie programy mogą 

zostać następnie całkowicie zainstalowane na zaatakowanym hoście. 

* Programy do zdalnego wykorzystania. Wraz ze skanerem często będzie to zestaw zdalnych exploitów, 

których można użyć do rozszerzenia zasięgu atakującego na twoją sieć lub użyć hosta jako odskoczni 

do ataku na inną witrynę. Często używane są skrypty automatyzujące skanowanie i zdalną 



eksploatację, dzięki czemu proces jest tak prosty, jak uruchomienie jednego polecenia i podanie tylko 

pierwszej, dwóch lub trzech oktetów adresu sieciowego. 

* Czyszczenie logów systemowych. Gdy intruz uzyska dostęp do systemu, często chce usunąć wszelkie 

dowody, że kiedykolwiek połączyła się z hostem. Istnieją narzędzia do czyszczenia dzienników dla 

standardowych plików dziennika tekstowego (np. Dzienników syslog lub Apache) lub binarnych plików 

dzienników (np. Dzienników zdarzeń Windows lub uniksowych wtmp i plików lastlog). 

* Zamienniki programów systemu operacyjnego Trojan Horse. Aby zapewnić backdoorom odzyskanie 

dostępu do systemu lub zmusić system do „kłamania” na temat obecności atakujących 

uruchamiających programy, połączenia sieciowe oraz pliki / katalogi, atakujący często zastępują 

niektóre zewnętrzne polecenia systemu operacyjnego. W systemach Unix programami kandydującymi 

do zastąpienia byłyby zwykle ls i find (zamienione, aby ukryć pliki), ps i top (zamienione, aby ukryć 

procesy), netstat (zamienione, aby ukryć połączenia sieciowe) i ifconfig (zamienione, aby ukryć fakt 

interfejs sieciowy jest w trybie rozproszonym do wąchania). 

* Sniffers. Zainstalowanie sniffera pozwala atakującemu wykraść więcej nazw kont i haseł, zwiększając 

zasięg sieci. Większość snifferów szuka często używanych protokołów, które umieszczają hasła w 

postaci czystego tekstu w sieci, takich jak telnet, ftp oraz protokoły e-mail IMAP i POP. Niektóre sniffery 

pozwalają na rejestrowanie sniffowanych danych w pliku „niepowiązanym” (lub usuniętym), który nie 

pojawi się na listach katalogów, być może zaszyfrowany, a nawet umieszczony na zdalnym hoście 

(sniffer fantomowy). 

Jak opisano wcześniej, Phatbot implementuje duży procent tych funkcji w jednym programie, w tym 

własną propagację. 

4.4.3. Implikacje 

Witryny bezpieczeństwa, takie jak PacketStormSecurity.org, zgromadziły dużą liczbę złośliwych 

programów. Niektóre z narzędzi zostały napisane w sposób umożliwiający ich ponowne użycie i 

umożliwiają łatwą adaptację do określonego celu, a inne są w sposób okaleczony, aby dzieci ze 

skryptów nie mogły ich łatwo zastosować. Strony internetowe hakerów oferują zestawy narzędzi DDoS, 

które można łatwo pobrać. Tego kodu można często używać bez modyfikacji lub rzeczywistego 

zrozumienia, po prostu przez podanie polecenia rozpoczęcia rekrutacji agentów, a następnie w 

momencie ataku, podanie innego polecenia z adresem docelowym i rodzajem ataku. W rezultacie ci, 

którzy chcą korzystać z istniejących narzędzi lub tworzyć własne, mają gotowy zapas kodu do pracy. 

Muszą się jeszcze nauczyć, jak rekrutować sieć ataku, aby nie została skradziona przez innych, jak 

celować w swoje ofiary i jak ominąć obronę. Z poświęceniem i czasem lub pieniędzmi na zakup tych 

umiejętności nie jest to znacząca przeszkoda 

 



4.5. Co to jest fałszowanie adresów IP? 

Jedną z taktyk stosowanych w złośliwych atakach, szczególnie w DDoS, jest fałszowanie adresów IP. W 

normalnej komunikacji IP pole nagłówka zawiera źródłowy adres IP i adres docelowy ustawiony przez 

domyślne operacje gniazd sieciowych. Fałszowanie adresów IP ma miejsce, gdy złośliwy program 

tworzy własne pakiety i nie ustawia prawdziwego źródłowego adresu IP w nagłówku pakietu. Łatwo 

jest tworzyć pojedyncze pakiety z pełną kontrolą nad nagłówkiem IP i wysyłać je przez sieć, jeśli ktoś 

ma wystarczające uprawnienia w systemie operacyjnym. Jest to określane jako dostęp do gniazda typu 

raw. Naturalnym pytaniem jest, dlaczego ta funkcja istnieje w stosie TCP / IP? Istnieją całkowicie 

uzasadnione powody do ręcznego tworzenia pakietów i przesyłania ich w sieci, a nie tylko korzystania 

z funkcji udostępnianych przez interfejs API stosu TCP / IP; na przykład w mobilnych środowiskach IP, 

w których host mobilny musi używać „macierzystego” adresu IP w sieci zagranicznej [Per02], 

wirtualnych sieci prywatnych, które ustawiają adres IP hosta na adres lokalny w sieci organizacji itp. 

Niezależnie od wskazane jest umożliwienie korzystania z surowych gniazd w interfejsie API TCP / IP, 

obecne systemy operacyjne pozbawione obowiązkowej kontroli dostępu [Bell] i inne zaawansowane 

funkcje bezpieczeństwa będą miały sposoby na obejście takich ograniczeń. Usunięcie surowych gniazd 

z Windows API zostało zaproponowane w 2001 roku, a badacze pokazali wiele przykładów 

programistów omijających brak surowych gniazd we wcześniejszych wersjach Windows (np. L0pht 

zaimplementował obejście braku surowych gniazd w Windows 9x w l0phtcrack 3; PCAUSA zapewnia 

implementację surowych gniazd dla Windows 9x - patrz http://www.pcausa.com/; WinPcap 

implementuje sposób wysyłania surowych pakietów - patrz http://netgroup-serv.polito.it/winpcap/) . 

Wraz z wydaniem systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 w sierpniu 2004 r. Microsoft usunął 

interfejs API surowych gniazd, który zepsuł aplikacje takie jak skaner portów nmap domeny publicznej. 

W ciągu zaledwie kilku dni opracowano obejście problemu przywracające zdolność nmap do tworzenia 

niestandardowych pakietów. Zobacz http://seclists.org/lists/nmap-hackers/2004/Jul-Sep/0003.html. 

Musimy także żyć z faktem, że nawet gdyby nie było możliwości fałszowania adresów, DDoS nadal 

byłoby nie tylko możliwe, ale i równie szkodliwe. Istnieje po prostu zbyt wiele sposobów 

przeprowadzania realistycznych ataków typu „odmowa usługi”. Istnieje kilka poziomów fałszowania. 

* W pełni losowe adresy IP. Host generuje adresy IP losowo pobierane z całej przestrzeni IPv4, 0.0.0.0–

255.255.255.255. Ta strategia czasami generuje nieprawidłowe adresy IPv4, takie jak adresy z zakresu 

192.168.0.0, które są zarezerwowane dla sieci prywatnych, a także może generować nieodwracalne 

adresy IP, adresy multiemisji, adresy rozgłoszeniowe i nieprawidłowe adresy (np. 0.2.45.6). Niektóre z 

tych egzotycznych adresów same w sobie powodują poważne problemy z routingiem sprzętu, który 

musi przetwarzać sfałszowane pakiety, aw niektórych przypadkach powoduje awarię lub blokuje 

router. Jednak większość losowo generowanych adresów będzie poprawna i możliwa do routingu. Jeśli 

atakującemu nie zależy na tym, czy dany pakiet zostanie dostarczony, może wysłać dużą liczbę losowo 

sfałszowanych pakietów i oczekiwać, że większość z nich zostanie dostarczona. 

Często proponowaną obroną przed przypadkowym fałszowaniem jest użycie formy filtrowania wejścia 

i wyjścia. Ta technika porównuje adres źródłowy pakietu z zakresem adresów IP przypisanych do jego 

sieci źródłowej lub docelowej, w zależności od lokalizacji routera filtrującego, i upuszcza 

niedopasowane, które wyglądają na przypadkowo sfałszowane. 

Chociaż filtrowanie wejścia / wyjścia może potencjalnie znacznie ograniczyć zdolność atakujących do 

generowania sfałszowanych pakietów, musi być szeroko stosowane, aby naprawdę wpłynąć na 

zagrożenie DDoS. Sieć brzegowa przeprowadzająca filtrowanie wejścia / wyjścia w większości bada 

swój ruch w celu ochrony innych, ale sama w sobie nie ma większych korzyści. Może to być powód, dla 

którego ten typ filtrowania nie jest jeszcze powszechnie stosowany. 



* Fałszowanie podsieci. Jeśli host znajduje się, powiedzmy, w sieci 192.168.1.0/24, stosunkowo łatwo 

jest sfałszować sąsiada z tej samej sieci. Na przykład 192.168.1.2 może łatwo sfałszować 192.168.1.45 

lub dowolny inny adres z zakresu 192.168.1.0/24, chyba że administratorzy sieci zastosują środki 

ochronne, które zapobiegną skojarzeniu przypisanego adresu sprzętowego (adresu MAC) z 

jakimkolwiek innym niż administracyjnie przypisany adres IP. Jest to kosztowna poprawka z 

administracyjnego punktu widzenia. 

Jeśli host jest częścią większej sieci (na przykład sieci a / 16 zawierającej 65 536 adresów), może 

sfałszować adresy z większej domeny, zakładając, że środki ochronne opisane w poprzednim punkcie 

nie zostały wdrożone. 

Pakiety sfałszowane na poziomie podsieci mogą być filtrowane przez filtrowanie wejściowe / 

wyjściowe tylko na poziomie podsieci, ponieważ ich adres źródłowy z definicji pochodzi z przypisanego 

zakresu adresów dla danej sieci. Nawet przy takim filtrowaniu na poziomie podsieci fałszowanie może 

nadal utrudniać identyfikację hosta zalewającego. 

Filtrowanie wejścia / wyjścia 

Terminy wejścia i wyjściae oznaczają odpowiednio czynności wchodzenia i wychodzenia. W połączonej 

sieci sieci, takiej jak Internet, co opuszcza (opuszcza) jedną sieć wchodzi (wchodzi) do innej. Aby 

uniknąć pomyłek, niezwykle ważne jest jasne określenie miejsca, w którym odbywa się filtrowanie w 

odniesieniu do sieci, której ruch jest filtrowany. Gdyby istniał jeden Internet „Big I” i wszyscy 

podłączaliśmy naszych gospodarzy bezpośrednio do „Internetu”, życie byłoby proste i moglibyśmy po 

prostu powiedzieć „wejście oznacza wejście do Internetu” i „wyjście oznacza wyjście z Internetu” i 

wszystko byłoby jasne. Byłaby tylko jedna perspektywa. Ale nie ma „Internetu”, z którym wszyscy się 

łączymy, a co gorsza, istnieją dostawcy sieci poziomów 1 i 2, a także sieci typu liść (np. Sieci 

uniwersyteckie i korporacyjne). Aby zobaczyć, jak może dojść do pomyłki, weź przykład podany w RFC 

2827. Omówiono filtrowanie wejściowe w kategoriach pakietów atakujących przychodzących do 

routera brzegowego ISP D. Ilustruje to poniższy rysunek. Przykład filtrowania wejścia / wyjścia z RFC 

2827 

 

Autorzy RFC opisują atakującego zamieszkałego w 204.69.207. Przestrzeń adresowa 0/24, zapewniana 

przez ISP D. łączność z Internetem (pokazano to na powyższym rysunku). Opisują one filtr ruchu 

wejściowego stosowany na łączu wejściowym (wejściowym) routera 2, który zapewnia łączność z 

napastnikiem sieć. Ogranicza to ruch, aby zezwalać tylko na pakiety pochodzące z adresów źródłowych 



w prefiksie 204.69.207.0/24, uniemożliwiając atakującemu fałszowanie adresów innych sieci oprócz 

204.69.207.0/24. 

Autorzy tego dokumentu RFC omawiają tylko ISP D filtrującego ruch przychodzący do routera 

brzegowego od jego klienta, pokazanego na rysunku na stronie 94 jako Router 2. Zatem w ich 

przykładzie ISP D dokonuje filtrowania danych wejściowych, aby uniknąć ataku osoby używającej „ 

nieprawidłowe ”adresy źródłowe, które wydają się pochodzić z sieci innych niż zakres adresów klienta. 

To RFC nie uwzględnia tego samego filtrowania przez klienta również przez router, który jest 

właścicielem, Router 1. (Klient ten jest znany jako sieć brzegowa, klient końcowy dostawcy usług 

sieciowych lub po prostu sieć typu liść). Jeśli pakiety wychodzące są filtrowane na routerze 1, aby 

zapobiec opuszczeniu tej sieci liści przez adresy źródłowe z sieci innych niż 204.69.207.0/24, klient 

wykona filtrowanie wychodzące. 

Byłoby bardzo mylące, aby zawsze mówić „ingress oznacza pakiety idące do ISP” i wyjaśniać, że klient 

204.69.207.0/24 robi filtrowanie ingresu w celu blokowania pakietów opuszczających jego sieć, 

szczególnie jeśli opis jest przeprowadzany w więcej niż jednej sieci. 

Innym możliwym źródłem nieporozumień w stosowaniu tych terminów jest to, że filtrowanie, które 

należy przeprowadzić, może dotyczyć dowolnych kryteriów, a nie tylko adresów źródłowych. Podczas 

gdy omawianie tych terminów często koncentruje się na problemie ograniczania fałszowania adresów 

IP, filtrowanie może dotyczyć typu protokołu, numeru portu lub innych kryteriów ważności. 

W kontekście obsługi fałszowania adresów IP istnieją dwa ważne powody, aby wprowadzić 

rozróżnienie wejścia / wyjścia, i mają one związek z filtrowaniem wykonywanym z tego samego 

powodu w dwóch lokalizacjach (być może jednocześnie), routerze wyjściowym sieci klienta i wejściu 

router usługodawcy internetowego, który łączy się z siecią klienta. 

1. Można argumentować, że filtrowanie ruchu wychodzącego z sieci typu liść jest tańsze, jeśli chodzi o 

procesor, niż równoważne filtrowanie ruchu dla tego samego ruchu przychodzącego do dostawcy sieci 

poziomu 2 (a nawet gorzej, jeśli przejdziesz wyżej) poziom do warstwy 1 lub dostawców sieci 

szkieletowej, która nie jest miejscem do filtrowania wejściowego w celu zatrzymania fałszywych 

pakietów przychodzących od ich równorzędnych użytkowników.) [*] Biorąc pod uwagę ten argument, 

wyjdź z filtrowania w sieciach typu liść, aby powstrzymać atakujących przed fałszowaniem hostów poza 

siecią jest bardziej pożądane. 

2. Fałszowanie może nastąpić w dowolnym kierunku. Atakujący spoza sieci mogą wysyłać pakiety 

przychodzące do sieci, udając, że są hostami w sieci, a atakujący w sieci mogą wysyłać pakiety 

wychodzące z sieci, udając, że pochodzą z hostów spoza sieci. Oznacza to, że sieci typu liść powinny 

filtrować zarówno wejście, jak i wyjście, aby chronić swoją sieć, a także inne sieci. Nawet jeśli Twój 

dostawca usług internetowych twierdzi, że będzie filtrował pakiety przychodzące do Twojej sieci, aby 

zapobiec fałszowaniu, możesz wykonać nadmiarowe filtrowanie tych samych pakietów, aby upewnić 

się, że fałszowanie nie będzie miało miejsca. W końcu czy czasem coś nie zawodzi? 

My będziemy ostrożnie używać filtrowania wejściowego w celu filtrowania ruchu przychodzącego do 

Twojej sieci, a wychodzącego - w celu filtrowania ruchu wychodzącego z Twojej sieci. Będziemy mówić 

otwarcie, gdy mówimy o filtrowaniu przez dostawcę usług internetowych lub dostawcę poziomu 1 w 

porównaniu do filtrowania przeprowadzanego przez sieć typu liść. Gdzie są stosowane filtry i dlaczego 

tak naprawdę ma to znaczenie. 

 * Sfałszowanie adresów ofiary. To jest scenariusz ataku refleksyjnego. Host fałszuje adres źródłowy w 

pakietach zleceń serwisowych (na przykład pakiet SYN dla połączenia TCP), aby wywołać zalew 



odpowiedzi usług, które mają zostać wysłane do ofiary. Jeśli nie ma filtrowania pakietów wychodzących 

z sieci źródłowej lub w punkcie wejścia do routera dostawcy ISP, te sfałszowane pakiety umożliwiają 

odbicie ataku DoS. 

4.5.1. Dlaczego obrona przed fałszowaniem adresów IP stanowi wyzwanie? 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktoś sfałszował adresy IP, ponieważ wszystko, czego potrzeba, to 

uprzywilejowany dostęp do gniazda sieciowego. Należy ustawić filtry i ograniczenia na krawędzi każdej 

sieci, aby pozwolić na opuszczenie tylko pakietów z adresami źródłowymi z tej sieci. Na przykład sieć 

192.168.1.0/24 (sieć a / 24 zawierająca 254 adresy hostów) powinna pozwolić na opuszczenie sieci 

tylko pakietom adresowym zawierającym źródło z zakresu 192.168.1.1–192.168.1.254. Zwróć uwagę 

na wyraźne pominięcie adresów rozgłoszeniowych 192.168.1.0 i 192.168.1.255, które są używane w 

połączeniu z fałszowaniem w ataku Smurf. Jeśli jakakolwiek sieć nie zastosuje tej formy filtrowania na 

swoim routerze, urządzenia w tej sieci mogą sfałszować dowolny adres IP. Czasami istnieją dobre 

powody, aby nie włączać tej formy filtrowania w sieci. Wymaga to trochę dodatkowej administracji 

sieci i może tymczasowo wyłączyć dostęp do Internetu, jeśli popełnisz błędy w konfiguracji. Włączenie 

filtrowania wychodzącego z funkcji zapobiegania fałszowaniu może spowodować uszkodzenie obsługi 

mobilnego adresu IP. Być może warto rozważyć inne konsekwencje dla bezpieczeństwa, ale musisz 

zdać sobie sprawę, że przyczyniasz się do bezpieczeństwa innych sieci, a nie własnego. Potrzebne 

byłyby drogie rozwiązania, aby nie dopuścić do sfałszowanego ruchu. Istnieją wyniki badań sugerujące, 

że możliwe jest wykrycie wielu sfałszowanych pakietów w rdzeniu Internetu [PL01, LMW + 01, FS00]. 

Te podejścia są jednak niedojrzałe, wymagają wdrożenia w podstawowych routerach internetowych i 

nie ma powodu, aby sądzić, że którekolwiek z nich zostanie przyjęte w najbliższej przyszłości. 

4.5.2. Dlaczego ataki DDoS korzystają z fałszowania adresów IP 

Fałszowanie adresów IP nie jest konieczne do pomyślnego ataku DDoS, ponieważ osoba atakująca 

może wyczerpać zasoby ofiary wystarczającą ilością zalanych pakietów, niezależnie od ważności 

adresów źródłowych. Jednak niektóre ataki DDoS wykorzystują fałszowanie adresów IP z kilku 

powodów.  

Ukrywanie lokalizacji maszyn agentów. W jednopunktowych atakach DoS zastosowano fałszowanie, 

aby ukryć lokalizację atakującego hosta. W takich atakach operatorom sieci trudno jest zablokować 

źródło ataku i / lub usunąć winnego hosta z sieci, a nawet go wyczyścić. W atakach DDoS agenty są 

ścieżką do modułu obsługi, który zapewnia atakującemu dodatkową warstwę pośredniczącą. 

Ukrywanie agentów oznacza ukrywanie szybkiej ścieżki do atakującego. Ataki reflektora. Ataki 

odbłyśnika wymagają sfałszowania. Agenci muszą mieć możliwość fałszowania adresów ofiary w 

żądaniach usług kierowanych do legalnych serwerów, aby wywoływać odpowiedzi zalewające ofiarę. 

Omijanie obrony przed atakami DDoS. Niektóre zabezpieczenia DDoS tworzą listę legalnych klientów, 

którzy uzyskują dostęp do sieci. Podczas ataku klienci ci są traktowani preferencyjnie. Inne mechanizmy 

obronne próbują sprawiedliwie dzielić zasoby między wszystkich obecnych klientów, a każdemu 

źródłowemu adresowi IP przypisywany jest sprawiedliwy udział. W obu tych scenariuszach fałszowanie 

adresów IP eliminuje separację klientów na podstawie ich adresów IP i umożliwia pakietom ataku 

przyjmowanie adresów IP legalnych klientów. Oczywiście dotyczy to tylko ataków opartych na UDP, 

ponieważ zazwyczaj nie można sfałszować adresów źródłowych w usługach opartych na połączeniu 

TCP, aby ominąć mechanizmy łagodzące DDoS. 

4.5.3 Sfałszowanie jest nieistotne na ponad 10 000 hostów 



Patrząc na historię ataków DDoS, szybko zdajemy sobie sprawę, że biorąc pod uwagę ogromną liczbę 

agentów w sieci DDoS, fałszowanie nie jest tak naprawdę konieczne w przypadku ataku 

powodziowego, jak opisano w sekcji 4.3.6. Sieci agentów liczące 10 000 hostów lub więcej nie są 

rzadkie i można je łatwo handlować w sieciach IRC, gdzie niektórzy złośliwi napastnicy używają ich jako 

„waluty”. Jak pokazano w sekcji 2.5.2, uzyskanie botnetów 400 000 hostów nie jest niemożliwe. Przy 

takim rozmiarze zapobieganie wszelkim fałszerstwom może nieco pomóc niektórym podejściom 

obrony przed DDoS radzić sobie z pewnymi formami ataków DDoS. Samo to nie wyeliminowałoby 

problemu DDoS. 



4.6 Trendy ataku DDoS 

Pomiędzy atakującymi a obrońcami istnieje ciągły wyścig zbrojeń. Gdy tylko istnieje skuteczna ochrona 

przed pewnym rodzajem ataku, atakujący zmieniają taktykę, znajdując sposób na ominięcie tej obrony. 

Z powodu ulepszonych praktyk bezpieczeństwa, takich jak filtrowanie wejścia / wyjścia, osoby 

atakujące ulepszyły swoje narzędzia, dodając opcję określania poziomu fałszowania lub maski sieci 

fałszowania. Duża liczba ataków wykorzystuje obecnie fałszowanie podsieci, omijając filtry wejściowe 

/ wyjściowe zapobiegające fałszowaniu. 

Obrona, która wykrywa ruch dowodzenia i kontroli na podstawie sygnatur sieciowych znanych narzędzi 

DDoS, skłoniła atakujących do rozpoczęcia szyfrowania tego ruchu. Dodatkową zaletą tego szyfrowania 

jest to, że sieci DDoS nie są łatwo przejmowane przez konkurencyjne grupy atakujących, a także łatwe 

do wykrycia i rozbicia. 

Nowe techniki w analizie i kryminalistyce utrudniają odkrycie misji narzędzia. W światach Windows i 

Unix występuje zaciemnianie działającego kodu przez szyfrowanie. Obfuscators kodu, takich jak 

burneye, Shiva i burneye2, są analizowani przez analityków bezpieczeństwa. 

Trend udoskonalania narzędzi i strategii ataku DDoS w odpowiedzi na zaawansowaną obronę 

prawdopodobnie będzie kontynuowany. Zostało to przewidziane w pierwotnej analizie trinoo [Ditf], a 

trend nie ustąpił. Istnieje wiele potencjalnych scenariuszy DDoS, które byłyby bardzo trudne do 

opanowania przez mechanizmy obronne, ale boleśnie proste w wykonaniu dla atakujących. Niektóre z 

nich zostały szczegółowo opisane w publikacji CERT Coordination Center na temat trendów ataków 

DDoS. 

Aby zwyciężyć, obrońcy muszą zawsze pamiętać, że mają inteligentnych i zwinnych przeciwników. Oni 

sami muszą być inteligentni i zwinni w odpowiedzi. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby 

kiedykolwiek zaprojektowaliśmy idealną obronę, która poradzi sobie ze wszystkimi możliwymi atakami 

DDoS, poczynienie zdecydowanych postępów w obsłudze prostych scenariuszy zniechęci wszystkich 

oprócz najbardziej wyrafinowanych atakujących i znacznie zmniejszy częstotliwość ataków. 

W obronie przed zaawansowanym atakującym należy wejść w sposób myślenia atakującego i zwrócić 

szczególną uwagę na możliwości i funkcje narzędzia atakującego DDoS. Atakujący często muszą 

wcześniej przetestować metodę ataku lub zbadać sieć pod kątem słabych punktów. Być może będą 

musieli sprawdzić, czy ich atak się powiódł. Dowody na to można znaleźć w logach lub zebrać podczas 

ataku, gdy dostosowujesz swoją obronę. Jest to znane jako „świadomość sytuacyjna sieci”. 

W obliczu zaawansowanego ataku DDoS dobrze byłoby przestudiować Pętlę OODA Boyda (oznaczającą 

obserwację, orientację, decyzję i działanie). Chociaż jest to złożona koncepcja, niezbędne aspekty 

obejmują metody obserwacji tego, co dzieje się w Twojej sieci i hostach, wykorzystując wiedzę na 

temat narzędzi i zachowań ataków DDoS, takich jak informacje zawarte w tej książce, znając dostępny 

zestaw działań, które mogą zostać zabranym, aby odeprzeć atak (i wyniki, których spodziewasz się 

uzyskać, podejmując te działania), i wreszcie działając, aby odeprzeć atak. Po podjęciu działania 

natychmiast wracasz do obserwacji, aby ustalić, czy uzyskałeś oczekiwane wyniki, a jeśli nie, przejdź 

ponownie przez proces, aby wybrać inny kierunek działania. 

Boyd sugeruje, aby podjąć dwie akcje, jedną konwencjonalną, a drugą niekonwencjonalną, aby 

wprowadzić w błąd swojego napastnika i spowolnić go lub zmusić do ujawnienia się poprzez swoje 

działania. (Na przykład osoby atakujące DDoS mogą się ujawnić, gdy wielokrotnie testują Twoją witrynę 

internetową, aby sprawdzić, czy nie działa ona poprawnie. Jeśli zwiększysz rejestrowanie przed 

wykonaniem ruchu obronnego i wykonasz dodatkową analizę w trakcie i po nim, możesz: być w stanie 



wykryć te sondy i uzyskać informacje o napastniku.) Innymi słowy, prosta obrona może zatrzymać tylko 

proste ataki; wyrafinowany atak może wymagać wyrafinowanej obrony. 



Przegląd obrony przed DDoS 

Jak możemy bronić się przed trudnymi problemami wynikającymi z rozproszonych ataków typu 

„odmowa usługi”? Jak omówiono w części 4, istnieją dwie klasy ofiar ataków DDoS: właściciele 

komputerów, którzy zostali przejęci, aby służyć jako agenci DDoS, oraz ostateczne cele ataków DDoS. 

Obrona przed poprzednim atakiem jest tym samym, co obrona przed każdą inną próbą naruszenia 

bezpieczeństwa twojej maszyny. W tym rozdziale skoncentrujemy się na kwestii obrony ostatecznego 

celu ataku DDoS - maszyny lub sieci, której atakujący chce odmówić usługi. Zaczniemy od omówienia 

aspektów ataków DDoS, które utrudniają obronę przed nimi. Następnie omówimy rodzaje wyzwań, 

które musi pokonać rozwiązanie obronne DDoS, a następnie omówimy podstawowe pojęcia obrony: 

zapobieganie kontra wykrywanie i reakcja, podstawowe cele, które ma osiągnąć system obronny, oraz 

lokalizację umocnień w sieci. Pomimo kilku lat intensywnych badań, ataki te nadal wyrządzają dużą 

szkodę użytkownikom Internetu. Dlaczego te ataki są możliwe? Czy możemy zidentyfikować jakąś 

cechę projektu internetowego lub jego podstawowych protokołów, takich jak TCP i IP, która ułatwia 

ataki DoS? Czy możemy następnie usunąć lub zmodyfikować tę funkcję, aby rozwiązać problem? 

Podobnie jak wszystkie historie, historia ataków DDoS omówiona w rozdziale 3 nie stanowi stanu 

końcowego, ale jest jedynie wstępem do przyszłości. Przedstawiliśmy znane publicznie szczegóły 

dotyczące tego, w jaki sposób przeprowadzane są dzisiejsze ataki, co przygotowało grunt pod dyskusję 

na temat tego, co należy zrobić, aby im przeciwdziałać. Pamiętaj jednak, że obecne trendy ataków 

DDoS sugerują, bardziej niż cokolwiek innego, ciągłe i szybkie zmiany w przyszłości. Wczesne analizy 

narzędzi ataku DDoS, takich jak trinoo, TFN, Stacheldraht i Shaft, przewidywały przyszłe trendy rozwoju 

w oparciu o historię z przeszłości. Atakujący kontynuowali w określonych kierunkach, a także podążali 

w nowych kierunkach (np. Używali IRC do dowodzenia i kontroli oraz integracji kilku innych złośliwych 

funkcji). Powinniśmy oczekiwać, że zarówno liczba, jak i zaawansowanie narzędzi do ataku będą stale 

rosły. Dlatego narzędzia, które atakujący będą wykorzystywać w nadchodzących latach, a metody 

obrony przed nimi będą postępować zgodnie z obecnymi stanami, które opisujemy w tej książce, 

wymagając od obrońców, aby byli na bieżąco z nowymi trendami i metodami obrony. Kolejnym dużym 

problemem w wyścigu zbrojeń między atakującymi a obrońcami jest nierównowaga wysiłku 

potrzebnego do zrobienia kolejnego kroku. Opracowywanie rozwiązań DDoS jest kosztowne i zwykle 

działają w przypadku niewielkiego zakresu ataków. Atakujący musi jedynie zmienić kilka wierszy kodu 

lub zebrać więcej agentów (prawie żadnego wysiłku), aby ominąć lub przełamać istniejące 

zabezpieczenia. Z drugiej strony obrońcy spędzają ogromną ilość czasu i zasobów, aby ulepszyć swoje 

systemy do obsługi nowych ataków. Wygląda na nieuczciwą konkurencję. Ale czy tak musi być, czy 

przeoczyliśmy coś, co może przywrócić równowagę? 



5.1. Dlaczego DDoS jest trudnym problemem? 

Ofiara ataku podatności na atak zwykle ulega awarii, blokuje się lub ma do czynienia z kluczowymi 

zasobami. Ataki podatne na ataki wymagają tylko kilku pakietów, aby były skuteczne, dlatego można 

je uruchomić z jednego lub kilku agentów. W przypadku ataku powodziowego zasoby są powiązane, 

dopóki pakiety ataku wciąż napływają, i są odzyskiwane, gdy atak zostanie przerwany. Ataki 

powodziowe wymagają zatem ciągłego przepływu pakietów ataku do sieci ofiary, aby były skuteczne. 

Ataki podatne na ataki na protokół lub błędy implementacyjne w systemach ofiary. Swoje sukcesy 

opierają na tych samych zasadach, co próby włamań i robaków, polegając na obecności błędów 

protokołu i implementacji w oprogramowaniu ofiary, które można wykorzystać do celów atakującego. 

Podczas gdy intruzi i twórcy robaków po prostu chcą włamać się do maszyny, celem ataku podatności 

na atak jest jej awaria lub w inny sposób okaleczenie. Przyszłe mechanizmy bezpieczeństwa w celu 

ochrony przed włamaniami i robakami oraz lepsze standardy pisania oprogramowania 

prawdopodobnie pomogą rozwiązać ataki podatności na atak DDoS. W międzyczasie łatanie i 

aktualizowanie maszyn serwerowych oraz filtrowanie zniekształconych pakietów zapewnia znaczną 

odporność na znane ataki podatności na atak. Zaradny napastnik nadal może ominąć te 

zabezpieczenia, wykrywając nowe luki w najnowszych wydaniach oprogramowania i tworząc nowe 

typy pakietów, aby je wykorzystać. Jest to subtelny atak, który wymaga dużej umiejętności i wysiłku ze 

strony atakującego i nie jest bardzo powszechny. Istnieją znacznie łatwiejsze sposoby odmowy usługi. 

Ataki powodziowe atakują określony zasób i po prostu generują wiele pakietów, które go zużywają. 

Oczywiście, jeśli pakiety ataku wyróżniały się w jakikolwiek sposób (np. Miały określoną wartość w 

jednym z pól nagłówka), mechanizmy obronne mogłyby je łatwo odfiltrować. Ponieważ atak zalewowy 

nie wymaga żadnych konkretnych pakietów, osoby atakujące tworzą zróżnicowaną mieszankę ruchu, 

która łączy się z ruchem legalnych użytkowników. Używają również fałszowania adresów IP do 

tworzenia większej różnorodności źródeł pakietów i ukrywania tożsamości agentów. Ofiara postrzega 

atak powodziowy jako nagły napływ próśb o usługi od wielu (potencjalnie uzasadnionych) 

użytkowników i próbuje obsłużyć je wszystkie, ostatecznie wyczerpując swoje zasoby i upuszczając 

nadwyżkę ruchu, z którym nie może sobie poradzić. Ponieważ istnieje o wiele więcej pakietów ataków 

niż legalne, legalny ruch ma bardzo małą szansę na uzyskanie części zasobu, a znaczna jego część 

zostaje odrzucona. Jednak legalny ruch nie traci tylko z powodu dużej liczby ataków. Zwykle jest to 

ruch reagujący na zator - odbiera pakiety jako oznakę zatoru i zmniejsza szybkość wysyłania. To jeszcze 

bardziej zmniejsza szansę na uzyskanie zasobów, co powoduje bardziej uzasadnione zrzuty. 

Następujące cechy ataków powodziowych DDoS czynią te ataki bardzo skutecznymi dla celu 

atakującego i niezwykle trudnymi dla obrony: 

*Prostota. Istnieje wiele narzędzi DDoS, które można łatwo pobrać lub w inny sposób uzyskać i 

uruchomić. Umożliwiają one automatyczną rekrutację i aktywację agentów, z których mogą korzystać 

niedoświadczeni użytkownicy. Narzędzia te są niezwykle proste, a niektóre z nich istnieją od lat. Mimo 

to generują skuteczne ataki z niewielką lub żadną poprawką. 

* Różnorodność ruchu. Podobieństwo ruchu atakującego do legalnego ruchu sprawia, że separacja i 

filtrowanie są niezwykle trudne. W przeciwieństwie do innych zagrożeń bezpieczeństwa, które 

wymagają specjalnie spreparowanych pakietów (np. Włamań, robaków, wirusów), ataki powodziowe 

wymagają jedynie dużego natężenia ruchu i mogą dowolnie zmieniać zawartość pakietów i wartości 

nagłówków. 

* Podszywanie się pod IP. Fałszowanie adresów IP sprawia, że ruch ataku wygląda tak, jakby pochodził 

od wielu legalnych klientów. To pokonuje wiele podejść polegających na współdzieleniu zasobów, 

które identyfikują klienta na podstawie jego adresu IP. Gdyby wyeliminowano fałszowanie adresów IP, 

agenci mogliby potencjalnie odróżnić się od legalnych klientów dzięki agresywnym wzorcom wysyłania, 



a ich ruch mógłby być filtrowany. W obecności fałszowania adresów IP ofiara widzi wiele żądań inicjacji 

usługi od wielu pozornie uzasadnionych użytkowników. Podczas gdy ofiara może łatwo odróżnić te 

pakiety od ciągłej komunikacji z uprawnionymi użytkownikami, nie może rozpoznać nowych 

uzasadnionych żądań usługi od atakujących. Dlatego ofiara nie może służyć nowym użytkownikom 

podczas ataku. Jeśli atak jest długi, szkody w interesie ofiary są oczywiste. 

* Duży ruch. Duży ruch związany z atakiem na ofiarę nie tylko przytłacza ukierunkowany zasób, ale 

utrudnia profilowanie ruchu. Przy tak dużych szybkościach pakiet mechanizm obronny może 

wykonywać tylko proste przetwarzanie pojedynczych pakietów. Głównym wyzwaniem obrony przed 

DDoS jest rozróżnienie legalnego ruchu od ataku przy dużych prędkościach pakietów. 

* Liczne maszyny agentów. Siła ataku DDoS tkwi w licznych maszynach agentów dystrybuowanych w 

Internecie. Przy tak dużej liczbie agentów atakujący może przyjmować nawet największe sieci, a ona 

może zmieniać swój atak, wdrażając podzestawy agentów jednocześnie lub wysyłając bardzo niewiele 

pakietów z każdej maszyny agenta. Różne strategie ataku pokonują wiele mechanizmów obronnych, 

które próbują prześledzić atak do źródła. Nawet w przypadkach, gdy atakujący nie zmienia maszyn 

atakujących, sama liczba agentów sprawia, że śledzenie nie jest atrakcyjnym rozwiązaniem. Co jeśli 

znamy tożsamość 10 000 maszyn atakujących naszą sieć? To prawie nie zbliżyłoby nas do zatrzymania 

ataku. Sytuacja byłaby wyraźnie uproszczona, gdyby atakujący nie był w stanie zrekrutować tylu 

agentów. Jak wspomniano powyżej, ogólny wzrost liczby hostów internetowych, a ostatnio wysoki 

odsetek początkujących użytkowników Internetu sugeruje, że pula potencjalnych agentów wzrośnie 

tylko w przyszłości. Ponadto model rozproszonego zarządzania Internetem sprawia, że jest mało 

prawdopodobne, aby jakikolwiek mechanizm bezpieczeństwa został szeroko wdrożony. Dlatego nawet 

jeśli znaleźliśmy sposoby na trwałe zabezpieczyć maszyny i uczynić je odpornymi na próby włamania 

się atakującego, minie wiele lat, zanim mechanizmy te zostaną wystarczająco wdrożone, aby wpłynąć 

na zagrożenie DDoS. 

* Słabe miejsca w topologii Internetu. Obecna topologia koncentratora i szprychy internetowej ma 

garść wysoce połączonych i bardzo dobrze wyposażonych miejsc, które przekazują ruch do pozostałej 

części Internetu. Centra te są w dużej mierze przystosowane do obsługi dużego ruchu, ale jeśli te kilka 

miejsc zostanie zlikwidowanych przez atakującego lub mocno zatłoczonych, Internet przestanie 

działać. Gromadzenie dużej liczby maszyn agentów i generowanie dużego ruchu przechodzącego przez 

te gorące punkty miałoby dewastujący wpływ na globalną łączność. Do dalszej dyskusji na temat tego 

zagrożenia 

Spójrzmy prawdzie w oczy: atak flooding DDoS wydaje się idealną zbrodnią w sferze Internetu. Środki 

(narzędzia ataku) i wspólnicy (maszyny agentów) są obfite i łatwo dostępne. Wystarczająca głośność 

ataku prawdopodobnie spowoduje, że najsilniejsza ofiara padnie na kolana, a odpowiednia mieszanka 

ruchu atakowego, wraz z fałszowaniem adresów IP, pokona próby filtrowania ataków. Ponieważ wiele 

firm polega w dużej mierze na dostępie online, zabranie go z pewnością spowoduje znaczne szkody dla 

ofiary. Wreszcie, fałszowanie adresów IP, liczne maszyny agentów i brak zautomatyzowanych 

mechanizmów śledzenia w sieciach gwarantują sprawcom niewielkie lub żadne ryzyko, że zostaną 

złapani. Powaga problemu DDoS oraz zwiększona częstotliwość, wyrafinowanie i siła ataków 

doprowadziły do pojawienia się liczne mechanizmy obronne. Mimo to, mimo że włożono wiele wysiłku 

w badania i rozwój, problem ten nie jest prawie wklęsły, a co dopiero rozwiązany. Dlaczego tak jest? 



5.2. Wyzwania obronne DDoS 

Wyzwania związane z projektowaniem systemów obrony DDoS można podzielić na dwie kategorie: 

wyzwania techniczne i wyzwania społeczne. Wyzwania techniczne obejmują problemy związane z 

obecnymi protokołami internetowymi i charakterystyką zagrożenia DDoS. Z drugiej strony wyzwania 

społeczne w dużej mierze dotyczą sposobu, w jaki skuteczne rozwiązania techniczne zostaną 

wprowadzone do użytkowników Internetu, zaakceptowane i szeroko wdrożone przez tych 

użytkowników. Głównym problemem, który przenika zarówno kwestie techniczne, jak i społeczne, jest 

problem na dużą skalę. DDoS jest zagrożeniem rozproszonym, które wymaga niezliczonych 

nakładających się „rozwiązań” różnych aspektów problemu DDoS, które muszą rozprzestrzeniać się w 

Internecie, ponieważ atakujące maszyny mogą rozprzestrzeniać się w całym Internecie. Oczywiście 

strumienie ataku można kontrolować tylko wtedy, gdy istnieje punkt obrony między agentami a 

ofiarami. Jednym z podejść jest umieszczenie jednego systemu obrony blisko ofiary, aby monitorował 

i kontrolował cały ruch przychodzący. Podejście to ma wiele wad, z których główną jest to, że system 

musi być w stanie skutecznie obsługiwać i przetwarzać duże natężenie ruchu. Innym podejściem jest 

podzielenie tego obciążenia pracą poprzez wdrożenie rozproszonych mechanizmów obronnych. 

Systemy obronne należy następnie wdrożyć na szeroką skalę, aby zapewnić skuteczne działanie dla 

dowolnej kombinacji komputerów agenta i ofiar. Ponieważ nie można zagwarantować powszechnego 

wdrożenia, wyzwanie techniczne polega na zaprojektowaniu skutecznych zabezpieczeń, które mogą 

zapewnić rozsądną wydajność, nawet jeśli są rzadko wdrażane. Wyzwanie społeczne polega na 

zaprojektowaniu modelu ekonomicznego systemu obronnego w sposób motywujący do wdrożenia na 

dużą skalę w Internecie. 

5.2.1 Wyzwania techniczne 

Rozproszony charakter ataków DDoS, podobieństwo pakietów ataków do legalnych oraz 

wykorzystanie fałszowania adresów IP stanowią główne wyzwania techniczne przy projektowaniu 

skutecznych systemów obrony przed DDoS, jak omówiono w sekcji 5.1. Ponadto postęp badań nad 

obroną DDoS był w przeszłości utrudniony przez brak informacji o atakach i brak standardowych metod 

oceny i testowania. Poniższa lista podsumowuje i omawia wyzwania techniczne dla obrony przed 

DDoS.  

* Potrzeba rozproszonej odpowiedzi w wielu miejscach w Internecie. Istnieje wiele możliwych ataków 

DDoS, z których bardzo niewiele może poradzić sobie tylko ofiara. Dlatego konieczne jest posiadanie 

rozproszonego, ewentualnie skoordynowanego systemu reagowania. Bardzo ważne jest również, aby 

reakcja była wdrażana w wielu punktach w Internecie w celu uwzględnienia różnorodnych wyborów 

agentów i ofiar. Ponieważ Internet jest administrowany w sposób rozproszony, nie można egzekwować 

ani gwarantować szerokiego wdrożenia dowolnego systemu obronnego (a nawet różnych systemów, 

które mogłyby współpracować). To zniechęca wielu badaczy nawet do rozważania rozwiązań 

rozproszonych. 

* Brak szczegółowych informacji o ataku. Powszechnie uważa się, że zgłaszanie przypadków ataków 

szkodzi reputacji biznesowej sieci ofiar. W związku z tym istnieją bardzo ograniczone informacje na 

temat różnych ataków, a incydenty są zgłaszane tylko organizacjom rządowym zobowiązanym do 

zachowania ich w tajemnicy. Trudno jest zaprojektować pomysłowe rozwiązania problemu, jeśli nie 

można się z nim zapoznać. Pamiętaj, że informacji o ataku nie należy mylić z informacjami o narzędziu 

atakującym, które są publicznie dostępne na wielu stronach internetowych. Informacje o ataku 

obejmowałyby rodzaj ataku, czas i czas trwania ataku, liczbę zaangażowanych agentów (jeśli ta 

informacja jest znana), próbę reakcji i jej skuteczność oraz poniesione szkody. Dodatek C podsumowuje 

ograniczoną liczbę publicznie dostępnych informacji o atakach. 



 

* Brak testów porównawczych systemu obrony. Wielu dostawców śmiało twierdzi, że ich rozwiązanie 

całkowicie rozwiązuje problem DDoS. Obecnie nie ma standardowego podejścia do testowania 

systemów obrony DDoS, które umożliwiłoby ich porównanie i charakterystykę. Ma to dwa szkodliwe 

wpływy na badania DDoS: (1) Ponieważ nie ma wzorca ataku, projektanci obrony mogą przedstawić te 

testy, które są najbardziej korzystne dla ich systemu; oraz (2) badacze nie mogą porównywać faktycznej 

wydajności swoich rozwiązań z istniejącą obroną; zamiast tego mogą komentować tylko problemy 

projektowe. 

* Trudność testowania na dużą skalę. Obrona DDoS musi być przetestowana w realistycznym 

środowisku. Jest to obecnie niemożliwe z powodu braku dużych stanowisk testowych, bezpiecznych 

sposobów przeprowadzania eksperymentów rozproszonych na żywo w Internecie lub szczegółowych i 

realistycznych narzędzi symulacyjnych, które mogą obsługiwać kilka tysięcy węzłów. Twierdzenia o 

wydajności systemu obronnego są zatem wysuwane na podstawie eksperymentów lub symulacji na 

małą skalę i nie są wiarygodne. 

Ta sytuacja może się jednak wkrótce zmienić. National Science Foundation i Departament 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego finansują obecnie rozwój dużego stanowiska testowego i sponsorują 

wysiłki badawcze w celu opracowania pakietów testów porównawczych i metodologii pomiaru do 

oceny systemów bezpieczeństwa [USC]. Oczekujemy, że znacznie poprawi to jakość badań w dziedzinie 

obrony przed DDoS. Niektóre stanowiska testowe są obecnie używane przez badaczy DDoS (np. 

PlanetLab i Emulab / Netbed 

5.2.2 Wyzwania społeczne 

Wiele systemów obrony przed atakami DDoS wymaga pewnych schematów wdrażania, aby były 

skuteczne. Te wzorce dzielą się na kilka kategorii. 

* Pełne wdrożenie. Dany system jest wdrażany na każdym hoście, routerze lub sieci w Internecie. 

* Ciągłe wdrożenie. Dany system jest wdrażany na hostach (lub routerach), które są bezpośrednio 

połączone. 

* Rozległe, szeroko rozpowszechnione wdrożenie. Większość hostów (lub routerów) w Internecie 

wdraża dany system. 

* Pełne wdrożenie w określonych punktach w Internecie. Istnieje zestaw starannie wybranych punktów 

wdrażania. Wszystkie punkty muszą wdrożyć proponowaną obronę, aby osiągnąć pożądane 

bezpieczeństwo. 

* Modyfikacja szeroko rozpowszechnionych protokołów internetowych, takich jak TCP, IP lub HTTP. 

* Wszyscy (uprawnieni) klienci chronionego celu wdrażają zabezpieczenia. 

Żaden z poprzednich wzorców wdrażania nie jest praktyczny w ogólnym przypadku ochrony ogólnej 

sieci końcowej przed atakami DDoS (chociaż niektóre mogą działać dobrze, aby chronić ważny serwer 

lub aplikację komunikującą się z wybranym zestawem klientów). Internet jest bardzo duży i jest 

zarządzany w sposób rozproszony. Żadne rozwiązanie, bez względu na to, jak skuteczne, nie może być 

wdrożone jednocześnie w setkach milionów różnych miejsc. Było jednak kilka przypadków produktu 

internetowego (protokołu, aplikacji lub systemu), który stał się tak popularny po wydaniu, że został 

bardzo szeroko wdrożony w krótkim czasie. Przykłady obejmują Kazaa, protokół SSH (Secure Shell), 



Internet Explorer i system operacyjny Windows. Następujące czynniki określają szanse produktu na 

szerokie wdrożenie: 

*Dobry występ. Produkt musi spełniać potrzeby klientów. Wymagania dotyczące wydajności nie są 

rygorystyczne, a każdy produkt, który poprawia obecny stan, jest wystarczająco dobry. 

* Dobry model ekonomiczny. Każdy klient musi uzyskać bezpośrednie korzyści ekonomiczne lub 

przynajmniej zmniejszyć ryzyko strat ekonomicznych, wdrażając produkt. Alternatywnie, klient musi 

mieć możliwość obciążenia innych za ulepszone usługi wynikające z wdrożenia. 

* Dodatkowa korzyść. Wraz ze wzrostem stopnia wdrożenia klienci mogą doświadczyć zwiększonych 

korzyści. Jednak produkt musi oferować znaczne korzyści swoim klientom, nawet przy rzadkim 

częściowym wdrożeniu. 

Opracowanie lepszych rozwiązań do zarządzania poprawkami, lepszej integralności hosta końcowego 

i rozwiązań do zarządzania konfiguracją oraz lepszych rozwiązań w zakresie reagowania na incydenty i 

analiz kryminalistycznych pomoże rozwiązać pierwszą fazę problemów DDoS - możliwość rekrutacji 

dużej sieci agentów. Zbudowanie systemu obrony przed DDoS, który jest rozproszony, z dobrą 

wydajnością przy rzadkim wdrażaniu, z solidnym modelem ekonomicznym i dodatkowymi korzyściami 

dla swoich klientów, prawdopodobnie zapewni jego szerokie wdrożenie i wpłynie na zagrożenie DDoS 

w drugiej fazie - broniąc cel z trwającego ataku. 

W pozostałej części omawiamy podstawowe podejścia do obrony przed atakami DDoS na wysokim 

poziomie. W części 6 szczegółowo omawiamy, jakie kroki należy dziś podjąć, aby komputer, sieć lub 

firma były mniej podatne na ataki DDoS, i co zrobić, jeśli jesteś celem takiego ataku. W części 7 

przedstawiamy głębsze szczegóły techniczne rzeczywistych wdrożeń badawczych różnych podejść do 

obrony. Ta część ma na celu zapoznanie z podstawami i przedstawienie opcji na wysokim poziomie 

koncepcyjnym 



5.3. Zapobieganie kontra ochrona i reakcja 

Podobnie jak w przypadku obsługi innych zagrożeń bezpieczeństwa komputera, istnieją dwa 

podstawowe style ochrony celu ataku DDoS: Możemy w ogóle zapobiec atakom lub możemy 

spróbować wykryć, a następnie zareagować skutecznie, gdy się pojawią. 

5.3.1 Środki zapobiegawcze 

Zapobieganie jest wyraźnie pożądane, kiedy można to zrobić. Najlepszym rozwiązaniem byłby prosty i 

skuteczny sposób uniemożliwienia przeprowadzenia ataku DDoS na dowolną stronę internetową, ale 

nie wydaje się to praktyczne. Jednak nadal istnieje wartość środków zapobiegawczych, które 

uniemożliwiają niektóre proste ataki DDoS lub utrudniają wiele ataków DDoS. Racjonalnie skuteczne 

mechanizmy obronne zapobiegają atakom: jeśli ich atak raczej się nie powiedzie, mogą zdecydować 

się go nie uruchomić lub przynajmniej wybrać słabszą ofiarę. (Pamiętaj jednak, że jeśli atakujący jest 

silnie zmotywowany, aby cię uderzyć w szczególności, utrudnienie ataku może go nie powstrzymać). 

Istnieją dwa sposoby zapobiegania atakom DDoS: (1) Możemy uniemożliwić atakującym uruchomienie 

i (2) możemy poprawić wydajność, odporność i zdolność naszego systemu do dostosowania się do 

zwiększonego obciążenia, tak aby ciągły atak nie uniemożliwił naszego systemu dalszego świadczenia 

usług jego legalnym klientom. Środki mające na celu uniemożliwienie ataków DDoS obejmują 

utrudnianie atakującym skompromitowania wystarczającej liczby maszyn do przeprowadzenia 

skutecznych ataków DDoS, pobierania opłat za korzystanie z sieci (tak, aby wysyłanie wystarczającej 

liczby pakietów do przeprowadzenia skutecznego ataku DDoS stało się ekonomicznie niewykonalne) 

lub ograniczenie liczby pakietów przesyłane z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego w 

określonym czasie. Takie środki niekoniecznie są łatwe do wdrożenia, a niektóre z nich są sprzeczne z 

pierwotnym duchem Internetu, ale ilustrują sposoby, w których przynajmniej w zasadzie można 

podważyć podstawę efektu DoS. Warto zahartować typowy węzeł, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo zostania agentem DDoS. Dotychczasowe doświadczenia i zdrowy rozsądek 

sugerują jednak, że takie podejście nigdy nie może być całkowicie skuteczne. Nawet jeśli czujność i 

troska typowego użytkownika lub administratora znacznie wzrosną, zawsze będą komputery, na 

których nie jest uruchomiona najnowsza łatana wersja ich oprogramowania lub które pozostawiają 

otwarte porty, które pozwalają atakującym na ich złamanie. Niemniej jednak każda poprawa w tym 

obszarze zapewni określone korzyści w obronie przed atakami DDoS i wieloma innymi zagrożeniami 

bezpieczeństwa, takimi jak włamania i robaki. Bardziej skuteczne byłyby bardziej skuteczne sposoby 

zapobiegania kompromisom maszyn. Podobnie mogą pomóc metody, które mogą ograniczyć stopień 

szkód, które atakujący może wyrządzić w witrynie po jej przejściu, pod warunkiem, że ograniczenie 

szkód obejmowało zapobieganie wysyłaniu dużej liczby pakietów przez zaatakowaną witrynę. 

Utwardzanie węzła lub całej instalacji w celu ochrony od powiększania szeregów armii DDoS nie różni 

się niczym od wzmacniania ich w celu ochrony przed innymi zagrożeniami sieciowymi. Zasadniczo jest 

to kwestia higieny komputera i sieci. Na ten temat napisane są całe książki, a wiele niezbędnych kroków 

zależy w dużym stopniu od konkretnego systemu operacyjnego i innego oprogramowania 

uruchomionego przez użytkownika. Jeśli czytelnik nie ma jeszcze dostępu do takiej książki, wiele 

dobrych książek można znaleźć na półkach typowej księgarni, w której znajdują się książki 

komputerowe. Tak więc, poza podkreśleniem istotnego znaczenia utrudniania atakującemu przejęcia 

kontroli nad twoim węzłem, w celu uzyskania pełnych szczegółów odsyłamy czytelnika do zasobów 

specyficznych dla rodzajów wdrożonych maszyn, systemów operacyjnych i aplikacji. Chociaż idealnie 

bezpieczne systemy to fantazja, a nie funkcja kolejnego wydania ulubionego systemu operacyjnego, 

znane są rzeczy, które można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo opracowywanych systemów. 

Bardziej rozpowszechnione stosowanie tych technik poprawi bezpieczeństwo naszych systemów 

operacyjnych i aplikacji, zmniejszając ryzyko naruszenia bezpieczeństwa naszych maszyn. Ponownie, 



wykraczają one poza zakres tej książki i są przedmiotami godnymi własnego przedłużonego leczenia. 

Możliwe kierunki budowania bezpieczniejszych systemów, które mogą pomóc nam wszystkim uniknąć 

niechęci do walki w armii DDoS w przyszłości, obejmują: 

* Lepsza edukacja programistów doprowadzi do ogólnie wyższego poziomu bezpieczeństwa aplikacji i 

systemu operacyjnego. Istnieją dobrze znane metody unikania typowych błędów bezpieczeństwa, 

takich jak przepełnienie bufora, jednak takie problemy są powszechne. Lepiej wykształcona siła 

programistów może zmniejszyć częstotliwość takich problemów. 

* Udoskonalenia narzędzi do tworzenia i testowania oprogramowania ułatwią programistom pisanie 

kodu, który nie ma oczywistych wad bezpieczeństwa, a testerom znalezienie problemów związanych z 

bezpieczeństwem na wczesnym etapie procesu programowania. 

* Pomoże w tym poprawa bezpieczeństwa systemu operacyjnego, zarówno z punktu widzenia jakości 

kodu, jak i lepiej zaprojektowanych modeli bezpieczeństwa systemu. Oprócz utrudniania włamania się 

do systemów te ulepszenia mogą utrudnić osobie atakującej pełne wykorzystanie systemu wkrótce po 

tym, jak uda mu się uruchomić na nim dowolny fragment kodu, dzieląc uprawnienia lub mając większą 

świadomość właściwej oraz nieprawidłowe działanie systemu. 

* Zautomatyzowane narzędzia do weryfikacji programów poprawią ich zdolność do znajdowania 

problemów w kodzie, umożliwiając twórcom oprogramowania silniejsze stwierdzenia dotyczące 

bezpieczeństwa ich kodu. Umożliwiłoby to konsumentom wybór bezpieczniejszych produktów 

opartych na więcej niż słowie i reputacji dostawcy. Podobnie, opracowanie lepszych wskaźników 

bezpieczeństwa i testów porównawczych dla bezpieczeństwa może dać konsumentom więcej 

informacji na temat ryzyka, jakie podejmują podczas korzystania z określonego oprogramowania. 

Oprócz hartowania węzłów przed złamaniem, środki zapobiegawcze mogą być trudne do zastosowania 

wobec problemu DDoS. Wiele innych rodzajów środków zapobiegawczych ma niefortunną cechę 

polegającą na zasadniczej zmianie modelu działania Internetu. Pobieranie opłat za wysyłanie pakietów 

lub zawsze ograniczanie lub mierzenie przepływów pakietów może skutecznie zapobiegać wielu 

atakom DDoS, ale może także hamować innowacyjne wykorzystanie Internetu. Wszystko, co opiera się 

na pobieraniu opłat za pakiety, otwiera Internet na nowe formy ataków polegających na opróżnianiu 

kont bankowych ludzi poprzez fałszywe wysyłanie pakietów pod ich tożsamością. Z praktycznego 

punktu widzenia tego rodzaju środki zapobiegawcze są nierealne, ponieważ wymagałyby hurtowych 

zmian w istniejącej bazie zainstalowanych maszyn użytkowników, routerów, zapór ogniowych, 

serwerów proxy i innego sprzętu internetowego. O ile nie przyniosą znaczących korzyści niektórym 

segmentom Internetu dzięki bardziej realistycznemu częściowemu wdrożeniu, prawdopodobnie nie 

zobaczą rzeczywistego zastosowania. Odporność na niektóre formy ataku DDoS można potencjalnie 

osiągnąć na wiele sposobów. Na przykład serwer może być tak mocno zabezpieczony, że może 

wytrzymać każdy ruch, jaki sieć szkieletowa mogłaby do niego dostarczyć. Lub serwer i jego router 

mogą akceptować pakiety tylko z niewielkiej liczby zaufanych witryn, które nie będą uczestniczyć w 

ataku DDoS. Oczywiście, projektując rozwiązanie oparte na odporności, należy pamiętać, że cała 

ścieżka do instalacji musi być odporna. Nie ma większego sensu, aby utrudnić przeciążenie serwera, 

jeśli zalanie twojego połączenia ISP jest banalne. Niektóre strony w dużej mierze chroniły się przed 

zagrożeniem DDoS za pomocą tego rodzaju środków odpornościowych, więc nie są one jedynie 

teoretyczne. Na przykład podczas ataków DDoS na serwery główne DNS w październiku 2002 r. 

Wszystkie serwery DNS były w stanie dotrzymać żądań DNS, które do nich dotarły, ponieważ wszystkie 

miały wystarczającą moc obliczeniową i pamięć [Nar]. Niektóre z nich nie miały jednak wystarczającej 

przepustowości przychodzącej, aby przenieść zarówno ruch atakowy, jak i uzasadnione żądania. 

Serwery te nie widziały zatem wszystkich żądań DNS, które zostały do nich wysłane. Inne serwery root 



były w stanie dotrzymać kroku zarówno ruchowi DDoS (który składał się z losowej mieszanki pakietów 

ICMP, żądań TCP SYN, pofragmentowanych pakietów TCP i pakietów UDP), jak i uzasadnionym 

żądaniom, ponieważ witryny te miały dużą przepustowość przychodzącą, dublowały się ich zawartość 

w wielu lokalizacjach lub sprzętowo równoważone obciążenie, które zapobiegało przeciążeniu 

poszczególnych łączy. Pewna liczba ataków DDoS na duże witryny zakończyła się niepowodzeniem, 

ponieważ atakowały one witryny firm, które mają łącza o dużej przepustowości w celu obsługi 

normalnego okresowego zapotrzebowania biznesowego na pobieranie nowych produktów, łatek i 

aktualizacji.  Główną wadą metod odporności jako ogólnego rozwiązania problemu DDoS jest to, że 

znane metody odporności są albo bardzo drogie, albo znacznie ograniczają funkcjonalność węzła 

sieciowego, często w sposób niezgodny z misją tego węzła. Na przykład ograniczenie węzłów, które 

mogą komunikować się ze stroną internetową małej firmy, ogranicza jej bazę klientów i uniemożliwia 

nowym klientom przeglądanie jej towarów. Ponadto wiele mechanizmów odporności chroni tylko 

przed niektórymi rodzajami ataków lub przed atakami do określonej objętości. Mechanizm odporności, 

który odrzuca wszystkie pakiety UDP, nie chroni przed atakami opartymi na przykład na zalewie żądań 

HTTP i inwestowanie w odporność poprzez zakup przepustowości równej przepustowości własnych 

łączy ISP będzie kiepską inwestycją, jeśli atakujący wygeneruje większy ruch niż dostawca usług 

internetowych może zaakceptować. Jeśli atakujący przestawią się na inny rodzaj ataku DDoS lub 

zrekrutują znacznie większą liczbę agentów, domniemana odporność może nagle zniknąć. 

5.3.2 Środki reaktywne 

Jeśli nie można zapobiec atakowi, należy na niego zareagować. W wielu przypadkach środki reaktywne 

są lepsze niż środki zapobiegawcze. Chociaż istnieje wiele ataków DDoS w Internecie, wiele węzłów 

nigdy nie doświadczy ataku DDoS lub będzie atakowanych bardzo rzadko. Jeśli ataki są rzadkie, a koszty 

zapobiegania im są wysokie, lepiej zainwestować mniej w zapobieganie, a więcej w reakcję. Dobra 

obrona reaktywna może ponieść niewielki lub żaden koszt, z wyjątkiem rzadkich przypadków, w 

których jest faktycznie zaangażowana. Reakcja nie oznacza braku przygotowania. Twoja reakcja może 

wymagać skontaktowania się z innymi stronami w celu uzyskania ich pomocy lub przekazania sprawy 

organom prawnym. Jeśli wiesz, z kim się skontaktować, co mogą dla Ciebie zrobić i jakiego rodzaju 

informacji będą potrzebować, Twoja reakcja będzie szybsza i bardziej skuteczna. Jeśli Twoja reakcja 

obejmuje lokalnie wdrożone mechanizmy techniczne, które oczekują porady lub potwierdzenia od 

administratorów systemu, zrozumienie, jak z nimi współpracować i prawdopodobne konsekwencje 

zastosowania się do zaleceń (lub ich nieprzestrzegania) niewątpliwie się opłacą, gdy dojdzie do ataku. 

Z pewnością przy obecnym stanie mechanizmów obrony przed DDoS twoje przygotowanie powinno 

obejmować pewną umiejętność analizy tego, co dzieje się w twojej sieci. Jak omówiono w rozdziale 6, 

wiele witryn przyjęło atak DDoS, gdy faktycznie pojawił się inny problem, a zatem ich reakcje były 

powolne, kosztowne i nieskuteczne. Dobre przygotowanie do wykrywania i reagowania na ataki DDoS 

okaże się znacznie bardziej pomocne niż wszystko, co możesz kupić lub zainstalować. W 

przeciwieństwie do środków zapobiegawczych, środki reaktywne wymagają wykrycia ataku. Żadna 

reakcja nie może nastąpić, dopóki problem nie zostanie zauważony i zrozumiany. Tak więc skuteczność 

reaktywnych środków do ataków DDoS zależy nie tylko od tego, jak dobrze zmniejszają one efekt DoS 

po ich wdrożeniu, ale także od dokładności systemu, który określa, które zabezpieczenia są wymagane 

do poradzenia sobie z konkretnym atakiem, kiedy wywołać i gdzie je rozmieścić. Fałszywe alarmy, 

sygnały, że ataki DDoS mają miejsce, gdy w rzeczywistości tak nie są, mogą stanowić problem dla 

mechanizmu wykrywania, szczególnie jeśli wystąpią pewne niepożądane koszty lub niedogodności po 

wdrożeniu obrony reaktywnej. W skrajnym przypadku, jeśli mechanizm wykrywania fałszywie 

wskazuje, że należy stosować cały czas obronę reaktywną, mechanizm rzekomo reaktywny skutecznie 

staje się mechanizmem zapobiegawczym, prawdopodobnie kosztem wyższym niż zaprojektowanie go 

w celu zapobiegania atakom w pierwszej kolejności. Reaktywne mechanizmy obronne powinny 



zadziałać jak najszybciej, gdy zażąda ich mechanizm wykrywania. Działanie nie oznacza jedynie 

włączenia, ale dotarcie do punktu, w którym skutecznie zatrzymują (lub przynajmniej zmniejszają) 

efekt DoS. Zakładając, że zainicjowanie obrony reaktywnej wiąże się z pewnymi kosztami, należy ją 

wyłączyć natychmiast po zakończeniu ataku DoS. Z drugiej strony, obrona nie może zostać wyłączona 

tak szybko, aby atakujący mógł osiągnąć efekt DoS poprzez zatrzymanie ataku i wznowienie go po 

krótkiej chwili, w razie potrzeby powtarzając cykl. Bez względu na wybraną formę obrony, projektanci 

i użytkownicy obrony muszą pamiętać o swoim prawdziwym celu. Każdy atak DoS, w tym rozproszone 

ataki DoS, ma na celu zakłócenie normalnego działania jego celu. Celem ataku nie jest tak naprawdę 

dostarczenie dużej liczby pakietów ataku do celu, ale zapobieganie obsłużeniu przez większość lub 

całość jego legalnego ruchu. Dlatego obrona musi nie tylko zatrzymać ruch atakowy, ale musi 

przepuszczać legalny ruch. Jeśli ktoś nie dba o obsługę legalnego ruchu, wspaniałą ochroną 

prewencyjną jest wyciągnięcie kabla sieciowego z komputera. Z pewnością osoby atakujące nie będą 

mogły zalać twojego komputera pakietami ataku, ale twoi legalni klienci nie będą mogli do ciebie 

dotrzeć. Mechanizm obronny, który w efekcie „ciągnie kabel sieciowy” zarówno dla dobrego, jak i złego 

ruchu, zwykle nie jest lepszy niż sam atak. Jednak w przypadkach, w których przywracanie operacji w 

sieci wewnętrznej jest ważniejsze niż umożliwienie ciągłej łączności z Internetem, ciągnięcie kabla, 

dosłownie lub w przenośni, może być mniejszym złem. 



5.4 Cele obrony DDoS 

Niezależnie od tego, czy nasza strategia obrony przed atakami DDoS ma charakter prewencyjny, 

reaktywny lub jest kombinacją obu tych metod, chcemy osiągnąć pewne podstawowe cele. 

*Skuteczność. Dobra obrona przed DDoS powinna faktycznie się bronić. Powinien zapewniać albo 

skuteczną prewencję, która naprawdę uniemożliwia ataki, albo skuteczną reakcję zapewniającą, że 

efekt DoS zniknie. W przypadku mechanizmów reaktywnych reakcja powinna być wystarczająco 

szybka, aby zapewnić, że cel nie ucierpi poważnie z powodu ataku. 

*Kompletność. Dobra obrona DDoS powinna poradzić sobie ze wszystkimi możliwymi atakami. Jeśli ten 

stopień doskonałości jest niemożliwy, powinien przynajmniej poradzić sobie z dużą liczbą z nich. 

Mechanizm, który jest w stanie poradzić sobie z atakiem opartym na zalewaniu TCP SYN, ale nie może 

zaoferować żadnej pomocy, jeśli nadejdzie powódź ping, jest wyraźnie mniej wartościowy niż obrona, 

która może obsłużyć oba style ataku. Tak więc środek zapobiegawczy, taki jak pliki cookie TCP SYN, 

pomaga, ale nie jest wystarczający, chyba że w połączeniu z innymi mechanizmami obrony. 

Kompletność jest również wymagana w wykrywaniu i reakcji. Jeśli nasz mechanizm wykrywania nie 

rozpozna konkretnego wzorca przychodzących pakietów jako ataku, prawdopodobnie nie wywoła 

żadnej odpowiedzi i atak się powiedzie. 

Chociaż kompletność jest oczywistym celem, jest niezwykle trudna do osiągnięcia, ponieważ 

napastnicy prawdopodobnie opracują nowe typy ataków specjalnie zaprojektowane w celu ominięcia 

istniejącej obrony. Mechanizmy obronne ukierunkowane na podstawową podstawę ataków DoS są 

nieco bardziej prawdopodobne, aby osiągnąć kompletność niż mechanizmy ukierunkowane na cechy 

poszczególnych ataków, nawet jeśli są to ataki popularne. Na przykład mechanizm, który sprawdza z 

dużą dokładnością, które pakiety są uzasadnione i koncentruje się na dostarczaniu tylko tylu takich 

pakietów, które może obsłużyć cel, jest bardziej prawdopodobny niż mechanizm, który odfiltrowuje 

pakiety na podstawie wiedzy o tym, jak szczególne popularne DDoS zestaw narzędzi wybiera 

sfałszowane adresy źródłowe. Jednak często łatwiej jest odeprzeć konkretny atak niż zamknąć 

podstawowe luki w sieciach i systemach operacyjnych. Programy wykrywające wirusy wykazały, że 

można zbudować dość kompletną ochronę, łącząc dużą liczbę bardzo specyficznych mechanizmów 

obronnych. Podobne podejście może rozwiązać praktyczny problem DDoS, nawet jeśli teoretycznie nie 

poradzi sobie ze wszystkimi możliwymi atakami DDoS. 

* Zapewnij obsługę całego legalnego ruchu. Jak wspomniano wcześniej, głównym celem obrony przed 

DDoS nie jest zatrzymanie pakietów ataku DDoS, ale zapewnienie, że legalni użytkownicy mogą 

kontynuować normalne działania pomimo obecności ataku DDoS. Oczywiście dobry mechanizm 

obronny musi osiągnąć ten cel. 

Pewny legalny ruch może pochodzić z witryn, które również wysyłają ruch atakowy. Inny legalny ruch 

jest przeznaczony dla węzłów w tej samej sieci, co węzeł docelowy. Może istnieć legalny ruch, który 

nie pochodzi ani z maszyny atakującej, ani nie jest dostarczany do sieci celu, ale być może dzieli część 

fragmentu swojej ścieżki przez Internet z częścią ruchu atakowego. Niektóre ruchy zgodne z prawem 

mogą mieć inne cechy związane z ruchem atakowym, takie jak protokół aplikacji lub port docelowy, co 

może utrudnić ich rozróżnienie. Żadna z tych uzasadnionych kategorii ruchu nie powinna być zakłócana 

przez mechanizm obronny DDoS. Uzasadniony ruch zrzucony przez mechanizm obronny DDoS poniósł 

szkody dodatkowe. (Obrażenia dodatkowe są również stosowane w odniesieniu do przypadków, w 

których osoba trzecia, która nie jest celem ataku, ponosi obrażenia w wyniku ataku). Ponieważ osoby 

atakujące DDoS często starają się ukryć swój ruch atakowy w legalnym strumieniu ruchu, często 

uzasadniony ruch, który bardzo przypomina pakiety ataku, więc problem uszkodzenia ubocznego jest 

prawdziwy i poważny. Zastanów się nad mechanizmem obronnym DDoS, który wykrywa, że strumień 



ataku DDoS pochodzi z lokalnej maszyny, a następnie zamyka cały ruch wychodzący z tej maszyny. 

Zakładając wysoką dokładność i wystarczające wdrożenie, taki mechanizm rzeczywiście zatrzymałby 

atak DDoS, ale także zatrzymałby znaczny ruch. Jak wspomniano na początku tego rozdziału, wiele 

maszyn wysyłających strumienie ataków DDoS jest ofiarami prawdziwych sprawców ataków. 

Niepożądane byłoby zaprzestanie ich całkowicie legalnych działań po prostu dlatego, że zostali przejęci 

przez złośliwego przeciwnika.  Jeśli mechanizm obronny DDoS opracuje jakąś formę podpisu, dzięki 

której rozróżnia pakiety ataku od pakietów nieatakowanych, wówczas niefortunne uzasadnione 

pakiety, które dzielą ten podpis, prawdopodobnie ucierpią z powodu mechanizmu obronnego DDoS. 

Na przykład serwer WWW może być zalany przez pakiety żądań HTTP. Jeśli mechanizm obronny DDoS 

zdecyduje, że wszystkie pakiety żądań HTTP są pakietami atakującymi, wykorzystując je jako sygnaturę 

do określenia, które pakiety mają zostać odrzucone, nie tylko pakiety atakujące serwer WWW zostaną 

usunięte, ale także cały legalny ruch serwera. Wiele proponowanych mechanizmów ochrony przed 

atakami DDoS w niektórych sytuacjach powoduje znaczne szkody dodatkowe. Chociaż wszystkie 

szkody dodatkowe są złe, szkody wyrządzone prawdziwym stronom trzecim, które nie są ani w 

momencie wysyłania, ani otrzymywania końca ataku, są prawdopodobnie najgorszą formą uszkodzeń 

dodatkowych. Każdy mechanizm obronny, który wdraża filtrowanie, ograniczanie prędkości lub inne 

technologie, które utrudniają normalną obsługę pakietów w rdzeniu sieci, musi być starannie 

zaprojektowany, aby uniknąć takich szkód ubocznych stron trzecich. 

Niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Dobre mechanizmy obrony przed DDoS powinny być 

ukierunkowane tylko na prawdziwe ataki DDoS. Mechanizmy zapobiegawcze nie powinny powodować 

szkodzenia innym formom ruchu sieciowego. Mechanizmy reaktywne powinny być aktywowane tylko 

wtedy, gdy faktycznie odbywa się atak DDoS. Fałszywie pozytywne wyniki mogą w wielu przypadkach 

powodować szkody uboczne, ale istnieją inne niepożądane właściwości wysokich wskaźników 

fałszywie dodatnich. Na przykład, gdy reaktywny system wykryje atak DDoS i zareaguje na niego, może 

to zasygnalizować administratorowi systemu docelowego, że podejmuje działania. Jeśli większość 

takich sygnałów okaże się fałszywa, administrator systemu zacznie je ignorować, a nawet może 

wyłączyć mechanizm obronny. Ponadto mechanizmy reaktywne prawdopodobnie będą mieć pewnego 

rodzaju koszty. Być może wykorzystują one ułamek mocy obliczeniowej systemu, być może wywołują 

pewne opóźnienie we wszystkich pakietach lub, w dłuższej perspektywie, być może wystarczająco 

częste występowanie reakcji wymaga inwestycji w mocniejszy element sprzętu obronnego. Jeśli koszty 

te są często pokrywane, gdy nie ma żadnego ataku, wówczas koszty prowadzenia systemu obrony 

mogą przewyższać korzyści osiągane w tych rzadkich przypadkach, gdy atak rzeczywiście ma miejsce. 

Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji. Obrona przed DDoS ma na celu umożliwienie systemom 

kontynuowania operacji podczas ataków DDoS, które pomimo tego, że są bardzo szkodliwe, występują 

stosunkowo rzadko. Koszty związane z systemem obrony muszą być współmierne z korzyściami, które 

zapewnia. W przypadku rozwiązań komercyjnych istnieje oczywisty koszt ekonomiczny zakupu sprzętu 

i oprogramowania wymaganego do jego uruchomienia. Zwykle z instalacją nowego sprzętu 

zabezpieczającego lub oprogramowania wiążą się również znaczne koszty administracyjne. W 

zależności od charakteru mechanizmu obrony przed atakami DDoS może wymagać częstego ciągłego 

administrowania. Na przykład mechanizm oparty na wykrywaniu sygnatur poszczególnych ataków 

będzie wymagał otrzymywania aktualizacji w miarę charakteryzowania nowych ataków, wymagając 

działań ręcznych lub automatycznych. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą kosztów ogólnych 

narzuconych przez system obronny. System, który wykonuje stanową kontrolę wszystkich 

przychodzących pakietów, może na przykład opóźnić każdy pakiet. Lub system ograniczający 

strumienie danych z podejrzanych źródeł może spowolnić wszelkie uzasadnione interakcje z tymi 

źródłami. O ile takie koszty nie są wyjątkowo niskie lub niezwykle rzadko płacone, muszą być 

zrównoważone z korzyściami wynikającymi z uzyskania pewnego stopnia ochrony przed atakami DDoS. 



Musisz ponadto pamiętać, że część kosztów, które musisz zapłacić, aby uchronić się przed atakami 

DDoS, nie będzie opóźniona ani nie będzie cyklów procesora, ani nawet pieniędzy wydanych na zakup 

sprzętu lub oprogramowania. Nic nie przebije przygotowania, a przygotowanie wymaga czasu. Musisz 

poświęcić czas na dokładną analizę sieci, opracowanie planu awaryjnego, przeszkolenie pracowników 

w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z atakiem DDoS, kontaktowanie się i negocjowanie z dostawcą usług 

internetowych i innymi stronami, które mogą potrzebować pomocy w przypadku ataku, oraz 

podejmując wiele innych kroków, aby być gotowym. Koszt każdego proponowanego rozwiązania DDoS 

musi uwzględniać te elementy. 



5.5 Lokalizacje obrony DDoS 

Zagrożeniu DDoS można przeciwdziałać w różnych lokalizacjach w sieci. Atak DDoS składa się z kilku 

strumieni pakietów ataku pochodzących z różnych sieci źródłowych. Każdy strumień wypływa z 

maszyny; przez serwer lub router do Internetu; przez jeden lub więcej podstawowych routerów 

internetowych; do routera, serwera lub zapory, która kontroluje dostęp do sieci komputera 

docelowego; i wreszcie do samego celu. Mechanizmy obronne można umieścić w niektórych lub we 

wszystkich tych lokalizacjach. Każda możliwa lokalizacja ma swoje mocne i słabe strony, które 

omawiamy w tej części. Rysunek poniżej  pokazuje bardzo uproszczoną sieć z kilkoma maszynami 

użytkowników w różnych lokalizacjach, routerami granicznymi, które dołączają sieci lokalne do całej 

sieci oraz kilkoma routerami rdzeniowymi. Ta liczba zostanie wykorzystana do zilustrowania różnych 

lokalizacji obronnych. Na tej i późniejszych figurach węzeł po prawej stronie oznaczony T jest celem 

ataku DDoS, a węzły A1, A2 i A3 są źródłami strumieni ataku. 

 

5.5.1 W pobliżu celu 

Najbardziej oczywistą lokalizacją systemu obrony przed DDoS jest cel (obszar otoczony przerywanym 

prostokątem na rysunku poniżej). Obrony mogą znajdować się na własnym komputerze celu lub na 

routerze, zaporze ogniowej, bramie, serwerze proxy lub innym komputerze, który jest bardzo blisko 

celu. Większość istniejących mechanizmów obronnych chroniących przed innymi zagrożeniami 

sieciowymi znajduje się zwykle w pobliżu celu, z bardzo dobrych powodów. Wiele z tych powodów w 

równym stopniu dotyczy obrony przed DDoS. Węzły w pobliżu celu są w dobrych pozycjach, aby 

wiedzieć, kiedy trwa atak. Mogą być w stanie bezpośrednio obserwować atak, ale nawet jeśli nie mogą, 

są dość blisko celu i często utrzymują z nim zaufanie. Cel często mówi im, kiedy jest atakowany. 



Ponadto celem jest pojedynczy węzeł w sieci, który odbiera najbardziej kompletne informacje o 

charakterystyce ataku, ponieważ wszystkie pakiety ataku są tam obserwowane. Mechanizmy 

zlokalizowane gdzie indziej zobaczą tylko częściowy obraz i może być konieczne podjęcie działań w 

oparciu o niepełną wiedzę 

 

Kolejną zaletą lokalizacji obrony w pobliżu celu jest motywacja do rozmieszczania. Ci, którzy są 

szczególnie zaniepokojeni niebezpieczeństwem ataków DDoS, zapłacą za wdrożenie takiego 

mechanizmu obronnego, zaś ci, którzy nie są świadomi zagrożenia lub nie dbają o niego, nie muszą 

tego płacić. Ponadto korzyść z wdrożenia mechanizmu przypada bezpośrednio podmiotowi, który za 

niego zapłacił. Historycznie mechanizmy o takich cechach (takie jak zapory ogniowe i systemy 

wykrywania włamań) okazały się być szerzej akceptowane niż mechanizmy wymagające szerokiego 

wdrożenia dla wspólnego dobra (takie jak filtrowanie wejścia / wyjścia z fałszywych pakietów IP).  

Kolejną zaletą wdrożenia w pobliżu celu jest maksymalna kontrola jednostki otrzymującej ochronę. 

Jeśli mechanizm obronny okaże się wadliwy, być może generując dużą liczbę fałszywych trafień, 

maszyna docelowa, która cierpi z powodu tych wad, może dość łatwo wyłączyć lub dostosować 

mechanizm obronny. Podobnie różni użytkownicy, którzy wybierają różne kompromisy między ceną, 

jaką płacą za obronę, a kwotą ochrony, którą otrzymują, mogą niezależnie realizować te wybory, gdy 

mechanizmy obronne są blisko nich i pod ich kontrolą. (Zauważ, że ta zaleta zakłada raczej 

kompetentnego i ostrożnego użytkownika. Częściej użytkownicy instalują oprogramowanie lub sprzęt 

przy użyciu dowolnych ustawień domyślnych, a następnie nigdy go nie dotykają, chyba że pojawią się 

problemy). Istnieją jednak także poważne wady mechanizmów obronnych znajdujących się blisko celu. 

Główną wadą jest to, że atak DDoS z definicji przytłacza cel objętością. O ile mechanizm obronny nie 

poradzi sobie z tym ładunkiem taniej niż cel lub nie jest znacznie lepiej zabezpieczony niż cel, istnieje 



ryzyko, że zostanie podobnie przeciążony. Zamiast wydawać dużo pieniędzy na ciężkie zaopatrzenie w 

skrzynkę obronną, której jedyną korzyścią jest pomoc podczas ataków DDoS, lepiej byłoby wydać te 

same pieniądze, aby zwiększyć moc samej maszyny docelowej. W niektórych przypadkach, gdy 

mechanizm obronny znajduje się nieco powyżej potencjalnego celu, możemy zyskać korzyści, dzieląc 

mechanizm obronny między wiele różnych potencjalnych celów, nieco zmniejszając ten problem, 

ponieważ kilka podmiotów może połączyć zasoby, które są gotowi poświęcić do obrony DDoS na 

silniejszym mechanizmie. Mniej oczywistym problemem związanym z tą lokalizacją jest to, że cel może 

znajdować się w złej pozycji do wykonywania działań wymagających złożonej analizy i rozróżnienia 

legalnych i atakujących pakietów. Jak wspomniano powyżej, mechanizm obronny w tym miejscu może 

zostać przytłoczony. O ile nie jest bardzo mocno zabezpieczony, będzie musiał przeprowadzić raczej 

ograniczoną analizę poszczególnych pakietów, aby odróżnić dobre pakiety od ruchu ataków. Takie 

mechanizmy są zatem zagrożone wyrzuceniem dobrych pakietów ze złymi. Kolejną potencjalną wadą 

jest to, że o ile rozwiązanie nie będzie całkowicie zautomatyzowane i całkowicie skuteczne, część ludzi 

w celu będzie musiała pomóc w analizie i wdrożeniu obrony. Jeśli nie masz osoby w swoim personelu 

zdolnej do tego, będziesz musiał poprosić o pomoc innych, którzy nie są na twojej stronie, co ogranicza 

korzyści wynikające z faktu, że obrona ma charakter wyłącznie lokalny. Co więcej, jeśli powódź jest 

duża, a niezbędne środki zaradcze nie są oczywiste, wiele lokalnych zasobów może zostać 

przytłoczonych, w tym zasoby ludzkie potrzebne do dostosowania obrony przed atakiem. Ten problem 

może nie być zbyt poważny w przypadku bardzo dużych witryn, które utrzymują wielu dobrze 

wyszkolonych administratorów systemów i sieci, ale może być krytyczny w przypadku małych witryn, 

w których nie ma wyszkolonych specjalistów komputerowych lub ich nie ma.  Ostatnią wadą jest to, że 

wdrożenie w pobliżu każdego potencjalnego celu przynosi korzyści tylko temu celowi. Każda sieć 

brzegowa, która potrzebuje ochrony, musi niezależnie wdrożyć własną obronę, nie uzyskując 

niewielkich korzyści z obrony stosowanej przez inne sieci brzegowe. Całkowity koszt ochrony 

wszystkich węzłów w Internecie przy użyciu tego wzorca wdrażania może okazać się wyższy niż koszty 

mechanizmów wdrażania w innych lokalizacjach, które zapewniają ochronę szerszym grupom węzłów. 

5.5.2 Blisko atakującego 

Poniżej mamy opcję wdrożenia mechanizmu obronnego w pobliżu źródeł ataku. Taka obrona mogłaby 

zostać wdrożona statycznie w większości lub we wszystkich lokalizacjach, z których prawdopodobnie 

mogłyby powstać ataki, lub mogłaby być dynamicznie tworzona w lokalizacjach w pobliżu miejsc, w 

których faktycznie występują strumienie należące do konkretnego trwającego ataku. Wielokrotnie 

kropkowane prostokąty na ryc. 5.3 sugerują jedną ważną cechę lokalizacji obrony w pobliżu 

atakującego. Skuteczna obrona blisko atakującego musi faktycznie znajdować się blisko wszystkich lub 

większości atakujących. Jeśli atak nadchodzi z A1 i A2, ale obrona jest stosowana tylko w A3, nie będzie 

w stanie zatrzymać tego ataku. Nawet jeśli zostanie rozmieszczony również na A2, obrona nie wpłynie 

na strumienie ataku wychodzące z A1. 



 

 

Jedną z zalet tej lokalizacji wdrażania jest to, że strumienie ataku DDoS nie są silnie agregowane blisko 

źródła, w przeciwieństwie do celu ataku. Mają znacznie mniejszą objętość, co pozwala na więcej 

przetwarzania w celu ich wykrycia i scharakteryzowania, niż jest to możliwe w pobliżu celu. Ten niski 

wolumen i brak agregacji może również okazać się pomocny w oddzieleniu pakietów uczestniczących 

w ataku od tych, które stanowią niewinny ruch. Są też wady. Zazwyczaj host, który inicjuje strumień 

ataku DDoS, odczuwa niewielki bezpośredni negatywny efekt. Strumień ataku to niewielki ułamek 

ogromnej powodzi, która zalewa cel, a zatem rzadko powoduje problemy z własną siecią. System 

obrony przed atakami DDoS znajdujący się blisko źródła może mieć problemy z ustaleniem, że ma 

miejsce atak. Nawet jeśli wie, że atak jest wysyłany z jego sieci, mechanizm obronny musi określić, 

który z jego pakietów należy do strumieni ataku. Istniejące badania wykazały, że w tym momencie 

można odróżnić część legalnego ruchu od ruchu ataków, ale nie jest jasne, czy cały ruch można pewnie 

określić jako legalny lub szkodliwy.  Istnieje kilka istotnych wyjątków. Na przykład narzędzie mstream 

DDoS sfałszowało swoje adresy źródłowe przy użyciu pełnej losowości wszystkich 32 bitów w adresie, 

co oznaczało, że nieprawidłowe adresy, adresy sieciowe, adresy multiemisji itd. Przejdą przez router. 

Jeśli router musiałby przetworzyć każdy z tych pakietów z powodu filtrowania adresów kontroli 

dostępu (ACL), mogłoby to zostać przytłoczone lub nawet ulec awarii. Pojedynczy host z 

uruchomionym mstream może wyjąć router z wieloma interfejsami.  

Drugą wadą jest motywacja do wdrażania. Węzeł obronny DDoS blisko źródła zapewni korzyści innym 

węzłom i sieciom, a nie węzłowi, z którego pochodzi atak, lub jego sieci lokalnej. W związku z tym 

istnieje niewiele bezpośrednich korzyści ekonomicznych związanych z rozmieszczeniem tego rodzaju 

węzła obronnego DDoS, co prowadzi do wariantu tragedii społeczności. [4] Chociaż wszystkim byłoby 



lepiej, gdyby wszyscy uczestnicy wdrożyli skuteczny system obrony przed DDoS w punkcie wyjścia z 

własnej sieci, nikt nie czerpie dużych korzyści z jego własnego wdrożenia takiego systemu. Korzyści 

czerpią z ogólnego wdrożenia przez wszystkich, bez żadnych dodatkowych korzyści przypadających na 

osobę, która musi wykonać każde wdrożenie. Jeśli wdrożenie systemu obrony źródłowej przyniosłoby 

korzyści, problem ten można rozwiązać. Zwolennicy tego rodzaju rozwiązań poświęcili więc trochę 

wysiłku na znalezienie takich korzyści. Jedną możliwą zaletą jest to, że obrona docelowa może tworzyć 

relację zaufania z siecią źródłową, która kontroluje własny ruch. Podczas ataku ta relacja zaufania może 

przynieść uprzywilejowany status tej sieci źródłowej, dostarczając jej pakiety pomimo ataku DDoS. Inną 

możliwą zaletą jest to, że można uniknąć odpowiedzialności prawnej, zapobiegając przepływom DDoS 

pochodzącym z własnej sieci, choć nie jest jasne, czy istniejące prawo nakładałoby taką 

odpowiedzialność. Wreszcie, istnieje korzyść wynikająca z bycia znanym jako dobry obywatel sieci. 

Motywacje te nie były jednak wystarczające, aby zapewnić powszechne wdrażanie innych 

mechanizmów obronnych o podobnym charakterze. Na przykład filtrowanie wychodzące na routerze 

wyjściowym sieci lokalnej inicjatora może wykryć większość pakietów ze sfałszowanymi adresami 

źródłowymi IP, zanim wyjdą one poza tę sieć. Jednak pomimo tego, że funkcja jest dostępna na 

popularnych platformach routingu i zaleceniach z doświadczonych źródeł, aby ją włączyć, wielu 

instalatorów nie włącza jej. Mechanizmy obronne DDoS zaprojektowane do działania w pobliżu 

potencjalnych źródeł musiałyby pokonać podobną niechęć. Niechęć będzie jeszcze większa, jeśli 

mechanizm obronny nie będzie doskonale dyskryminowany. Jeśli zdolność obrony do oddzielenia 

ruchu ataków od dobrego ruchu jest niska, zaszkodzi wielu uzasadnionym pakietom. Zakładając, że 

mechanizm upuszcza lub opóźnia pakiety, które klasyfikuje jako część ataku, każdy, kto zdecyduje się 

wdrożyć mechanizm, nagle zobaczy, że część jego legalnego ruchu zostanie uszkodzona. Być może 

mechanizm obronny zacznie nawet upuszczać dobre pakiety, gdy żaden strumień ataku nie wychodzi 

z sieci lokalnej. Jeśli tak, zostanie on szybko wyłączony i odrzucony 

Ostatnią wadą jest skala wdrażania wymagana do skutecznego zastosowania tego podejścia. Jeśli 

strumienie ataku emanują z 10 000 źródeł, aby zjednoczyć się na jednej biednej ofierze, ten styl 

mechanizmu obronnego musiałby zostać wdrożony blisko znacznej części tych 10 000 źródeł, aby 

zrobić dużo dobrego. % pakietów ataku najprawdopodobniej nie przyniesie nic dobrego. Atakujący 

musiałby jedynie zrekrutować od 5 do 10% więcej maszyn, aby wykonać swój atak, co nie jest bardzo 

trudnym zadaniem. O ile mechanizm obronny, o którym mowa, nie znajduje się w pobliżu dużej części 

wszystkich możliwych miejsc, nie będzie miał wystarczającego zasięgu, aby był skuteczny. 

5.5.3 Pośrodku 

Wdrożenia w środkowej części sieci odnoszą się zazwyczaj do zabezpieczeń żyjących w podstawowych 

routerach internetowych. Z reguły takie zabezpieczenia są rozmieszczane na więcej niż jednym 

routerze rdzeniowym, jak sugeruje rysunek. Jednak wdrożenie „w środku” może również odnosić się 

do routerów i innych węzłów sieciowych, które są blisko celu, ale nie stanowią części sieci celu, takich 

jak dostawca usług internetowych. W pewnym momencie „środkowy” wtapia się w „krawędzie”, a 

miejsce rozmieszczenia znajduje się naprawdę blisko celu lub atakującego, mając cechy tych lokalizacji. 

W przypadku prawdziwych wdrożeń podstawowych istnieją oczywiste zalety i wady. 



 

Ogromna część ruchu internetowego przechodzi przez stosunkowo niewielką liczbę podstawowych 

systemów autonomicznych (AS), z których każdy wykorzystuje dużą, ale nie ogromną liczbę routerów 

do przenoszenia tego ruchu. Zatem każda obrona zlokalizowana przy stosunkowo dużej liczbie dobrze 

wybranych AS może uzyskać doskonałe pokrycie. W stopniu, w jakim obrona jest skuteczna, może 

przynieść korzyści praktycznie każdemu węzłowi podłączonemu do Internetu. Na rysunku 5.4, jeśli 

obrona znajduje się na dwóch pokazanych routerach, cały ruch pochodzący z trzech źródeł ataku 

przejdzie przez nią. Co więcej, nawet gdyby istniała inna ofiara (powiedzmy T1, zlokalizowana w tej 

samej sieci co A3), te same dwa punkty rozmieszczenia zapewniłyby tej ofierze ochronę przed całym 

ruchem ataku, z wyjątkiem ruchu pochodzącego z jego własnej sieci. (Obrona podstawowa z natury nie 

może chronić przed atakami, które nie przechodzą przez rdzeń; większość ataków jednak.). Jeśli 

zabezpieczenia podstawowe byłyby skuteczne, dokładne, tanie i łatwe do wdrożenia, mogłyby w ten 

sposób całkowicie rozwiązać problem ataków DDoS. Te zastrzeżenia sugerują wady wdrażania ochrony 

przed atakami DDoS w środku sieci. Po pierwsze, routery w podstawowych systemach AS są bardzo 

obciążonymi maszynami. Nie mogą przeznaczyć żadnych istotnych zasobów na obsługę lub analizę 

pojedynczych pakietów. W związku z tym rdzeniowy mechanizm obronny nie może przeprowadzić 

żadnej pobieżnej inspekcji pojedynczego pakietu i nie może przeprowadzić żadnej poważnej analizy na 

poziomie pakietu w celu ustalenia obecności, charakterystyki lub źródła ataku DDoS, nawet zakładając, 

że dysponujemy metodami analizy, które mogłyby to zrobić więc. Podstawowym problemem w 

obronie przed DDoS jest ponownie oddzielenie ogromnej ilości ruchu DDoS od stosunkowo niewielkiej 

ilości legalnego ruchu. Mechanizmy obronne DDoS w podstawowych routerach nie mogą sobie 

pozwolić na poświęcenie wielu zasobów na podejmowanie takich decyzji dotyczących różnicowania. 

Muszą mieć proste, tanie zasady postępowania z większością pakietów, które widzą. 



Drugi problem powstaje, ponieważ routery podstawowe mogą spowodować ogromne szkody 

dodatkowe, jeśli nie są wyjątkowo dokładne w rozróżnianiu ruchu DDoS od legalnego ruchu. Jeśli 

popełniają błędy w tempie możliwym do zaakceptowania w przypadku wdrożenia po stronie ofiary, 

mogą łatwo upuścić ogromną ilość legalnego ruchu. Osoby korzystające z podstawowych routerów 

uważają upuszczanie legalnego ruchu za wyjątkowo niepożądane. W połączeniu z ich brakiem zasobów 

do przeprowadzenia dokładnego badania pakietów, wymagalibyśmy więc obrony rdzenia, aby 

zapewnić wysoką dokładność przy niewielkiej analizie, co jest bardzo trudnym zadaniem. Innym 

problemem związanym z tą lokalizacją wdrażania jest to, że routery podstawowe raczej nie zauważą 

ataków DDoS. Sami raczej nie zostaną przytłoczeni i nie mogą sobie pozwolić na przechowywanie 

statystyk dotyczących pakietów przychodzących według przeznaczenia. Być może mogą sobie pozwolić 

na poszukiwanie ataków DDoS metodą statystyczną, która bada niewielki ułamek wszystkich pakietów, 

szukając podejrzanie dużej liczby pakietów do jednego miejsca docelowego, ale przytłaczający atak 

DDoS jednego węzła to zwykła codzienna działalność innego węzła. Trwają badania nad 

wykorzystaniem pomiarów entropii w ruchu pakietów do wykrywania ataków DDoS w rdzeniu. Jednak 

sprawdzone metody stosowane w podstawowych routerach prawdopodobnie nie będą w stanie 

wskazać wszystkich ataków DDoS bez generowania niedopuszczalnego poziomu fałszywych alarmów. 

Zachęty do wdrażania są również problematyczne dla mechanizmów obrony DDoS zlokalizowanych w 

rdzeniu. Ogólnie rzecz biorąc, routery wchodzące w skład szkieletu internetowego nie są 

prawdopodobnie celem ataków DDoS. Są mocno zaopatrzone, zaprojektowane tak, aby działały dobrze 

pod dużym obciążeniem i nie są łatwe do bezpośredniego przesyłania pakietów. Atakujący 

prawdopodobnie będą musieli wydedukować, które ścieżki sieciowe przechodzą przez taki router, jeśli 

chcą na niego trafić, co nie zawsze jest łatwe. Firmy obsługujące te maszyny prawdopodobnie nie 

odniosłyby bezpośrednich korzyści z wdrożenia mechanizmów ochrony przed atakami DDoS. 

Odniosłyby one pośrednią korzyść, ponieważ zazwyczaj starają się zminimalizować czas, jaki pakiet 

podróżuje przez ich system (i szybko upuszczają pakiet, ponieważ jest on częścią przepływu DDoS, z 

pewnością minimalizuje ten czas), a ponieważ ich działalność ostatecznie zależy od użyteczności 

Internet jako całość. Z drugiej strony ich sprzęt jest drogi i musi działać poprawnie nawet w warunkach 

dużego obciążenia, więc na ogół nie mają skłonności do instalowania niesprawdzonego sprzętu i 

oprogramowania. Niezbędna byłaby bardzo potrzebna potrzeba określonego mechanizmu obronnego, 

jego poprawności i akceptowalności jego działania, zanim pojawi się jakakolwiek nadzieja na wdrożenie 

w rdzeniu. Jeśli obrona rutera podstawowego działa źle, dotyczy to wielu użytkowników. Jednak w 

przeciwieństwie do mechanizmów obronnych znajdujących się w ich własnych domenach (po stronie 

źródłowej lub po stronie ofiary) użytkownicy nie mieliby mocy, aby wyłączyć mechanizmy obronne lub 

je dostosować. Osoby korzystające z sieci szkieletowej nie mogą sobie pozwolić na wykonywanie 

połączeń od każdego usługodawcy internetowego lub, co gorsza, od każdego użytkownika, który 

upuszcza swoje legalne pakiety przez mechanizm obrony DDoS wdrożony w rdzeniu. 

Ostatni punkt przeciwko tej formie defensywnego wdrażania opiera się na szanowanym argumencie 

end-to-end, który stwierdza, że funkcjonalność sieci powinna być wdrażana w punktach końcowych 

połączenia sieciowego, a nie w węzłach pośrodku, chyba że nie można tego osiągnąć na punktów 

końcowych lub jest tak powszechnie wymagany przez cały ruch, że wyraźnie należy do niego na środku. 

Chociaż argumentu end-to-end nie należy uważać za ostateczne słowo decydujące w żadnej dyskusji 

na temat funkcjonalności sieci, jego staranne zastosowanie jest prawdopodobnie ważnym czynnikiem 

sukcesu Internetu. Wdrożone w rdzeń mechanizmy obronne DDoS są sprzeczne z argumentami typu 

end-to-end, chyba że można zdecydowanie uzasadnić niemożność osiągnięcia podobnych wyników w 

punktach końcowych. 

 



5.5.4 Wiele lokalizacji wdrażania 

Niektórzy badacze twierdzą, że z natury rozproszony problem, taki jak DDoS, wymaga rozproszonego 

rozwiązania. W najbardziej trywialnym sensie musimy mieć rozproszone rozwiązania, chyba że ktoś 

wymyśli schemat, który chroni wszystkie potencjalne cele przed wszystkimi możliwymi atakami, 

wdrażając coś tylko na jednym komputerze w Internecie. Większość komercyjnych rozwiązań jest w 

tym trywialnym znaczeniu rozproszona, ponieważ każda sieć, która chce ochrony, wdraża własne 

rozwiązanie. W rzeczywistości istnieją nietrywialne problemy z rozproszonym systemem związane z 

tego rodzaju wdrożeniem dla innych cyberobrony, czego przykładem jest aktualizacja baz danych 

ochrony przed wirusami. Podobnie aktualizacja wszystkich wdrożeń po stronie docelowej w celu 

poinformowania ich o podpisach nowego zestawu narzędzi DDoS stanowiłaby tak rozproszony 

problem systemowy, nawet w przypadku tej trywialnej formy dystrybucji. Niektóre rozwiązania 

źródłowe działają wyłącznie autonomicznie, aby kontrolować ruch w pojedynczej sieci, i są one 

dystrybuowane w tym samym trywialnym znaczeniu. Wszystkie inne sugerowane do tej pory schematy 

obrony są dystrybuowane w mniej trywialny sposób. Niektóre z nich wymagają użycia obrony u źródła 

i ofiary, a systemy obrony komunikują się podczas ataku. Inne wymagają wdrożenia na wielu 

podstawowych routerach, które mogą również współpracować między sobą. Niektóre wymagają 

współpracy węzłów obronnych rozproszonych w sieciach brzegowych. Istnieje prosty argument, 

dlaczego konieczne są rozwiązania rozproszone. Wdrożenia nierozpoznane po stronie źródła po prostu 

nie będą występować z wystarczającą częstotliwością, aby rozwiązać problem. Wdrożenia po stronie 

docelowej nie są w stanie obsłużyć ataków powodziowych na dużą skalę. W rdzeniu sieci nie ma 

pojedynczej lokalizacji, w której można przechwycić wszystkie ataki, ponieważ nie wszystkie pakiety 

przechodzą przez jeden punkt w Internecie. Co zostało? Rozwiązanie wdrożone w więcej niż jednym 

miejscu lub wiele współpracujących rozwiązań w różnych miejscach. Stąd rozwiązanie rozproszone. 

Być może każde wystąpienie takiego rozwiązania może działać niezależnie, co czyni jego rozproszoną 

naturę prawie banalną. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, ponieważ wspólną cechą 

powodziowych ataków wymuszających rozwiązania rozproszone jest to, że nie można obserwować 

całego ruchu, z wyjątkiem miejsca, w którym jest go zbyt wiele, aby cokolwiek zrobić. O ile każda 

instancja nie może samodzielnie, na podstawie własnych informacji lokalnych, dojść do wniosku o 

charakterze ataku, który jest zasadniczo taki sam, jak wniosek uzyskany przez inne instancje, niezależne 

punkty obrony mogą nie zaangażować się w obronę przed wystarczającym ruchem ataków. 

Najprawdopodobniej konieczna będzie pewna wymiana informacji między instancjami w celu 

osiągnięcia wspólnego porozumienia w sprawie obecności i charakteru ataków oraz charakteru reakcji, 

co prowadzi do prawdziwych cech rozproszonych. Przy dobrym projekcie, rozproszona obrona 

mogłaby wykorzystać mocne punkty każdej lokalizacji obrony, jednocześnie minimalizując jej słabości. 

Na przykład lokalizacje w punktach agregacji w pobliżu celu są w dobrej pozycji do rozpoznania ataków. 

Lokalizacje w pobliżu atakujących są dobrze ustawione, aby odróżnić dobre i złe pakiety. Lokalizacje w 

centrum sieci mogą osiągnąć wysoki zasięg obronny przy stosunkowo niewielkiej liczbie punktów 

rozmieszczania. Jednym podejściem do rozwiązania problemu DDoS jest połączenie sieci obronnej 

obejmującej te lokalizacje. Jedno takie rozproszone wdrożenie pokazano poniżej. Takie podejście musi 

unikać pułapki gromadzenia słabości różnych defensywnych lokalizacji, oprócz ich mocnych stron. Na 

przykład, jeśli lokalizacje w pobliżu potencjalnych atakujących niechętnie wdrażają mechanizmy 

obronne, ponieważ nie widzą bezpośrednich korzyści, a właściciele routerów podstawowych wahają 

się, ponieważ nie chcą podejmować ryzyka uszkodzenia ruchu wielu użytkowników, mechanizm 

obronny wymagający wdrożeń w obu lokalizacjach może być jeszcze mniej prawdopodobne, że 

zostanie zainstalowany niż ten, który wymaga wdrożenia tylko w jednej z tych lokalizacji 



 

Ogólnie rzecz biorąc, program obronny, który wdraża mechanizmy współpracy w wielu lokalizacjach, 

wymaga rozwiązania wielu znanych trudności związanych z prawidłowym projektowaniem systemu 

rozproszonego. Systemy rozproszone, choć potencjalnie potężne, są znane z tego, że są obarczone 

błędami i podatne na nieprzewidziane problemy z wydajnością. Biorąc pod uwagę, że rozproszony 

schemat obrony przed atakami DDoS może być kuszącym celem dla atakujących, musi on ostrożnie 

rozwiązywać wszystkie problemy z systemem rozproszonym, które mogą tworzyć słabe punkty w 

systemie obrony. Problemy te obejmują standardowe problemy z systemem rozproszonym (takie jak 

synchronizacja różnych uczestników i zachowanie w obliczu częściowych awarii) oraz obawy dotyczące 

bezpieczeństwa systemów rozproszonych (takie jak radzenie sobie z niewłaściwym zachowaniem przez 

niektórych rzekomo uprawnionych uczestników). 



5.6 Podejścia obronne 

Biorąc pod uwagę podstawową dychotomię między zapobieganiem i reakcją, celami obrony DDoS oraz 

trzema rodzajami lokalizacji, w których można zlokalizować obronę, omówimy do tej pory podstawowe 

opcje obrony przed atakami DDoS, które zostały zbadane. Dyskusja tutaj jest na wysokim poziomie, z 

kilkoma przykładami rzeczywistych systemów, które zostały zbudowane lub działań, które możesz 

podjąć, ponieważ celem tego materiału jest przedstawienie pełnego zakresu opcji. Dzięki temu łatwiej 

będzie ci zrozumieć i ocenić bardziej szczegółowe informacje dotyczące obrony przedstawione w 

kolejnych częściach 

Niektóre mechanizmy obrony przed DDoS koncentrują się na ochronie przed DDoS. Starają się, aby 

twoja sieć i system nigdy nie odczuły efektu DDoS. Inne mechanizmy obronne koncentrują się na 

wykrywaniu ataków, gdy mają one miejsce, i reagowaniu na nie, aby zmniejszyć efekt DDoS na Twojej 

stronie. Porozmawiamy po kolei. 

Większość z tych podejść nie wyklucza się wzajemnie i można zbudować bardziej skuteczną ogólną 

obronę, łącząc kilka z nich. Zastosowanie warstwowego podejścia, które łączy kilka rodzajów obrony w 

kilku różnych lokalizacjach, może być bardziej elastyczne i trudniejsze do całkowitego ominięcia przez 

atakującego. Warstwy te obejmują dostrajanie na poziomie hosta i odpowiednie zasoby, 

zabezpieczenia na poziomie sieci w bliskim sąsiedztwie, a także zabezpieczenia na poziomie granicy lub 

obwodu. 

5.6.1 Ochrona 

Niektóre metody ochrony koncentrują się na wyeliminowaniu możliwości ataku. Te metody 

zapobiegania atakom wprowadzają zmiany w protokołach internetowych, aplikacjach i hostach, aby 

wzmocnić je przed próbami DDoS. Łagodzą istniejące luki, poprawiają niewłaściwy projekt protokołu, 

zarządzają wykorzystaniem zasobów oraz zmniejszają częstość włamań i exploitów. Niektóre podejścia 

zalecają również ograniczenie wszechstronności komputera i uniemożliwienie niektórych funkcji w 

stosie sieciowym (patrz na przykład [BR00, BR01]). Podejścia te mają na celu uczynienie maszyn, które 

je wdrażają, odpornymi na próby DDoS. Zapobieganie atakom całkowicie eliminuje niektóre ataki 

podatne na ataki, utrudnia próbom zdobycia dużej armii agentów i ogólnie podnosi poprzeczkę dla 

atakującego wyżej, co utrudnia jej pracę do osiągnięcia efektu DoS. Jednak chociaż jest to konieczne 

do poprawy bezpieczeństwa w Internecie, zapobieganie nie eliminuje zagrożenia DDoS.  

Inne metody ochrony koncentrują się na przetrwaniu ataku bez tworzenia efektu DoS. Te podejścia 

wytrzymałościowe zwiększają i redystrybuują zasoby ofiary, umożliwiając jej obsłużenie zarówno 

uzasadnionych, jak i złośliwych żądań podczas ataku, tym samym anulując efekt DoS. Wzrost ten osiąga 

się albo statycznie, poprzez zakup większej ilości zasobów, albo dynamicznie, poprzez pozyskiwanie 

zasobów na znak możliwego ataku z zestawu rozproszonych serwerów publicznych i replikację usługi 

docelowej. Podejście wytrzymałościowe może znacznie zwiększyć odporność celu na DDoS - osoba 

atakująca musi teraz wyjątkowo ciężko pracować, aby odmówić usługi. Jednak skuteczność podejścia 

wytrzymałościowego jest ograniczona do przypadków, w których zwiększone zasoby są większe niż 

wielkość ataku. Ponieważ osoba atakująca może potencjalnie zgromadzić setki tysięcy maszyn 

agentów, wytrzymałość prawdopodobnie nie będzie stanowić kompletnego rozwiązania problemu 

DDoS, szczególnie dla osób fizycznych i małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na zakup zasobów 

sieciowych niezbędnych do wytrzymania dużego ataku 

 



Higiena Podejścia higieniczne próbują zamknąć jak najwięcej możliwości ataków DDoS na komputery i 

sieci, zgodnie z ogólnie uzasadnioną teorią, że najlepszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa 

jest utrzymanie sieci w prosty, dobrze zorganizowany i utrzymany sposób. Naprawianie luk w 

zabezpieczeniach hosta Luka w zabezpieczeniach Ataki DDoS są ukierunkowane na błąd 

oprogramowania lub błąd w protokole lub projekcie aplikacji w celu odmowy usługi. Dlatego 

pierwszym krokiem w utrzymaniu higieny sieci jest łatanie i aktualizowanie pakietów oprogramowania. 

Ponadto aplikacje można również uruchamiać w zamkniętym środowisku i ściśle obserwować w celu 

wykrycia nieprawidłowego zachowania lub nadmiernego zużycia zasobów. Nawet gdy wszystkie łatki 

oprogramowania zostaną zastosowane, gdy tylko będą dostępne, nie można zagwarantować braku 

błędów w oprogramowaniu. Aby chronić krytyczne aplikacje przed atakiem typu „odmowa usługi”, 

można je powielić na kilku serwerach, każdy z innym systemem operacyjnym i / lub wersją aplikacji 

podobną do różnorodności biologicznej. To jednak znacznie zwiększa wymagania administracyjne. Jak 

opisano w częściach 2 i 4, kolejna poważna luka, która wymaga uwagi, ma charakter bardziej społeczny 

niż techniczny: słabe hasła lub brak haseł do usług zdalnie dostępnych, takich jak zdalny dostęp do 

systemu Windows do usług plików. Nawet w pełni załatany host za dobrą zaporą ogniową może zostać 

zagrożony, jeśli dowolne adresy IP będą mogły łączyć się z systemem ze słabym hasłem w takiej 

usłudze. Złośliwe oprogramowanie, takie jak Phatbot, automatyzuje identyfikację i kompromis hostów, 

które są podatne na takie problemy z hasłem. Każda dobra książka na temat bezpieczeństwa 

komputera lub administracji sieci powinna zawierać wskazówki dotyczące sprawdzania i poprawy 

jakości haseł w systemie. 

Naprawianie organizacji sieci. Dobrze zorganizowane sieci nie mają wąskich gardeł ani gorących 

punktów, które mogą stać się łatwym celem ataku DDoS. Dobrym sposobem na zorganizowanie sieci 

jest rozłożenie krytycznych aplikacji na kilka serwerów zlokalizowanych w różnych podsieciach. 

Atakujący musi następnie przytłoczyć wszystkie serwery, aby uzyskać odmowę usługi. Zapewnienie 

redundancji ścieżki między punktami sieci tworzy solidną topologię, której nie można łatwo odłączyć. 

Organizacja sieci powinna być możliwie najprostsza, aby ułatwić zrozumienie i zarządzanie. (Należy 

jednak pamiętać, że nadmiarowość i prostota ścieżek niekoniecznie są zgodnymi celami, ponieważ 

wiele ścieżek jest z natury bardziej złożonych niż pojedyncze ścieżki. Trzeba rozwiązać te problemy.) 

Dobra organizacja sieciowa nie tylko odpiera wiele prób ataków, ale także zwiększa niezawodność i 

minimalizuje szkody w przypadku ataków. Ponieważ usługi krytyczne są replikowane w całej sieci, 

maszyny dotknięte atakiem mogą zostać poddane kwarantannie i zastąpione zdrowymi bez utraty 

usług. Filtrowanie niebezpiecznych pakietów Większość ataków podatnych na atak wysyła specjalnie 

spreparowane pakiety w celu wykorzystania luki w zabezpieczeniach celu. Ochrona przed takimi 

atakami wymaga przynajmniej kontroli nagłówków pakietów, a często nawet głębiej w części danych 

pakietów, w celu rozpoznania złośliwego ruchu. Jednak inspekcji danych nie można wykonać w 

przypadku większości zapór i routerów. Jednocześnie filtrowanie wymaga użycia urządzenia 

wbudowanego. Jeśli istnieją funkcje pakietów, które można rozpoznać za pomocą tych urządzeń, 

często istnieją powody, dla których takie użycie nie jest możliwe. Na przykład wiele szybkich zmian w 

regułach zapory i listach kontrolnych routera jest często odrzucanych ze względów stabilności (np. Co 

się stanie, jeśli wypadek sprawi, że zapora będzie szeroko otwarta?) Niektóre rodzaje systemów 

zapobiegania włamaniom (IPS), które działają jak IDS w rozpoznawaniu pakietów według podpisu, a 

następnie filtrowania lub zmieniania ich w tranzycie, można zastosować, ale może być problematyczny 

i / lub kosztowny w sieciach o bardzo dużej przepustowości. 

Sprawdzanie poprawności źródła 

Podejścia sprawdzania poprawności źródła weryfikują tożsamość użytkownika przed przyznaniem jego 

zgłoszenia serwisowego. W niektórych przypadkach podejścia te mają na celu jedynie walkę z 



fałszowaniem adresów IP. Chociaż atakujący nadal może wyczerpać zasoby serwera, wdrażając 

ogromną liczbę agentów, ta forma sprawdzania poprawności źródła uniemożliwia mu korzystanie z 

fałszowania adresów IP, co upraszcza ochronę przed atakami DDoS. Bardziej ambitne metody 

sprawdzania poprawności źródła mają na celu upewnienie się, że użytkownik (a nie oprogramowanie 

agenta DDoS) znajduje się na drugim końcu połączenia sieciowego, zwykle wykonując tak zwane testy 

odwrotnego Turinga [6]. Najczęściej stosowany typ testu Turinga odwrotnego wyświetla lekko 

zamazany lub zniekształcony obraz i prosi użytkownika o wpisanie przedstawionych symboli (więcej 

szczegółów można znaleźć w [vABHL03]). To zadanie jest trywialne dla ludzi, ale bardzo trudne dla 

komputerów. Podejścia te sprawdzają się dobrze w przypadku zapytań opartych na sieci Web, ale ich 

wdrożenie może być trudne w przypadku terminali niehraficznych. Poza tym wyobraź sobie, że 

musiałeś rozszyfrować jakieś zdjęcie za każdym razem, gdy potrzebowałeś dostępu do usługi online. 

Czy to nie byłoby denerwujące? Co więcej, to podejście nie może działać, gdy dana komunikacja nie 

powinna być obsługiwana bezpośrednio przez człowieka. Jeśli Twój serwer odpowiada bezpośrednio 

na jakiekolwiek żądanie, które zwykle nie jest generowane przez osobę, testy odwrotnego Turinga nie 

rozwiązują Twojego problemu. Pingi, transfery poczty e-mail między serwerami pocztowymi, protokoły 

synchronizacji czasu, aktualizacje protokołów routingu i wyszukiwania DNS to kilka przykładów 

interakcji między komputerami, których nie można zabezpieczyć testami odwrotnego Turinga. 

Pierwotny test Turinga przeszedł pomyślnie, gdy program sztucznej inteligencji mógł oszukać ludzi, że 

są ludźmi. Test odwrotnego Turinga może przejść tylko człowiek. 

Wreszcie, niektóre podejścia weryfikują zasadność użytkownika. W podstawowych systemach 

weryfikacja ta może polegać jedynie na sprawdzeniu adresu IP użytkownika na liście prawidłowych 

adresów. Aby uzyskać wyższą pewność, niektóre systemy wymagają od użytkownika przedstawienia 

certyfikatu, wydanego przez dobrze znany organ, który zapewnia mu dostęp do usługi, najlepiej tylko 

przez ograniczony czas. Ponieważ weryfikacja certyfikatu jest działaniem kryptograficznym, pochłania 

sporą ilość zasobów serwera i otwiera możliwość innego rodzaju ataku DDoS. W tym ataku atakujący 

generuje wiele fałszywych certyfikatów i zmusza serwer do wydania zasobów na ich weryfikację. 

Zauważ, że każda maszyna agenta, która jest w stanie udowodnić swoją zgodność z celem, przejdzie te 

testy. Jeśli nic więcej nie zostanie zrobione przez maszynę docelową, po przejściu testu maszyna agenta 

może dowolnie przeprowadzić atak DDoS. Zatem osoba atakująca, która może rekrutować 

wystarczającą liczbę uzasadnionych klientów swojego celu jako agentów, może pokonać takie systemy. 

Jeśli prowadzisz internetowy biznes sprzedający szerokiej publiczności, możesz mieć ogromną liczbę 

klientów, którzy są w stanie udowodnić swoją wiarygodność, przez co problem rekrutacji atakującego 

nie jest bardzo trudny. Trudność tę można rozwiązać, wymagając nieco więcej od maszyn, które chcą 

komunikować się z Twoją witryną, przy użyciu techniki zwanej dowodem pracy. 

Dowód pracy 

Niektóre protokoły są asymetryczne - zużywają więcej zasobów po stronie serwera niż po stronie 

klienta. Protokoły te mogą być niewłaściwie wykorzystywane do odmowy usługi. Atakujący generuje 

wiele żądań usług i wiąże zasoby serwera. Jeśli protokół jest taki, że zasoby są uwalniane po pewnym 

czasie, atakujący po prostu powtarza atak, aby utrzymać zasoby serwera stale zajęte. Jednym z podejść 

do ochrony przed atakami na takie asymetryczne protokoły jest przeprojektowanie protokołów w celu 

opóźnienia zaangażowania zasobów serwera. Protokół jest zrównoważony poprzez wprowadzenie 

kolejnego kroku asymetrycznego, tym razem na korzyść serwera, przed zatwierdzeniem zasobów 

serwera. Serwer wymaga dowodu pracy od klienta. Asymetryczny krok powinien zapewnić, że klient 

wydał wystarczające zasoby na komunikację, zanim serwer wyda własne zasoby. Często stosowanym 

podejściem jest wysłanie klientowi puzzli do rozwiązania (np. [JB99, CER96]). Układanka polega na tym, 

że jej rozwiązanie zajmuje sporo czasu i zasobów, a sprawdzenie poprawności odpowiedzi jest szybkie 



i tanie. Takie łamigłówki nazywane są funkcjami jednokierunkowymi lub funkcjami zapadni [MvOV96]. 

Na przykład serwer może z łatwością wygenerować dużą liczbę i poprosić klienta o jej uwzględnienie. 

Faktoring dużych liczb jest trudnym problemem i zajmuje dużo czasu. Gdy klient udzieli odpowiedzi, 

łatwo pomnożyć wszystkie czynniki i przekonać się, że produkuje liczbę z układanki. Po zweryfikowaniu 

odpowiedzi serwer może wysłać kolejną łamigłówkę lub zaakceptować zgłoszenie serwisowe. 

Oczywiście na komputerze klienckim działa oprogramowanie, które automatycznie wykonuje 

wymaganą od niego pracę, więc użytkownik nigdy nie jest wyraźnie świadomy potrzeby rozwiązania 

zagadki. Zastosowanie technik proof-of-work gwarantuje, że klient musi wydać o wiele więcej zasobów 

niż serwer przed spełnieniem jego żądania. Wymagana ilość pracy nie może być wystarczająco 

uciążliwa dla legalnych klientów, aby o tym pamiętać lub nawet zwykle to zauważa, ale musi wystarczyć 

bardzo mocno spowolnić agentów DDoS, co utrudni lub może uniemożliwić im wysłanie wystarczającej 

liczby wiadomości do celu, aby spowodować efekt DDoS. W najlepszym wypadku techniki sprawdzania 

poprawności działania powodują, że ataki przy użyciu sfałszowanych adresów źródłowych przeciwko 

protokołom uzgadniania są mniej skuteczne od małych i średnich sieci ataków. (Dokładna skuteczność 

tych technik nie jest jasna.) Ataki DDoS są nadal wykonalne, jeśli atakujący używa znacznie większych 

sieci ataków. Oprócz zwykłego zalewania istnieją dwa możliwe sposoby użycia sfałszowanych pakietów 

do przeprowadzenia ataku na system sprawdzania poprawności działania. Jednym ze sposobów jest 

wygenerowanie przez agentów dużej liczby żądań, a następnie zezwolenie serwerowi na wysyłanie 

zagadek na wiele fałszywych adresów, co powoduje wyczerpanie zasobów. Ponieważ generowanie 

puzzli zużywa bardzo mało zasobów, atakujący musiałby zgromadzić wielu agentów, aby ten atak był 

skuteczny. Innym sposobem jest generowanie przez agentów wielu fałszywych rozwiązań zagadek z 

sfałszowanymi adresami źródłowymi (z wcześniejszym wysyłaniem sfałszowanych żądań lub bez nich). 

Ponieważ serwer wydaje część zasobów na weryfikację odpowiedzi, może to być sposób na powiązanie 

zasobów serwera i odmowę usługi. Jednak weryfikacja puzzli jest również tania dla serwera, a 

atakujący potrzebuje ogromnej liczby agentów, aby ten atak był skuteczny. (Należy pamiętać, że 

niektórzy z dzisiejszych atakujących rzeczywiście mają już ogromną liczbę agentów.) Jedynym 

„ekonomicznym” sposobem odmowy usługi jest to, że agenci zachowują się jak prawdziwi klienci, 

wysyłając prawidłowe zgłoszenia serwisowe i zapewniając prawidłowe rozwiązania zagadek , aby 

doprowadzić serwer do zatwierdzenia jego zasobów. W tym ataku nie można użyć fałszowania, 

ponieważ maszyna agenta musi odebrać puzzle od celu, aby je rozwiązać. Jeśli żądania zostaną 

sfałszowane, łamigłówka zostanie dostarczona na inną maszynę, a agent nie będzie w stanie udzielić 

żądanej odpowiedzi. 

Eliminacja fałszowania adresów IP ułatwia korzystanie z innych mechanizmów ochrony przed atakami 

DDoS, które mogą pomóc w tym drugim przypadku. Zatem techniki sprawdzania pracy najlepiej byłoby 

łączyć z innymi technikami obronnymi. 

Istnieje kilka wymagań, aby podejście oparte na dowodzie pracy było praktyczne i skuteczne. Po 

pierwsze, dobrze byłoby, gdyby podejście było przejrzyste dla klientów i wdrażane tylko przez serwer. 

Popularne usługi nie mają sposobu, aby ich ogromna populacja klientów jednocześnie aktualizowała 

oprogramowanie. W przypadku tych usług rozwiązanie sprawdzające poprawność pracy będzie 

praktyczne tylko wtedy, gdy będzie można je wdrożyć jednostronnie. Na przykład wyobraź sobie 

protokół, który wygląda następująco: 

1. Klient wysyła żądanie do serwera. 

2. Serwer przydziela część zasobów i wysyła odpowiedź z powrotem do klienta. 

3. Klient przydziela część zasobów i wysyła odpowiedź z powrotem do serwera. 

4. Serwer uwzględnia żądanie. 



Ten protokół można jednostronnie zbilansować, modyfikując kroki 2 i 4. W kroku 2 serwer nie 

przydziela żadnych zasobów. Zamiast tego osadza pewne informacje z żądania w odpowiedzi, którą 

wysyła do klienta. Gdy klient odpowiada, serwer odtwarza oryginalne informacje o żądaniu w kroku 4 

i przydziela zasoby. Dowód pracy po stronie klienta nie polega na rozwiązaniu niektórych zagadek, ale 

na przydzieleniu zasobów, tak jak przewiduje oryginalny protokół. Aby to rozwiązanie działało, klient 

musi powtórzyć osadzone informacje w swojej odpowiedzi, aby serwer mógł z nich skorzystać w kroku 

4. 

Rozważ protokół TCP jako przykład. Podczas nawiązywania połączenia TCP wykonuje potrójny uścisk 

dłoni. W oryginalnej formie był to protokół asymetryczny, który wymagał od serwera, aby zaangażował 

zasoby na początku protokołu. Serwer przydziela zasoby (bloki sterowania transmisją z tabeli o stałej 

długości) po otrzymaniu żądania połączenia (pakietu SYN). Jeśli klient nigdy nie zakończy połączenia, 

zasoby serwera pozostają przydzielone przez dość długi czas. Ataki TCP SYN, opisane w rozdziale 4, 

umożliwiły atakującym wykorzystanie tej cechy do przeprowadzenia ataku DoS przy stosunkowo małej 

liczbie żądań. 

Podejście cookie TCP SYN [Ber] modyfikuje to zachowanie protokołu, aby wymagać od klienta, aby 

najpierw zatwierdził swoje zasoby. Serwer koduje informacje, które normalnie byłyby przechowywane 

w bloku sterowania transmisją w wartości początkowej numeru sekwencji serwera. Serwer wysyła 

następnie tę wartość z pakietu odpowiedzi połączenia (SYN-ACK) do klienta i nie zachowuje żadnego 

stanu. Jeśli klient zakończy połączenie (i lokalnie przydzieli własny blok sterowania transmisją), serwer 

pobiera zakodowane informacje z pakietu zakończenia połączenia klienta, a dopiero potem przydziela 

blok sterowania transmisją. Jeśli klient nigdy nie zakończy połączenia, serwer nigdy nie przydziela 

zasobów dla tego połączenia. 

Drugim wymogiem dla rozwiązań sprawdzających poprawność pracy jest to, że wymagana praca musi 

być równie ciężka dla wszystkich klientów, niezależnie od ich sprzętu. W przeciwnym razie osoba 

atakująca, która naraziła na szwank potężną maszynę, może bardzo szybko rozwiązywać łamigłówki, 

generując w ten sposób wystarczającą liczbę żądań, aby pokonać serwer, pomimo rozwiązania 

wszystkich łamigłówek. Wymóg ten jest trudny do spełnienia w przypadku protokołów wysyłających 

łamigłówki, ponieważ rozwiązywanie łamigłówek jest intensywne obliczeniowo i znacznie łatwiejsze 

dla szybszych procesorów. O ile ilość pracy nie jest rozsądna nawet dla najmniej potężnego legalnego 

klienta, rozwiązanie sprawdzające poprawność pracy powoduje obniżenie wydajności, nawet gdy nie 

trwa żaden atak. Niektóre najnowsze badania [LC04] sugerują, że dowody na tyle trudne, by 

powodować problemy atakujących, są tak trudne, że wielu legalnych klientów zostaje rannych. 

Trzeci wymóg stanowi, że należy zapobiegać kradzieży lub powtórzeniu odpowiedzi. Innymi słowy, sam 

klient musi wykonać pracę. Nie może zapisywać i ponownie wykorzystywać starych odpowiedzi oraz 

nie może kraść odpowiedzi innych osób. Techniki generowania puzzli zwykle spełniają te wymagania, 

generując puzzle zależne od czasu i uzależniając je od tożsamości klienta. 

Ostatecznie systemy sprawdzające pracę nie mogą same bronić się przed atakami, które czysto 

zwiększają przepustowość sieci. Dopóki serwer nie ustali, że wiadomość przychodząca nie dostarczyła 

wymaganego dowodu pracy dla określonego źródła, wiadomości zużywają zasoby sieciowe. Podobnie 

domniemane (ale fałszywe) dowody pracy zużywają zasoby, dopóki nie zostaną odkryte ich oszustwo. 

Na koniec techniki te działają tylko w przypadku protokołów obejmujących konfigurację sesji (na 

przykład nie usług UDP). 

Alokacja zasobów 



Odmowa usługi polega zasadniczo na tym, że jedna lub więcej maszyn atakujących przejmuje 

nieuczciwy udział w zasobach celu. Jedna klasa podejść do ochrony DDoS oparta na podejściu do 

alokacji zasobów (lub sprawiedliwego udostępniania zasobów) ma na celu zapobieganie atakom DoS 

poprzez przydzielanie uczciwej części zasobów każdemu klientowi. Ponieważ osoba atakująca musi 

ukraść zasoby uprawnionym użytkownikom, aby odmówić usługi, alokacja zasobów pokonuje ten cel. 

Głównym wyzwaniem w podejściu do alokacji zasobów jest ustalenie tożsamości użytkownika z 

pewnością. Jeśli atakujący może sfałszować swoją tożsamość, może wykorzystać schemat alokacji 

zasobów, aby odmówić usługi. Jedną z metod ataku byłoby zaatakowanie przez osobę atakującą 

fałszywej tożsamości użytkownika i przejęcie zasobów tego użytkownika. Inną metodą ataku jest użycie 

fałszowania adresów IP w celu stworzenia niezliczonej liczby pozornie legalnych użytkowników. 

Ponieważ nie ma wystarczających zasobów do spełnienia żądania każdego użytkownika, niektórzy 

klienci będą musieli zostać odrzuceni. Ponieważ fałszywych użytkowników jest znacznie więcej niż 

legalnych, prawdopodobnie zdobędą więcej miejsc na zasoby, odmawiając usługi. 

Powszechnym podejściem do ustalania tożsamości użytkownika jest powiązanie alokacji zasobów ze 

schematami weryfikacji źródła. Innym podejściem jest połączenie alokacji zasobów z dowodem pracy. 

Gdy klient prześle prawidłowy dowód pracy, serwer ma pewność nie tylko tożsamości klienta, ale także 

jego zaangażowania w tę komunikację. Przydział zasobów może wówczas zapewnić, że żaden klient nie 

będzie mógł zmonopolizować usługi. 

Pamiętaj, że mimo silnego schematu alokacji zasobów atakujący może wykonać udany atak. Podobnie 

jak w przypadku sprawdzania poprawności działania lub sprawdzania poprawności źródła, duża liczba 

agentów atakujących może przeciążać system, jeśli zachowują się jak uprawnieni użytkownicy. Jednak 

alokacja zasobów znacznie podnosi poprzeczkę dla atakującego. Potrzebuje znacznie więcej agentów 

niż wcześniej, którzy mogą wysyłać tylko z ograniczoną prędkością, a oni muszą powstrzymać się od 

fałszowania adresów IP, aby przejść test tożsamości. Dzięki temu gra jest znacznie bardziej 

zrównoważona dla obrońców niż wcześniej. 

Jednak dopóki schematy alokacji zasobów nie zostaną wdrożone w całym Internecie, osoba atakująca 

może nadal próbować zalać punkt, w którym alokacje zasobów są najpierw sprawdzane. Większość 

takich schematów znajduje się w pobliżu celu, często przy jego zaporze ogniowej lub w pobliżu 

połączenia z Internetem. W tym momencie funkcja, która określa właściciela każdej wiadomości i 

wykonuje rozliczenia, może odrzucać wiadomości przychodzące, które wykraczają poza alokacje ich 

właścicieli, chroniąc jednostki zalewowe przed zalaniem. Ale nie może zapobiec zalaniu. Punkt obrony 

alokacji zasobów, który może obsłużyć tylko 100 Mb / s ruchu przychodzącego, może zostać 

przytłoczony przez atakującego, który wysyła do niego 101 Mb / s ruchu, nawet jeśli nie przydzielono 

mu żadnych zasobów niższego rzędu. 

Kolejną wadą tego podejścia jest to, że wymaga od użytkowników ujawnienia ich tożsamości w 

weryfikowalny sposób, aby można było właściwie uwzględnić wykorzystanie zasobów. Wielu 

użytkowników, co zrozumiałe, niechętnie udziela tego rodzaju gwarancji tożsamości, gdy nie jest to 

absolutnie konieczne. Rozwiązanie DDoS, które wymaga całkowitego porzucenia wszystkich 

anonimowych lub pseudonimowych interakcji w Internecie, ma poważne wady. Niektórzy badacze 

badają użycie tymczasowych pseudonimów lub innych technik maskujących tożsamość, które mogłyby 

pomóc rozwiązać ten problem, ale nie jest jasne, czy jednocześnie uniemożliwiałyby atakującemu 

uzyskanie takiej liczby pseudonimów, jakiej potrzebuje do przeprowadzenia ataku. 

Ukrywanie 



Żadna z powyższych metod nie chroni serwera przed atakami przeciążenia przepustowości, które 

blokują połączenia przychodzące losowymi pakietami, powodując przeciążenie i wypychając legalny 

ruch. Ukrywanie rozwiązuje ten problem. Ukrywanie zasłania lokalizację serwera lub usługi. Ponieważ 

atakujący nie wie, jak uzyskać dostęp do serwera, nie może już go atakować. Serwer jest zwykle ukryty 

za „zewnętrzną ścianą strażników”. Żądania klientów najpierw trafiają w tę ścianę, a następnie klienci 

są proszeni o udowodnienie swojej wiarygodności. Do walidacji klienta można zastosować dowolne 

podejście do sprawdzania poprawności źródła lub sprawdzania poprawności pracy. Test legalności 

musi być wystarczająco wiarygodny, aby wyeliminować maszyny agentów ataku. Musi być także 

dystrybuowany, aby agenci nie mogli rozbić osłon zewnętrznych, wysyłając zbyt wiele żądań 

serwisowych. Żądania uzasadnionych klientów są następnie przekazywane do serwera za 

pośrednictwem sieci nakładek. W niektórych podejściach sprawdzony klient może wysyłać swoje 

żądania bardziej bezpośrednio, bez przechodzenia testu legalności dla każdej wiadomości lub 

połączenia. W skrajnym przypadku zaufani i preferowani klienci otrzymują stały „klucz dostępu”, który 

pozwala im na szybką ścieżkę do usługi bez dostarczania dalszego dowodu legalności. Istnieją wyraźne 

zagrożenia dla tego ekstremum. Przykładem ukrywania jest SOS [KMR02], omówiony bardziej 

szczegółowo w części 7. 

Schemat ukrywania biednego mężczyzny faktycznie zapobiegł jednemu atakowi DDoS. Robak Code Red 

przenosił, oprócz innych ładunków, kod przeznaczony do przeprowadzenia ataku DDoS na stronę 

internetową Białego Domu. Jednak robak zawierał zakodowany na stałe adres IP strony internetowej 

ofiary. Kiedy robak został przechwycony i przeanalizowany, ten adres IP został zidentyfikowany, a cel 

został zabezpieczony poprzez zmianę jego adresu IP. Wysyłając aktualizacje routingu, które 

spowodowały usunięcie pakietów wysłanych na stary adres, pakiety ataku nie zostałyby nawet 

dostarczone do routera Białego Domu. Gdyby zamiast tego robak użył nazwy DNS do zidentyfikowania 

swojej ofiary, miałoby miejsce wyszukiwanie rozpoznawania nazw DNS. Oznaczałoby to, że zarówno 

robaki, jak i legalni klienci byliby kierowani na każdy nowy adres IP (w ten sposób zmiana nazwy hosta 

DNS na mapowanie adresu IP jest nieskutecznym rozwiązaniem). Takie podejście zasadniczo nie 

pomoże ci w walce z rozsądnie inteligentnym DDoS atakujący, ale ilustruje podstawowy pomysł. 

Podejścia ukryte stanowią pewną obietnicę, ale wiążą się z wysokimi kosztami związanymi z 

konfiguracją sieci nakładek i dystrybucją urządzeń zabezpieczających w całym Internecie. Ponadto 

oprogramowanie klienckie może wymagać modyfikacji w celu przeprowadzenia różnych testów 

legalności. Wszystkie te dodatkowe koszty sprawiają, że ukrywanie się jest niepraktyczne w celu 

ochrony usług publicznych i powszechnie dostępnych, ale dobrze nadaje się do ochrony serwerów 

korporacyjnych lub wojskowych. Główną wadą ukrywania schematów jest to, że polegają one na 

poufności adresu IP chronionego serwera. Jeśli ten sekret zostanie ujawniony, osoby atakujące mogą 

ominąć ochronę, wysyłając pakiety bezpośrednio na ten adres, a schemat może ponownie zacząć 

działać tylko poprzez zmianę adresu celu. Niektóre rozwiązania ukrywania zostały zmienione, aby 

zapewnić korzyści obronne, nawet jeśli adres chronionego celu nie jest tajemnicą. Więcej szczegółów 

można znaleźć w rozdziale 7, ale w skrócie router docelowy jest skonfigurowany tak, aby zezwalać na 

dostarczanie komunikatów do celu tylko wtedy, gdy pochodzą one od określonych hostów w specjalnej 

sieci nakładek. Uprawnieni użytkownicy muszą sprawdzić się w sieci nakładek, a atakujący próbujący 

przejść przez tę sieć są odfiltrowywani. W tej chwili nie wiadomo, czy ten system może zapewnić 

skuteczną ochronę. Przynajmniej ataki powodziowe na router w pobliżu celu będą skuteczne, jeśli będą 

w stanie pokonać przepustowość tego routera. 

Przeszacowanie 

Przeszacowanie zapewnia, że dostępne są nadwyżki zasobów, które mogą pomieścić zarówno atak, jak 

i legalny ruch, unikając w ten sposób odmowy usługi. W przeciwieństwie do poprzednich podejść 



dotyczących zapobiegania atakom, przeszacowanie wzmacnia ofiarę, aby mogła wytrzymać atak. 

Najczęstszym podejściem jest kupowanie dużej ilości przychodzącej przepustowości i wdrażanie puli 

serwerów za modułem równoważenia obciążenia. Serwery mogą przez cały czas dzielić obciążenie 

równomiernie lub mogą być podzielone na serwery podstawowe i zapasowe, przy czym maszyny 

zapasowe są aktywowane, gdy podstawowe nie są w stanie obsłużyć obciążenia. Przeszacowanie nie 

tylko pomaga wytrzymać ataki DDoS, ale także uwzględnia gwałtowne wzrosty ruchu w związku z nagłą 

popularnością usługi, tzw. Flash tłumami. Innym podejściem jest zakup usług dystrybucji treści od 

organizacji, która jest właścicielem wielu serwerów sieci Web i baz danych zlokalizowanych w całości 

przez Internet. Usługi krytyczne są następnie replikowane na tych serwerach rozproszonych. Żądania 

klientów są przekierowywane na dedykowany serwer dystrybucji treści, który wysyła je do najbliższego 

lub najmniej obciążonego serwera z replikowaną usługą w celu przetworzenia. Usługa dystrybucji treści 

może dynamicznie zwiększać stopień replikacji treści użytkownika, jeśli wygenerowanych zostanie 

wystarczająca liczba żądań, być może wyprzedzając nawet gwałtownie rosnącą liczbę żądań DDoS. Po 

ataku na serwery główne DNS w październiku 2002 r. Wiele sieci obsługujących te usługi utworzyło 

dodatkowe witryny lustrzane dla swoich usług w rozproszonych geograficznie lokalizacjach. Na 

przykład ISC, który obsługuje główny serwer DNS oznaczony jako serwer F, rozszerzył swoje kopie 

lustrzane do 20 witryn na pięciu kontynentach, pisząc ten artykuł, z planami dalszego rozwoju. Dość 

statyczny charakter informacji przechowywanych na głównych serwerach DNS czyni z nich doskonałych 

kandydatów do tej techniki obrony. Przeszacowanie jest zdecydowanie najczęściej stosowanym 

podejściem do obrony przed DDoS. Podnosi poprzeczkę atakującemu, który musi wygenerować 

wystarczająco silny atak, aby przytłoczyć obfite zasoby. Jednak nadmierna kontrola nie działa równie 

dobrze dla wszystkich usług. Na przykład dystrybucję treści można łatwo wdrożyć dla statycznych stron 

internetowych, ale może to być dość trudne w przypadku stron z dynamiczną treścią lub stron 

oferujących dostęp do scentralizowanej bazy danych. Ponadto koszt nadmiernej kontroli może być zbyt 

wysoki w przypadku małych systemów. Jeśli system zwykle nie generuje dużego ruchu, potrzebuje 

skromnych zasobów do codziennej działalności. Kupowanie tylko trochę więcej nie pomoże odeprzeć 

wielu ataków DDoS, a kupowanie większej ilości zasobów jest marnotrawstwem, ponieważ rzadko się 

przyzwyczajają. Wreszcie, chociaż trudniej jest przeprowadzić udany atak na dobrze zabezpieczoną 

sieć, nie jest to niemożliwe. Atakujący musi po prostu zebrać więcej agentów - być może to trywialne 

zadanie z dzisiejszymi zautomatyzowanymi narzędziami do rozprzestrzeniania szkodliwego kodu. Przy 

znanych sieciach ataków liczących 400 000 lub więcej oraz niektórych dowodach sugerujących istnienie 

armii o milionie węzłów, można zadać pytanie, czy wystarczy przygotować się na ataki DDoS poprzez 

nadmiarową kontrolę. 

5.6.2 Wykrywanie ataku 

Jeśli podejście ochronne nie może uniemożliwić ataków DDoS, obrońca musi wykryć takie ataki, zanim 

będzie mógł na nie zareagować. Nawet niektóre z opisanych powyżej metod ochrony wymagają 

wykrycia ataku. Niektóre schematy ochrony są dość drogie, a niektórzy badacze sugerują 

zaangażowanie ich tylko wtedy, gdy ma miejsce atak, co implikuje potrzebę wykrycia ataku. 

Dwa główne cele wykrywania ataków to dokładność i terminowość. 

Dokładność jest mierzona na podstawie liczby błędów wykrycia. Metoda wykrywania może być błędna 

na dwa sposoby. Może fałszywie wykryć atak w sytuacji, gdy w rzeczywistości nie doszło do żadnego 

ataku. Nazywa się to fałszywie dodatnim. Jeśli system generuje zbyt wiele fałszywych trafień, może to 

mieć tragiczne konsekwencje, jak omówiono w sekcji 5.3.2. Innym sposobem na błąd w wykrywaniu 

jest pominięcie ataku. Nazywa się to fałszywym ujemnym. Podczas gdy pracowity i wytrwały napastnik 

może czasami pokonać dowolną metodę wykrywania, częste fałszywe negatywy oznaczają niepełne i 

błędne podejście do wykrywania. 



Ponieważ wykrywanie ataku steruje zaangażowaniem odpowiedzi, wydajność całego systemu obrony 

przed atakami DDoS zależy od terminowości wykrycia. Ataki, które są wcześnie wykrywane i 

obsługiwane, mogą być nawet przezroczyste dla zwykłych klientów i nie powodować nieprzyjemnych 

zakłóceń. Wykrywanie po ataku, który spowodował obrażenia ofiary, nie zapobiega przerwom, ale 

minimalizuje ich czas trwania poprzez szybkie włączenie odpowiedniej reakcji. Trudność wykrywania 

ataku zależy w dużej mierze od miejsca rozmieszczenia i pożądanej prędkości wykrywania. Wykrywanie 

ataku w miejscu ofiary jest trywialne po wyraźnym zaznaczeniu efektu DoS. To tak, jakby wykryć, że 

tama się zepsuła, gdy dom jest pod wodą. Zazwyczaj sieć jest zalewana przez nagły powódź ruchu lub 

niektóre z jej kluczowych serwerów działają wolno lub uległy awarii. Ta sytuacja jest tak daleka od 

pożądanej, że najokrutniejsze techniki monitorowania mogą ją wykryć i wywołać alarm. Jednak 

odmowa usługi odbija się na zasobach sieciowych i odstrasza klientów. Nawet jeśli reakcja zostanie 

natychmiast zaangażowana, zakłócenia są niekorzystne dla biznesu. Dlatego pożądane jest jak 

najwcześniejsze wykrycie ataku i zareagowanie na niego, zapobiegając efektowi DoS i zachowując 

dobrą twarz dla klientów. Chociaż maszyny agentów są zwykle synchronizowane za pomocą poleceń 

centralnego organu i włączane jednocześnie, ruch atakujący zajmie trochę czasu (od kilku sekund do 

kilku minut), aby zgromadzić i zużyć zasoby ofiary. W tym oknie musi działać wczesne wykrywanie. 

Pożądane jest wykrycie, że woda przecieka zaporę i ewakuuje domy za kilka minut przed zniszczeniem 

zapory. Czułość i dokładność wykrywania ataku pogarsza się, gdy monitorowanie znajduje się dalej od 

ofiary. Wynika to głównie z niepełnych obserwacji, ponieważ techniki monitorowania w rdzeniu 

internetowym lub w pobliżu źródeł ataku nie widzą całego ruchu odbieranego przez ofiarę i nie mogą 

dokładnie obserwować zachowania ofiary w celu wykrycia problemów. To tak, jakby próbować 

odgadnąć, czy tama się złamie, sprawdzając szczelność w jednym miejscu tamy. Może się zdarzyć, że 

inne miejsca wyciekują obficie, podczas gdy ten, który monitorujemy, jest suchy i bezpieczny. Może się 

również zdarzyć, że wszystkie obserwowane miejsca wyciekują bardzo mało i wydają się nieszkodliwe, 

ale całkowita ilość wycieku wody wystarcza, aby zalać domy za nimi.  Techniki wykrywania oparte na 

rdzeniach muszą być bardzo surowe, ponieważ zasoby routera podstawowego są ograniczone. To 

dodatkowo zmniejsza dokładność. Z drugiej strony techniki wykrywania oparte na źródłach mogą być 

dość złożone. Na szczęście, ponieważ źródła widzą tylko umiarkowane natężenie ruchu nawet podczas 

ataku, mogą sobie pozwolić na angażowanie się w obszerne gromadzenie statystyk i wyrafinowane 

profilowanie. Ponieważ wykrywanie oparte na celu wyraźnie przewyższa próby oparte na rdzeniu i 

źródle, dlaczego mamy techniki wykrywania zlokalizowane z dala od celu? Powodem jest to, że 

autonomiczna obrona DDoS jest znacznie prostsza i łatwiejsza do zabezpieczenia niż obrona 

rozproszona. Odpowiedź DDoS w pobliżu źródła jest najskuteczniejsza i powoduje najmniejsze 

obrażenia uboczne, a kolokacja modułu wykrywania z odpowiedzią buduje autonomiczną obronę w 

miejscu. Podobnie reakcja oparta na rdzeniu ma najlepszą wydajność, ponieważ wdrożenie 

podstawowe w kilku punktach odpowiedzi może kontrolować ogromną liczbę strumieni ataku, 

niezależnie od źródła i lokalizacji ofiary. Dodanie mechanizmu wykrywania do odpowiedzi opartej na 

rdzeniu zapewnia autonomiczną i stabilną ochronę w rdzeniu internetowym. Równoważenie zalet i 

wad różnych lokalizacji wykrywania jest kolejnym złożonym zadaniem dla obrońców. Po udanym 

wykryciu ataku kolejnym kluczowym zadaniem jest charakterystyka ataku. Moduł detekcji musi być w 

stanie precyzyjnie opisać obrażający ruch, aby mógł zostać odsunięty od reszty przez moduł 

odpowiedzi. Prawidłowe i atakujące modele ruchu wykorzystywane w wykrywaniu, czasami w 

połączeniu z dodatkowymi statystykami i profilowaniem, kierują charakterystyką ataku. Celem jest 

uzyskanie listy parametrów z nagłówka i zawartości pakietu, wraz z zakresem wartości wskazujących 

legalny lub atakujący pakiet. Każdy przychodzący pakiet jest następnie dopasowywany do listy, a 

odpowiedź jest selektywnie stosowana do pakietów uważanych za prawdopodobną część ataku. 

Charakterystykę ataku poważnie utrudnia fakt, że atak i uzasadniony ruch drogowy wyglądają 



podobnie. Jednak dobra charakterystyka ataku ma ogromne znaczenie dla obrony przed atakami DDoS, 

ponieważ określa wielkość obrażeń dodatkowych i skuteczność reakcji. 

Trzy główne podejścia do wykrywania ataków to wykrywanie sygnatur, anomalii i niewłaściwych 

zachowań. 

Wykrywanie podpisu 

Wykrywanie sygnatur buduje bazę danych cech ataków zaobserwowanych w przeszłości - sygnatury 

ataków. Wszystkie przychodzące pakiety są porównywane z tą bazą danych, a te, które pasują, są 

filtrowane. W związku z tym podpis musi zostać starannie spreparowany, aby precyzyjnie określić atak, 

ale także upewnić się, że żaden legalny ruch nie wygeneruje dopasowania. Celem jest osiągnięcie 

zerowej liczby wyników fałszywie dodatnich, ale skuteczność wykrywania sygnatur jest ograniczona do 

tych ataków, które wymagają łatwych do dopasowania atrybutów pakietów. Na przykład atak Land 

DoS [CER98a] wysyła pakiety, których źródłowy adres IP i port źródłowy są takie same, jak docelowy 

adres IP i port, powodując awarię niektórych implementacji TCP / IP. Ponieważ żadna legalna aplikacja 

nigdy nie będzie musiała wysyłać podobnie spreparowanego pakietu, sprawdzenie równości 

źródłowego i docelowego adresu IP i portu może stanowić prawidłowy podpis ataku. Ten rodzaj 

kontroli jest tak prosty, że należy go zawsze wykonywać. Inne podpisy mogą być znacznie bardziej 

złożone. Ponieważ ataki podatności na ataki mogą być skuteczne przy bardzo małej liczbie pakietów, 

wykrywanie sygnatur, które dokładnie wskazuje te pakiety (i pomaga mechanizmom filtrującym 

chirurgicznie usuwać je ze strumienia wejściowego), jest skutecznym rozwiązaniem. Z drugiej strony 

wykrywanie sygnatur nie może pomóc w zalewaniu ataków DDoS, które generują losowe pakiety 

podobne do legalnego ruchu. Oprócz wdrażania po stronie ofiary wykrywanie sygnatur może być 

stosowane w sieciach źródłowych w celu identyfikacji obecności maszyn agentów. Jednym z podejść 

jest monitorowanie ruchu kontrolnego między maszynami agentów i ich modułami obsługi w celu 

znalezienia charakterystycznych znaków poleceń DDoS. Większość narzędzi DDoS sformatuje swoje 

komunikaty kontrolne w określony sposób lub osadzi w nich jakiś ciąg znaków. Może to być użyte jako 

podpis do wyodrębnienia ruchu kontrolnego DDoS. Na przykład jedno z popularnych narzędzi DDoS, 

TFN2K [CERb], uzupełnia wszystkie pakiety kontrolne określoną sekwencją zer i jedynek. Nowoczesne 

narzędzia DDoS wykorzystują szyfrowane kanały do przesyłania komunikatów kontrolnych lub 

wykorzystują techniki polimorficzne, które obalają wykrywanie ruchu kontrolnego na podstawie 

sygnatur. Innym podejściem jest poszukiwanie nasłuchujących portów sieciowych używanych do 

kontroli. Niektóre narzędzia DDoS korzystające z modelu modułu obsługi / agenta wymagają od 

agentów aktywnego nasłuchiwania na określonym porcie. Chociaż ten otwarty port może być łatwo 

zmieniony przez atakującego, istnieje kilka bardzo popularnych narzędzi DDoS, które są zwykle 

wdrażane bez modyfikacji. Dlatego port specyficzny dla narzędzia może często stanowić dobrą 

sygnaturę do wykrywania agentów. Wykrywanie otwartych portów wymaga skanowania portów 

podejrzanych maszyn agentów. Większość współczesnych narzędzi DDoS wymyka się wykrywaniu 

opartemu na portach poprzez wykorzystanie kanałów IRC (czasami szyfrowanych) do kontroli ruchu. 

Wszyscy agenci i atakujący dołączają do określonego kanału, aby wysyłać i odbierać wiadomości. 

Chociaż samo użycie IRC nie zapewnia sygnału, że maszyna jest zaangażowana w atak DDoS, jeśli agenci 

DDoS używają wiadomości jawnych w kanale (jak wielu faktycznie to robi), wykrywanie sygnatur można 

przeprowadzić poprzez sprawdzenie wiadomości wysyłanych przez IRC kanały Jeśli korzystanie z IRC 

jest zabronione na twoich komputerach (co sprawia, że obecność ruchu IRC jest wyraźnym sygnałem 

problemów), osoba atakująca może zamiast tego osadzić polecenia w ruchu HTTP lub innych formach 

ruchu, na które Twoja sieć musi zezwolić. 

 



Bardziej wyrafinowanym podejściem do wykrywania jest monitorowanie przepływów do i z hostów w 

sieci oraz wykrywanie, kiedy host, który wcześniej działał tylko jako klient (tj. Ustanawiając wychodzące 

połączenia z serwerami) nagle zaczyna działać jak serwer i odbierać połączenia przychodzące. 

Podobnie można sprawdzić, czy serwer sieci Web, który otrzymał tylko połączenia przychodzące do 

portów usług HTTP i HTTPS, nagle zachowuje się jak serwer IRC lub serwer DNS. Niektóre z tych technik 

przekraczają granice wykrywania sygnatur w dziedzinie wykrywania anomalii, co omówiono w dalszej 

części tego rozdziału. Kamienie przejściowe można również wykryć przy użyciu tych technik (poprzez 

korelowanie przepływów przychodzących i wychodzących w przybliżeniu równych ilościach). Zauważ, 

że niektóre zestawy narzędzi atakujących wykonują takie czynności, jak osadzanie poleceń w innych 

protokołach (np. Używanie ICMP do tunelowania poleceń i odpowiedzi), lub mogą używać TCP jako 

protokołu datagramu, oszukując niektóre narzędzia obrony, aby myślały, że fakt, że nigdy nie było 

ustalonego TCP połączenie oznacza, że nie ma komunikacji. 

Wreszcie można wykryć agentów, sprawdzając każdy komputer, szukając określonych nazw plików, 

zawartości i lokalizacji. Wszystkie popularne i szeroko stosowane narzędzia DDoS zostały dokładnie 

przeanalizowane, a szczegółowy opis portów specyficznych dla narzędzia, kontroli ruchu i podpisów 

plików można znaleźć na stronie internetowej CERT Coordination Center [CERe] lub na stronie 

internetowej DDoS Dave'a Dittricha [ Ditd]. Oczywiście nie można szukać szczegółów pliku na 

komputerach, których nie posiada się i które nie kontroluje. Ponadto osoby atakujące mogą próbować 

uniknąć wykrycia, instalując rootkita na zniszczonej maszynie, aby ukryć obecność złośliwych plików i 

otworzyć porty. 

Systemy wykrywania włamań (IDS) mogą być również wykorzystywane do wykrywania kompromisów 

potencjalnych maszyn agentów. Badają ruch przychodzący w poszukiwaniu znanych wzorców 

kompromisów i odrzucają podejrzane pakiety. Oprócz zapobiegania subwersji za niewłaściwe użycie 

DDoS, chronią one sieć przed ogólnymi intruzami i zwiększają bezpieczeństwo [ACF + 99]. Jedną z 

głównych wad prostych rozwiązań IDS jest to, że często mają wysoki wskaźnik alertów, szczególnie 

alarmy fałszywie dodatnie. Nowsze systemy IDS wykorzystują kombinacje wykrywania systemu 

operacyjnego i wykrywania usług, korelując je z sygnaturami ataków, aby wyeliminować oczywiste 

fałszywe alarmy, takie jak atak oparty na Solaris / SPARC przeciwko serwerowi DNS skierowanemu na 

pulpit Intel / Windows XP, który nigdy nie miał przede wszystkim serwer DNS. 

Wykrywanie anomalii 

Wykrywanie anomalii ma przeciwne podejście niż wykrywanie sygnatur. Uznaje fakt, że złośliwe 

zachowania ewoluują, a system obronny nie jest w stanie przewidzieć i modelować ich wszystkich. 

Zamiast tego wykrywanie anomalii ma na celu modelowanie legalnego ruchu i alarmowanie, jeśli 

zaobserwowany ruch narusza model. Oczywistą zaletą tego podejścia jest to, że można wykryć 

nieznane wcześniej ataki, jeśli wystarczająco różnią się od legalnego ruchu. Wykrywanie anomalii staje 

jednak przed ogromnym wyzwaniem. Uzasadniony ruch jest zróżnicowany - każdego dnia pojawiają się 

nowe aplikacje i zmieniają się wzorce ruchu. Model, który zbyt ściśle określa prawidłowy ruch, generuje 

wiele fałszywych alarmów, gdy ruch się zmienia. Z drugiej strony luźny model pozwoli na 

niewykrywanie wielu ataków, zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo fałszywych negatywów. 

Znalezienie odpowiedniego zestawu funkcji i podejścia do modelowania, które zapewnia równowagę 

między fałszywymi pozytywami a fałszywymi negatywami, jest prawdziwym wyzwaniem. 

Monitorowanie przepływu z korelacją, opisane w poprzedniej części, jest kolejną formą wykrywania 

anomalii, która łączy także cechy modeli behawioralnych. 

Modele behawioralne Modele behawioralne wybierają zestaw parametrów sieciowych i uczą się 

odpowiednich zakresów wartości tych parametrów, obserwując ruch sieciowy przez długi czas. 



Następnie używają tego modelu podstawowego do oceny bieżących obserwacji anomalii. Jeśli 

jakikolwiek parametr w obserwowanym ruchu wypadnie poza podstawowy zakres o więcej niż 

ustawiony próg, generowany jest alert ataku. Dokładność i czułość modelu behawioralnego zależy od 

wyboru parametrów i wartości progowej. Typowym podejściem jest monitorowanie dużej liczby 

parametrów, dostrajanie czułości (i częstości fałszywie dodatnich) poprzez zmianę wartości 

progowych. Aby uchwycić zmienność ruchu na co dzień (na przykład ruch w weekendy w sieci 

korporacyjnej będzie miał inne zachowanie niż ruch w ciągu tygodnia), niektóre metody wykrywania 

modelują ruch z dokładnością do jednego dnia. 

Modele behawioralne dają wyraźną nadzieję na wykrycie DDoS, ale stoją przed dwoma głównymi 

wyzwaniami: 

1. Aktualizacja modelu. W miarę ewolucji wzorców sieci i ruchu z czasem modele muszą być 

aktualizowane, aby odzwierciedlić tę zmianę. Bezpośrednim podejściem do aktualizacji modelu jest 

wykorzystanie obserwacji z poprzednich przedziałów, kiedy nie wykryto żadnego ataku. Jednak stwarza 

to okazję atakującemu do złudzenia systemu powolnym atakiem. Załóżmy na przykład, że system 

korzysta z bardzo prostego, legalnego modelu ruchu, rejestrując tylko natężenie ruchu 

przychodzącego. Wysyłając ruch atakujący tuż poniżej progu przez długi czas, osoba atakująca może 

doprowadzić system do przekonania, że warunki się zmieniły i zwiększyć wartość początkową. 

Powtarzając to zachowanie, atakujący ostatecznie przytłoczy system, nie podnosząc alertu. Podczas 

gdy tego rodzaju ataki treningowe są rzadkie na wolności, są one całkiem możliwe i łatwe do 

przeprowadzenia. Prostym rozwiązaniem jest próbkowanie obserwacji w losowych momentach i 

uzyskiwanie aktualizacji modeli na podstawie tych próbek. Inną możliwą poprawką jest sprawdzenie 

przez człowieka aktualizacji przed ich zainstalowaniem. 

2. Charakterystyka ataku. Ponieważ modele behawioralne generują sygnał wykrywający, który po 

prostu oznacza „dzieje się coś dziwnego”, do rozdzielenia ruchu niezbędny jest inny zestaw technik. 

Jednym możliwym i często stosowanym podejściem jest profilowanie przychodzących pakietów w 

poszukiwaniu zestawu funkcji wyróżniających większość pakietów. Załóżmy na przykład, że nasza sieć 

jest nagle zalana ruchem, odbierając 200 Mb / s zamiast zwykłych 30 Mb / s. Dzięki uważnej obserwacji 

doszliśmy do wniosku, że 180 Mbps tego ruchu to ruch UDP, niosący odpowiedzi DNS. Wykorzystując 

charakterystykę odpowiedzi UDP / DNS do kierowania filtrowaniem, pozbędziemy się powodzi, ale 

prawdopodobnie stracimy podczas tego niektóre uzasadnione odpowiedzi DNS. Jest to nieodłączny 

problem modeli behawioralnych, ale można go znacznie poprawić dzięki inteligentnemu wyborowi 

zestawu funkcji do rozdzielania ruchu. Innym możliwym podejściem jest utworzenie listy prawidłowych 

adresów źródłowych klientów na podstawie wcześniejszych zachowań lub za pomocą mechanizmu 

offline. Takie podejście pozwoli niektórym atakom przejść, gdy atakujący sfałszuje adres z listy. Modele 

oparte na standardach Modele oparte na standardach używają standardowych specyfikacji protokołu 

i ruchu aplikacji do tworzenia legalnych modeli. Na przykład specyfikacja protokołu TCP opisuje 

potrójny uścisk dłoni, który należy wykonać w celu konfiguracji połączenia TCP. Mechanizm 

wykrywania ataku może wykorzystać tę specyfikację do zbudowania modelu, który wykrywa częściowo 

otwarte połączenia TCP lub wyróżnia ruch danych TCP, który nie należy do ustanowionego połączenia. 

Jeśli implementacja protokołu i aplikacji jest zgodna ze specyfikacją, modele oparte na standardach nie 

wygenerują fałszywych trafień. Jednak nie wszystkie implementacje protokołów i aplikacji, jak 

zauważyli Ptacek i Newsham. Inną wadą modeli opartych na standardach jest ich szczegółowość. 

Ponieważ modelują ruch protokołów i aplikacji, muszą pracować z ziarnistością połączenia. 

Potencjalnie oznacza to gromadzenie i przechowywanie obserwacji oraz może obniżyć wydajność 

systemu, gdy atakujący generuje sfałszowany ruch (tworząc w ten sposób wiele połączeń). Modele 

oparte na standardach muszą zatem wdrażać zaawansowane techniki gromadzenia statystyk i 



okresowego czyszczenia, aby zachować dobrą wydajność. Podczas gdy modele oparte na standardach 

chronią tylko przed atakami, które wyraźnie naruszają standard, gwarantują niski współczynnik 

fałszywie dodatnich i wymagają bardzo niewielkiej konserwacji w celu aktualizacji modelu, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy określony jest nowy standard. Modele można skutecznie wykorzystać do separacji ruchu, 

przekazując listę nieprawidłowo działających połączeń do systemu reagowania. 

Modelowanie niewłaściwego zachowania 

Zamiast próbować modelować normalne zachowanie i dopasowywać bieżące zachowanie do tych 

modeli, można modelować niewłaściwe zachowanie i obserwować jego występowanie. Prostą metodą 

wykrywania ataków DDoS na cel jest modelowanie niewłaściwego zachowania w najbardziej 

podstawowym: Maszyna odbiera duży ruch i nie jest w stanie nadążyć. Tak, to atak DDoS. Z jednej 

strony modelowanie niewłaściwych zachowań jest takie samo, jak wykrywanie oparte na sygnaturach: 

Odbieranie wystarczająco dużej liczby określonego rodzaju pakietu na określonym porcie o określonym 

wzorcu adresów źródłowych może być zarówno modelem niewłaściwego zachowania, jak i sygnaturą 

użycia konkretny zestaw narzędzi do ataku. Ale modelowanie złych zachowań można zdefiniować w 

znacznie bardziej ogólnych terminach, których nie można by uznać za normalne sygnatury. Z drugiej 

strony modelowanie złego zachowania nie różni się niczym od modelowania anomalii: jeśli nie jest to 

normalne, jest to DDoS. Ale modelowanie niewłaściwych zachowań, próbując uchwycić cechy 

charakterystyczne tylko ataków DDoS, charakteryzuje wszystkie inne rodzaje ruchu, niezależnie od 

tego, czy były faktycznie obserwowane w przeszłości, czy nie, jako uzasadnione. Prawdziwe 

modelowanie niewłaściwych zachowań mieści się w przedziale między tymi skrajnościami. Wyzwaniem 

w modelowaniu złych zachowań jest znalezienie charakterystyk ruchu, które są prawie pewnymi 

oznakami ataku DDoS, poza usługą faktycznie zawodzącą pod dużym obciążeniem. Być może 

wystarczająco duże przyspieszenie ruchu w bardzo krótkim czasie może zasygnalizować atak DDoS, 

zanim maszyna zostanie faktycznie przytłoczona, ale być może sygnalizuje jedynie wzrost 

zainteresowania witryną lub gwałtowny wzrost ruchu, który został opóźniony gdzie indziej w sieci i 

nagle został dostarczony luzem. Być może bardzo duża liczba różnych adresów wysyłających ruch w 

bardzo krótkim czasie sygnalizuje atak, ale być może oznacza to tylko nagły, powszechny sukces 

witryny. Nie jest jasne, czy możliwe jest wystarczająco dobre modelowanie zachowania DDoS w celu 

jego wczesnego przechwycenia bez fałszywego przechwytywania wielu uzasadnionych zachowań. 

(Takie zniekształcenie może być nieszkodliwe lub katastrofalne, w zależności od tego, co zrobisz, gdy 

zostanie zasygnalizowany atak DDoS.) 

5.6.3 Odpowiedź na atak 

Celem reakcji na atak jest poprawa sytuacji legalnych użytkowników i złagodzenie efektu DoS. Można 

to zrobić na trzy główne sposoby: 

1. Policja drogowa. Najbardziej bezpośrednią i pożądaną reakcją na atak DoS jest porzucenie 

obrażającego ruchu. Dzięki temu atak jest przejrzysty zarówno dla ofiary, jak i jej prawowitych 

klientów, tak jakby nie do niej doszło. Ponieważ wykrywanie i charakterystyka ataków są czasami 

niedokładne, głównym wyzwaniem dla policji jest podjęcie decyzji o tym, co upuścić i ile upuścić. 

2. Śledzenie ataku. Śledzenie ataku ma dwa podstawowe cele: identyfikację agentów 

przeprowadzających atak DDoS oraz próbę powrotu do celu i zidentyfikowania człowieka atakującego, 

który kontroluje sieć DDoS. Pierwszy cel może być osiągalny, ale jest problematyczny, gdy atakują 

dziesiątki tysięcy agentów. To ostatnie jest dziś prawie niemożliwe ze względu na zastosowanie 

odskoczni. Czynniki te stanowią poważne wyzwanie dla technik śledzenia. Problemem komplikuje się 

niezdolność organów ścigania do radzenia sobie z dziesiątkami lub setkami tysięcy zainfekowanych 

hostów rozproszonych po Internecie, co oznacza również rozproszone po całym świecie. Skuteczne 



rozwiązania do śledzenia wstecznego prawdopodobnie muszą zawierać komponenty, które 

automatycznie wykryją ruch od szkodliwych maszyn po ich znalezieniu. Zobacz Rozdział 7, aby uzyskać 

szczegółowe omówienie technik śledzenia. 

3. Zróżnicowanie usług. Wiele technik ochrony można włączyć dynamicznie po wykryciu ataku, aby 

zapewnić zróżnicowaną usługę. Klienci mają za zadanie udowodnić swoją wiarygodność, a tym, którzy 

otrzymują lepszą obsługę. Takie podejście oferuje dobry model ekonomiczny. Serwer zazwyczaj jest w 

stanie obsłużyć wszystkie żądania. W momentach przeciążenia serwer zachowuje swoje zasoby i 

selektywnie obsługuje tylko klientów VIP (tych, którzy są gotowi udowodnić swoją legitymację), a 

resztę zapewnia najlepszą obsługę. Wyzwaniem dla tego podejścia jest obsługa ataków, które generują 

dużą liczbę fałszywych dowodów legalności. Konieczne może być rozpowszechnienie usługi weryfikacji 

legalności, aby uniknąć przeciążenia. 

Ponieważ każda odpowiedź ma swój własny zestaw ograniczeń, trudno jest je ze sobą porównać. 

Zróżnicowanie usług stwarza szansę legalnym użytkownikom na aktywne uczestnictwo w obronie 

przed DDoS i udowodnienie ich zasadności. Jest to najbardziej sprawiedliwe dla klientów, ponieważ 

kontrolują poziom usług, które otrzymują, nie polegając na (prawdopodobnie wadliwej) 

charakterystyce ataku na ofiarę. Z drugiej strony różnicowanie usług wymaga zmian w 

oprogramowaniu klienckim, co może być niepraktyczne w przypadku bardzo popularnych usług 

publicznych. Śledzenie zwrotne wymaga dużej liczby punktów rozmieszczania w rdzeniu, ale stawia 

dużą część złożoności ofierze i umożliwia reakcję na długo po zakończeniu ataku. Kontrola ruchu 

drogowego jest zdecydowanie najbardziej praktyczną reakcją, ponieważ jej minimalna liczba punktów 

rozmieszczania wynosi jeden - w pobliżu ofiary. Jednak policja drogowa opiera się czasem na 

niedokładnej charakterystyce ataku i z pewnością spowoduje szkody dodatkowe. 

Wreszcie nie ma potrzeby wybierania podejścia z pojedynczą reakcją. Śledzenie ruchu i nadzór ruchu 

drogowego można łączyć, aby zepsuć szkodliwy ruch w pobliżu jego źródeł. Kontrola ruchu może 

współpracować z różnicowaniem usług, oferując różne polityki dla różnych klas ruchu. Traceback może 

zbliżyć punkty różnicowania usług do źródeł, dystrybuując i zmniejszając obciążenie serwera. 

Kontrola ruchu 

Dwa główne podejścia w policji drogowej to filtrowanie i ograniczanie prędkości. Filtrowanie usuwa 

wszystkie pakiety wskazane jako podejrzane przez charakterystykę ataku, podczas gdy ograniczenie 

prędkości wymusza ograniczenie prędkości wszystkich podejrzanych pakietów. Wybór między tymi 

dwiema technikami zależy od dokładności charakterystyki ataku. Jeśli dokładność jest wysoka, 

rezygnacja z obrażającego ruchu jest uzasadniona i nie spowoduje żadnych szkód ubocznych. Gdy 

dokładność jest niska, ograniczenie prędkości jest zdecydowanie lepszym wyborem, ponieważ niektóre 

legalne pakiety, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone, mogą przejść do ofiary. Zmniejszy to 

szkody dodatkowe i ułatwi szybkie odzyskanie legalnego ruchu w przypadku fałszywych trafień. 

Techniki wykrywania sygnatur zwykle wywołują odpowiedź filtrującą, ponieważ wykroczenia można 

dokładnie opisać, podczas gdy wykrywanie anomalii zwykle łączy się z ograniczeniem prędkości jako 

reakcją mniej restrykcyjną. Głównym wyzwaniem policji drogowej jest zminimalizowanie 

uzasadnionych spadków ruchu - jedna z form szkód ubocznych. Istnieją dwa źródła niedokładności, 

które prowadzą do tego rodzaju szkód ubocznych: nieprawidłowa charakterystyka ataku i fałszywe 

alarmy. Jeśli charakterystyka ataku nie może dokładnie oddzielić prawidłowego ruchu od ataku, 

niektóre legalne pakiety będą odrzucane przy każdym wywołaniu odpowiedzi. Im większa 

niedokładność, tym większe szkody uboczne. Fałszywe alarmy niepotrzebnie wyzwalają odpowiedź. 

Wielkość szkód ubocznych ponownie zależy od dokładności charakteryzacji, ale fałszywe alarmy mogą 

wprowadzić w błąd proces charakteryzacji, a tym samym zwiększyć uzasadnione upuszczenia. 



Jak źle jest upuścić kilka legalnych pakietów? Na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że niewielka 

liczba legalnych zrzutów nie stanowi problemu, ponieważ przeważająca większość komunikacji 

internetowej odbywa się za pomocą protokołu TCP. Ponieważ TCP jest niezawodnym protokołem 

transmisji, upuszczone pakiety zostaną wykryte i ponownie przesłane wkrótce po ich utracie i 

uporządkowane na hoście odbierającym. Utrata pakietu i proces naprawy powinien być przejrzysty dla 

aplikacji i użytkownika końcowego. Działa to bardzo dobrze, gdy jest tylko kilka kropli, raz na jakiś czas. 

Mechanizmy zapewniające niezawodne dostarczanie w protokole TCP skutecznie maskują izolowane 

straty pakietów. Jednak wydajność TCP drastycznie spada w przypadku trwałej utraty pakietu, nawet 

jeśli wskaźnik utraty jest niewielki. Przyczyną tego jest mechanizm kontroli przeciążenia TCP, który 

wykrywa utratę pakietów jako wczesny znak przeciążenia. Moduł kontroli przeciążenia TCP odpowiada 

drastycznie zmniejszając szybkość wysyłania w celu zmniejszenia nacisku na łącze wąskiego gardła. 

Stopa jest zmniejszana wykładniczo z każdą stratą i zwiększana liniowo przy braku strat. Kilka 

upuszczonych pakietów może szybko zmniejszyć szybkość połączenia do jednego pakietu na interwał 

wysyłania. Po tym punkcie każda utrata retransmitowanego pakietu wykładniczo zwiększa interwał 

wysyłania. Ogólnie rzecz biorąc, trwała utrata pakietów sprawia, że połączenie wysyła mniej i ze 

zmniejszoną częstotliwością. Ta odpowiedź, choć bardzo skuteczna w łagodzeniu zatorów, znacznie 

obniża konkurencyjność legalnego ruchu TCP w przypadku ataku DoS. W walce o wspólne zasoby 

bardziej agresywny ruch ma większą szansę na wygraną. Natężenie ruchu atakującego jest zwykle 

nieubłagane, niezależnie od spadków, podczas gdy legalny ruch szybko spada do strugi, tracąc w ten 

sposób szansę walki. Ograniczanie prędkości dla odpowiedzi DDoS wprowadza inne źródło spadków 

oprócz zatorów, próbując przechylić skalę na korzyść legalnego ruchu. Jeśli ograniczenie prędkości nie 

jest wystarczająco selektywne, spadki pakietów z powodu szkód ubocznych będą miały taki sam 

negatywny wpływ na legalne połączenie, jak spadki zatorów. Nawet jeśli przeciążenie zostanie 

całkowicie rozwiązane (odpowiedź z powodzeniem usunęła ruch atakujący), te legalne połączenia, 

które uległy poważnym spadkom, długo będą musiały się zregenerować i aplikacja może je przerwać. 

Konieczne jest zatem wyeliminowanie jak największej liczby uzasadnionych spadków, nie tylko poprzez 

upewnienie się, że reakcja jest natychmiast zaangażowana, ale także poprzez zwiększenie jej 

selektywności. Element kontroli ruchu można umieścić w dowolnym miejscu na ścieżce ataku. 

Umieszczenie odpowiedzi w pobliżu ofiary zapewnia nadzór nad wszystkimi strumieniami ataku za 

pomocą pojedynczego węzła odpowiedzi, ale może znacznie obciążyć system obrony przed atakami 

DDoS, gdy ofiara zostanie narażona na dużą powódź. Rozmieszczenie po stronie ofiary maksymalizuje 

również szanse na dodatkowe obrażenia, jeśli ograniczenie stawki jest odpowiedzią z wyboru, 

ponieważ niedoskonałe decyzje o upuszczeniu wpływają na cały ruch docierający do ofiary. Lepszą 

wydajność można osiągnąć, identyfikując ścieżki sieciowe, które prawdopodobnie przenoszą ruch 

atakujący, i przesuwając limit prędkości wzdłuż tych ścieżek tak blisko źródeł, jak to możliwe. To 

lokalizuje efekt błędnych zrzutów tylko dla tych legalnych klientów, którzy dzielą ścieżkę do ofiary z 

napastnikiem. Niestety takie podejście powoduje wzrost liczby punktów odpowiedzi potrzebnych do 

pełnej kontroli ataku, ponieważ węzeł odpowiedzi musi być zainstalowany na każdej zidentyfikowanej 

ścieżce. Jedną z technik stosowanych obecnie do przeciwdziałania dużym atakom, które trwają przez 

długi czas, jest rozpoczęcie od próby lokalnego filtrowania. Jeśli to nie wystarczy, ofiara kontaktuje się 

ze swoim dostawcą sieci upstream, aby poprosić o zainstalowanie tam filtrów. Zasadniczo ręczne 

przesuwanie filtrów z powrotem do sieci może trwać w nieskończoność, ale ponieważ każdy krok 

wymaga kontaktu z człowiekiem i interwencji, rzadko odbywa się zbyt daleko w sieci. Jeden przykład 

udanego zastosowania tej techniki miał miejsce podczas ataku DDoS na serwery główne DNS. Jeden 

administrator serwera root skontaktował się ze swoim dostawcą sieci szkieletowej w celu 

zainstalowania filtrów w celu upuszczenia określonych typów pakietów w strumieniu ataku, 

zmniejszając w ten sposób ruch atakujący łącze prowadzące do jego serwera głównego. Podejście 

ręczne ma jednak pewne poważne ograniczenia. Należy ostrożnie scharakteryzować pakiety, aby 



uniknąć szkód ubocznych, i nie wszyscy dostawcy sieci szybko odpowiedzą na żądania wszystkich 

klientów dotyczące instalacji filtrów. 

Śledzenie ataku 

Śledzenie ataku ma dwa podstawowe cele: identyfikację (i prawdopodobnie zamknięcie) agentów 

wdrażających faktyczny atak DDoS oraz próbę cofnięcia się jeszcze bardziej i zidentyfikowania 

człowieka atakującego, który kontroluje sieć DDoS. Traceback byłby zatem niezwykle pomocny nie 

tylko w obronie przed DDoS, ale także w przypadkach włamań i infekcji robakami, gdy atak jest 

niewidoczny, zawarty w kilku pakietach i może zostać wykryty na długo po zakończeniu ataku. Techniki 

śledzenia umożliwiają ofierze ponowne złożenie ścieżki ataku za pomocą podstawowych routerów. W 

technikach oznaczania pakietów [SPS + 01, DFS01, SWKA00] routery znaczą pakiety dodatkowymi 

informacjami stwierdzając: „Pakiet przeszedł przez ten router”. W śledzeniu ICMP [BLT01] dodatkowe 

informacje kontrolne są wysyłane losowo do ofiary, wskazując, że pakiety przeszły przez dany router. 

Ofiara wykorzystuje wszystkie otrzymane informacje, aby wydedukować ścieżki, które zajmują pakiety 

ataku. W opartym na hash traceback [SPS + 01] routery zapamiętują każdy pakiet, który widzieli przez 

krótki czas i mogą odzyskać tę wiedzę w odpowiedzi na zapytania ofiary. Oczywiście wszystkie te 

podejścia obciążają routery pośrednie, albo generując dodatkowy ruch, albo przepisując część ruchu, 

który przekazują dalej, lub poświęcając znaczną pamięć, aby przechowywać zapisy pakietów, które 

widzieli. Ofiara ponosi większe koszty, gdy próbuje ponownie złożyć ścieżkę ataku. Proces ten może 

być bardzo intensywny obliczeniowo i prowadzić do dodatkowego ruchu kontrolnego między ofiarą a 

routerami głównymi. Gdy atak staje się bardziej rozproszony, wzrasta koszt śledzenia.  

Kolejną wadą jest precyzja śledzenia. Niemożliwe jest zidentyfikowanie rzeczywistej maszyny 

przewróconej. Zamiast tego zidentyfikowano kilka sieci w pobliżu atakującej maszyny. W rzadkim 

wdrożeniu obsługi śledzenia na podstawowych routerach liczba podejrzanych sieci prawdopodobnie 

będzie bardzo wysoka. Chociaż informacje te są nadal przydatne, jeśli na przykład chcemy przybliżyć 

reakcję policji drogowej do źródeł, oferuje ona niewielką pomoc organom ścigania lub filtrowaniu 

generowania reguł. 

Otwartym problemem jest to, jakie działania należy podjąć po zakończeniu śledzenia. Automatyczna 

odpowiedź, taka jak filtrowanie lub ograniczanie szybkości, jest najlepszym wyborem, ponieważ liczba 

podejrzanych miejsc może być zbyt duża do interwencji człowieka. W takim przypadku w przypadku 

podejrzanych sieci, które są rzeczywiście niewinne (tj. Sieci, które nie hostują agentów, ale 

współużytkują ścieżkę z siecią, która je obsługuje), pakiety zostaną usunięte. To nie jest sprawiedliwe. 

Inną kwestią, o której warto wspomnieć, jest to, że nawet doskonałe podejście śledzenia do maszyny 

wysyłającej jest bezużyteczne w ataku DoS z odbłyśnikiem. W tym przypadku maszyna wysyłająca 

problematyczny ruch jest po prostu publicznym serwerem, który odpowiada na pozornie uzasadnione 

zapytania. Ponieważ takie serwery same nie sfałszują swojego adresu IP, ich identyfikacja jest banalna 

i nie jest wymagane śledzenie. 

Jak zauważono w części 4, nawet realny schemat śledzenia ma dwa inne znaczące problemy. Po 

pierwsze, w obliczu śledzenia ruchu powodziowego DDoS, dociera on tylko do agentów, a nie aż do 

faktycznego atakującego (przez wszystkich jej handlerów, proxy IRC lub stopnie logowania). Może to 

stanowić okazję do złagodzenia natychmiastowego ataku, ale niekoniecznie pomaga złapać 

faktycznego napastnika lub uniemożliwić mu wykonanie w przyszłości ataków na ciebie. Po drugie, jeśli 

skuteczny atak można przeprowadzić za pomocą zaledwie kilkuset, a nawet kilku tysięcy hostów, a 

mimo to atakujący może uzyskać dostęp do 400 000 hostów, może po prostu przełączyć się przez sieci 

ataku i zmusić ofiarę do powtórzenia kroków śledzenia i powodzenia . Ponieważ działania te mają dziś 

miejsce w ludzkich ramach czasowych, osoba atakująca zużyłaby nie tylko zasoby komputerowe ofiary, 



ale także zasoby ludzkie. Nawet przy przyszłych automatycznych prędkościach trudności i koszty 

radzenia sobie z tego rodzaju atakiem rowerowym mogą być poważne. Zrozumienie, w jaki sposób 

przeprowadzany jest konkretny atak, pomogłoby ofierze dowiedzieć się, kiedy taka taktyka jest 

stosowana, i odpowiednio dostosować jej reakcję. 

Zróżnicowanie usług 

Jak wspomniano powyżej, niektóre podejścia do ochrony można zastosować dynamicznie po wykryciu 

ataku, aby zapewnić zróżnicowaną obsługę tym klientom, którzy mogą udowodnić swoją zasadność. 

Dynamiczna strategia wdrażania ma przewagę nad wdrożeniem statycznym, ponieważ koszty 

operacyjne są pokrywane tylko w razie potrzeby. Dodatkową zaletą jest to, że podejście do ochrony 

wymaga zmian oprogramowania po stronie klienta. Gdyby takie podejście zostało zastosowane 

statycznie, serwer straciłby wszystkich swoich starszych klientów. Dzięki dynamicznemu 

zaangażowaniu wpływ na starszych klientów ma wpływ tylko w przypadku wykrycia ataku, a nawet 

wtedy efektem jest pogorszenie jakości ich usług, ponieważ mechanizm ochrony faworyzuje tych 

klientów, którzy wdrażają zmiany oprogramowania. Gdy atak ustanie, stare poziomy usług zostaną 

przywrócone. Podejścia sprawdzania poprawności źródła można wykorzystać do rozróżnienia 

preferowanych i zwykłych klientów oraz do zaoferowania lepszej obsługi preferowanym klientom 

podczas ataku. Podejścia pro-of-workowe mogą być angażowane w celu wezwania użytkowników do 

udowodnienia ich zasadności, a zasoby mogą być przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, których 

legalność została udowodniona podczas ataku. 



6.1 Myślenie o obronie 

Niektóre z podejść do obrony omówione w rozdziale 5 są obecnie dostępne do wdrożenia w 

prawdziwych sieciach, jako część aplikacji i praktyk bezpieczeństwa open source, a także komercyjnych 

systemów obrony przed DDoS. Inne podejścia są wciąż badane za pomocą prototypów badawczych i 

symulacji i nie są dostępne do natychmiastowego wdrożenia. Ale zagrożenie DDoS jest tutaj dzisiaj i 

należy temu przeciwdziałać. Co możesz zrobić, aby Twoje sieci były mniej podatne na ataki DDoS? Jeśli 

twoja strona jest wykorzystywana do atakowania kogoś innego, jak to wykryjesz i zareagujesz? A jeśli 

jesteś ofiarą takiego ataku, co możesz zrobić z dostępną dziś technologią i narzędziami, aby 

zminimalizować szkody? Podczas gdy problem obrony przed wszystkimi możliwymi atakami DDoS jest 

naprawdę niezwykle trudny, większość ataków, które mają miejsce dzisiaj, jest bardzo prosta. 

Powodem tego jest brak świadomości zagrożenia DDoS w wielu potencjalnych sieciach docelowych, 

niski poziom przygotowania i brak nawet prostych środków obrony. Ponieważ wiele potencjalnych 

celów to „siedzące kaczki”, nie ma potrzeby wyrafinowania - proste ataki powodują tyle samo obrażeń 

i można je łatwo wykonać. Typowy dzisiejszy atak DDoS może zostać szybko udaremniony przez kilka 

terminowych przygotowań, użycie niektórych dostępnych narzędzi i szybkie inteligentne działanie ze 

strony personelu operacji sieciowych. Wszystkie trzy elementy są niezbędne do osiągnięcia skutecznej 

obrony. Przygotowania zamykają oczywiste luki w zabezpieczeniach i minimalizują czas reakcji po 

wystąpieniu ataku, dostarczając już opracowane procedury reakcji. Dostępne w handlu lub domowe 

narzędzia do obrony DDoS odpierają znane lub proste ataki. Dobrze poinformowany i dobrze 

wyszkolony personel sieci jest zobowiązany do radzenia sobie z niewidzialnymi atakami, które omijają 

dwa pierwsze środki obrony. Ta część zawiera wskazówki, jak uniknąć padania ofiarą ataków DDoS 

odmiany ogrodowej, a także wyjaśnia, co zrobić, jeśli padniesz ofiarą ataku DDoS. Mimo że atakujący 

stale ulepszają swoje strategie, opisane tutaj środki obrony zawsze zwiększają twoje szanse na 

przetrwanie. 

Sam tekst nie wystarczy. W rzeczywistości jest to dopiero początek długiej ścieżki uczenia się narzędzi 

i taktyk tych, którzy cię zaatakują, i rozwijania wszystkich niezbędnych umiejętności - zarówno 

umiejętności technicznych z narzędziami obronnymi, jak i umiejętności myślenia strategicznego i 

taktycznego - które pozwolą ci operować w „pętli OODA” atakującego [Boy] i zdobądź przewagę w 

ataku (jak wspomniano na końcu rozdziału 4). Inne zasoby, z którymi możesz się zapoznać w nauce 

narzędzi i technik zarówno atakujących, jak i reagujących, obejmują [Hon04], wraz z rozdziałami na 

temat kryminalistyki uniksowej, kryminalistyki Windows, kryminalistyki sieciowej i inżynierii 

odwrotnej; [Naz03] w sprawie strategii przeciwko robakom ze szczegółowymi informacjami na temat 

związku między robakami a DDoS, a także strategii wykrywania i obrony opartych na sieci i hoście, 

które są udostępniane narzędziom DDoS; [Bej04] w sprawie monitorowania bezpieczeństwa sieci, 

który obejmuje mnóstwo narzędzi i technik analizy ruchu w sieci; oraz [Car04] opisujący dogłębnie 

narzędzia i techniki kryminalistyczne Windows, w tym narzędzia napisane przez jego autora. 

W tej sekcji wspomnimy również o wielu poleceniach i ustawieniach systemów Unix i Windows. Mając 

pod ręką dobrą książkę na temat administrowania systemem i dostrajania systemu pod kątem 

konkretnego gustu uniksowego lub Windows, sprzęt do routingu itp. Również byłby wskazany. 

Powinieneś również zapytać dostawców sprzętu i oprogramowania o zasoby, które wytwarzają. Wielu 

dostawców ma sekcje bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej, które obejmują narzędzia 

bezpieczeństwa, dokumenty online obejmujące bezpieczne praktyki wdrażania i zarządzania, listy 

funkcji bezpieczeństwa i porównania, a nawet CD-ROM lub DVD z szkoleniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa multimediów. Chociaż większość ataków jest prosta, nadal istnieją bardziej 

zaawansowane ataki, z którymi należy sobie poradzić, i są one wykonywane z większą częstotliwością 

dzięki zaawansowanym narzędziom ataku, takim jak Phatbot. Phatbot jest zaawansowanym 



„zagrożeniem mieszanym”, które obejmuje szeroki wachlarz funkcji, które zostały szczegółowo opisane 

w Rozdziale 4. Sieci dziesiątek tysięcy hostów można łatwo skonfigurować, a wykrywanie i usuwanie 

tych botów może być bardzo trudne. Szkolenie, korzystanie z narzędzi do monitorowania przepływu 

sieci (lub ograniczania DDoS), informacje zawarte w tym rozdziale, książki, o których mowa powyżej, 

oraz niektóre praktyki pozwolą Twojej witrynie poradzić sobie z tym zagrożeniem 

Obrona DDoS to wyścig zbrojeń - nowe ataki zapewniają lepszą ochronę, co z kolei zachęca atakujących 

do cięższej pracy. W przyszłości twoja sieć może potrzebować nowych mechanizmów obronnych, ale 

te przedstawione w tym rozdziale nigdy nie będą przestarzałe. Uważaj je za podstawę twojej 

odporności na ataki DDoS. Bez nich wyrafinowane mechanizmy obronne, które można kupić, będą jak 

fantazyjny dach w domu bez solidnego fundamentu - dekoracyjny, ale zapewniający niewiele 

prawdziwej ochrony. Jak omówiono w części 5, zaprojektowanie skutecznej ochrony przed DDoS wiąże 

się z kilkoma bardzo trudnymi wyzwaniami. System obrony musi być w stanie odróżnić ruch legalny od 

ataku, aby jego reakcja była selektywna. W prostych atakach ruch jest zasadniczo nieco odróżnialny od 

ruchu zgodnego z prawem, ale musisz być przygotowany na znalezienie tych różnic, ręcznie lub 

automatycznie. Musisz znaleźć równowagę między zebraniem wystarczającej ilości informacji, aby 

scharakteryzować atak, a nie przeciążeniem możliwości rejestrowania i analizy. Kolejną przeszkodą w 

zaprojektowaniu skutecznej obrony jest zmienność zagrożenia. Dobry system obrony musi złapać 

większość ataków, jednocześnie zapewniając niski poziom fałszywych alarmów. Nic nie zmusza 

atakujących do generowania jednego rodzaju pakietów, używania określonej zawartości pakietów, 

ograniczania fałszowania do określonych adresów lub generowania pakietów o określonej długości, ani 

do ustawiania „złego bitu” [Bel03] w nagłówku swoich pakietów, aby ostrzegać zapory ogniowe że są 

złośliwe. Wszystko jest uczciwą grą, o ile wydaje się uzasadnione, lub jest po prostu zbyt trudne do 

zniesienia. W szczególności, jeśli zatrzymasz atak DDoS na podstawie jednego rodzaju ruchu, 

spostrzegawczy napastnik może - iw wielu przypadkach - przełączyć się na inny, a nawet może mieszać 

lub losowo atakować. Przygotuj się na odpowiednią zmianę obrony. 

Rozproszony charakter zagrożenia sprawia, że zlokalizowane rozwiązania są nieskuteczne w przypadku 

niektórych możliwych ataków. Te rozwiązania są jednak nadal bardzo skuteczne w przypadku wielu 

ataków w świecie rzeczywistym. W praktyce przy dzisiejszej technologii większość dostępnych 

mechanizmów obronnych musi znajdować się blisko ofiary. Wepchnięcie mechanizmów obronnych w 

głąb Internetu i bliżej źródeł ataku potencjalnie zmniejsza szkody uboczne, ale nie pasuje do typowych 

współczesnych modeli biznesowych do wdrażania zabezpieczeń sieciowych. Sieci zdalne generalnie nie 

chcą wdrażać systemów, które nie przynoszą im bezpośrednich korzyści. Ponadto, ponieważ atak jest 

rozproszony, może być potrzebnych wiele punktów wdrażania, aby go całkowicie obsłużyć. 

Egzekwowanie szerokiego wdrożenia dowolnej usługi w Internecie jest krótkoterminowe niemożliwe. 

Jeśli usługa współpracuje, np. Śledzenie pakietów ataków, rodzi to również problemy z zasadami 

Systemy obronne znajdujące się w pobliżu celu mogą zostać łatwo przytłoczone przez odpowiednio 

duży atak. Zastanów się, ile ruchu twój system obrony może obsłużyć, określając, czy będzie on 

wystarczający dla twoich potrzeb, ponieważ atakujący, który przekroczy tę pojemność, może odnieść 

sukces, niezależnie od wyrafinowania i siły twojej obrony. Aby pomóc w budowaniu obrony 

warstwowej, istnieje wiele popularnych praktyk i technik obrony, które okazały się bardzo skuteczne 

w zwiększaniu odporności na ataki, radzeniu sobie z określonymi typami ataków i minimalizowaniu 

szkód. Raport z warsztatów rozproszonych systemów dla intruzów [CER99] z 1999 r. Zawiera przydatną 

listę najlepszych praktyk bezpieczeństwa dla menedżerów, administratorów systemów, dostawców 

usług internetowych (ISP) i zespołów reagowania na incydenty. [1] Istnieją proste i jednoznaczne kroki, 

które możesz podjąć, aby wzmocnić swoją sieć i uczynić ją solidną i samodzielną, aby nie stała się łatwą 

ofiarą. Istnieją techniki monitorowania, które pomagają odkryć, czy jesteś ofiarą lub źródłem ataku 



DDoS. Jeśli przygotowałeś się wcześniej, istnieją metody, które przetrwają wiele ataków DDoS i 

zminimalizują twoje szkody. Zdeterminowany atakujący z dużą ilością czasu i zasobów może nadal być 

w stanie utrudnić twoją operację, ale będzie to znacznie trudniejsze. 

 



6.2 Ogólna strategia obrony przed DDoS 

Niezależnie od tego, czy Twoja witryna jest ofiarą ataku DDoS, jest wykorzystywana przez napastników 

jako odskocznia do anonimizacji ich działalności, czy też hostuje agentów lub operatorów DDoS, ogólne 

strategie obrony są takie same. Strategie te zwykle należą do klasycznych kategorii Chroń, Wykryj i 

Reaguj, odzwierciedlając ogólny cykl życia reakcji na incydent: 

1. przygotowanie Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób działa Twoja sieć, i mieć narzędzia do 

przechwytywania i analizy danych zarówno na poziomie hosta, jak i sieci, wcześniej ustalone procedury 

i ćwiczyć korzystanie z tych narzędzi. Wiele technik przygotowania, które mają na celu zrozumienie i 

wzmocnienie twojej sieci, w rzeczywistości ochronią cię przed prostymi atakami. 

2. Wykrywanie. Nie wszystkie ataki spowodują awarię sieci, więc jeśli całkowita awaria jest jedynym 

sposobem, aby dowiedzieć się, kiedy istnieje problem, wykryte zostaną tylko najpoważniejsze 

problemy, a większy odsetek incydentów zostanie całkowicie nierozpoznany. Te nierozpoznane 

incydenty mogą nadal szkodzić twoim operacjom i mogą również służyć jako znak, że masz wroga, który 

cię złapie. Jeśli teraz mu się nie uda, może poprawić swój atak i odnieść sukces później. Powinny istnieć 

środki umożliwiające wykrycie szeregu działań, a dzienniki powinny być przechowywane przez 

wystarczająco długi czas, aby wesprzeć zadania analizy kryminalistycznej. Na przykład rejestrowanie 

przepływu może być również wykorzystywane do wykrywania przeszkód i włamań do wielu systemów 

oraz radzenia sobie z szeregiem poważnych ataków na twoją sieć (za chwilę omówimy jedno narzędzie, 

SiLK). Systemy wykrywania włamań (IDS) mogą również zwiększać widoczność złośliwych działań w 

sieci i można je dostroić w sytuacjach awaryjnych, aby obserwować określone aspekty sieci DDoS (np. 

Ruch dowodzenia / kontroli, użycie określonych protokołów lub portów lub połączenia do / z 

określonych podejrzanych bloków sieciowych. 

3. Charakterystyka. Często określenie zajętego narzędzia DDoS nie wymaga bardzo dużego ruchu. 

Istnieje wiele analiz popularnych narzędzi [Ditf, Dith, CERb, Ditg, CER01b, DWDL, DLD00], które mogą 

pomóc zespołom reagującym na incydenty w zrozumieniu roli odgrywanej przez hosty w ich sieci, w 

jaki sposób działa sieć DDoS i jak skutecznie komunikować się i współpracować z innymi stronami. 

Podczas gdy usuwanie agentów z konkretnej sieci zdecydowanie pomaga w odpowiedzi DDoS, 

ostatecznym celem charakteryzacji jest poznanie i udostępnienie jak największej ilości informacji o 

ataku, aby pomóc sprowadzić całą sieć DDoS. Wszelkie opóźnienia w gromadzeniu dowodów i 

przekazywaniu ich organom ścigania lub innym zespołom reagowania na incydenty i dostawcom sieci 

mogą zwiększyć czas trwania i znaczenie szkód wyrządzonych przez atak. Innym aspektem 

charakteryzacji jest określenie, skąd atak ma pochodzić. Śledzenie ataku może być niemożliwe nawet 

do jednego z agentów, ale powinno być możliwe prześledzenie ataku do punktów wejściowych lub 

wyjściowych w Twojej sieci i być może do równorzędnych dostawców lub dostawców usług (lub 

dalszych klientów, jeśli jesteś usługodawcą internetowym). Podaj zewnętrznym bytom jak najwięcej 

informacji, które zebrałeś, aby scharakteryzować atak, aby pomóc im w ich własnym śledzeniu i 

łagodzeniu skutków. Mogą być w lepszej sytuacji, aby zbliżyć się do napastnika, a to jest informacja 

krytyczna, którą organy ścigania mogą wykorzystać w dochodzeniu, jeśli do tego dojdzie. 

4. Reakcja. Twoja reakcja może polegać na zablokowaniu ruchu w celu zatrzymania ataku, 

zidentyfikowaniu zainfekowanych hostów i zebraniu dowodów, przeprowadzeniu analiz 

kryminalistycznych lub wywołaniu planów awaryjnych na wypadek poważnej awarii sieci. 

Ustanowienie procedur ułatwia i przyspiesza reakcję w czasie kryzysu, a także ustanawia standardy 

dochodzenia, dokumentacji i sprawozdawczości. Jak wspomniano wcześniej, wykorzystanie 

możliwości wykrywania w celu zwiększenia reakcji przyniesie również lepszy wynik. 

 



5. Analiza pośmiertna. Po ataku bardzo ważne jest sprawdzenie, czy Twoje procedury działały, czy nie, 

jak dobrze Twój dostawca sieci zareagował, które narzędzia zapewniły najlepszą lub najgorszą pomoc 

w udzieleniu odpowiedzi itp. Upewnij się, że włączyłeś te wnioski z powrotem do procedur , szkolenie 

personelu i język umowy dla twojego dostawcy. Postaraj się zrozumieć, jak poważny był ten atak w 

stosunku do tego, jaki mógł być, aby zidentyfikować potencjalne uchybienia w twoich planach i 

procedurach łagodzących. 

Przyjrzymy się teraz bliżej taktykom związanym z przygotowaniem i reagowaniem na ataki DDoS. 



6.3. Przygotowanie do obsługi ataku DDoS 

Podobnie jak w przypadku każdej działalności związanej z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie jest 

kluczowe. Zrozumienie, w jaki sposób twoja sieć jest zorganizowana i jak działa pomoże ci 

zidentyfikować słabe punkty, które mogą być celem ataku. Wzmocnienie tych słabych punktów i 

zorganizowanie sieci tak, aby była solidna i niezależna, utrudni najprostsze ataki i zminimalizuje szkody, 

które mogą zostać zadane. Wreszcie, przygotowywanie procedur awaryjnych, znajomość kontaktów i 

posiadanie wielu sposobów, aby się z nimi skontaktować (w tym poza pasmem, jeśli chodzi o sieć), 

umożliwi szybką reakcję na trwający atak i zwiększy szanse na przetrwanie. 

6.3.1 Zrozumieć swoją sieć 

Efekt DoS zwykle objawia się dużymi opóźnieniami sieci i utratą łączności. W zależności od zasobu 

docelowego cała sieć może doświadczyć efektu DoS lub tylko określone usługi, hosty lub podsieci mogą 

być niedostępne. Zrozumienie, w jaki sposób działa Twoja sieć, pomoże w ocenie ryzyka, ustanawiając: 

* Jak ważna jest łączność sieciowa w codziennym modelu biznesowym 

* Ile kosztowałoby to stracić 

* Które usługi są ważniejsze niż inne 

* Koszty dodatkowego opóźnienia lub całkowitej utraty łączności z kluczowymi usługami 

Większość firm korzysta obecnie z publicznego Internetu w codziennych czynnościach, takich jak 

poczta e-mail, zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet, kontakt z klientami, 

wideokonferencje, dostarczanie treści internetowych i usługi VoIP. Niektóre z tych działań mogą mieć 

kluczowe znaczenie dla działalności firmy i mogą nie mieć rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. 

Na przykład, jeśli materiały eksploatacyjne są zamawiane codziennie i muszą być zamawiane za 

pośrednictwem formularzy online lub Twoja firma używa „VoIP” wyłącznie do wszystkich biznesowych 

połączeń telefonicznych, utrata łączności z siecią może oznaczać zablokowanie firmy na kilka dni. Inne 

działania mogą mieć alternatywy, które nie wymagają dostępu do Internetu - wiadomości e-mail 

można zastąpić rozmowami telefonicznymi, wideokonferencjami połączeniami konferencyjnymi lub 

spotkaniami na żywo; niektóre działania można nawet odłożyć na kilka dni. W takim przypadku dostęp 

do Internetu zwiększa efektywność, ale nie jest krytyczny dla ciągłości biznesowej. Niektóre firmy 

osiągają zyski, prowadząc działalność przez Internet. Weźmy na przykład firmę, która sprzedaje karmę 

dla kotów poprzez zamówienia online. Niektóre produkty lub usługi są obarczone większym ryzykiem 

utraty z powodu nawet krótkotrwałych ataków DDoS. Obejmują one: 

* Produkty o krótkim okresie przydatności do spożycia, które muszą być szybko sprzedane, takie jak 

kwiaty lub specjalne wakacyjne artykuły spożywcze 

* Towary, które można łatwo uzyskać z wielu źródeł, więc klienci po prostu odejdą i pójdą gdzie indziej, 

jeśli nie będą mogli uzyskać natychmiastowego dostępu, np. Pornografia 

* Transakcje o znaczeniu krytycznym, takie jak zakłady na wydarzenia sportowe, handel akcjami, 

wnioski o kredyt hipoteczny, dostarczanie wiadomości i najważniejsze wydarzenia medialne oraz 

sprzedaż biletów na imprezy lub transport 

* Niskomarżowe, masowe zakupy, które wymagają stałej stawki transakcji w celu utrzymania 

rentowności firmy, takich jak duże księgarnie internetowe i usługi biletów lotniczych 

* Firmy oferujące bezpłatne usługi wspierane przez reklamy, takie jak wyszukiwarki i portale 



 

Łączność sieciowa jest kluczowym atutem w tych modelach biznesowych, a utrata łączności oznacza 

utratę dziennych przychodów (być może znacznej ich części). Ponadto, jeśli firma jest dobrze znana, 

fakt, że nie prowadził działalności przez kilka godzin, może stanowić źródło wiadomości i szkodzić jej 

reputacji - fakt, który może stracić więcej działalności niż kilka godzin przerwy w sieci. Pierwszym 

krokiem w ocenie ryzyka jest sporządzenie listy działań biznesowych zależnych od stałego dostępu do 

Internetu. Każdą pozycję na liście należy ocenić pod kątem: 

* Alternatywne rozwiązania, które nie wymagają dostępu do Internetu 

* Częstotliwość działania 

* Szacunkowy koszt, jeśli działanie nie może zostać wykonane 

Oprócz kosztów związanych bezpośrednio z utratą łączności mogą istnieć ukryte koszty ataku DDoS 

związane z obsługą ekstremalnego obciążenia ruchem lub odwrócenia uwagi personelu w celu 

złagodzenia problemu. W niektórych przypadkach odwrócenie uwagi i / lub zakłócenie rejestrowania 

jest główną motywacją niektórych ataków DDoS, przytłaczającej zapory ogniowej lub rejestrowania 

IDS, aby oślepić ofiarę przed innym atakiem lub pozwolić rażącemu działaniu pozostać niezauważonym. 

Atakujący, który chce wślizgnąć się „pod radar”, może to zrobić lepiej, jeśli ekran radaru jest 

wypełniony ruchomymi kropkami. Na przykład atak DDoS może wypełnić dzienniki. Rejestrowanie 

ruchu może wzmocnić efekt DoS, blokując wewnętrzną sieć komunikatami ostrzegawczymi. 

Zrozumienie sposobu konfiguracji rejestrowania pomoże Ci z wyprzedzeniem zidentyfikować hotspoty 

i wzmocnić je, na przykład poprzez zapewnienie więcej miejsca w dzienniku lub wysyłanie 

komunikatów dziennika poza pasmem. Zaawansowane ataki DDoS mogą objawiać się nie jako nagła 

utrata usługi, ale jako ciągły wzrost obciążenia ruchu przychodzącego. Może to prowadzić do 

przekonania, że ruch klientów wzrósł i do zakupu dodatkowych zasobów w celu obsługi dodatkowego 

obciążenia. Wyobraź sobie swoje rozczarowanie (lub akcjonariuszy), gdy prawda wreszcie się wyjaśni. 

Być może płacisz za coś, co nie jest nawet konieczne ze względu na sposób naliczania opłat przez 

twojego dostawcę usług internetowych. Jeśli płacisz za bajt przychodzącej przepustowości, koszt ten 

gwałtownie wzrośnie w tak subtelnym, powoli rosnącym ataku. Niektórzy usługodawcy internetowi 

będą skłonni zrezygnować z tych kosztów, ale inni tego nie zrobią. To, czy tak będzie, może zależeć od 

tego, jak długo istniała sytuacja, zanim ją zauważysz. Zrozumienie, w jaki sposób warunki umowy o 

świadczenie usług mają zastosowanie do przypadku ataku DDoS z wyprzedzeniem, pozwoli ci 

negocjować umowę lub zmienić dostawcę. Inne ukryte koszty obejmują zwiększone składki 

ubezpieczeniowe i koszty prawne ścigania napastnika. Jeśli twoje aktywa zostaną niewłaściwie 

wykorzystane do przeprowadzenia ataku na kogoś innego, możesz nawet ponieść odpowiedzialność 

cywilną. Po zidentyfikowaniu usług krytycznych ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób zależą one od 

innych usług. Na przykład usługa poczty e-mail potrzebuje systemu DNS do poprawnego działania. Jeśli 

wiadomość e-mail zostanie uznana za krytyczną, usługa DNS jest również krytyczna i musi być 

chroniona 

6.3.2 Zabezpieczanie hostów końcowych w sieci 

Przygotowanie do radzenia sobie z obydwoma fazami ataków DDoS rozpoczyna się od rozwiązania 

problemów związanych z bezpieczeństwem hosta końcowego. Obejmują one zmniejszenie podatności 

na zagrożenia, które mogą doprowadzić do kompromisu systemów, oraz dostrojenie systemów pod 

kątem wysokiej wydajności i odporności na atak. 

Ograniczanie podatności na hosty końcowe 



Podczas gdy najczęstszą strategią tworzenia efektu DoS jest generowanie nadmiernego ruchu, jeśli 

host docelowy ma lukę w oprogramowaniu, niewłaściwe użycie może zająć tylko kilka pakietów, które 

wyłączą hosta i skutecznie odmówią usługi przy znacznie mniejszym wysiłku i narażeniu na działanie 

napastnik. Istnieje wiele ataków, które działają w ten sposób. Ponadto wszystkie techniki uzyskiwania 

maszyn agentów opierają się na wykorzystaniu pewnej luki w celu uzyskania dostępu. Usunięcie luk w 

systemach nie tylko poprawia bezpieczeństwo przed wieloma zagrożeniami (robakami, wirusami, 

włamaniami, odmową usługi), ale także czyni z ciebie dobrego obywatela sieci, który nie będzie 

uczestniczył w atakach na inne strony. 

Często zdarza się, że aplikacje i systemy operacyjne działające na końcowych hostach i routerach mają 

błędy wymagające regularnego łatania i aktualizacji. Wielu dostawców ma system automatycznych 

aktualizacji, do którego możesz się zapisać. Ten system poinformuje Cię o wykryciu nowych luk w 

zabezpieczeniach i zwykle dostarczy łatki i aktualizacje do twoich hostów, gotowe do zainstalowania. 

Na przykład Microsoft prowadzi witrynę sieci Web z aktualizacjami systemu Windows, w której 

użytkownicy mogą skanować swoje maszyny w poszukiwaniu luk i uzyskiwać odpowiednie poprawki i 

aktualizacje. Użytkownicy, którzy subskrybują automatyczne aktualizacje systemu Windows, dostaną 

je bezpośrednio na swój komputer. Red Hat, komercyjny dystrybutor Linuksa, prowadzi witrynę 

internetową z alertami bezpieczeństwa i poprawkami błędów dla aktualnych produktów pod adresem 

http://www.redhat.com/apps/support/errata/. Użytkownicy mogą subskrybować automatyczne 

aktualizacje na stronie http://www.redhat.com/software/rhn/update/. Inne systemy komputerowe, 

takie jak MacOS, również oferują usługi aktualizacji oprogramowania. 

Oprogramowanie do wykrywania wirusów musi być często aktualizowane o nowe sygnatury wirusów. 

W wielu przypadkach może to pomóc w wykryciu i udaremnieniu prób włamań na hostach i 

zapewnieniu bezpieczeństwa sieci. Każdy główny produkt do wykrywania wirusów ma opcję włączenia 

automatycznych aktualizacji. Jeśli włączysz tę opcję, nowe sygnatury wirusów będą automatycznie 

pobierane na twój komputer. Jednak wszelkie automatyczne działania mogą spowodować 

przypadkowe uszkodzenie komputera z powodu niezgodności aktualizacji z innym zainstalowanym 

oprogramowaniem lub mogą zostać obalone przez atakującego w celu naruszenia bezpieczeństwa 

komputera. Funkcje automatyczne powinny być dokładnie sprawdzone i wspierane przez formę 

uwierzytelnienia oraz kopie zapasowe i dodatkowe monitorowanie, aby szybko wykrywać awarie i 

reagować na nie. Niektóre protokoły są asymetryczne; sprawiają, że jedna strona przeznacza więcej 

zasobów niż druga strona. Protokoły te są podatnym gruntem dla ataków DDoS, ponieważ umożliwiają 

atakującemu wytworzenie dużego obciążenia na celu za pomocą tylko kilku pakietów. Atak TCP SYN, 

omówiony w części 4, jest jednym przykładem opartym na wypełnieniu tabeli połączeń ofiary. 

Modyfikacja protokołu TCP, łatka synchronizacji plików TCP, skutecznie radzi sobie z tym atakiem, 

zmieniając kroki nawiązywania połączenia, dzięki czemu zasoby serwera są przydzielane później w 

protokole. Ta poprawka jest zgodna z oryginalnym protokołem: tylko strona serwera musi zostać 

zaktualizowana. Linux, FreeBSD i inne systemy operacyjne oparte na Uniksie wdrożyły mechanizm 

synchronizacji plików TCP, który może być włączony przez użytkownika (domyślnie jest wyłączony). Na 

przykład, aby włączyć synchronizację plików TCP w systemie Linux, należy dołączyć „echo 1> / proc / 

sys / net / ipv4 / tcp_syncookies” w jednym ze skryptów uruchamiania systemu. WindowsNT chroni 

przed atakami powodziowymi SYN, wykrywając dużą liczbę półotwartych połączeń i modyfikując 

zachowanie retransmisji i alokacji buforów oraz synchronizację protokołu TCP. Tę opcję można 

włączyć,ustawiając wartość parametru  

HKLM→System→CurrentControlSet→Services→Tcpip→SynAttackProtect w rejestrze systemu na 1 

lub 2. FreeBSD domyślnie implementuje ochronę synchronizacji, ale jeśli chcesz kontrolować to 

ustawienie, użyjesz "sysctl -w net.inet.tcp.syncookies = 1 ”, aby włączyć go 



 

Protokół uwierzytelnienia jest kolejnym przykładem protokołu asymetrycznego. Weryfikacja żądania 

uwierzytelnienia zajmuje dość dużo czasu, ale fałszywe żądania można łatwo wygenerować. 

Potencjalne rozwiązania tego problemu obejmują generowanie wyzwania dla klienta żądającego 

uwierzytelnienia i zmuszanie go do wydawania zasobów na odpowiedź na wyzwanie przed 

zweryfikowaniem jego żądania uwierzytelnienia. Niestety wymaga to od klientów zrozumienia 

protokołu wyzwania / odpowiedzi, co nie zawsze jest możliwe. Inne alternatywy to rozważenie, czy 

naprawdę musisz uwierzytelnić swoich klientów, czy też wykonać uwierzytelnianie krokowe, najpierw 

wdrażając słabe protokoły uwierzytelniania, które zapewniają tanią weryfikację, a następnie wdrażaj 

silne, gdy będziesz dalej współpracować z klientem. Jeśli masz stałą pulę klientów, rozsądną 

alternatywą jest akceptowanie żądań uwierzytelnienia tylko z zatwierdzonych adresów źródłowych IP. 

W każdym razie wzmocnienie usługi uwierzytelniania poprzez zapewnienie wystarczających zasobów i 

wdrożenie kilku serwerów uwierzytelniania za modułem równoważenia obciążenia to mądra decyzja. 

Zrozumienie, w jaki sposób protokoły zostały wdrożone w funkcji sieci, i utrzymanie ich na tyle 

symetrycznym, jak to możliwe, zmniejsza liczbę luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać 

wykorzystane do ataku DDoS. Wiele instalacji systemu operacyjnego włącza usługi domyślne, z których 

Twoja organizacja nigdy nie może korzystać. Usługi te nasłuchują na otwartych portach dla 

przychodzących zgłoszeń serwisowych i mogą zapewnić backdoor do twojego komputera. Rozsądnie 

jest wyłączać wszystkie, ale niezbędne usługi, zamykając niepotrzebne porty i filtrując ruch 

przychodzący dla nieistniejących usług. Na przykład, jeśli host nie działa jako serwer DNS, nie trzeba 

zezwalać na przychodzące żądania DNS. Filtrowanie to powinno odbywać się jak najbliżej hosta 

końcowego. Na przykład najlepiej byłoby filtrować na samym hoście, używając funkcji zapory opartych 

na hoście (takich jak iptables lub pf w systemach Unix lub osobistych produktów zapory w systemie 

Windows lub MacOS). Jest to najłatwiejsze pod względem zasobów miejsce do filtrowania, ale ma to 

wpływ na sytuację, jeśli nie kontrolujesz hostów końcowych w sieci. Filtrowanie na lokalnym routerze 

sieciowym (tj. Za pomocą zapory ogniowej w stylu „ekranowanej podsieci”) byłoby dobrą kopią 

zapasową i jest jednym ze sposobów na wdrożenie solidnego warstwowego modelu bezpieczeństwa. 

Jeśli Twoja sieć ma obwodową zaporę ogniową (co nie zawsze tak jest), ruch można tam również 

zablokować. Próba zablokowania w rdzeniu sieci lub na routerach granicznych może być niemożliwa, 

jeśli projekt sieci nie zapewnia wystarczającego narzutu przetwarzania routera (a to także narusza 

ducha paradygmatu projektowania sieci od końca do końca) . Aby odkryć usługi, które są obecnie 

aktywne na twoich hostach, możesz spojrzeć na listę procesów lub listę otwartych portów lub zrobić 

porty, korzystając na przykład z narzędzia nmap - skanera podatności na zagrożenia typu open source, 

który można bezpłatnie pobrać ze strony http: // www.insecure.org/nmap/index.html. Jeśli 

zdecydujesz się na skanowanie portów, pamiętaj, że niektóre rodzaje skanowania mogą uszkodzić 

twoje urządzenia. Dowiedz się dokładnie o funkcjach obsługiwanych przez wybrane narzędzie do 

skanowania portów i używaj tylko tych najbardziej łagodnych, które nie naruszają protokołów i skanują 

z umiarkowaną prędkością. Wiele ataków DDoS wykorzystuje fałszowanie adresów IP, tj. Fałszowanie 

adresu źródłowego w nagłówku IP, aby ukryć tożsamość faktycznych agentów. Zapobiega to wykryciu 

agenta i stwarza więcej pracy dla systemu obrony przed DDoS. Dobrym środkiem bezpieczeństwa jest 

wdrożenie filtrowania wejścia i wyjścia [FS00] na obwodzie sieci w celu usunięcia takich sfałszowanych 

pakietów. (Ponieważ „filtrowanie wejściowe / wyjściowe” może być mylącym pojęciem, zapoznaj się z 

opisami w części 4 i załączniku A.) Jak widać w sieci brzegowej, filtry wyjściowe zapobiegające 

fałszowaniu usuwają te wychodzące pakiety, które zawierają adresy źródłowe, które nie należą do 

twoja sieć. Równoważne filtry wejściowe podobnie usuwają przychodzące pakiety, które zawierają 

adresy źródłowe, które należą do twojej sieci. Obie kategorie adresów pakietów są wyraźnie fałszywe, 

a wiele zapór i routerów można łatwo skonfigurować do przeprowadzania filtrowania wejścia / wyjścia 



(a także innych typów filtrowania). Zaawansowane techniki eliminowania sfałszowanych adresów 

obejmują wykrywanie adresów źródłowych z zarezerwowanych prefiksów sieciowych i filtrowanie ich 

ze strumienia wejściowego lub korzystanie z listy wewnętrznych adresów sieciowych na żywo, aby 

pozwolić tylko ich ruchowi na dostęp do świata zewnętrznego 

Zasadniczo naprawianie luk w zabezpieczeniach podnosi poprzeczkę dla atakującego, co powoduje, że 

ciężko pracuje, aby odmówić usługi. Chroni sieć przed konkretnymi atakami o niskim natężeniu ruchu. 

W przypadku braku luk, które mogłyby szybko wyłączyć usługi sieciowe, osoba atakująca musi 

wygenerować duży ruch, aby pokonać zasoby. 

Strojenie parametrów systemu 

Oprócz naprawiania luk, jedną z pierwszych rzeczy, które należy zrobić w przypadkach, w których atak 

DDoS wpływa na usługę lub system końcowy - ale nie jest wystarczająco duży, aby spowodować 

zauważalne zakłócenia w sieci - jest zapewnienie, że celem ataku jest odpowiednio zabezpieczone i 

dostrojone. Nawet w przypadkach, w których narzędzia ograniczające DDoS znajdują się na obwodzie 

sieci i działają tak, jak powinny, aby szorować przychodzące pakiety i zapewniać, że nadchodzą tylko 

„uzasadnione” żądania, serwer może nadal być przytłoczony i przestać działać . Przykłady rzeczy, które 

należy szukać, to: 

* Wykorzystanie procesora. Programy takie jak top, ps i vmstat są przydatne do sprawdzania 

wykorzystania procesora. Program uptime pokazuje również średnie obciążenia procesora. Jeśli 

programy te wskazują pojedynczą aplikację, która zużywa niezwykle dużo czasu procesora (np. 90%), 

może to być aplikacja podatna na ataki atakująca atak DoS. Będziesz musiał zachować model 

normalnego wykorzystania procesora, aby szybko wykryć dzikie aplikacje z powodu luk w 

zabezpieczeniach lub specjalnie spreparowanych ataków. 

* Wydajność dysku I / O. Wydajność we / wy dysku można określić za pomocą programów takich jak 

vmstat, iostat i top. Jeśli używasz NFS, należy użyć programu nfsstat. Strojenie dysków IDE można 

wykonać w systemach Linux za pomocą hdparm. Jeśli programy do monitorowania dysku, takie jak 

iostat, wskazują na niezwykle wysoką aktywność dysku, może to być aplikacja podlegająca usterce. 

Ponownie będziesz potrzebować modelu normalnej aktywności dysku, aby móc wykryć anomalie. 

* Wydajność we / wy sieci. Jeśli interfejs sieciowy jest nasycony lub występują inne problemy w 

segmencie sieci lokalnej (LAN), możesz zobaczyć upuszczone pakiety lub wysoką częstotliwość kolizji. 

Możesz je zobaczyć za pomocą opcji statystyki netstat. Informacje o stanie gniazda sieciowego można 

również zobaczyć w programie netstat. Jeśli netstat wskazuje, że doświadczasz znacznej liczby 

porzuconych pakietów i kolizji, gdy nie jest przeprowadzany żaden atak, oznacza to, że masz już prawie 

pojemność. Osoba atakująca może doprowadzić cię do sytuacji przeciążenia, dodając raczej niewielki 

ruch. Musisz poprawić przepustowość bardzo często wykorzystywanych łączy, jeśli chcesz uniknąć 

łatwej ofiary DDoS. Ta obserwacja jest najważniejsza w przypadku linków, które są publicznie 

dostępne. Dość zatłoczone łącze w czysto wewnętrznej sieci LAN, które nie przyjmuje bezpośrednio 

ruchu z sieci zewnętrznej, stanowi mniejsze ryzyko ataku DDoS niż ta sama sytuacja na głównym łączu 

między podsiecią a usługodawcą internetowym. 

* Wykorzystanie pamięci. Jeśli brakuje pamięci, użyj ps i top, aby określić, które programy mają 

największe rozmiary stanów rezydentnych (RSS). Być może trzeba będzie zabić część z nich, aby zwolnić 

pamięć. Pamięć jest obecnie bardzo tania, więc upewnij się, że masz tyle, ile może sobie pozwolić Twoja 

płyta główna i budżet. Jeśli nie możesz zwiększyć pamięci, ale nadal masz problemy z wykorzystaniem 

pamięci, rozważ uaktualnienie sprzętu. 



 

* Aktywność zamiany / stronicowania. Przywoływanie to normalne działanie, które ma miejsce, gdy 

części programu niezbędne do wykonania muszą zostać przyniesione z dysku. Zamiana występuje, gdy 

pamięć fizyczna jest niska, a ostatnio używane strony programów są tymczasowo zapisywane na dysk. 

Ponieważ prędkość dysku jest znacznie wolniejsza niż pamięć, każdy odczyt lub zapis dysku może mieć 

znaczący wpływ na wydajność. Możesz sprawdzić aktywność stronicowania i zamiany oraz 

wykorzystanie zamiany za pomocą vmstat, top lub iostat. 

* Liczba procesów serwera. Serwery WWW zazwyczaj mają jeden proces odpowiedzialny za 

nasłuchiwanie nowych połączeń i kilka procesów potomnych do obsługi rzeczywistych żądań HTTP. 

Jeśli masz bardzo wysoką liczbę przychodzących żądań, może być konieczne zwiększenie liczby 

procesów serwera, aby upewnić się, że nie przeciążasz istniejących procesów i nie opóźniasz nowych 

żądań. Użyj top, ps i netstat, aby sprawdzić przeciążenie procesów serwera. 

Dostrajanie parametrów systemu pomoże chronić sieć przed atakami od małych do umiarkowanych, a 

dogłębne monitorowanie wykorzystania zasobów powinno zapewnić lepsze wykrywanie ataków, które 

pochłaniają dużą ilość zasobów. 

6.3.3. Wzmocnienie sieci 

Oprócz zabezpieczania hostów w sieci należy również podjąć działania w celu poprawy bezpieczeństwa 

sieci jako całości. Obejmują one sposób obsługi sieci oraz sposób jej zaprojektowania i wdrożenia. 

Udostępnianie sieci 

Prostym podejściem do obsługi obciążeń o dużym natężeniu ruchu jest zakup większej ilości zasobów, 

taktyka znana jako nadmierna kontrola. Taktykę tę szczegółowo omówiono w rozdziale 5. Istnieje wiele 

sposobów, w jakie można zastosować przeszacowanie w celu złagodzenia skutków ataku DDoS. 

Problemem tutaj, z punktu widzenia kosztów, jest asymetria zasobów. Nabycie większej liczby maszyn 

agentów w celu przejęcia wszelkich dodatkowych zasobów, które ofiara może wykorzystać, jest bardzo 

niewielkie lub wcale nie kosztuje, a ofiara musi zainwestować pieniądze i czas na zdobycie tych 

dodatkowych zasobów. Mimo to ta technika podnosi poprzeczkę dla atakującego, a także pozwala na 

zwiększone wykorzystanie sieci z uzasadnionych powodów. Na przykład nadmierna kontrola może 

pomóc w przypadku „tłumów flash”, gdy niektóre popularne wydarzenie motywuje wielu klientów do 

jednoczesnego dostępu do sieci. Jedna forma nadmiernej kontroli dotyczy dostępnej przepustowości 

sieci dla normalnego ruchu. Takie podejście przyjmuje wiele dużych firm, które prowadzą działalność 

w Internecie. Atakujący, który chce przytłoczyć twoją sieć dużym obciążeniem ruchem, albo skieruje 

się na przepustowość sieci, generując wiele dużych pakietów dowolnego rodzaju i zawartości, albo 

będzie atakował określoną usługę, generując dużą liczbę pozornie uzasadnionych żądań. Zdobycie 

większej przepustowości sieci niż to konieczne jest czasem przystępne i sprawia, że atak jest mniej 

prawdopodobny. Inteligentnie skonfigurowany system obrony na poziomie sieci, siedzący na tym 

wysoce zabezpieczonym łączu, będzie miał wówczas możliwość przesiewania pakietów i 

zatrzymywania tylko tych, które wydają się uzasadnione . Inną formą nadmiernej kontroli jest 

posiadanie serwerów o wysokich zasobach. Może to być (1) aktualizowanie hostów za pomocą 

najszybszych procesorów, interfejsów sieciowych, napędów dyskowych i pamięci; (2) zakup jak 

największej ilości pamięci głównej; lub (3) za pomocą wielu kart interfejsu sieciowego, aby zapobiec 

wąskim gardłom we / wy sieci. Ponadto powielanie serwerów krytycznych i umieszczanie ich w puli 

serwerów za modułem równoważenia obciążenia zwielokrotnia Twoją zdolność do obsługi pozornie 

uzasadnionych żądań. Może to również okazać się przydatne dla legalnych użytkowników na dłuższą 



metę - wraz z rozwojem firmy i tak sieć będzie musiała zostać rozbudowana. Wykonanie tego 

rozszerzenia wcześniej, niż możesz zaplanować, pomaga również wytrzymać umiarkowane ataki DDoS. 

Te dwie formy nadmiernej kontroli można łączyć w sposób holistyczny, zapewniając mniej 

potencjalnych wąskich gardeł w całym systemie. Na przykład w sektorze elektrycznym wymaga się, aby 

lokalizacje miały nominalne wskaźniki wykorzystania dla całego systemu, które nie są większe niż 25% 

wydajności, aby zapewnić odpowiedni margines niewykorzystanej mocy przetwarzania w przypadku 

awarii. Minimalizuje to ryzyko awarii monitoringu, zwiększając potencjalne uszkodzenie systemu jako 

całości. Jeśli zarządzanie siecią i komunikacja ze światem zewnętrznym odbywa się wewnątrz pasma w 

tej samej sieci, co potencjalne cele DDoS (np. , jeśli korzystasz z VoIP na linii telefonicznej), atak DDoS 

może zabrać nie tylko twoje usługi, ale wszystkie środki komunikacji z dostawcą, organem ścigania, 

sprzedawcami, klientami - krótko mówiąc, ze wszystkimi, z którymi musisz się komunikować w kryzysie. 

Dodatkowy koszt zakupu dodatkowej przepustowości można uznać za tańszą formę ubezpieczenia. 

Projektowanie pod kątem przeżywalności 

Ponieważ niektóre ataki DoS wysyłają dużą liczbę pozornie uzasadnionych żądań usługi, techniki 

poprawiające skalowalność i odporność na uszkodzenia usług sieciowych bezpośrednio zwiększają 

twoją zdolność do ataków DDoS na warunki pogodowe. Projektowanie pod kątem przetrwania oznacza 

takie zorganizowanie sieci, aby mogła ona przetrwać ataki, awarie i wypadki (patrz [EFL + 99, LF00]). 

Czasami dodanie przepisów dotyczących przeżycia zapewnia zaskakujące korzyści w zakresie ochrony 

przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.  

Techniki projektowania przeżywalności obejmują: 

* Oddzielenie usług krytycznych od niekrytycznych. Oddzielenie usług o kluczowym znaczeniu dla 

codziennej działalności od usług, które nie ułatwiają wdrażania różnych technik obrony dla każdej 

grupy zasobów i upraszcza sieć. Separacja może wystąpić na wielu poziomach - możesz zapewnić różne 

sieci fizyczne dla różnych usług, połączyć się z różnymi dostawcami usług lub użyć podsieci, aby 

logicznie oddzielić sieci. Dobrym podejściem jest oddzielenie usług publicznych od prywatnych oraz 

podzielenie architektury n-warstwowej na grupy hostów zawierające serwery WWW, serwery aplikacji, 

serwery baz danych itp. Po rozdzieleniu zasobów na grupy można wyraźnie zdefiniować komunikację 

między grupami zasobów i nadzorowane, na przykład przez umieszczenie zapory ogniowej między 

każdą parą grup. 

* Segregowanie usług w obrębie hostów. Zamiast przypisywać kilka usług do jednego hosta, lepiej jest 

używać serwerów jednozadaniowych z dobrze zdefiniowaną funkcjonalnością. 

Jako przykład segregowanych usług, posiadanie dedykowanego serwera pocztowego oznacza, że 

wszystkie porty oprócz kilku mogą być zamknięte dla ruchu przychodzącego i tylko kilka dobrze 

zdefiniowanych typów pakietów powinno być wymienianych między serwerem a resztą sieci. Oznacza 

to również, że monitorowanie działania serwera i wykrywanie anomalii zostanie uproszczone. 

Przypisanie kilku usług do jednego hosta nie tylko utrudnia monitorowanie i nadzorowanie, ale 

wykrycie i wykorzystanie luki w zabezpieczeniach którejkolwiek z tych usług może skutecznie 

zaprzeczyć wszystkim z nich. 

Zaawansowaną alternatywą dla segmentacji usług, która rozwiązuje tylko kwestię separacji procesów, 

jest stosowanie wysoce bezpiecznych systemów operacyjnych, takich jak SELinux lub TrustedBSD, 

które wdrażają obowiązkową kontrolę dostępu (MAC) dla procesów. Nie pomoże to jednak w 

znacznym stopniu w łagodzeniu DDoS, chyba że systemy te są również skonfigurowane nie tylko do 

używania MAC, ale również do ograniczenia określonych usług do maksymalnego wykorzystania 



określonych zasobów systemowych. Jeśli zarówno usługa DNS, jak i serwer sieci Web są uruchomione 

na takim komputerze, a usługa sieciowa odbiera wiele pozornie uzasadnionych żądań, których 

przetworzenie zajmuje dużo czasu, MAC poinformuje, że wszystkie powinny otrzymać usługę. W końcu 

serwer sieci Web musi mieć możliwość robienia takich rzeczy w ramach swoich legalnych operacji. 

Tylko egzekwowanie gwarancji QoS dla serwera DNS przez system operacyjny może zapobiec 

żądaniom sieci, które pochłaniają wszystkie zasoby komputera i głodują serwer DNS. 

Takie systemy nie są jeszcze powszechnie stosowane przez firmy, ponieważ ich aspekty zarządzania 

polityką i debugowania są dość skomplikowane, więc nie zostaną tutaj omówione. Mimo to powinieneś 

uważać, aby w ciągu kilku najbliższych lat zaczęli robić postępy w komercyjnych i otwartych systemach 

operacyjnych. 

* Podział sieci na przedziały. Identyfikacja wąskich gardeł na etapie oceny ryzyka powinna zapewnić 

wytyczne dotyczące reorganizacji sieci w celu uniknięcia pojedynczych punktów awarii. Podział sieci na 

niezależne przedziały komunikujące się z otoczeniem tylko wtedy, gdy jest to konieczne, umożliwia 

kontynuowanie działalności, nawet gdy niektóre części sieci są nieczynne. Na przykład serwer bazy 

danych rozproszony w kilku fizycznie rozłącznych sieciach, które łączą się z Internetem za 

pośrednictwem różnych dostawców usług internetowych, może wymagać dużo zarządzania, ale może 

umożliwić kontynuowanie obsługi żądań bazy danych, nawet jeśli atakiem jest kilka serwerów lub ich 

przychodzące łącza są przytłoczeni. Posiadanie serwera pocztowego dla każdego działu może oznaczać, 

że gdy atakowany jest dział finansowy, pracownicy działu planowania mogą nadal wysyłać i odbierać 

wiadomości e-mail. Jak zawsze decyzje dotyczące tego, które usługi powielić i do jakiego stopnia 

wymagają szczegółowej analizy kosztów i korzyści. 

* Zmniejszenie widoczności z zewnątrz. Jeśli osoby atakujące są w stanie poznać Twoją organizację 

sieciową, mogą także ocenić ryzyko i zidentyfikować wąskie gardła, na które atak może być celem. 

Istnieje wiele technik, które pomagają ukryć elementy wewnętrzne sieci. Blokowanie odpowiedzi ICMP 

na hosty zewnętrzne uniemożliwia atakującym poznanie twojej topologii routingu. Korzystanie ze 

podzielonego DNS skutecznie tworzy dwie oddzielne strefy DNS dla Twojej sieci o takich samych 

nazwach DNS. Jedna strefa będzie zawierać listę widocznych z zewnątrz usług, do których można 

uzyskać dostęp za pośrednictwem zapory. Twój zewnętrzny serwer DNS będzie obsługiwał tę strefę. 

Twoi zewnętrzni klienci będą mogli uzyskać dostęp tylko do zewnętrznego serwera DNS i zobaczą tylko 

tę listę usług. Inna strefa będzie zawierać listę usług dostępnych wewnętrznie, które są dostępne dla 

Twoich pracowników. Ta strefa będzie obsługiwana przez wewnętrzny serwer DNS. Maszyny Twoich 

pracowników zostaną skonfigurowane z adresem wewnętrznego serwera DNS i będą uzyskiwać dostęp 

do tych usług za pośrednictwem sieci wewnętrznej. Oddzielenie tych informacji minimalizuje wyciek 

danych na temat wewnętrznej organizacji sieci. Zapewnia również osobne ścieżki dostępu dla klientów 

zewnętrznych i wewnętrznych, umożliwiając egzekwowanie różnych zasad. 

Translator adresów sieciowych (NAT) ukrywa elementy wewnętrzne sieci, podając pojedynczy adres 

klientom zewnętrznym - zaporze ogniowej. Wszyscy klienci zewnętrzni wysyłają swoje żądania usługi 

do zapory, która przepisuje pakiety z adresem serwera wewnętrznego i przekazuje żądanie. 

Odpowiedzi są podobnie przepisywane wraz z adresem zapory. Ta technika powoduje obciążenie 

zapory i może sprawić, że stanie się ona pojedynczym punktem awarii, ale problem ten można 

rozwiązać, rozdzielając usługę zapory między kilka routerów. Zasadniczo, jeśli atakujący widzą tylko 

dużą, nieprzejrzystą sieć, muszą albo zaatakować punkty wejściowe (które są prawdopodobnie 

najbardziej wydajnymi i najlepiej wyposażonymi miejscami, a zatem najłatwiejszymi do obrony), lub 

użyć ataków e-mail lub internetowych, aby przejmij kontrolę nad hostem wewnątrz obwodu i wycofaj 

tunel 



6.3.4. Przygotowanie do odpowiedzi na atak 

Dysponowanie gotowym planem reagowania na incydenty i środkami obronnymi, które można szybko 

wdrożyć przed atakiem, ułatwi reagowanie na atak. Ponadto wiedza o tym, z kim należy się 

skontaktować w celu uzyskania pomocy, zmniejszy szkody i przestoje. Reakcja na atak wymaga 

szybkiego wykrycia i dokładnej charakterystyki strumieni ataku, aby można je było filtrować lub 

ograniczać szybkość. Opracowanie szczegółowych technik monitorowania pomoże ci określić 

„normalne” zachowanie ruchu w różnych punktach sieci i łatwo wykryć anomalie. Wykrywanie, 

charakteryzacja i reakcja mogą być osiągnięte poprzez zaprojektowanie niestandardowego systemu 

obrony przed DDoS lub zakup jednego z dostępnych produktów komercyjnych. Powinieneś mądrze 

wybrać sposób konfiguracji i korzystania z mechanizmu obrony przed DDoS. Na przykład, jeśli 

zdecydujesz się na pełne zautomatyzowanie jego działań, osoba atakująca może być w stanie 

wykorzystać nieuwierzytelniony charakter większości ruchu internetowego (przynajmniej ruchu, który 

nie korzysta z funkcji uwierzytelniania lub enkapsulacji IPSec), aby oszukać system obrony DDoS przed 

nieprawidłowym działaniem i wytworzenie w ten sposób efektu DoS. Załóżmy, że osoba atakująca wie, 

że witryna korzysta z mechanizmu obrony przed atakami DDoS, który nie utrzymuje stanu dla 

przepływów UDP i że skonfigurowano go tak, aby automatycznie blokował przychodzące pakiety UDP. 

Wie również, że wielu użytkowników często odwiedza witryny sieci Web, które korzystają z 

rozproszonej usługi buforowania DNS firmy. Dostawca pamięci podręcznej ma tysiące serwerów DNS 

rozmieszczonych w Internecie, które atakujący może określić, każąc swoim robotom wyszukiwać DNS 

tych samych witryn i przechowywać wyniki. DNS zwykle używa UDP do prostych żądań. Łącząc te fakty, 

osoba atakująca może sfałszować fałszywe pakiety UDP z adresem źródłowym wszystkich serwerów 

usługi buforowania DNS, wysyłając je wszystkie na losowe adresy IP w Twojej witrynie. W zależności 

od sposobu zaprogramowania systemu obrony przed atakami DDoS można założyć, że jest to 

rozproszony atak powodziowy UDP i rozpocząć filtrowanie całego ruchu UDP od tych tysięcy 

„agentów” (tak naprawdę buforujących serwerów DNS), uniemożliwiając użytkownikom dostęp do 

dowolnego Witryny internetowe obsługiwane przez tego dostawcę pamięci podręcznej DNS, ponieważ 

ich odpowiedzi DNS są blokowane podczas powrotu. W pełni ręczna obsługa ma swoje problemy. Czas 

reakcji można znacznie spowolnić, a w niektórych przypadkach powolna obrona może powodować 

więcej problemów niż rozwiązuje. Personel operacji sieciowych i operacji bezpieczeństwa powinien 

dobrze zrozumieć możliwości i funkcje systemu ograniczania DDoS oraz jak najlepiej go wdrożyć i 

kontrolować. Załącznik B zawiera szczegółowy przegląd niektórych obecnie dostępnych produktów 

komercyjnych. Powinno to służyć jedynie jako wprowadzenie do szerokiej gamy produktów 

bezpieczeństwa, które są obecnie dostępne. Czytelnikowi zaleca się dokładne zbadanie rynku przed 

podjęciem jakichkolwiek decyzji zakupowych. Stworzenie własnego systemu obrony przed DDoS ma 

sens tylko w przypadku dużych organizacji z wyrafinowanymi specjalistami ds. Bezpieczeństwa sieci. 

Jeśli Twoja organizacja ma te cechy, dokładna analiza potrzeb i możliwości twojego systemu może 

pozwolić ci stworzyć lepsze rozwiązanie DDoS niż oferowane przez dostawcę komercyjnego. 

Zbudowanie dobrego rozwiązania obronnego od zera będzie jednak kosztownym i nieco ryzykownym 

przedsięwzięciem, więc nie powinieneś dokonywać tego wyboru lekko. Jeśli pójdziesz w tym kierunku, 

upewnij się, że dokładnie rozumiesz wszystkie aspekty swojej sieci i systemów oraz dogłębnie 

rozumiesz narzędzia i metody ataku DDoS, a także zalety i wady różnych podejść obronnych. Ważne 

jest również zrównoważenie wymagań personelu operacji sieciowych i operacji bezpieczeństwa. Wiele 

witryn dzieli te grupy, często mają nierównowagę kadr i zasobów przeznaczonych do budowy i 

wspierania złożonej i drogiej infrastruktury sieciowej w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa i 

łagodzenia ich na poziomie hosta. Dzięki ścisłej współpracy tych grup i wspólnym celom poprawia się 

sytuacja i powoduje mniejsze tarcie wewnętrzne. Wiele witryn z dużymi sieciami i wysokimi kosztami 

przepustowości kupuje lub wdraża narzędzia do analizy ruchu, ale często bardziej z myślą o 



ograniczeniu kosztów i rozliczeniach, a nie o bezpieczeństwie. Kiedy pojawia się atak, czasami pojawia 

się wyraźny problem braku widoczności poniżej poziomu ogólnego wykorzystania przepustowości i 

statystyki dostępności routera / przełącznika. Mogą nie istnieć narzędzia do monitorowania przepływu 

lub pakietów lub zdolność do zachowania tych danych w momencie ataku, aby ułatwić dochodzenie 

lub ściganie. Analiza ruchu sieciowego jest kluczowym elementem odpowiedzi. Mówi się, że atak DoS 

jednej osoby jest zestawem danych eksperymentalnych innej osoby. 

Może również brakować narzędzi, takich jak zaczepy sieciowe, systemy zdolne do rejestrowania 

pakietów na granicach sieci bez upuszczania wysokiego odsetka pakietów lub programy do analizy 

ruchu. Narzędzia te i umiejętności skutecznego ich używania są niezbędne do wykopania się do 

poziomu pakietu, zidentyfikowania cech ataku i zaangażowanych hostów itp. Do wielu głośnych 

ataków zgłaszanych przez prasę towarzyszyły sprzeczne raporty Zaangażowane narzędzie DDoS, rodzaj 

ataku, a nawet to, czy był to pojedynczy atak, czy wiele jednoczesnych ataków. W niektórych 

przypadkach strony uważały, że napotykają ataki „Smurf” (powódź ICMP Echo Odpowiedź), ponieważ 

zauważyły skok w pakietach ICMP. W rzeczywistości, niektóre hosty w ich sieci brały udział w ataku z 

wychodzącą powodzią SYN lub UDP, która mieściła się w granicach normalnego wykorzystania 

przepustowości witryny, i otrzymywały odpowiedzi ICMP z zamkniętego portu celu. W innych 

przypadkach „ataki” okazały się źle skonfigurowanymi serwerami internetowymi, uszkodzonymi 

routerami, a nawet błędną aplikacją WWW po stronie klienta, która zalała własne serwery! 

Inwestowanie w serwery kopii zapasowych i usługi równoważenia obciążenia może zapewnić zasoby, 

które można włączyć w razie zagrożenia. Serwery zapasowe mogą zmniejszyć obciążenie bieżącej puli 

serwerów lub uzupełnić hosty, które ulegają awarii. Oczywiście posiadanie zapasowego sprzętu jest 

kosztowne, a atak może się skończyć, zanim ktoś będzie w stanie zmienić konfigurację serwerowni i 

dodać zapasowy sprzęt. Jeśli zapewniasz usługi statyczne, takie jak hosting stron internetowych lub 

bazy danych tylko do odczytu, może być możliwe replikowanie usług na żądanie, a tym samym 

rozłożenie obciążenia. Replikacja usług może nawet pomóc, jeśli dostarczasz dynamiczną zawartość. 

Zawarcie umowy z usługą, która powiela zawartość w wielu lokalizacjach sieciowych i transparentnie 

kieruje użytkowników do najbliższej repliki, zapewnia wysoką odporność w przypadku ataku DDoS. 

Ponieważ usługi te są bardzo dobrze zabezpieczone i rozproszone, nawet jeśli zostaną skutecznie 

zaatakowane w jednym miejscu, inne repliki nadal będą oferować usługi niektórym klientom. Wadą 

tak dobrze wyposażonych i rozproszonych usług jest równie wysoki koszt. Ta opcja może być opłacalna 

finansowo tylko dla bardzo dużych witryn. Niezbędna jest bardzo staranna analiza ryzyka i obliczanie 

kosztów / korzyści, a także badanie alternatyw dla zakłócenia działalności biznesowej, takich jak 

ochrona ubezpieczeniowa. [5] Inną kwestią jest to, że chociaż usługi replikacji są wysoce 

zabezpieczone, same mogą zostać usunięte przez wystarczająco duży atak, więc takie podejście nie jest 

panaceum. 

Inną alternatywą jest rozważne złagodzenie usług, aby uniknąć całkowitego odrzucenia. Na przykład 

po wykryciu dużego obciążenia ruchem serwer może przejść do specjalnego trybu selektywnego 

przetwarzania przychodzących żądań. W ten sposób niektórzy klienci nadal będą mogli otrzymywać 

usługi. 

Jeśli atak DDoS będzie dotyczył przepustowości sieci, żadna obrona sieci brzegowej nie poprawi 

sytuacji. Niezależnie od wyrafinowanych rozwiązań, które możesz zainstalować, legalne pakiety 

użytkowników zostaną utracone, ponieważ twoje łącze sieciowe upstream jest nasycone, a pakiety są 

odrzucane, zanim dotrą do twojego systemu obrony. W tej sytuacji potrzebujesz całej pomocy, jaką 

możesz uzyskać od swojego dostawcy usług internetowych, a być może również ich partnerów, aby 

poradzić sobie z tym problemem. 



 

Pielęgnowanie dobrych relacji z usługodawcą internetowym z wyprzedzeniem oraz lokalizowanie 

numerów telefonów i nazwisk osób, z którymi należy się skontaktować w przypadku ataku DDoS, 

przyspieszy reakcję, gdy jej potrzebujesz. Wielu dostawców usług internetowych chętnie zastosuje 

określone filtry w ruchu przychodzącym lub zastosuje ograniczenie prędkości. Pamiętaj o informacjach, 

które musisz podać, aby uzyskać maksymalne korzyści z filtrowania. Czasami może być konieczne 

prześledzenie ruchu ataków i umieszczenie filtrów powyżej, aby zmaksymalizować ilość 

otrzymywanego zgodnego z prawem ruchu. [6] Zwykle wymaga to skontaktowania się z innymi 

dostawcami usług internetowych, którzy zazwyczaj nie będą chcieli ci pomóc, biorąc pod uwagę, że nie 

jesteś ich klientem. Jeśli masz dobre relacje z usługodawcą internetowym, będą one w znacznie lepszej 

sytuacji, aby negocjować śledzenie ze swoimi odpowiednikami. Określenie obowiązków i usług, które 

Twój dostawca usług internetowych jest skłonny zaoferować w przypadku ataku DDoS, w umowie 

serwisowej uprości również rzeczy po wystąpieniu ataku. 

 



6.4 Obsługa trwającego ataku DDoS jako celu 

Obsługa trwającego ataku DDoS w sieci wymaga wykrycia go, scharakteryzowania strumieni ataku i 

zastosowania technik ograniczania ryzyka. Wykrywanie ataku zwykle odbywa się automatycznie za 

pomocą standardowego oprogramowania do monitorowania sieci lub komercyjnego systemu ochrony 

przed atakami DDoS. Chociaż atak zostanie bez wątpienia wykryty, gdy usługi zostaną sparaliżowane, 

wczesne wykrycie zapewni więcej czasu na reakcję, a nawet sprawi, że wystąpienie ataku będzie 

przejrzyste dla klientów. Wybór zestawu parametrów do monitorowania anomalii wpływa 

bezpośrednio na dokładność wykrywania. Możesz wybrać monitorowanie poziomów przychodzącego 

ruchu sieciowego, liczby klientów zewnętrznych z aktywnymi żądaniami (w celu wykrycia fałszowania 

adresów IP), zachowania klienta, obciążenia serwera, zasobów serwera itp. Odpowiednio dobrany 

zestaw parametrów nie wygeneruje zbyt wiele fałszywych trafień, przy jednoczesnym wczesnym 

wykrywaniu większości ataków. 

Po wykryciu atak należy scharakteryzować tak wąsko, jak to możliwe. Obejmuje to: identyfikację 

protokołów sieciowych, aplikacji i hostów, których atak jest celem; identyfikacja adresów źródłowych 

używanych w pakietach ataków, długości pakietów, zawartości itp .; określenie szczegółowych cech 

ataku ułatwia ustawienie precyzyjnych reguł filtrowania i ograniczania prędkości. W tym miejscu 

narzędzia i umiejętności monitorowania sieci na granicy, o których mowa w poprzednim rozdziale, 

naprawdę się opłacają. 

Techniki ograniczania ryzyka obejmują skontaktowanie się z usługodawcą internetowym i zapewnienie 

charakterystyki ataku oraz wdrożenie filtrowania i ograniczania prędkości na routerach granicznych, 

routerze DMZ lub zaporze (jeśli cel znajduje się w granicach ochrony obwodowej). Wcześniejsze 

wdrażanie modułów równoważenia obciążenia i posiadanie dostępnego sprzętu w celu zwiększenia 

wydajności serwera może być również przydatne, ale jest kosztowne i może zająć godziny lub dni (w 

zależności od lokalizacji sprzętu i personelu w związku z atakowaną siecią) . Przekierowywanie ruchu 

przez konfiguracje routingu może ułatwić takie zmiany topologii lub alokacji zasobów. Jeśli kupiłeś 

komercyjny system obrony przed DDoS, wiele z nich automatycznie opracuje odpowiednie reguły 

filtrowania, które może następnie wdrożyć personel operacji sieciowych. Niektóre systemy można 

nawet poinstruować, aby reagowały autonomicznie, bez nadzoru ze strony człowieka. Wdroży filtry i 

powiadomi o tym administratora systemu. Jeśli korzystasz z jednego z tych systemów, rozsądnie 

byłoby, aby administratorzy uważnie obserwowali wszelkie filtry, które są wdrażane, zarówno by mieć 

świadomość faktycznych ataków, jak i upewnić się, że system nie filtruje błędnie prawidłowego ruchu, 

zgodnie z opisem wcześniej. Istnieje wyraźna możliwość, że odmowa służby z własnej winy może być 

wynikiem umiejętnego ataku. 

Przyjrzenie się pakietom ataku może ujawnić słabe punkty ataku, które można wykorzystać do 

skutecznej reakcji. Na przykład, czy wszystkie pakiety ataku atakują ten sam serwer? Jeśli tak, może 

być możliwa zmiana adresu IP serwera. Wiele narzędzi do atakowania DDoS jest źle zaprojektowanych 

i może pomijać wyszukiwanie DNS i kodować adres IP twojego serwera w skrypcie ataku. Prosta zmiana 

adresu IP spowoduje, że wszystkie pakiety ataku zostaną odrzucone przy ostatnim przeskoku. 

Następnie, pozyskując pomoc od dostawcy usług internetowych, prosta reguła filtrowania wdrożona 

powyżej powinna całkowicie odciążyć sieć przed powodzią. Dostawcy usług internetowych mogą dalej 

próbować prześledzić powódź i zatrzymać ją w punkcie wejścia do swojej sieci. Należy jednak zdawać 

sobie sprawę, że ta technika zmiany mapowania adresów może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, 

jeśli niektórzy klienci buforują mapowanie. Może się tak zdarzyć, jeśli adres IP serwera jest wymieniony 

w publicznych rekordach DNS. Klienci, którzy zbuforowali te rekordy, otrzymają mapowanie na stary 

adres, który jest atakowany, a zatem nadal będą odczuwać efekt DoS. Czasami sama aplikacja może 

obejść problem buforowania DNS (niektóre usługi aplikacji WWW mogą to zrobić). Inżynierowie 



bezpieczeństwa sieci szkieletowej UUNET twierdzą, że odnieśli duży sukces, wykorzystując opracowaną 

przez nich technikę, zwaną śledzeniem rozproszenia wstecznego, do śledzenia ruchu powodziowego z 

fałszywymi adresami źródłowymi z powrotem do punktów wejścia do chmury sieci UUNET. Technika 

ta wykorzystuje kilka „sztuczek handlu”, które mogą zostać przyjęte przez innych dostawców usług 

sieciowych w celu wdrożenia podobnej zdolności. (W bardzo abstrakcyjny i zwięzły sposób technika 

działa poprzez wstrzyknięcie usterki do sieci i obserwowanie wpływu na najmniejszy zestaw ruchu gdy 

odbija się ona od sztucznej usterki.) Należy pamiętać, że przykłady podane przez UUNET zakładają 

funkcjonalność zapewniana przez routery Cisco. 

Pierwszym krokiem jest utrzymanie trasy czarnej dziury („route to Null0”) zainstalowanej na każdym z 

routerów dostawcy sieci, aby można ją było w razie potrzeby szybko wywołać. Na przykład do tego 

celu można użyć jednego adresu IP z przedrostka specjalnego zastosowania IANA TEST-NET, 

powiedzmy 192.0.2.1, ponieważ nigdy nie pojawi się jako prawidłowy adres w Internecie. Trasa 

statyczna jest ustalana na każdym routerze, który wysyła cały ruch przeznaczony dla 192.0.2.1 do 

interfejsu Null0, skutecznie odrzucając ruch. Zwykle żaden ruch nie podąża tą trasą. 

Następnym krokiem jest skonfigurowanie routera mówiącego BGP, aby można go było używać do 

szybkiego rozpowszechniania aktualizacji trasy na wszystkich routerach, ilekroć pojawi się potrzeba 

czarnej dziury w prawdziwej sieci, czy to pojedynczego adresu, czy większego bloku adresu sieciowego. 

Mapa tras służy do ustawienia następnego przeskoku pasujących oznakowanych tras do adresu z 

routingiem zerowym 192.0.2.1. 

Gdy adres wymaga umieszczenia w czarnej ramce, statyczna trasa dla adresu docelowego jest 

instalowana na powyższym routerze ze znacznikiem, który powoduje, że jest on przetwarzany przez 

mapę trasy. Ta statyczna trasa zostanie propagowana za pośrednictwem protokołu routingu BGP do 

pozostałych routerów usługodawcy, którzy będą mieli Null0 jako następny przeskok dla adresu 

docelowego. Tak więc, wszystkie routery dostawcy usług zostaną poinstruowane, aby zrzucić cały ruch 

na adres docelowy we wszystkich punktach wejściowych, skutecznie dziurawić adres na brzegu sieci. 

Operacyjnie, główną cechą tego wszystkiego jest umożliwienie zdalnego uruchamiania trasy czarnej 

dziury na wszystkich routerach brzegowych z jednego punktu kontrolnego za pośrednictwem BGP. 

Kolejnym niezbędnym krokiem jest ustanowienie sieci dołków (tj. Router zaprojektowany do 

wytrzymania dużego ruchu powodziowego, do którego można skierować ruch atakowy w celu 

zbadania). Do tego routera powinna być dołączona stacja robocza (np. Czujnik na rysunku 6.2) o 

wystarczającej pojemności do przechwytywania i analizy przekierowanego ruchu atakowego. 

Jak wspomniano powyżej, router BGP typu sinkhole reklamuje TEST-NET jako następny przeskok 

adresu docelowego, powodując przekierowanie całego ruchu przychodzącego przeznaczonego dla celu 

do interfejsu Null0. 

Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie routera typu sinkhole do reklamowania się jako następny 

przeskok dla bloku nieprzydzielonej przestrzeni adresów IP. (UUNET zaleca użycie 96.0.0.0/3, ponieważ 

jest to największy nieprzydzielony blok adresów na naszej planecie). Zakłada się tutaj, że sfałszowane 

adresy źródłowe ruchu powodziowego czasami mieszczą się w tym nieprzydzielonym zakresie, jak to 

często bywa, gdy narzędzie powodziowe generuje pakiety z losowo wybranymi źródłowymi adresami 

IP. Ta trasa jest reklamowana we wszystkich innych routerach usługodawcy, ograniczona przez 

filtrowanie wyjścia BGP, aby zagwarantować, że trasa nie wycieknie poza sferę usługodawcy. Powoduje 

to, że wszystkie routery usługodawcy odzwierciedlają wszelki ruch wychodzący przeznaczony dla 

nieprzydzielonego zakresu z powrotem do sieci. Teraz szczegółowo opisujemy rozproszenie wsteczne 

za pomocą rysunku poniżej Po zauważeniu ruchu związanego z atakiem dostawca usług wykonuje 

następujące kroki 



 

1. Router typu sinkhole jest skonfigurowany do anonsowania nowej trasy dla maszyny docelowej z 

następnym skokiem adresu hosta TEST-NET. Trasa rozprzestrzenia się za pośrednictwem protokołu 

BGP na wszystkie inne routery, powodując (tymczasowo) cały przychodzący ruch atakowy na czarno 

na krawędzi sieci. To powoduje, że cel jest całkowicie nieosiągalny przez czas trwania tej analizy. W 

praktyce UUNET odkrył, że przekierowanie ruchu celu przez 45 sekund zwykle wystarcza, aby uchwycić 

wystarczające dowody dla prawidłowego śledzenia. 

2. Kolejna trasa statyczna jest dodawana do routera sinkhole w celu przekierowania ruchu 96.0.0.0/3 

do sieci sinkhole. Ta trasa jest również propagowana do wszystkich innych routerów. 

3. Gdy pakiety kierowane do celu, w tym zarówno prawidłowe, jak i sfałszowane pakiety ataku, są 

upuszczane przez krawędź usługodawcy, nieosiągalne komunikaty ICMP są generowane przez routery 

brzegowe i wysyłane na adresy źródłowe. Jest to określane jako rozproszenie wsteczne. 

4. Każdy ruch atakujący wchodzący do sieci usługodawcy z podrobionym adresem źródłowym z bloku 

96.0.0.0/3 spowoduje, że routery brzegowe wygenerują komunikaty ICMP nieosiągalne przeznaczone 

dla fałszywych adresów źródłowych w 96.0.0.0/3. 

5. Nieosiągalne wiadomości ICMP przeznaczone dla wersji 96.0.0.0/3 zostaną przekierowane do sieci 

typu sinkhole. Router sieci sinkhole jest skonfigurowany do rejestrowania przychodzących wiadomości 

ICMP nieosiągalnych. 

6. Te komunikaty dziennika zawierają adres źródłowy routera brzegowego, który wygenerował 

komunikat ICMP nieosiągalny (tj. Punkt wejścia ruchu powodziowego). Śledzenie punktów wejścia 

usługodawcy zostało zakończone. Rysunek powyższy pokazuje trzy takie punkty wejścia. Rysunek 

poniżej pokazuje dalszą analizę ruchu za pomocą czujnika 



 

Dostawca usług internetowych wie teraz dokładnie, który z jego routerów musi zainstalować środki 

ochrony (takie jak filtrowanie lub ograniczanie szybkości), aby kontrolować długoterminowy atak 

DDoS, minimalizując jednocześnie szkody dla ofiary i innych węzłów. 

Należy zauważyć, że technika ta opiera się w dużej mierze na założeniu, że rozkład sfałszowanych 

adresów źródłowych ruchu ataków jest losowo rozłożony na całą przestrzeń IP. Technika zostanie 

udaremniona przez spreparowany ruch ataków, aby uniknąć użycia nieprzydzielonej przestrzeni 

monitorowanej przez sieć zapadliska. W niektórych przypadkach usługodawca może ograniczyć to 

unikanie, analizując ruch atakujący pod kątem innych wzorców w dystrybucji adresów źródłowych i 

odpowiednio przekierowując inny nieprzydzielony zakres adresów. Jednak sprytny atakujący, który 

wybiera sfałszowane adresy IP tylko z przydzielonego zakresu adresów IP, będzie w stanie całkowicie 

uniknąć tej formy śledzenia (przegląd klas ruchu - patrz rysunek poniżej). Technika ta jest zatem 

niedoskonała, chociaż w praktyce może z powodzeniem działać w większości przypadków 



 



6.5 Obsługa trwającego ataku DDoS jako źródła 

Ponieważ ataki DDoS występują regularnie, oznacza to, że witryny hostujące agentów nie dbają 

wystarczająco o to, aby ich maszyny uczestniczyły w atakach, aby zawracać im głowę, lub 

przepustowość dostępna dla tych witryn może być tak duża, że nawet nie zauważą powodzi. Witryny 

powinny jednak dbać. Bycie dobrym obywatelem sieci sprawi, że wszyscy będą lepiej korzystać z 

Internetu i tylko wtedy, gdy większość uczestników online zachowa się odpowiedzialnie, Internet nadal 

będzie przydatny. Jeśli to uzasadnienie Cię nie kojarzy, weź pod uwagę, że hosting agenta jest pewnym 

znakiem, że twoja sieć została naruszona. Oprócz udziału w ataku na innych, twoja sieć i zasoby są 

zagrożone, a roztropność nakazuje zbadanie i usunięcie tego problemu. Wreszcie, rośnie liczba dyskusji 

na temat kwestii związanych z odpowiedzialnością związanych z należytą starannością tych, których 

strony są wykorzystywane do ataku. Jeśli ofiara poniesie wystarczającą szkodę finansową i jeśli ofiara 

może prześledzić ataki z powrotem na jedną lub więcej witryn, które są przede wszystkim 

odpowiedzialne, strony te mogą zostać pozwane. Zakres odpowiedzialności waha się od 

niezabezpieczenia komputera przed włamaniem do niezatrzymania trwającego ataku. Witryny mogą 

zostać uznane za zaniedbywalne z powodu nie zatrzymania ataku, niezależnie od tego, czy atak wpływa 

na dostępność własnej sieci. Mogą być również oskarżeni o utrudnianie wymiaru sprawiedliwości 

poprzez niszczenie dowodów, jeśli zostali poinformowani o ataku i potencjalnych działaniach 

prawnych, a mimo to wyczyścili dyski zainfekowanych hostów i ponownie zainstalowali system 

operacyjny. Pierwszym krokiem w obsłudze ataku DDoS jako źródła jest wykrycie, że ma on miejsce. 

Zasadniczo można to zrobić, uruchamiając alarm za każdym razem, gdy zauważysz wysokie natężenie 

ruchu wychodzącego kierowane do jednego miejsca docelowego lub niewielkiego zestawu maszyn. 

Podczas gdy atakujący może w zasadzie instalować wiele maszyn agentów, instruując każdy z nich, aby 

wygenerował tylko kilka pakietów, typowi agenci DDoS zalewają całą swoją moc i powodują duże 

obciążenie ruchem. W związku z tym monitorowanie natężenia ruchu wychodzącego dla każdej 

maszyny powinno przechwycić większość ataków. Wykrywanie próby wykorzystania fałszowania 

adresów IP w ruchu wychodzącym jest również prawdopodobnym znakiem, że twoja sieć jest 

wykorzystywana do złośliwych celów i wymaga natychmiastowego zbadania. Nawet jeśli 

skonfigurowano filtrowanie wejścia / wyjścia na granicy, aby zapobiec opuszczaniu sieci przez 

sfałszowane pakiety, wewnętrzne monitorowanie pod kątem sfałszowanych pakietów za pomocą IDS, 

zapory ogniowej lub list ACL routera, które zliczają pakiety, może zapewnić wczesne ostrzeżenie o 

problemach. Następnym krokiem powinno być określenie, w jaki sposób możesz filtrować ruch 

wychodzący do celu (ów) i rozpocząć filtrowanie. Robiąc to, spróbuj również podjąć kroki w celu 

identyfikacji komputerów agentów, zwykle poprzez monitorowanie różnych łączy wewnętrznych. 

(Pamiętaj, że po umieszczeniu filtrów na routerach możesz nie być w stanie używać zaczepów 

sieciowych do zbierania ruchu lub skanowania w poszukiwaniu programów obsługi / agentów.) Nawet 

krótka próbka całego ruchu sieciowego do / z podejrzanych hostów, lub przepływy, które zostały 

zidentyfikowane przez narzędzia do monitorowania sieci jako związane z DDoS, wykonane przed 

zastosowaniem filtrów, są pomocne. Nikt nie może analizować ruchu, którego już nie widzisz, ani 

hostów, do których nie można już dotrzeć przez sieć. Oczywiście należy to zrównoważyć z ryzykiem 

ciągłego uszkodzenia, ale jeśli będzie ono częścią normalnych procedur operacyjnych odpowiadających 

na atak DDoS, nie spowoduje to znacznych opóźnień. Na początku DDoS dostępnych było kilka narzędzi 

do skanowania agentów DDoS opartych na hoście lub sieci, aby ułatwić identyfikację maszyn agentów. 

W rzeczywistości początkowe analizy DDoS wykonane przez Davida Dittricha, Svena Dietricha, Neila 

Longa i innych w kolejnych analizach w kolejnych latach obejmowały skrypty oparte na Perlu lub inne 

mechanizmy, które ujawniłyby i / lub kontrolowały agentów DDoS. Wspomniane powyżej skanery 

narzędzi DDoS mają swoje ograniczenia, z których najważniejsze jest to, że narzędzia, które skanują, są 

przestarzałe lub w użyciu, ale ze zmodyfikowanym kodem źródłowym, który nie zostanie wykryty przez 



skanery na poziomie systemu plików lub nie zareagują na skanery poziomu sieciowego. W przypadku 

narzędzi DDoS opartych na systemie Windows, takich jak Knight / Kaiten skompilowanych z Cygwin, 

oprogramowanie antywirusowe może być bardziej pomocne. Zaawansowane narzędzia, takie jak 

Agobot / Phatbot, wykorzystują polimorfizm kodu i inne techniki, aby (a) uniknąć wykrycia przez 

oprogramowanie antywirusowe, (b) wykryć, kiedy są uruchamiane w jednoetapowych debuggerach 

lub w środowisku maszyny wirtualnej oraz (c) wyłączyć oprogramowanie antywirusowe jako jeden z 

pierwszych kroków po zainfekowaniu hosta. Nie należy w pełni ufać programom uruchomionym w 

systemie, który został przejęty na poziomie administracyjnym. 

Po znalezieniu maszyn agentów należy je usunąć z sieci, zobrazować ich dyski (a obrazy zachować jako 

dowód), sprawdzić kod ataku i ostatecznie wyczyścić. Niestety wiele zestawów narzędzi do ataków 

DDoS zmienia katalogi systemowe i dane, aby ukryć obecność kodu i ponownie uruchamiać kod przy 

każdym ponownym uruchomieniu komputera. Lokalizacja kodu ataku może być długim i bolesnym 

procesem. Kroki w celu pełnego wyczyszczenia takich maszyn zwykle obejmują ponowną instalację 

systemu operacyjnego i są na ogół podobne do procedur czyszczenia każdej zainfekowanej maszyny. 

Najważniejsze jest to, że narzędzia te będą wymagały dokładnej analizy zainfekowanego hosta przez 

kompetentnego administratora systemu lub osobę reagującą na incydenty, która zna się na analizie 

sądowej, a także na technikach zapobiegających kryminalistyce. 

Jedynym krokiem na liście działań, którą właśnie podano, najczęściej nie wykonywaną, jest 

obrazowanie napędów dyskowych atakujących systemów. Jeśli wykonałeś wystarczającą analizę ruchu 

związanego z atakiem, zgodnie z zaleceniami tutaj, będziesz wiedział, kim jest ofiara lub ofiary i 

będziesz miał pojęcie, czy może dojść do podjęcia kroków prawnych. Jeśli ofiarą ataku jest, powiedzmy, 

sprzedawca internetowy, sklep z mediami lub agencja rządowa (zwłaszcza wojsko, wywiad, agencja 

kosmiczna lub kontrahent którejkolwiek z tych agencji), wysoce zalecane jest zachowanie dowodów 

przed czyszczeniem jakichkolwiek atakujący gospodarze. Przypadki te wymagają również 

powiadomienia doradcy prawnego Twojej organizacji, federalnych organów ścigania i krajowych 

centrów koordynujących incydenty. Uszkodzenie terminowej komunikacji o ataku, który może mieć 

zasięg krajowy, skomplikuje i spowolni reakcję na poziomie krajowym. Jeśli jest to skoordynowany atak 

organizacji terrorystycznej lub państwa narodowego, niepowodzenie może mieć wpływ na 

bezpieczeństwo narodowe. Bez względu na związany z tym ból, powinieneś wyczyścić wszystkie 

maszyny agentów w swojej sieci. Oprócz pomagania innym, czyszczenie tych maszyn zwiększa twoje 

bezpieczeństwo. Osoba atakująca, która zmieniła komputer w agenta, najpierw włamała się na tę 

maszynę. Może również ukraść, zmienić lub zniszczyć Twoje krytyczne informacje; używać swojego 

urządzenia do świadczenia nielegalnych usług na rzecz innych; lub zakłócać działanie. Dopóki ona 

kontroluje twoje komputery, tak naprawdę jesteś na jej łasce. 



6.6 Umowy / porozumienia z Twoim dostawcą usług internetowych 

Niedawnym wydarzeniem w kilku rządach metropolitalnych jest umożliwienie użytkownikom 

negocjowania nowego rodzaju umowy ze swoimi dostawcami sieci, którzy świadczą określone usługi 

oraz określają obowiązki i ramy czasowe działania w przypadku ataku. Na przykład możesz 

wynegocjować niektóre z następujących usług, które dostawca może zagwarantować w przypadku 

ataku. 

* Zwinność adresu sieciowego. Czy dostawca może odczytać fragmenty sieci, aby przeciwdziałać 

atakowi? Nie zatrzyma to całkowicie ataku DDoS, ale może być pomocne w przypadkach, gdy osoba 

atakująca używa DDoS jako działania maskującego, aby pokryć istniejącą penetrację sieci. Zakłada się, 

że osoba atakująca przeprowadzała skanowanie rozpoznawcze twojej sieci w przeszłości, a poprzez 

ponowne adresowanie odbierasz jej wiedzę o swojej sieci i zmuszasz ją do ponownego skanowania 

sieci (i łatwiej jest ją złapać). 

* Zmiany topologiczne. Czy dostawca może ułatwić podział Twojej sieci na części, aby utrzymać 

funkcjonowanie Twojej firmy, nawet w obliczu ataku DDoS? 

* Przechwytywanie / analiza ruchu. Czy twój dostawca może zebrać dla nich próbki ruchu sieciowego 

powyżej twojego interfejsu? Powinny to być przechwyty pełnego pakietu, a nie tylko nagłówki lub dane 

wyjściowe programu tcpdump ze standardowym wyjściem przechwyconym do pliku. Przechwytywanie 

pełnego pakietu może być wymagane do zachowania dowodów w przypadku działań prawnych lub 

może poprawić zrozumienie samego ataku. Oczywiście powinieneś również mieć sposób na 

przechwytywanie własnego ruchu we własnej sieci. Jeśli jednak twój dostawca korzysta z jakiegoś 

mechanizmu obrony przed atakami DDoS, nie będziesz w stanie zebrać ruchu po drugiej stronie 

systemu obronnego swojego dostawcy i dlatego będą oni jedynymi, którzy mogą przechwytywać i 

badać pakiety ataków. Oprócz ataków DDoS może być konieczne ustalenie, czy Twoja własna 

infrastruktura routingu, zapory ogniowe lub hosty wewnętrzne / DMZ zostały naruszone. 

* Rejestrowanie przepływu. Podobnie jak w przypadku przechwytywania ruchu, rejestrowanie 

przepływu jest kolejną rzeczą, którą należy wykonać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci, aby 

zapewnić niefiltrowane informacje i do porównania. Zwłaszcza jeśli masz narzędzia ograniczające 

DDoS, będziesz chciał regularnie porównywać wzorce ruchu wewnętrznego z tymi zewnętrznymi w 

stosunku do obwodu obrony DDoS, aby mieć pewność, że twoja obrona działa zgodnie z 

oczekiwaniami. Jeśli Twoi pracownicy lub usługodawcy sieciowego są w stanie zidentyfikować 

nieudany ruch DoS lub nowe ataki DDoS, fakty te należy zgłosić zarówno dostawcy usług obrony DDoS, 

jak i organizacjom, takim jak Centrum Koordynacji CERT. Centrum koordynacyjne CERT ma rejestrator 

przepływu typu open source o nazwie SiLK [CER04]. Narzędzia sieci przepływu SiLK [GCD + 04] 

zawierają zarówno system gromadzenia danych, jak i system analizy. Zostały opracowane w celu 

zapewnienia narzędzi analizy dla bardzo dużych instalacji, takich jak duże korporacje, organizacje 

rządowe i dostawcy usług sieci szkieletowej. Na przykład zestaw narzędzi SiLK jest zaprojektowany do 

przetwarzania około 80 milionów rekordów w mniej niż dwie minuty na Sun Microsystems 4800. Jedna 

z jego aplikacji jest opisana w rozdziale 7.13, a narzędzia są dostępne na stronie 

http://silktools.sourceforge.net /. 

* Blokowanie ruchu / routing zerowy. W czasie ataku infrastruktura sieciowa może być tak 

przytłoczona, że upada na ziemię. Twój dostawca lub inne sieci powyżej nich będą w lepszej pozycji do 

odfiltrowywania ruchu, ponieważ są lepiej do tego przystosowani, a każdy router w ich sieci będzie 

widział mniejszy procent ruchu niż ty w punkcie agregacji wszystkich przepływów DDoS. * Obsługa 

pozapasmowej sieci zarządzania. Gdy interfejsy sieci podstawowej (lub drugorzędnej itp.) Są zalane 

ruchem, możesz utracić wszelką zdolność komunikowania się z urządzeniami sieciowymi z szerszego 



Internetu, co oznacza, że będziesz w stanie kontrolować je tylko poprzez fizyczną obecność w miejscu, 

w którym znajduje się sprzęt sieciowy jest usytuowany. Jeśli Twój dostawca jest w stanie ustanowić 

pozapasmowy mechanizm kontrolny, czy będzie to połączenie sieciowe przez jeden z ich innych 

punktów peeringowych, a nawet linię DSL lub ISDN do serwera terminali w obwodzie sieci, możesz 

odzyskać dostęp zdalny i może być w stanie kierować krytyczny ruch, taki jak e-mail, nawet jeśli 

atakowane są główne ścieżki sieciowe. Ponownie, w przypadkach wykraczających poza ataki DDoS, 

które wymagają przerwania głównego połączenia z Internetem, może to być jedyny sposób na 

zachowanie zdalnego dostępu do sieci. 

* Pomoc w koordynacji z rówieśnikami. Przypadki DDoS, które wiążą się z fałszowaniem adresów 

źródłowych i odbijaniem ruchu od szeroko rozpowszechnionych serwerów (np. Odbijanie DNS, 

odbijanie SYN-ACK od routerów i zapór ogniowych) mogą wymagać ręcznego śledzenia przez wiele 

sieci w celu ustalenia źródła. Atak na Register.com wspomniany w części 3 jest jednym z przykładów, 

w którym atak odbicia trwał ponad tydzień i pochodził z niewielkiej liczby hostów. Nawiązanie 

współpracy z równorzędnymi dostawcami usług może być bardzo trudne, a zaangażowanie dostawcy 

usług wyższego szczebla w współpracę z tobą, nawet jeśli problem jest trudny, jest pierwszym krokiem. 

Nie jest jasne, jak szybko takie umowy uzyskają akceptację, a powyższe punkty z pewnością będą 

punktami negocjacyjnymi, które mogą nie znaleźć się w ostatecznych umowach. Oczywiste jest jednak 

to, że jak dotąd tego rodzaju warunki nie były zawarte w umowach z kilku powodów: (1) Podanie 

zobowiązań przez dostawcę usług internetowych stwarza obowiązek wykonania; (2) gwarancje 

poziomów usług wiążą się z kosztami, które trudno jest z góry obliczyć (ale mogą złagodzić straty w 

przypadku wystąpienia kryzysu); oraz (3) wielu dostawców sieci i wiele ofiar DDoS z tego powodu było 

w stanie zignorować problemy związane z atakami DDoS, ponieważ w przeszłości nie doświadczyły 

masowych ataków i nie musiały przechodzić przez kroki reakcji na incydent opisane w ten rozdział (ale 

ostatecznie zostanie zmuszony do tego w czasach kryzysu). Ponieważ problem DDoS staje się coraz 

bardziej kosztowny i szkodliwy, co jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę obserwowane dotychczas 

trendy, tego rodzaju umowy stają się coraz bardziej standardowe. 

 



6.7 Analiza narzędzi DDoS 

W tej sekcji omówiono analizę hostów podejrzanych o udział w ataku DDoS, w tym identyfikację i 

analizę artefaktów złośliwego oprogramowania związanych z tymi atakami DDoS. Zaczniemy od 

przeanalizowania niektórych wcześniejszych analiz narzędzi DDoS, które zostały upublicznione, a 

następnie przejdziemy do wskazówek kogoś w przeprowadzeniu podobnej analizy na własną rękę. 

Ogólnie rzecz biorąc, należy podążać za tym samym rodzajem, kto, gdzie, co, kiedy, dlaczego i jak 

zrobiłby to reporter. Niektóre cele mają na celu wyjaśnienie, wystarczająco szczegółowo, aby ktoś 

działał na podstawie tych informacji, jak wygląda i zachowuje się sieć DDoS, jak została 

skonfigurowana, w jaki sposób atakujący ją wykorzystuje oraz jak wykryć jej części składowe i zniszczyć 

ją . Artefakty złośliwego oprogramowania związane z siecią ataku DDoS znajdują się między innymi w 

miejscach A, B, C i D. 

Podczas ataku witryna ofiary może wykryć jedynie ogromny zalew ruchu lub zakłócenia w działaniu 

serwerów. Strona ofiary może przechwytywać i analizować ruch atakowy, ale nie ma dostępu do ruchu 

kontrolnego wymienianego przez członków sieci DDoS. Co więcej, ruch atakowy nie może być w pełni 

przechwycony (dyski twarde systemu monitorowania wypełniłyby minuty, jeśli nie sekundy, z 

prędkością większą niż gigabit na sekundę), ale należy je dokładnie próbkować w krótkich odstępach 

czasu. Istotnym powodem przechwytywania ruchu związanego z atakiem jest zrozumienie i 

scharakteryzowanie ataku oraz opracowanie odpowiednich selektywnych odpowiedzi. Innym 

powodem jest zachowanie niektórych dowodów ataku na ewentualne działania organów ścigania. 

Analiza dzienników ruchu może wykazać wskaźniki zużycia przepustowości, zidentyfikować niektórych 

agentów atakujących w celu wykonania śledzenia wstecznego i pomóc zweryfikować, czy narzędzia 

ataku, które FBI może znaleźć w systemie podejrzanego, rzeczywiście odpowiadają ruchowi, który był 

widziany w witrynie ofiary. Pomoże także własnym inżynierom sieci i zespołowi reagowania na 

incydenty lub zewnętrznym konsultantom w zrozumieniu, co się dzieje, i umożliwi szybkie 

przywrócenie online za rozsądną cenę. Nie ma nic gorszego niż płacenie konsultantowi setek dolarów 

za godzinę, aby zgadnąć, co działo się w sieci podczas ataku, który zatrzymał się dwie godziny przed 

przybyciem na twoją stronę, szczególnie jeśli atak rozpocznie się ponownie dwie godziny, dwie dni lub 

dwa tygodnie po jego odejściu. 

Sieci hostujące agentów DDoS lub programy obsługi są w znacznie lepszej pozycji do gromadzenia 

dowodów i identyfikowania ścieżki prowadzącej do atakującego, ponieważ mogą przechwytywać ruch 

kontrolny i artefakty złośliwego oprogramowania. 

6.7.1. Historyczne analizy DDoS 

Pierwsze publiczne analizy narzędzi DDoS zostały wykonane przez Davida Dittricha w 1999 r. I na 

początku 2000 r. Później Dittrich współpracował z innymi, w tym ze Svenem Dietrichem i Neilem Longa. 

Chociaż są one bardzo techniczne, analizy te zawierają przykłady wszystkich pojęć, które zostaną 

omówione poniżej, wraz z odniesieniami do użytych narzędzi i innych powiązanych informacji. Każdy, 

kto chce przygotować się do reagowania na korzystanie z narzędzi do ataków DDoS, czy to na stronie 

ofiary, czy na stronie obsługującej DDoS lub agenta, powinien zapoznać się z dokumentami 

dotyczącymi kryminalistyki, analizy złośliwego oprogramowania, reakcji na incydenty, „Active 

Defense” i cyberwarfare itp. ., znalezione na stronie internetowej Dave'a Dittricha. 

Motywacją do analizy tych narzędzi było (1) dostarczenie szczegółowych informacji dla rówieśników ze 

społeczności reagowania na incydenty, które umożliwiłyby szybsze wykrywanie, identyfikację i 

łagodzenie; (2) ułatwiają egzekwowanie prawa i wysiłki wojskowe w celu zbadania ataków przy użyciu 

tych narzędzi, jeżeli są one skierowane przeciwko hostom lub sieciom infrastruktury krytycznej; oraz 

(3) spróbuj przewidzieć, co będzie dalej, i sformułuj zalecenia, które zapobiegną poważniejszym 



atakom w przyszłości. Chociaż niektóre z tych celów zostały osiągnięte, fakt, że DDoS wciąż stanowi 

rosnący problem pięć lat po jego pojawieniu się na scenie, a wiele ofiar dopiero się o nim dowiedział 

po raz pierwszy, oznacza, że ten sukces nie jest w żadnym wypadku pełny. 

Produktem ubocznym tych analiz było opracowanie sygnatur IDS oraz skanerów zorientowanych na 

host i sieć. Prototypy zawarte w analizach trinoo , TFN , Stacheldraht i Shaft zostały przepisane w C 

przez Dave'a Dittricha, z pomocą Marcusa Ranuma, Davida Brumleya i innych, oraz nowe funkcje, takie 

jak ponieważ dodano skanowanie za pomocą bloku CIDR. Innym skanerem sieciowym był RID Davida 

Brumleya. Te skanery wysyłają pakiety do potencjalnych zdalnych agentów DDoS lub programów 

obsługi i wykorzystują luki w zabezpieczeniach narzędzi DDoS, aby zasygnalizować „Cześć, jestem 

tutaj!”, Identyfikując w ten sposób zainfekowane maszyny. Mark „Simple Nomad” Loveless opracował 

także narzędzie o nazwie Zombie Zapper, które nie tylko umożliwia wykrywanie, ale także wydaje 

polecenia zamykania maszyn agentów. Oczywiście niektóre narzędzia DDoS używały haseł, a wszystkie 

z nich można przeprogramować, aby używały innego portu, co utrudnia ich znalezienie i kontrolowanie. 

Innym sposobem wykrywania narzędzi DDoS jest skanowanie systemu plików z poziomu samych 

hostów. W 2000 r. Miterowi zostało zlecone przez National Infrastructure Protection Center (NIPC) 

napisanie opartego na sygnaturach narzędzia wykrywania do skanowania systemów plików dla kilku 

znanych narzędzi DDoS (których próbki dostarczyli badacze DDoS i zespoły reagowania na incydenty). 

To narzędzie, o nazwie find_ddos , działało bardzo dobrze do identyfikacji kilku programów obsługi i 

agentów DDoS, nawet jeśli oryginalny kod źródłowy został zmodyfikowany przed kompilacją. Musi być 

uruchamiany lokalnie na podejrzanym zainfekowanym hoście za pomocą konta administratora 

systemu i jest podatny na oszukanie przez rootkity na poziomie jądra, które uniemożliwiają mu przede 

wszystkim zobaczenie złośliwego oprogramowania. Może to wymagać, aby ktoś fizycznie odwiedził 

każdego potencjalnie zagrożonego hosta i uruchomił najpierw z zaufanego nośnika, aby uzyskać dobre 

skanowanie. Korzystanie z technik analizy ruchu w sieci zewnętrznej, opisanych w tym rozdziale, 

pomoże z góry potwierdzić, czy host musi zostać przeskanowany, czy nie. Awarie sieci, raporty ofiary 

ataku DDoS, który zidentyfikował hosta itp., Mogą również powodować bardziej intensywne ręczne 

skanowanie wewnętrznego systemu plików 

6.7.2. Pełne ujawnienie a nieujawnienie 

Zanim przejdziemy do szczegółów analizy ataku DDoS, przejrzyjmy krótką dyskusję na temat głównych 

punktów związanych z ujawnieniem i otwartą dyskusją na temat problemów związanych z 

bezpieczeństwem komputera, w tym podatności na zagrożenia, narzędzi i technik ataku. Debata 

obejmuje dwa główne stanowiska dotyczące informacji o bezpieczeństwie komputera: pełne 

ujawnienie (pro) kontra nieujawnienie (con). Bez dokonywania jakichkolwiek osądów, oto niektóre z 

głównych zalet i wad ujawnienia 

Wada: Nie chcesz dawać napiwków atakującym. 

Nie ujawniając niczego publicznie, osoby atakujące korzystające z programu nie mają pojęcia, że 

ktokolwiek wie o swoich narzędziach, miejscu i sposobie korzystania z nich oraz o możliwości wszczęcia 

dochodzenia. Zakłada się, że osoby atakujące monitorują wszystkie kanały, które zgłaszasz, i że mogą 

skorelować informacje, które udostępniasz, z ich własnymi narzędziami i działaniami. Nie jest jasne, 

kiedy to założenie jest ważne lub nieważne. Niezależnie od tego nadal istnieje potrzeba zachowania 

dyskrecji przy publikowaniu, kiedy i gdzie. W niektórych okolicznościach, gdy nowe narzędzie ataku 

jest wykorzystywane w podziemiu i nie ma żadnej znanej obrony, uzasadnione jest powiadomienie 

Centrum Koordynacji CERT, a być może FBI, aby zapewnić czas oczekiwania śledczym i organizacjom 

reagującym na incydenty.  



 

Zaleta: Jak nie chronić się przed działaniem narzędzi DDoS, jak możesz chronić siebie lub swoją sieć? 

Administratorzy systemu muszą wiedzieć, jak działają narzędzia DDoS oraz jak wyglądają i zachowują 

się w swoich sieciach i systemach komputerowych, aby je znaleźć i usunąć. Bez tej wiedzy nie są w 

stanie powstrzymać ataków DDoS ani pomóc organom ścigania. Dostawcy produktów i usług 

związanych z bezpieczeństwem komputerowym często dostarczają wystarczających informacji, aby 

odstraszyć potencjalnych klientów od zakupu ich produktów, ale nie wystarczą, aby ktokolwiek mógł 

podjąć działania samopomocy. Niektóre z najostrzejszych krytyków częściowego ujawnienia pochodzą 

od innych dostawców lub od społeczności Open Source, którzy mogą zostać wykluczeni ze szczegółów, 

które pozwoliłyby im na tworzenie narzędzi reagowania. Kontrola informacji ma przewagę rynkową, a 

przewaga rynkowa może zaciemniać problemy i wywoływać ogromne kontrowersje. Niektóre osoby 

uważają, że problem nie zostanie, a być może nie zostanie rozwiązany przez niewielką grupę 

dostawców (nawet jeśli są oni właścicielami większości rynku bezpieczeństwa komputerowego), 

ponieważ ich produkty nie są wystarczająco wszechobecne, aby zapewnić kompletne rozwiązanie. Ci, 

którzy nie mogą sobie pozwolić na komercyjne produkty lub witryny, które nie mogą z nich korzystać 

(np. Uniwersytety i dostawcy usług internetowych), mogą wiedzieć, że jest problem, ale nie wiedzieć, 

jak na nie zareagować. Strony te uważają, że im szersze są techniki i umiejętności obrony przed DDoS, 

tym szybciej ogólna reakcja będzie w łagodzeniu pojawiających się ataków DDoS. 

Wady: Nie chcesz pomagać atakującym nauczyć się korzystać z narzędzi DDoS ani nauczyć się budować 

lepsze. 

Udostępnianie analiz narzędzi DDoS pozwoliłoby początkującym atakującym dowiedzieć się, gdzie 

znaleźć narzędzia DDoS, zrozumieć, jak z nich korzystać, uczynić je bardziej efektywnymi i mniej 

problematycznymi oraz pomóc im się nie złapać. Ten argument zakłada, że osoby atakujące nie 

udostępniają już informacji o tym, jak działają narzędzia DDoS, i że nie są w stanie samodzielnie znaleźć 

błędów i poprawić ich. Prawdopodobnie prawdą jest, że najlepiej wykwalifikowani napastnicy 

dysponują zarówno umiejętnościami w zakresie wymiany informacji, jak i inżynierii oprogramowania, 

i prawdopodobnie prawdą jest również, że niektórzy niewykwalifikowani atakujący nie byliby w stanie 

nauczyć się korzystać z tych narzędzi, gdyby analizy nie były jawne. Kontrargumentami tego są 

wzmianki o wszystkich tysiącach witryn hakerów i kanałach czatowych, w których informacje są 

udostępniane, a także miejscach, w których handluje się pirackim oprogramowaniem, kartami 

kredytowymi i kontami shellowymi, które pozwalają nawet niewykwalifikowanym atakującym zdobyć 

wystarczającą liczbę systemów do działania Ataki DDoS bez zrozumienia technicznych szczegółów tego, 

co robią. Ci, którzy wysuwają ten argument, próbują zrównoważyć dostępność informacji w 

społeczności atakujących (których i tak nie można łatwo ocenić, ponieważ niektóre z nich naprawdę 

znajdują się w podziemiu) z korzyścią dla obrońców posiadających te same informacje do 

wykorzystania w ochronie swoich sieci. Równowagi tej nie można dokładnie zmierzyć 

Zalety: dostawcy oprogramowania nigdy nie odkryją i nie załatają wrażliwego oprogramowania ani nie 

poprawią umiejętności pisania oprogramowania, jeśli problemy bezpieczeństwa nie zostaną 

zrozumiane. Dostawcy oprogramowania komercyjnego dla komputerów stacjonarnych oraz 

oprogramowania serwerowego do witryn internetowych itp. Nie są doskonali. Tworzą kod zawierający 

błędy. Nie można tego obejść, a każdy program ma błędy (niektóre z nich powodują problemy z 

bezpieczeństwem). O ile dostawcy nie wiedzą, gdzie są te wady bezpieczeństwa i jak można je 

wykorzystać, nie mogą ich naprawić. Jest to kolejne twierdzenie, które jest trudne do oszacowania. 

Prawdą jest, że statystyki pokazują wzrost liczby luk, które są upubliczniane każdego roku, i istnieją 



różne częstotliwości wydawania poprawek i informacji o bezpieczeństwie dla różnych produktów 

oprogramowania i sprzętu 

Wada: użytkownicy nie zwracają uwagi na szczegóły narzędzi atakujących, więc nie podejmują 

odpowiednich działań w celu zabezpieczenia swoich systemów. Bardzo niewielu użytkowników 

programów komputerowych poświęca czas na studiowanie narzędzi hakerów i czytanie witryn sieci 

Web hakerów jako sposobu na podejmowanie decyzji zakupowych lub nauczenie się, jak poprawnie 

skonfigurować komputery. Badacze bezpieczeństwa, którzy opracowują szczegółowe analizy rzeczy 

takich jak narzędzia DDoS, nie pomagają przeciętnemu użytkownikowi w znaczący sposób. 

Sama liczba hostów zagrożonych (do dziś!) Robakami takimi jak Nimda, Code Red, Slammer, W32 / 

Blaster i Nachi; a hosty zainfekowane wirusami, takimi jak W32 / Sobig, MyDoom i inne, które 

wymagają kliknięcia załączników przez użytkownika, pokazują, że istnieje duża i wciąż rosnąca 

populacja użytkowników, którzy nie mają wystarczających umiejętności do ochrony lub czyszczenia 

własnych komputerów. 

Oczywiście szczegółowe analizy techniczne narzędzi DDoS nie pomogą tej grupie odbiorców, a tak 

naprawdę bardzo rzadko jest to grupa docelowa. Celem jest przekazanie informacji technicznych 

pracownikom technicznym, a następnie sprawienie, aby administratorzy organizacji i decydenci 

publiczni zrozumieli zagrożenie i opracowali zasady dotyczące problemów, zanim staną się krytyczne. 

Jest to klasyczny problem w rozpowszechnianiu informacji i zachowaniach organizacyjnych, który 

prawdopodobnie będzie istniał tak długo, jak długo ludzie przeżyją jako gatunek (pod warunkiem, że 

problemy te nie przyspieszają końca same w sobie). Jak dokładnie wiedza o błędach w zakresie 

bezpieczeństwa pochodzi od badaczy, którzy udokumentować luki w zabezpieczeniach dla kadry 

kierowniczej podejmującej decyzje biznesowe dotyczące sposobu wytwarzania produktów, inżynierów 

projektujących te produkty, a wreszcie tych, którzy je kupują i używają? W tym przypadku badacze 

dokumentują luki wykorzystywane przez osoby atakujące (np. Problemy z TCP / IP, które pozwalają na 

odmowę usługi). Konsumenci będą nadal kupować produkty, które mają te luki. Nie wiedzą nic 

lepszego, aby wymagać od producentów wytwarzania produktów, które nie mają tych luk, co oznacza, 

że inżynierowie nie zaprojektują ich inaczej. Ale jednocześnie dyrektorzy generalni nie będą czytać 

analiz opracowanych przez badaczy bezpieczeństwa komputerowego, więc nie będą podejmować 

decyzji o zatrudnieniu, szkoleniu lub alokacji zasobów w kierunku lepszej inżynierii i testów w celu 

zminimalizowania problemów. 

Ale wciąż pozostaje pytanie. Czy omawianie tych kwestii nie zmieni sytuacji szybciej? 

Zaleta : Sprzedawcy i inżynierowie produktów komercyjnych nie mogą projektować bardziej 

niezawodnych produktów, jeśli nie rozumieją trybów awarii.Sami inżynierowie nie mogą projektować 

bezpieczniejszych produktów, jeśli nie rozumieją luk w obecnych produktach. Może to być jedną z 

największych korzyści z udostępniania informacji technicznych o DDoS, zwłaszcza producentom 

routerów, inżynierom sieci, inżynierom oprogramowania, autorom protokołów i projektantom 

aplikacji. Prawdziwym kluczem może być kwestia solidnej inżynierii oprogramowania. Czy konsumenci 

systemów oprogramowania powinni cierpieć przez wystarczająco długi i bolesny czas z powodu 

wirusów, robaków, komputerów, które ulegają awarii lub witryn internetowych, do których nie można 

się dostać, aby zmotywować ich do zmiany własnych zachowań zakupowych? Czy muszą być zmuszeni 

do zmiany sposobu konfigurowania i używania swoich komputerów poprzez odpowiedzialność 

prawną, która może wynikać z tego, co niektórzy twierdzą, że są zaniedbaniami? Czy też miliony 

konsumentów muszą zostać skradzione, a konta bankowe opróżnione, zanim zaczną żądać 

bezpieczniejszych produktów? 



Jak wspomniano powyżej, wiele z tych indywidualnych argumentów za i przeciw jest trudnych do 

pełnej oceny, więc oczywiście dyskusja po obu stronach będzie kontynuowana. 

6.7.3. Jak analizować artefakty złośliwego oprogramowania 

Termin artefakt złośliwego oprogramowania oznacza program lub plik powiązany ze złośliwym 

oprogramowaniem. Obejmuje to skompilowane programy wykonywalne, kod źródłowy, który je 

wytworzył, skrypty, pliki dziennika, biblioteki lub inne pliki związane z włamaniem wykorzystywanym 

przez atakującego. Narzędzia DDoS znalezione na zaatakowanym komputerze są jedną z form 

artefaktów złośliwego oprogramowania, podobnie jak listy programów obsługi / agentów i innych 

plików, na których te narzędzia DDoS działają. Przyjrzymy się teraz zagadnieniom strategicznym i 

taktycznym, które należy wziąć pod uwagę, analizując narzędzia DDoS (lub wszelkie artefakty 

złośliwego oprogramowania, jeśli o to chodzi). Aby postępować zgodnie z tym materiałem lub wykonać 

zalecane kroki analizy, potrzebujesz umiarkowanego doświadczenia w administrowaniu systemem 

Unix i Windows oraz znajomości koncepcji sieci TCP / IP. Ważne jest, aby pamiętać, że narzędzia ataku 

można dostosować tak, aby działały tylko na określonym hoście, używając takich narzędzi jak Burneye 

i Shiva [Meh03]. Zasadniczo narzędzia są quasilicencjonowane na tym konkretnym hoście („odcisk 

palca na hoście”) i nie będą działać na żadnym innym hoście. Ma to pewne konsekwencje dla analizy 

narzędzia DDoS i kryminalistyki, ponieważ spowalnia proces analizy. Pozytywne dla obrońców jest to, 

że narzędzia te nie są szeroko stosowane, częściowo z powodu tych samych problemów, które nękają 

wszystkie zastosowania kryptografii. To nie są trywialne. Szyfrowanie narzędzi do ataku prowadzi do 

typowego problemu z zarządzaniem kluczami: jeśli atakujący użyje tego samego hasła dla wszystkich 

swoich agentów, wówczas kompromis jednego klucza agenta narazi całą sieć, ale jeśli zostaną użyte 

inne hasła, wówczas wiele takich kluczy potrzebuje być zapamiętanym. W chwili pisania tej książki 

publicznie nie było znane żadne duże wdrożenie takich narzędzi do analizy i kryminalistyki. Poniższa 

dyskusja zakłada, że nie jest stosowana żadna technika zapobiegająca kryminalistyce, taka jak 

szyfrowanie binarne, zaawansowane rootkity i ukrywanie poziomu jądra, zmiana logów itp. 

Zastosowanie takich technik znacznie zwiększa poziom trudności i umiejętności wymagany od analityk. 

Zawsze pamiętaj: tylko dlatego, że czegoś nie widać, to nie znaczy, że go nie ma. 

Na początku należy rozważyć dwie rzeczy: 

Zachowaj dowody, aby ich nie zmieniać. Dominique Brezinski i Tom Killalea są autorami RFC3227, 

Wytycznych dotyczących gromadzenia i archiwizacji dowodów (znanych również jako najlepsza 

praktyka numer 55) w celu zdefiniowania kolejności i metod, według których należy gromadzić i 

przechowywać dowody. Inne teksty dotyczą również tych zagadnień, np. „Podstawowe kroki w analizie 

sądowej systemów uniksowych”, a kilka przykładów szczegółowych analiz zainfekowanego plastra 

miodu [Spi02, Pro04] wykonano w ramach Honeynet Projekt „Wyzwanie kryminalistyczne” 

Zachowaj ostrożność podczas analizowania złośliwego oprogramowania. Nigdy nie należy uruchamiać 

złośliwego oprogramowania, które znajdziesz w systemie, chyba że używasz bezpiecznego, 

izolowanego i zamkniętego środowiska. Powinieneś albo użyć nowo zainstalowanego systemu, który 

chcesz wyczyścić i ponownie zainstalować po analizie, albo użyć środowiska maszyny wirtualnej, która 

nie pozwala na operacje zapisu w systemie plików systemu operacyjnego gościa. W ten sposób nie 

ryzykujesz utraty oprogramowania (w przypadku robaków) lub uszkodzenia systemu, jeśli atakujący go 

złapie w pułapkę, aby wyrządzić szkody, gdy zostanie uruchomiony przez osobę inną niż atakujący. 

Oddzielenie hosta od sieci produkcyjnej zapobiegnie możliwym zakłóceniom powodzi itp. 

Jak działa złośliwe oprogramowanie? 



Aby sklasyfikować złośliwe oprogramowanie, nadać priorytet reakcji i skoncentrować energię, dobrze 

jest poznać jego cel i funkcję. Czy to skaner? Czy to zdalny exploit? Co powiesz na składnik rootkit lub 

narzędzie do czyszczenia dzienników? Jeśli jest to narzędzie DDoS, czy analizujesz moduł obsługi lub 

agenta? Czy zawiera funkcje mieszanego zagrożenia, w których może wykonywać DDoS, skanowanie, 

zdalną powłokę, samodzielną aktualizację i udostępniać najnowsze filmy z pierwszego uruchomienia 

w formacie VCD (Video Compact Disc) na talerzu kanału IRC? 

Wewnętrzny podpis złośliwego oprogramowania 

Jak ktoś może zidentyfikować ten artefakt złośliwego oprogramowania? Może mieć kilka różnych 

podpisów. Spróbuj zidentyfikować i podać przykłady jak największej ich liczby. Obejmują one: Podpis 

systemu plików W jakim katalogu znaleziono artefakt złośliwego oprogramowania? Jakiej nazwy pliku 

użyto? Kiedy utworzono pliki? Jakie są sumy kontrolne lub odciski palców wszystkich komponentów? 

Jeśli nadal działa, jakie otwarte dojścia do plików trzyma? W systemie Unix użyj lsof (LiSt Open Files), 

który pokazuje otwarte uchwyty plików, gniazda, bieżący katalog roboczy, uruchomiony program itp. 

Agent Stacheldraht, widziany z lsof, wyglądałby tak: 

 

W tym przykładzie nazwa programu to ttymon, chociaż może nie być wyświetlana w ten sposób na 

liście procesów (programy mogą zmieniać swoją nazwę w systemie Unix). Można zidentyfikować 

bieżący katalog roboczy procesu (kolumna FD lub deskryptor pliku o wartości cwd), którym jest 

/usr/lib/libx/.../. (Zwróć uwagę na użycie nazwy katalogu z trzema kropkami. Spowoduje to utworzenie 

ukrytego katalogu w systemie Unix, co jest taktyką mającą na celu oszukanie początkujących 

administratorów systemu Unix, aby nie zauważyli plików osoby atakującej.) Mogą tam być 

przechowywane inne pliki związane ze złośliwym oprogramowaniem ten sam katalog, w tym być może 

listę agentów, jeśli ten węzeł służy jako moduł obsługi DDoS. Przykład wskazuje również, że proces 

nasłuchuje na porcie 32222 / tcp (linia z TCP *: 32222 (LISTEN)) i że ma surowe gniazdo otwarte do 

wąchania (kolumna z TYPEM skarpety i niezidentyfikowanym protokołem). Sam program jest 

identyfikowany jako ttymon (wartość FD txt). 



 

 



 

Linie o nazwach winnt i nt w kolumnie Process są powiązane z funkcjami bota. Aby zidentyfikować, 

które pliki zostały utworzone w tym samym czasie, można użyć narzędzi kryminalistycznych, które 

ujawniają historię znaczników czasu Modyfikuj, uzyskuj i zmieniaj pliki (czasy MAC). Dla systemu Unix 

dostępne są bezpłatne narzędzia kryminalistyczne, takie jak The Coroner's Toolkit 

(http://www.porcupine.org/forensics/) lub Sleuthkit   

(http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/docs/ref_timeline.html). Sleuthkit został napisany przez Briana 

Carriera, pierwotnie jako projekt badawczy, który pomógł mu zdobyć drugie miejsce w projekcie 

Honeynet „Forensic Challenge” [Pro]. Ten zestaw narzędzi pomoże Ci zbudować linię czasu modyfikacji 

systemu plików, odzyskać usunięte pliki, a także przeprowadzić statyczną analizę kopii systemu plików 

zainfekowanego hosta. Aby to zilustrować, oto lista znaczników czasu z hosta z uruchomionym 

narzędziem DDoS mstream [CER01b, DWDL], wygenerowanym przez Sleuthkit (patrz instrukcje 

dotyczące tworzenia osi czasu działania pliku za pomocą Sleuthkit na stronie 

http://www.sleuthkit.org/sleuthkit/ docs / ref_timeline.html): 

 

 

 



 

 

Z tej listy można poczynić następujące obserwacje: 

* 13 kwietnia o 16:02 uruchomiono / bin / chown (uwaga .a. Dla znacznika czasu dostępu). 

    13 kwietnia 2000 16:02:42 12060. A. -rwxr-xr-x root / www root / bin / chown 

 

* W tym samym czasie zmodyfikowano / bin / login (uwaga m. Dotycząca modyfikacji znacznika czasu). 

                         12660 m .. -r-sr-xr-x root / www bin / bin / login 

* W tym samym czasie uruchomiono kompilator egcs i gcc i utworzono / bin / old i / bin / xstat. 

 

 



168748 .a. -rwxr-xr-x root / www root / usr / bin / as 

  64796 .a. -rwxr-xr-x root / www root / usr / bin / egcs 

  64796 .a. -rwxr-xr-x root / www root / usr / bin / gcc 

  64796 .a. -rwxr-xr-x root / www root / usr / bin / i386-redhat-linux-gcc 

168496 .a. -rwxr-xr-x root / www root / usr / bin / ld 

12656 m.c -rws - x - x root / www root / usr / bin / old 

 12656 m.c -r-xr-xr-x root / www bin / usr / bin / xstat 

* Jednoczesny dostęp do plików .h w systemie obejmuje katalog / usr / src / linux / include /, wskazuje, 

że kompilowany program korzysta z bibliotek sieciowych. 

6162 .a. -rw-r - r-- 1046 squid /usr/src/linux/include/asm-i386/errno.h 

1492 .a. -rw-r - r-- 1046 squid /usr/src/linux/include/asm-i386/socket.h 

277 .a -rw-r - r-- 1046 squid /usr/src/linux/include/asm-i386/sockios.h 

 305 .a. -rw-r - r-- 1046 squid /usr/src/linux/include/linux/errno.h 

 

* Następnie plik /etc/rc.d/rc.local zostaje zastąpiony (uwaga m.c dla znaczników czasu modyfikacji i i-

węzła). 

   13 kwietnia 16:02:44 702 m.c -rwxr-xr-x root / www root /etc/rc.d/rc.local 

 

Dalsze badanie tego pliku (niepokazane w tym przykładzie) wykazało, że zmiana miała obejmować linię 

/usr/bin/rpc.wall na końcu pliku, co spowoduje ponowne uruchomienie agenta przy każdym 

ponownym uruchomieniu. 

 

* Pliki logowania ncftp również zostały zastąpione. Dalsza analiza wykazała, że zostały one usunięte i 

zamienione w łącza do / dev / null, aby wyłączyć rejestrowanie transferów plików przez sieć za pomocą 

programu ncftp. 

1024 m.c drwxr-xr-x root / www root /root/.ncftp 

  9 m.c lrwxrwxrwx root / www root /root/.ncftp/history 

  9 m.c lrwxrwxrwx root / www root /root/.ncftp/log 

  9 m.c lrwxrwxrwx root / www root /root/.ncftp/trace 

* Program /usr/bin/rpc.wall został zmodyfikowany, a biblioteki wykonawcze C zostały załadowane. 

          8460 .a. -rw-r - r-- root / www root /usr/lib/crt1.o 

         1124 .a. -rw-r - r-- root / www root /usr/lib/crti.o 

        1892 .a. -rw-r - r-- root / www root / usr / lib / gcc-lib / i386-redhat-linux 



 /egcs-2.91.66/crtbegin.o 

Jeśli zastosowane zostaną techniki zapobiegające kryminalistyce, takie jak wyrafinowane rootkity lub 

zmiany jądra, niektóre z tych informacji o systemie plików nie byłyby dostępne i nie byłoby tak łatwo 

wywnioskować, co dokładnie się wydarzyło iw jakiej kolejności. To samo dotyczy sytuacji, w której 

system nie jest od razu badany, ale jest używany przez długi czas, zastępując w ten sposób informacje 

o dostępie do plików.  

Analiza powierzchni Analiza powierzchni szkodliwych programów próbuje zrozumieć cel i zachowanie 

programu poprzez sprawdzenie plików zainstalowanych w systemie przez osobę atakującą. Na 

przykład ciągi osadzone w artefakcie szkodliwego oprogramowania lub typy plików zawierające kod 

złośliwego oprogramowania (np. Skrypty powłoki, obiekty wykonywalne, biblioteki, zgłaszane przez 

programy takie jak plik w systemie Unix) zawierają przydatne informacje. Znajomość typu pliku 

pomaga zawęzić wyszukiwanie podczas sprawdzania plików w systemie. Skrypty są łatwe do 

odczytania i mogą ujawnić, jak działa zestaw narzędzi, jak został zainstalowany i jak się ukrywa. Należy 

pamiętać, że samo przeglądanie plików wykonywalnych za pomocą pagera lub edytora nie jest zbyt 

dobrym pomysłem, ponieważ może wpływać na ekran terminalu. Należy również pamiętać, że sama 

analiza powierzchni jest bardzo zawodna. Można go łatwo pokonać za pomocą prostych technik, a 

czasami wbudowane są łańcuchy, które nakłaniają nieostrożnego analityka do myślenia, że program 

jest czymś innym niż to, czym naprawdę jest, lub marnowania czasu analityka na ślepą uliczkę. Na 

przykład uruchomienie pliku artefaktu złośliwego oprogramowania związanego z robakiem ramen 

powoduje wygenerowanie następującego raportu: 

1:  ASCII text 

2:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not stripped 

asp:  ASCII text 

asp62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

asp7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

bd62.sh:  Bourne shell script text 

bd7.sh:  Bourne shell script text 

getip.sh:  Bourne shell script text 

hackl.sh:  Bourne shell script text 

hackw.sh:  Bourne shell script text 

l62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

l7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not stripped 

lh.sh:  Bourne shell script text 

login:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

  



net.tgz:  gzip compressed data, deflated, last modified: Thu Jan 25 00:39:04 2001, os: Unix 

ps.tgz:  gzip compressed data, deflated, last modified:Tue Jan 23 23:37:26 2001, os: Unix 

  

ramen.tgz: 

 gzip compressed data, deflated, last modified: Thu Jan 25 13:37:47 2001, os: Unix 

randb62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

randb7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

s62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

s7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not stripped 

scan.sh:  Bourne shell script text 

start.sh:  Bourne shell script text 

start62.sh:  Bourne shell script text 

start7.sh:  Bourne shell script text 

synscan62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), 

stripped 

synscan7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), 

stripped 

TD:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), stripped 

update.c:  ASCII text 

w62:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

w7:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1, dynamically linked (uses shared libs), not 

stripped 

 wh.sh:  Bourne shell script text 

Powyższe dane wyjściowe wskazują, że istnieje kilka skryptów powłoki Bourne'a, które tworzą rdzeń 

robaka (np. Scan.sh, start.sh, start62.sh i start7.sh), a także szereg wstępnie skompilowanych 

programów (elementy zidentyfikowany jako 32-bitowy plik ELF wykonywalny ELB, Intel 80386, wersja 

1, dynamicznie połączony (wykorzystuje współdzielone biblioteki lib), usunięty). Dalsze badanie plików 

wykonywalnych pokazuje, że wykonują skanowanie, wykorzystują luki w zabezpieczeniach w celu 

rozprzestrzeniania robaka. Bliższa analiza tego zestawu robaków wykazała, że plik td był agentem 

Stacheldraht!  

Sygnatura stanu sieci Jakie połączenia sieciowe tworzy złośliwe oprogramowanie? Zauważenie 

połączeń sieciowych da ci informacje o odskoczni „ostatniego skoku”, z której atakujący włamał się do 



twojej maszyny, lub jeśli twoja maszyna jest odskocznią, poinformuje cię również, dokąd atakujący się 

odbił. Gniazda w stanie ESTABLISHED są aktywne. Stan LISTEN oznacza, że proces serwera (lub aplikacja 

peer-to-peer) czeka na zainicjowanie nowych połączeń. W Unixie możesz użyć albo netstat (który 

wyświetli listę wszystkich gniazd sieciowych), albo lsof. Oto, co pokazuje wynik netstat w systemie 

Linux na przykładowej maszynie agenta: 

 

W tym przypadku po liniach pokazujących wartości Proto raw można stwierdzić, że jakiś proces 

otworzył gniazdo raw. To samo w sobie jest podejrzane, ponieważ surowe gniazda omijają obsługę 

komunikacji sieciowej przez system operacyjny i często są niewłaściwie wykorzystywane do wysyłania 

sfałszowanych pakietów. Istnieje również proces nasłuchujący na porcie 12345 / tcp (Proto równy tcp 

i adres lokalny równy 0,0,0,0:12345) oraz dwa ustanowione połączenia z portami 22 / tcp i 2222 / tcp. 

(Adres obcy 10.10.10.10:32965 i 10.10.10.2:33354.) Dalsze badanie podejrzanych procesów na danym 

komputerze wykazało, że istnieje wykorzystywany demon SSH, szczegółowo opisany w [Dit01]. Port 

nasłuchiwania w 12345 / tcp wynikał z wykorzystania przepełnienia bufora na podatnym serwerze. 

Innym podejrzanym znakiem jest to, że program przełącza interfejs sieciowy w tryb rozwiązły. Tryb 

promiscuous pozwala programowi zobaczyć wszystkie pakiety w segmencie LAN, nie tylko te, które 

powinny być przeznaczone dla karty interfejsu sieciowego (lub karty sieciowej) tego konkretnego 

komputera, i służy do podsłuchiwania komunikacji innych użytkowników. Można użyć komendy 

ifconfig w systemie Unix, aby sprawdzić, czy karta sieciowa działa w trybie rozwiązłym. (Należy 

pamiętać, że rootkity, które zastępują komendę ifconfig lub zastępują wywołania procesowe na 

poziomie jądra, będą „okłamywać cię” w kwestii flagi trybu rozwiązawczego w sterowniku karty 

sieciowej. Nadal możesz widzieć komunikaty w dzienniku systemowym pokazujące, że karta sieciowa 

wchodzi / wychodzi z trybu pracy awaryjnej lub być może będziesz musiał użyć innych środków, aby 

obejść rootkita.) Podpis stanu procesu Jakie procesy są tworzone przez złośliwe oprogramowanie i jak 

pojawiają się na listach procesów? Czasami mieszane zagrożenia obejmują kilka programów 

działających w tle: backdoor, serwer przesyłania plików, bot IRC, bouncer IRC, sniffer i być może agent 

DDoS. Relacje rodzic-dziecko między tymi procesami mogą powiedzieć ci coś o tym, jak zostały 

uruchomione w systemie (być może z powodu przepełnienia bufora na serwerze WWW, co może 

sprawić, że wszystkie będą miały wspólny proces nadrzędny httpd). W Uniksie możesz użyć ps (prosta 

lista procesów), pstree (wersja drzewa, pokazująca relacje rodzic-dziecko-wnuk między procesami) i / 

lub górne polecenie (wyświetlaj procesy w sposób ciągły, przy użyciu tych, które wykorzystują 

najwięcej zasobów na na górze listy). Podpis dziennika systemu Co zostało zarejestrowane przez 



system? W systemie Unix zacznij od demona syslog i spójrz na przechowywane w nim pliki. Może to 

(jeśli osoba atakująca nie wyczyściła ani nie usunęła plików dziennika) pewne oznaki jego wpisu i 

aktywności. Aby to zilustrować, oto fragment przykładowego pliku dziennika: 

XXX 11 15:26:11 XXXX in.fingerd[864]: connect from XXX-XXX-14.XXXXXXXXX.XXX 

 

   XXX 11 15:26:11 XXXX in.telnetd[865]: connect from XXX-XXX-14.XXXXXXXXX.XXX 

 

   XXX 11 15:26:11 XXXX telnetd[865]: ttloop: peer died: Try again 

 

   XXX 11 15:26:12 XXXX in.pop3d[866]: connect from XXX-XXX-14.XXXXXXXXX.XXX 

 

   XXX 11 15:26:13 XXXX in.telnetd[867]: connect from XXX-XXX-14.XXXXXXXXX.XXX 

 

     . 

 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 05:36:20 XXXX in.telnetd[1126]: connect from DDDDDD.XXXXXX.XXX 

 

     . 

 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 11:01:52 XXXX in.telnetd[1213]: connect from EEEEEEE.XXX.XXX 

 

   XXX 12 11:02:21 XXXX su: XXXXX on /dev/ttyp1 

 

     . 



 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 11:04:28 XXXX in.rlogind[1229]: connect from CCCCCCCC.XXXXXXXX.XXX 

 

   XXX 12 11:04:44 XXXX in.rlogind[1230]: connect from CCCCCCCC.XXXXXXXX.XXX 

 

     . 

 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 11:08:57 XXXX su: XXXXX on /dev/ttyp1 

 

   XXX 12 11:11:19 XXXX su: XXXXX on /dev/ttyp1 

 

     . 

 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 11:33:05 XXXX in.telnetd[1290]: connect from AAAAAA.XXXXXX.XXX 

 

   XXX 12 11:33:16 XXXX login: 1 LOGIN FAILURE FROM AAAAAA.XXXXXX.XXX, XXX 

 

   XXX 12 11:33:21 XXXX login: 2 LOGIN FAILURES FROM AAAAAA.XXXXXX.XXX, XXX 

 



     . 

 

     . 

 

     . 

 

   XXX 12 11:34:02 XXXX su: XXXXX on /dev/ttyp1 

 

   XXX 12 11:41:52 XXXX wu.ftpd[1327]: connect from BBBBBBB.XXXXXX.XXX 

 

   XXX 12 11:41:57 XXXX ftpd[1327]: USER XXXXX 

 

   XXX 12 11:41:59 XXXX ftpd[1327]: PASS password 

 

   XXX 12 11:42:00 XXXX ftpd[1327]: SYST 

 

   XXX 12 11:42:01 XXXX ftpd[1327]: CWD /tmp 

 

   XXX 12 11:42:06 XXXX ftpd[1327]: TYPE Image 

 

   XXX 12 11:42:06 XXXX ftpd[1327]: PORT 

 

   XXX 12 11:42:06 XXXX ftpd[1327]: STOR mountd 

 

   XXX 12 11:42:08 XXXX ftpd[1327]: QUIT 

 

   XXX 12 11:42:08 XXXX ftpd[1327]: FTP session closed 

 

   XXX 12 12:00:25 XXXX in.telnetd[1342]: connect from AAAAAA.XXXXXX.XXX 

Wpisy od 15:26:11 do 15:26:13 pokazują, co wydaje się być skanem portów. Linie z in.telnetd [1213] i 

in.telnetd [1290] pokazują połączenia za pomocą telnet, a następnie udane użycie su do podniesienia 

uprawnień. Linie następujące po połączeniu demona FTP wu.ftpd [1327] pokazują login i transfer pliku 



montowanego (program wykorzystujący demona montowania atakującego) do katalogu / tmp. 

Prowadzi to zarówno do informacji o punkcie wejścia ostatniego przeskoku dla atakującego, które 

mogą być skorelowane z innymi dziennikami w celu znalezienia innych systemów, którymi atakujący 

może sterować, a także do katalogu, w którym można zacząć szukać dowodów. Próby dostępu osoby 

atakującej mogą być również rejestrowane w dziennikach na poziomie aplikacji, takich jak pliki 

dziennika dostępu i dziennika pliku polecającego Apache, Internet Information Server (IIS) firmy 

Microsoft lub standardowe dzienniki zdarzeń systemu Windows. Oto przykład próby wykorzystania 

przepełnienia bufora w pliku dziennika Apache zawartym w systemie Unix: 

   ==> / var / log / apache / access_log <== 

   [usunięto adres IP hosta] - - [07 / sie / 2001: 17: 19: 35 -0400] "GET 

   /scripts/..%c1%9c../winnt/system32/cmd.exe?/c+ping.exe+"-v"+igmp+ "-t" + "- l" +65000+ [usunięto 

docelowy adres IP] + „-n” +7000 + ”- w” +0 ”404 - 

Pokazuje to próbę wykorzystania luki w zabezpieczeniach związanej z przechodzeniem przez katalog 

Unicode w systemie Windows IIS w celu uruchomienia programu ping.exe w celu zaatakowania 

niektórych witryn z rozproszoną powodzią żądania echa ICMP. W tym przypadku nie zadziałało (zwróć 

uwagę na kod błędu 404HTTP), ponieważ Unix nie ma pliku o nazwie /winnt/system32/cmd.exe (lub 

ping.exe w tym przypadku), ale napastnik i tak ślepo próbował. 

Zewnętrzny podpis złośliwego oprogramowania 

Jakie porty TCP i UDP pokazują się podczas skanowania z zewnątrz? Często szkodliwe oprogramowanie 

obejmuje backdoora, bota IRC lub inny kod, który nasłuchuje na porcie TCP lub UDP. Wykonywanie 

półotwartego skanowania (tylko wysyłanie pakietów SYN i sprawdzanie odpowiedzi) jest jednym ze 

sposobów ich wykrywania. Możesz używać nmap, Nessus lub innych skanerów portów do 

wykonywania skanów na wpół otwartych spoza sieci. Porównaj informacje zebrane w ten sposób z 

informacjami zebranymi podczas wewnętrznego badania z programami takimi jak lsof na Unixie lub 

FPort na Windowsie. Oto jak wygląda host systemu Windows z zagrożeniem mieszanym Power bot 

podczas skanowania za pomocą nmap: 

Starting nmap V. 2.53 by fyodor@insecure.org (www.insecure.org/nmap/) 

 

   Interesting ports on XXXXXXXXXXXX (192.168.1.225): 

 

   (The 65522 ports scanned but not shown below are in state: closed) 

 

   Port        State       Service 

 

   21/tcp      open        ftp 

 

   23/tcp      open        telnet 

 



   25/tcp      open        smtp 

 

   80/tcp      open        http 

 

   100/tcp     open        newacct 

 

   135/tcp     open        loc-srv 

 

   139/tcp     open        netbios-ssn 

 

   443/tcp     open        https 

 

   445/tcp     open        microsoft-ds 

 

   1025/tcp    open        listen 

 

   1026/tcp    open        nterm 

 

   4836/tcp    open        unknown 

 

   12624/tcp   open        unknown 

 

 

 

   TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments 

 

                            Difficulty=17052 (Worthy challenge) 

 

   Remote operating system guess: Windows 2000 RC1 through final 

 

   release 



W tym przypadku ostatnia linia pokazuje, że na porcie 12624 / tcp było nasłuchiwanie backdoora, co 

daje komunikat „Hasło:”, jeśli się z nim połączysz. Zauważ, że należy bardzo uważać na przypadkowe 

łączenie się z portami nasłuchującymi na zainfekowanym hoście! Nie masz pojęcia, jak działa program, 

co może zrobić, jeśli się z nim połączysz, czy zgłasza połączenia z osobą atakującą itd. Najlepiej jest 

spróbować pobrać kopie programu i przeanalizować je w bezpiecznym, izolowanym systemie typu 

„wyrzucaj” lub najpierw najpierw pasywnie przechwycić ruch sieciowy i przeanalizować go, aby 

określić, jak program może działać na podstawie tego, co udostępnia użytkownikowi sieć. Właśnie tutaj 

wchodzą w grę wspomniane wcześniej funkcje antyanalizacyjne. Złośliwe oprogramowanie może być 

zaprogramowane, aby uniemożliwić jego śledzenie lub zrzucanie pamięci. Może stosować 

odszyfrowanie w bloku na blok, więc nawet jeśli zrzucisz pamięć, trudno będzie określić ciągi znaków, 

hasła lub osadzone adresy IP lub nazwy domen. Jeśli złośliwe oprogramowanie szyfruje również ruch 

w sieci, niezwykle trudno jest przeprowadzić analizę wykonawczą lub dynamiczną. Jeśli natkniesz się 

na coś, co wykracza poza twoje możliwości analizy, poproś o pomoc (zacznij od organizacji takich jak 

Centrum Koordynacji CERT). Jeśli stwierdzisz, że masz bardzo zaawansowane narzędzie, upewnij się, 

że natychmiast je zgłosisz do lokalnego biura FBI lub Secret Service, i postaraj się zachować jak 

najwięcej dowodów na temat włamania. Niektóre programy nie mają portów nasłuchujących, zamiast 

tego szukają specjalnych pakietów za pomocą wbudowanych poleceń w ICMP Echo Reply, UDP lub 

spreparowanych pakietach TCP, które nie są częścią ustanowionych połączeń. Są to formy ukrytych 

kanałów, gdy są używane do dowodzenia i kontroli. Jeśli w końcu otworzą port, z którego atakujący 

może się połączyć, są nazywani backdoor z zamkniętym portem. 

Departament Obrony definiuje ukryty kanał jako dowolny kanał komunikacyjny, który może być 

wykorzystany przez proces do przesyłania informacji w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa 

systemu. W kontekście DDoS oznacza to korzystanie z niektórych protokołów w sposób, który nie był 

przeznaczony do celów komend i kontroli programów obsługi lub agentów DDoS. Na przykład 

Stacheldraht wykorzystał pakiety odpowiedzi echa ICMP wysłane między programem obsługi i 

agentami, aby zakomunikować, że agent wciąż żyje. W tych pakietach można zobaczyć słowa „skillz” i 

„ficken” (co w pewien sposób udaremnia skrytość komunikacji, ale korzystanie z pakietów ICMP nie 

jest jednak czymś, czego operator sieci lub właściciel systemu zazwyczaj widziałby, gdyby nie szukał 

to). Poniżej przedstawiono ilustrację zawartości niektórych pakietów ICMP zarejestrowanych jako 

część tajnego kanału poleceń i kontroli agenta Stacheldraht: 

ICMP message id: 10.0.0.1 > 192.168.0.1 ICMP type: Echo reply 

 

    45 E 00 . 04 . 14 . 01 . 0F . 00 . 00 . 40 @ 01 . E9 . 53 S 0A . 00 . 00 . 01 . 

 

    C0 . A6 . 00 . 01 . 00 . 00 . B4 . 13 . 02 . 9A . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    73 s 6B k 69 i 6C l 6C l 7A z 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 



 

    . 

 

    . [60 lines of zeros deleted] 

 

    . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 

 

 

 

   ICMP message id: 192.168.0.1 > 10.0.0.1 ICMP type: Echo reply 

 

    45 E 00 . 04 . 14 . 04 . F8 . 00 . 00 . 40 @ 01 . E5 . 6A j C0 . A6 . 00 . 01 . 

 

    0A . 00 . 00 . 01 . 00 . 00 . CE . 21 ! 02 . 9B . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    66 f 69 i 63 c 6B k 65 e 6E n 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 

 

    . 

 

    . [60 lines of zeros deleted] 

 

    . 

 

    00 . 00 . 00 . 00 . 



Zamknięty tylny port może akceptować specjalne pakiety UDP lub ICMP, które nakazują mu „otworzyć 

nasłuchujące gniazdo TCP na 12345 / tcp i powiązać z nim powłokę”. Atakujący ma wtedy małe okno 

czasu (być może zaledwie kilka sekund) na połączenie się z portem serwera; w przeciwnym razie 

zamyka się ponownie i wraca do oczekiwania na kolejne ukryte polecenie. To znacznie utrudnia 

wykrycie backdoora z sieci, ale nadal pozwala atakującemu na pełny dostęp, gdy jest to potrzebne. 

Sygnatura ruchu sieciowego złośliwego oprogramowania Uzyskaj pełne pakiety przechwytywania 

ruchu sieciowego do / z zainfekowanego hosta. W przypadku, gdy atakujący stosuje techniki 

zapobiegające kryminalistyce, które uniemożliwiłyby ci samodzielne ponowne uruchomienie programu 

w zamkniętym środowisku, ślady te muszą zostać zebrane, gdy atakujący korzysta z narzędzia. Najlepiej 

jest także zbierać ruch jak najbliżej podejrzanego komputera (tj. W tym samym segmencie sieci LAN) 

lub przynajmniej na granicy sieci, aby przechwycić cały ruch do i z podejrzanego komputera. Jednym z 

czynników, który komplikuje sytuację, jest użycie w pełni przełączanych sieci, zwłaszcza tych, które są 

centralnie zarządzane i dla których właściciele podsieci nie mają funkcji dublowania portów (znanej na 

sprzęcie Cisco jako Switched Port Analyzer lub SPAN). Bez tej możliwości przełącznik zapewni tylko 

podzbiór ruchu związany z adresami IP urządzeń na tym samym porcie przełącznika oraz wszelki 

rozgłaszany ruch Ethernet. (Critical Networks utrzymuje stronę internetową z informacjami o 

snifferach i podsłuchach sieciowych, które mogą być przydatne: 

http://www.criticalnets.com/resources/index.html). Zacznij od uzyskania ogólnego obrazu „miejsca 

zbrodni” poprzez zebranie statystyk wysokiego poziomu dotyczących przepływów w sieci. Jednym z 

dobrze działających programów domeny publicznej dla systemu Linux jest tcpdstat [Cho00]. Wersja 

zmodyfikowana przez Dave'a Dittricha z University of Washington [bDD02] przenosi kod do Linuksa 

oraz dodaje nowe protokoły i funkcje (takie jak wykorzystanie maksymalnej przepustowości). Oto 

widok przechwytywania ruchu za pomocą [bDD02] do / z podejrzanego agenta DDoS: 

DumpFile:     suspect.dump 

 

   Id:           200203221735 

 

   StartTime:    Fri Mar 22 17:35:42 2002 

 

   EndTime:      Sat Mar 23 13:13:25 2002 

 

   TotalTime:    70663.53 seconds 

 

   TotalCapSize: 3414.13MB 

 

   CapLen:       1514 bytes 

 

   # of packets: 167707807 (15702.13MB) 

 



   AvgRate:      2.07Mbps      stddev: 2.89M     PeakRate: 12.16Mbps 

 

 

 

   ### IP flow (unique src/dst pair) Information ### 

 

   # of flows: 91 (avg. 1842942.93 pkts/flow) 

 

   Top 10 big flow size (bytes/total in %): 

 

    54.8% 9.1% 5.7% 5.2% 5.1% 5.1% 3.6% 3.5% 2.4% 2.2% 

 

 

 

   ### IP address Information ### 

 

   # of IPv4 addresses: 68 

 

   Top 10 bandwidth usage (bytes/total in %): 

 

    100.0% 54.8% 9.1% 5.8% 5.2% 5.2% 5.2% 3.6% 3.5% 2.5% 

 

   ### Packet Size Distribution (including MAC headers) ### 

 

   <<<< 

 

    [   32-   63]:     768292 

 

    [   64-  127]:  165385712 

 

    [  128-  255]:       3256 



 

    [  256-  511]:        310 

 

    [  512- 1023]:       3309 

 

    [ 1024- 2047]:    1546928 

 

   >>>> 

 

 

 

   ### Protocol Breakdown ### 

 

   <<<< 

 

   protocol       packets           bytes              bytes/pkt 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

   [0] total   167707807 (100.00%) 16464877084 (100.00%)   98.18 

 

   [1] ip      167707807 (100.00%) 16464877084 (100.00%)   98.18 

 

   [2] tcp       2312006 (  1.38%)  2223505740 ( 13.50%)  961.72 

 

   [3] ftp            12 (  0.00%)         742 (  0.00%)   61.83 

 

   [3] http(s)         5 (  0.00%)         300 (  0.00%)   60.00 

 

   [3] http(c)         5 (  0.00%)         322 (  0.00%)   64.40 



 

   [3] sunrpc          4 (  0.00%)         268 (  0.00%)   67.00 

 

   [3] ident          40 (  0.00%)        2732 (  0.00%)   68.30 

 

   [3] socks          10 (  0.00%)         799 (  0.00%)   79.90 

 

   [3] squid           3 (  0.00%)         180 (  0.00%)   60.00 

 

   [3] icecast         2 (  0.00%)         120 (  0.00%)   60.00 

 

   [3] irc6667      6303 (  0.00%)      669118 (  0.00%)  106.16 

 

   [3] http-a          2 (  0.00%)         134 (  0.00%)   67.00 

 

   [3] other     2305620 (  1.37%)  2222831025 ( 13.50%)  964.09 

 

   [2] icmp       398486 (  0.24%)    27952528 (  0.17%)   70.15 

 

   [2] res_255 164997315 ( 98.38%) 14213418816 ( 86.33%)   86.14 

 

   >>>> 

Z linii StartTime: i EndTime: możemy zobaczyć, że okres przechwytywania był tuż poniżej jednego dnia. 

Średni ruch (AvgRate :) wyniósł 2,07 Mb / s, przy szczytach (PeakRate :) do 12,16 Mb / s. Tylko ten 

jeden host może wyjąć sieć 10 Mb / s! Patrząc dalej, widzimy, że 98% ruchu ([2] res_255) nie jest nawet 

prawidłowym protokołem! Jest to zastrzeżona wartość protokołu IP, której nie należy używać. 

Spowodowałoby to pominięcie niektórych narzędzi, które oczekują tylko TCP, UDP i ICMP, ale stanowi 

dobrą podstawę do sformułowania reguł filtrowania. Ponieważ ruch atakowy używa nieprawidłowego 

numeru protokołu, filtrowanie ruchu na podstawie tego podpisu nie spowoduje żadnych szkód 

ubocznych. Kolejnym programem, który może działać lepiej (choć na początku nieco trudniej go 

przeczytać) jest Aguri [CKK]. Poniższy przykład zawiera prawdziwe adresy IP, ale pochodzą one z 

opublikowanego artykułu autora. 

%%!AGURI-1.0 

 



   %%StartTime: Thu Mar 01 00:00:00 2001 (2001/03/01 00:00:00) 

 

   %%EndTime: Sun Apr 01 00:00:00 2001 (2001/04/01 00:00:00) 

 

   %AvgRate: 14.91Mbps 

 

   [src address]  4992392109177 (100.00%) 

 

   0.0.0.0/0        87902964189 (1.76%/100.00%) 

 

    0.0.0.0/1       206637364377 (4.14%/14.78%) 

 

    0.0.0.0/2       205796877844 (4.12%/7.12%) 

 

      60.0.0.0/6    97928228974 (1.96%/3.00%) 

 

           62.52.0.0/16   51875058871 (1.04%/1.04%) 

 

      64.0.0.0/8    100831910967 (2.02%/3.51%) 

 

       64.0.0.0/9   74610984109 (1.49%/1.49%) 

 

    128.0.0.0/2     142349668983 (2.85%/13.33%) 

 

     128.0.0.0/3    197067746696 (3.95%/10.48%) 

 

      128.0.0.0/5   202911635757 (4.06%/5.45%) 

 

       133.0.0.0/8  69142535628 (1.38%/1.38%) 

 

                    150.65.136.91 54123094932 (1.08%) 



 

 

 

    192.0.0.0/4     212653628837 (4.26%/38.41%) 

 

     192.0.0.0/6    88855538654 (1.78%/1.78%) 

 

      202.0.0.0/7   235853368912 (4.72%/14.70%) 

 

        202.0.0.0/9         117196493427 (2.35%/6.77%) 

 

                    202.12.27.33    160473669718 (3.21%) 

 

                 202.30.143.128/25  60239291958 (1.21%/1.21%) 

 

                    203.178.143.127 94031811680 (1.88%) 

 

       204.0.0.0/6  228960094456 (4.59%/17.68%) 

 

        204.0.0.0/8 125458765333 (2.51%/7.58%) 

 

                    204.123.7.2     87103414877 (1.74%) 

 

                    204.152.184.75  165733431144 (3.32%) 

 

        206.0.0.0/7 164036959478 (3.29%/5.51%) 

 

         206.128.0.0/9      53526598302 (1.07%/1.07%) 

 

        207.0.0.0/8 57628266965 (1.15%/1.15%) 

 



      208.0.0.0/4   282590640975 (5.66%/31.72%) 

 

       208.0.0.0/6  116047154301 (2.32%/22.20%) 

 

        209.0.0.0/8 140888988219 (2.82%/11.78%) 

 

                    209.1.225.217   238192306019 (4.77%) 

 

                    209.1.225.218   209160635530 (4.19%) 

 

        210.0.0.0/7 154008321340 (3.08%/3.08%) 

 

        216.0.0.0/9         192899750315 (3.86%/3.86%) 

 

   %LRU hits: 86.82% (1021/1176) 

Artykuł na temat Aguri [CKK] wyjaśnia sposób podsumowania w następujący sposób: „W profilu adresu 

każdy wiersz pokazuje wpis adresu i jest wcięty długością prefiksu. Pierwsza kolumna pokazuje adres i 

długość prefiksu wpisów. Druga kolumna pokazuje łączną liczbę bajtów. Trzecia kolumna pokazuje 

procent wpisu i jego poddrzewa. ” 

„Głównym mówcą” (według adresu źródłowego) jest 209.1.225.217, co stanowi 4,77% całkowitego 

ruchu. Aguri może odczytywać pliki tcpdump, więc przechwytywanie pakietów wykonane w formacie 

libpcap [10] powinno szybko potwierdzić, który konkretny host może być zaangażowany w atak DoS. 

(Na przykład, jeśli ten host pozyskuje znaczną część średniej 14,91 Mb / s, byłoby to podejrzane i może 

uzasadniać dalsze dochodzenie). 

libpcap to biblioteka używana przez tcpdump do zapisywania plików. 

Zdarzyło się to również wcześniej, że robaki takie jak Slammer lub narzędzia DDoS, takie jak mstream, 

spowodują niestabilność routera, ponieważ tworzone przez niego adresy źródłowe znajdują się w 

przestrzeni adresowej multiemisji, lub w inny sposób zmuszą procesor routera do przetwarzania ich w 

ramach filtrowania wychodzącego, co skutecznie usuwa lub wyłącza ustawienia routera. Lekcja polega 

na tym, aby nigdy nie zakładać, że sprzęt nie ulegnie awarii lub że parametr, który został ustawiony w 

tym samym czasie, jest nadal ustawiony w ten sam sposób w chwili obecnej. Po wyodrębnieniu 

podejrzanego systemu i odfiltrowaniu ruchu związanego z atakiem, zacznij szukać innych przepływów 

ruchu dowodzenia i kontroli. Na przykład Trinoo było bardzo oczywiste i rozmowne w sieci. W 

poniższym kodzie pokazujemy komunikację trinoo przechwyconą przez program ngrep. 

W prawej kolumnie możesz zobaczyć polecenia, które typ atakującego, w tym hasło do połączenia z 

modułem obsługi (betaalmostdone), hasło między modułem obsługi i agentami (l44adsl), monity 

modułu obsługi (TRinoo>) oraz polecenia atakujący wpisze (na przykład msize 32000, dos 216.160.XX.Y 



i wyjdź.) Kolumna najbardziej z lewej strony wskazuje protokół (T dla TCP i U dla UDP). Strumień TCP 

jest powłoką poleceń dla modułu obsługi, a strumień UDP jest kanałem poleceń i kontroli między 

programem obsługi a agentem (agentami). 

# ngrep -x ".*" tcp port 27665 or udp port 31335 or udp port 

 

   27444 interface: eth0 (192.168.0.200/255.255.255.0) filter: ip and 

 

   ( tcp port 27665 or udp port 31335 or udp port 27444 ) match: .* 

 

   U 192.168.0.1:32892 -> 10.0.0.1:31335 

 

     2a 48 45 4c 4c 4f 2a                                     *HELLO* 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     ff f4 ff fd 06                                            ..... 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     62 65 74 61 61 6c 6d 6f       73 74 64 6f 6e 65 0d 0a     betaalmostdone.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 20 76       31 2e 30 37 64 32 2b 66     trinoo v1.07d2+f 

 

     33 2b 63 2e 2e 5b 72 70       6d 38 64 2f 63 62 34 53     3+c..[rpm8d/cb4S 



 

     78 2f 5d 0a 0a 0a                                         x/]... 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 3e 20                                   trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     62 63 61 73 74 0d 0a                                      bcast.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     4c 69 73 74 69 6e 67 20       42 63 61 73 74 73 2e 0a     Listing Bcasts.. 

 

     0a                                                        . 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     31 39 32 2e 31 36 38 2e       30 2e 31 2e 20 20 20 0a     192.168.0.1. 

 

     0a 45 6e 64 2e 20 31 20       42 63 61 73 74 73 20 74     .End. 1 Bcasts t 

 



     6f 74 61 6c 2e 0a 74 72       69 6e 6f 6f 3e 20           otal..trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     6d 74 69 6d 65 72 20 31       30 30 30 0d 0a              mtimer 1000.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     6d 74 69 6d 65 72 3a 20       53 65 74 74 69 6e 67 20     mtimer: Setting 

 

     74 69 6d 65 72 20 6f 6e       20 62 63 61 73 74 20 74     timer on bcast t 

 

     6f 20 31 30 30 30 2e 0a                                   o 1000.. 

 

 

 

   U 10.0.0.1:1025 -> 192.168.0.1:27444 

 

     62 62 62 20 6c 34 34 61       64 73 6c 20 31 30 30 30     bbb l44adsl 1000 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     6d 74 69 6d 65 72 3a 20       53 65 74 74 69 6e 67 20     mtimer: Setting 

 

     74 69 6d 65 72 20 6f 6e       20 62 63 61 73 74 20 74     timer on bcast t 



 

     6f 20 31 30 30 30 2e 0a                                   o 1000.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 3e 20                                   trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     6d 73 69 7a 65 20 33 32       30 30 30 0d 0a              msize 32000.. 

 

 

 

   U 10.0.0.1:1025 -> 192.168.0.1:27444 

 

     72 73 7a 20 33 32 30 30       30                          rsz 32000 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

      74 72 69 6e 6f 6f 3e 20                                  trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 



     64 6f 73 20 32 31 36 2e       31 36 30 2e 58 58 2e 59     dos 216.160.XX.Y 

 

     59 0d 0a                                                  Y.. 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     44 6f 53 3a 20 50 61 63       6b 65 74 69 6e 67 20 32     DoS: Packeting 2 

 

     31 36 2e 31 36 30 2e 58       58 2e 59 59 2e 0a           16.160.XX.YY.. 

 

 

 

   U 10.0.0.1:1025 -> 192.168.0.1:27444 

 

     61 61 61 20 6c 34 34 61       64 73 6c 20 32 31 36 2e     aaa l44adsl 216. 

 

     31 36 30 2e 58 58 2e 59       59                          160.XX.YY 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 3e 20                                   trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1074 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     71 75 69 74 0d 0a                                         quit.. 

 

 



 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1074 [AP] 

 

     62 79 65 20 62 79 65 2e       0a                          bye bye.. 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1075 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

     62 65 74 61 61 6c 6d 6f       73 74 64 6f 6e 65 0d 0a     betaalmostdone.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1075 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 20 76       31 2e 30 37 64 32 2b 66     trinoo v1.07d2+f 

 

     33 2b 63 2e 2e 5b 72 70       6d 38 64 2f 63 62 34 53     3+c..[rpm8d/cb4S 

 

     78 2f 5d 0a 0a 0a                                         x/]... 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1075 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 3e 20                                   trinoo> 

 

 

 

   T 192.168.100.1:1075 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 



     6d 70 69 6e 67 0d 0a                                      mping.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1075 [AP] 

 

     6d 70 69 6e 67 3a 20 53       65 6e 64 69 6e 67 20 61     mping: Sending a 

 

     20 50 49 4e 47 20 74 6f       20 65 76 65 72 79 20 42     PING to every B 

 

     63 61 73 74 73 2e 0a                                      casts.. 

 

 

 

   U 10.0.0.1:1025 -> 192.168.0.1:27444 

 

     70 6e 67 20 6c 34 34 61       64 73 6c                    png l44adsl 

 

 

 

   U 192.168.0.1:32894 -> 10.0.0.1:31335 

50 4f 4e 47                                               PONG 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1075 [AP] 

 

     74 72 69 6e 6f 6f 3e 20 50 4f 4e 47 20 31 20 52           trinoo> PONG 1 R 

 

     65 63 65 69 76 65 64 20 66 72 6f 6d 20 31 39 32           eceived from 192 

 

     2e 31 36 38 2e 30 2e 31 0a                                .168.0.1 

 



 

 

   T 192.168.100.1:1075 -> 10.0.0.1:27665 [AP] 

 

      71 75 69 74 0d 0a                                        quit.. 

 

 

 

   T 10.0.0.1:27665 -> 192.168.100.1:1075 [AP] 

 

     62 79 65 20 62 79 65 2e 0a                                bye bye.. 

To prostota protokołu oraz brak szyfrowania lub uwierzytelniania poleceń między programem obsługi 

i agentem pozwoliły skanerowi Davida Dittricha i Zombie Zapperowi wykryć i / lub kontrolować 

agentów trinoo. Nie wszystkie narzędzia DDoS są tak łatwe do wykrycia i manipulacji.  

Monitorowanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym może czasami być kontrowersyjnym tematem 

z dwóch powodów. Po pierwsze, przechwytujesz komunikację elektroniczną w czasie rzeczywistym, 

która jest objęta stanowymi i federalnymi ustawami dotyczącymi podsłuchów telefonicznych (lub 

prywatności komunikacji elektronicznej). Zachowaj ostrożność, aby zrozumieć wyjątki określone w 

tych przepisach, aby wiedzieć, czy je przestrzegasz lub naruszasz. Nie tylko każdy może monitorować 

ruch w dowolnej sieci. Po drugie, pozostawiasz znanego zainfekowanego hosta w działaniu, a tym 

samym kontrolujesz atakującego. Jeśli jesteś operatorem sieci, Twoim głównym celem jest odłączenie 

systemu od sieci, aby sieć odzyskała stabilność i została jak najszybciej wyczyszczona. Jeśli jednak 

reagujesz na incydenty, badacz lub organ ścigania prowadzący dochodzenie w sprawie przestępstwa, 

Twoim głównym celem jest uzyskanie jak największego ruchu w sieci, co oznacza utrzymanie 

zainfekowanego hosta w sieci. Te dwa sprzeczne cele muszą zostać zrównoważone, miejmy nadzieję, 

że przed zamknięciem portów na ścianie uzyskają tyle ruchu, ile jest to uzasadnione. Inną opcją 

zebrania wystarczającej ilości złośliwego ruchu przy jednoczesnym zminimalizowaniu jego złych 

skutków jest użycie urządzeń takich jak „honeywall” projektu Honeynet 

(http://www.honeynet.org/tools/cdrom) lub innych mostów filtrujących warstwę drugą 

skonfigurowanych do blokowania ruch wychodzący, który przekracza określone limity przepustowości 

lub wykorzystuje określone porty i protokoły. Urządzenie takie jak honeywall zapewnia ochronę 

infrastruktury sieci i znacznie ułatwia rejestrowanie ruchu. Rodzaj ruchu, który można uzyskać przez 

wąchanie, zależy od roli Twojej witryny w sieci DDoS. Czy Twoja witryna obsługuje moduł obsługi lub 

agenta? Czy to ofiara ataku DDoS? Czy jesteś tylko dostawcą usług tranzytowych, kierującym pakiety 

między innymi podmiotami? Każda z tych sytuacji zapewnia inne spojrzenie na sieć DDoS i różne 

możliwości przechwytywania ruchu w celu analizy lub dochodzenia przez organy ścigania. 

Próba powiązania ataku ofiary z napastnikiem wymaga śledzenia pakietu przepływającego z powrotem 

z witryny E, przez wszystkie strony pośredniczące, dopóki nie wrócisz do strony A. Jeśli atakujący 

rozłączy się ze schodkiem w ośrodku B lub przełączy się na inny schodek szlak jest zepsuty. Jeśli użyje 

wielu kamieni odskoczni, zamiast tylko tego pokazanego tutaj, traceback staje się trudniejszy. Jeśli 

kłody są czyszczone na każdym odskoczni lub są używane tylko raz, śledzenie staje się jeszcze 



trudniejsze. Teraz przyjrzyjmy się ruchowi, który możesz przechwycić, w oparciu o Twoją perspektywę 

w sieci. We wszystkich liczbach w tej sekcji ruch, który można przechwycić przez wąchanie na granicy 

sieci, jest oznaczony okręgiem z literą „S”. 

Z punktu widzenia agentów hostujących sieć można zobaczyć ruch poleceń i kontroli przychodzący z 

modułu obsługi (być może nie wszystkich) do agentów w Twojej witrynie, a także wychodzący ruch 

ataków DDoS z tego podzbioru agentów iść do ofiary. Pokazano to na rysunku  

 

Większość witryn będzie należeć do tej kategorii, ponieważ zazwyczaj jako agentów jest znacznie 

więcej zainfekowanych hostów niż osób zajmujących się obsługą, odskocznią lub ofiarami (zwykle 

łącznie). Agenci hostujący witrynę mają obowiązek identyfikować i usuwać zainfekowanych hostów, 

aby nie można ich było używać do ciągłych ataków. W witrynach z niewielkimi zespołami reagowania 

na incydenty lub wcale, typowym czyszczeniem jest „wyczyść dysk, zainstaluj ponownie system 

operacyjny, wróć do trybu online”. Jak omówiono w sekcji 6.5, ma to potencjalne negatywne 

konsekwencje. Jedną konsekwencją jest to, że jeśli nie dołączysz systemu do bieżących poziomów, 

ponownie umieścisz tę samą lukę w zabezpieczeniach systemu i zostanie ona ponownie zagrożona. 

Kolejnym jest niszczenie dowodów. Przynajmniej niektóre gromadzenie i przechowywanie danych jest 

zwykle uzasadnione w przypadku dużych ataków. Lepszym rozwiązaniem jest przywrócenie systemu z 

ostatniej znanej czystej kopii zapasowej, która ma już zainstalowane łatki oprogramowania. 

Alternatywnie, wykonaj instalację systemu operacyjnego i łatanie z dysków CD-ROM, które 

przygotowałeś, gdy system jest całkowicie odłączony od sieci. Zapytaj sprzedawcę lub dystrybutora 

wybranego systemu operacyjnego, jak przygotować łatkę CD-ROM do takiego zastosowania. 

Użytkownicy systemu Windows mogą wypróbować rzeczy takie jak Microsoft Security Readiness Kit 

(dostępny pod adresem http://www.microsoft.com/technet/security/readiness/default.mspx) lub, 

jeśli korzystasz z systemu Red Hat Linux, pobierając i tworząc płyty CD z pakiety na swoich stronach 

internetowych errata http://www.redhat.com/errata/. Robienie mniejszej ilości może narazić nowo 

oczyszczone maszyny na powtarzające się włamania, czasem prawie natychmiast. (Uwaga: jeśli masz 

komputer w sieci dużej witryny edukacyjnej Internet 2 i próbujesz zainstalować system Windows 2000 

lub XP z oryginalnych płyt CD-ROM dystrybuowanych wraz z komputerem przed 2003 rokiem, ten 

system ma wysoką prawdopodobieństwo zarażenia się W32 / Blaster, Nachi lub innym aktualnie 

aktywnym robakiem lub botem w czasie krótszym niż jedna minuta, czyli jeszcze przed zakończeniem 

instalacji!) 



W niektórych przypadkach ruch poleceń i kontroli ujawniłby wszystkich agentów w sieci DDoS. W 

innych przypadkach programy obsługi DDoS śledzą wszystkich agentów w pliku. Wiedząc, że Twoja 

witryna obsługuje agentów, możesz zidentyfikować ofiarę i pomóc jej w zidentyfikowaniu wszystkich 

agentów w sieci DDoS, monitorując ruch w ich witrynie, a także możesz pomóc witrynie hostującej 

program obsługi w odzyskaniu informacji o dużym odsetku agenci i być może zdejmą całą sieć. Praca z 

witryną obsługującą program obsługi pozwala także zbliżyć się do atakującego o jeden 

skok.  Przechodząc teraz do strony obsługującej moduł obsługi, można przechwytywać tylko ruch 

dowodzenia i kontroli. Szybkość ruchu będzie znacznie niższa, a widok agentów w sieci DDoS zapewnia 

więcej informacji, ponieważ program obsługi komunikuje się z agentami w wielu lokalizacjach.  Zauważ, 

że teraz widoczne są obie części ruchu poleceń i kontroli: połączenie atakującego z interfejsem 

użytkownika modułu obsługi, a także ruch do / z zestawu agentów. Przechwytuj wszystkie pakiety do i 

z programu obsługi, w tym część danych pakietów (nie tylko nagłówki). Dbaj o bezpieczeństwo tych 

dzienników. Jeśli atakujący nie używa szyfrowanego kanału, zobaczysz również hasła, nazwy kont 

użytkowników i składnię poleceń narzędzia DDoS. Już samo to może dać ci wystarczającą ilość 

informacji, aby określić, które narzędzie jest używane, po prostu obserwując ruch spoza programu 

obsługi. Kryminalistyka na poziomie hosta jest również opcją w celu odzyskania jeszcze większej ilości 

informacji, a zachowanie dowodów powinno być starannie wykonane na wypadek, gdyby w 

późniejszym etapie procesu zaangażowane były organy ścigania. Pamiętaj, że powinieneś bardzo, 

bardzo uważnie rozważyć wszelkie działania, które w jakikolwiek sposób przejęłyby kontrolę nad siecią 

DDoS. Najlepszą radą jest zaangażowanie organów ścigania, gdy tylko zrozumiesz, jak działa sieć DDoS, 

i przekaż im raport. Chcesz także spróbować zidentyfikować kamienie przejściowe używane do 

połączeń przychodzących do modułu obsługi. Śledź je wszystkie i ustal, czy atakujący preferuje więcej 

niż jeden adres IP lub blok sieciowy. O której porze najczęściej nawiązywane są połączenia? Zidentyfikuj 

zaangażowane strony i bardzo ostrożnie staraj się z nimi skontaktować, być może poprzez 

skontaktowanie się z ich dostawcami, aby upewnić się, że nie skończysz zgłaszać sieci DDoS 

atakującemu lub jednemu z jej przyjaciół! Jeśli nawiążesz współpracę z innymi witrynami, mogą one 

następnie próbować zidentyfikować inne wstępne kroki, a może nawet inne programy obsługi w sieci 

(lub sieciach) wykorzystywane przez atakującego. Teraz przyjrzymy się stronie, na której znajduje się 

odskocznia. Tutaj mamy tylko częściowy widok ruchu dowodzenia i kontroli między atakującym a 

programami obsługi. Nie ma już widoczności dla agentów poza programami obsługi. 

 

Monitorowanie odskoczni może ujawnić więcej przewodników, a podążanie tą ścieżką może 

ostatecznie doprowadzić do identyfikacji lokalizacji atakującego, innych odskoczni lub nawet większej 



liczby agentów. Z biegiem czasu można określić wzorzec zachowania atakującego, aw niektórych 

przypadkach aktywne połączenia z modułami obsługi można zidentyfikować podczas ataku. Jeśli w grę 

wchodzi egzekwowanie prawa, mogą oni teraz korzystać z nakazów przeszukania i wezwań do sądu, 

aby uzyskać więcej informacji o kontach używanych przez atakującego, być może nawet uderzając w 

jego własne komputery i konta. W najgorszym przypadku są w stanie zidentyfikować poprzedni 

odskocznię używaną przez atakującego i nadal podążać za łańcuchem do tyłu w kierunku atakującego. 

Jak być może widać, proces śledzenia jest powolny, żmudny i pracochłonny. Wymaga to dość 

szczegółowego zrozumienia narzędzi i technik przechwytywania i analizy sieci, wstępnie ustalonych 

mechanizmów przechwytywania ruchu na granicach sieci, wiedzy o rodzaju używanego narzędzia 

DDoS, jego działania i prezentacji na hostach i sieci oraz umiejętności, aby wszystko to połączyć. 

Usunięcie całej sieci DDoS jest trudnym problemem, ale można to zrobić. Podczas gdy ten poziom 

śledzenia wymaga wielu umiejętności i jest pracochłonny, okazał się skuteczny w prawdziwym świecie. 

Jeden z autorów, David Dittrich, osobiście wykorzystał techniki opisane w tym rozdziale, aby 

zlikwidować całe sieci DDoS, niektóre z nich w setkach hostów (patrz oś czasu działalności DDoS 

prowadzącej do ataków z lutego 2000 r., O których mowa w rozdziale 3 ). Oczywiście Dittrich napisał 

analizy kilku wczesnych narzędzi i dokładnie wie, jak działają. Z drugiej strony analizy te są swobodnie 

dostępne na wielu stronach internetowych, dzięki czemu każdy, kto jest zmotywowany i zaradny, może 

wiedzieć wszystko, co jest dostępne publicznie na temat tych samych narzędzi. Każdy może skorzystać 

z technik opisanych w tych analizach, aby zrobić to samo. Właśnie to zrobiło wiele osób, w tym 

utalentowani członkowie federalnego organów ścigania w kilku krajach, a osoby atakujące DDoS 

zostały postawione przed sądem przy użyciu tych metod dochodzenia. Podobne analizy nowo 

odkrytych narzędzi DDoS są nadal pisane przez ludzi na całym świecie. Oczywiście wysiłek ten wymaga 

umiejętności, dyscypliny i czasu i generalnie przynosi zysk tylko firmom zajmującym się 

bezpieczeństwem, które odsprzedają te informacje publiczne lub wykorzystują je w sprzedawanych 

produktach. Zaletą jest nagroda wynikająca ze świadomości, że przyczyniłeś się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa komputera w skali globalnej. Na szczęście dla wszystkich istnieje duża podaż ludzi o 

tych kwalifikacjach, którzy podzielają to przekonanie. 

Kontrola i kontrola złośliwego oprogramowania 

Jakie porty lub protokoły są używane do sterowania i kontroli? Czy program używa ochrony hasłem lub 

szyfruje komunikację lub pliki? Jakie są hasła lub klucze kryptograficzne i gdzie można je znaleźć? W 

jaki sposób agenci są identyfikowani do programów obsługi (i odwrotnie) i czy można uzyskać pełną 

ich listę? Wcześniej omówiliśmy kilka przykładów spojrzenia na ruch sieciowy. Analizy trinoo [Ditf], TFN 

[Dith], Stacheldraht [Ditg], Shaft [DLD00] i Power [Dita] dostarczają dalszych przykładów identyfikacji 

agentów DDoS w sieci. To niektóre z najbardziej wrażliwych informacji i należy bardzo dokładnie 

przemyśleć, jak to ujawnić, komu i kiedy. Dostarczenie informacji, które pozwolą innemu napastnikowi 

przejąć kontrolę i korzystać z dużej sieci DDoS, byłoby bardzo niewłaściwe, a być może bardzo 

niebezpieczne i potencjalnie odpowiedzialne. Na przykład, jeśli wyjaśnisz, że ktoś założył sieć botów na 

kanale IRC Dalnet #NotARealChannel, a on używa konkretnego bota z hasłem notapassword, wówczas 

każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat tego bota, może przejąć cały botnet i używać go do 

własnych celów. 

Linia kodu złośliwego oprogramowania 

Programy ataków są często udostępniane w podziemnym komputerze, w formie kodu źródłowego i 

skompilowanej postaci binarnej. Gdy kod źródłowy jest współdzielony, funkcje dwóch lub więcej 

programów mogą być dokładnie takie same (np. Jak obliczane są sumy kontrolne nagłówka IP lub kod 

powłoki jest wstrzykiwany do przepełnionych buforów w celu wymuszenia wykonania kodu na stosie). 

Wiedząc, w jaki sposób kod programu jest współużytkowany i zmieniany z programu na program, 



czasami możliwe jest prześledzenie programu z powrotem do jego autora lub użycie istniejącej metody 

wykrywania sygnatur do identyfikacji wariantów kodu. Cała klasa programów może współdzielić ten 

sam zestaw znanych sygnatur, ale nowy program, który pojawia się na scenie po raz pierwszy, może 

pozostać niewykryty lub uzyskać pakiety poza istniejące narzędzia ograniczania DDoS. Są to wszystkie 

powody, dla których chcemy zrozumieć, jak program rozwijał się w czasie. Być może masz tylko 

skompilowany plik binarny, a nie kod źródłowy dla konkretnego artefaktu złośliwego oprogramowania. 

Utrudnia to odróżnienie rodowodu, ale nie jest całkowicie niemożliwe we wszystkich przypadkach. 

Nadal istnieją symbole, które mogą istnieć w tablicy symboli, ciągi znaków używane w monitach i 

komunikaty dla użytkownika itp., Które można zidentyfikować i porównać z niektórymi dobrze znanymi 

artefaktami. 

Wiele programów intensywnie pożycza od innych, czy to specyficzne cechy ataku, wykorzystują kod 

powłoki, biblioteki kryptograficzne itp. Niektóre (jak knight.c) zostały pierwotnie napisane w C dla 

systemów uniksowych, ale zostały skompilowane w przenośnych środowiskach kompilatora C, takich 

jak Cygwin na Microsoft Windows. Niektóre osoby po prostu zakładają, że jeśli program został 

pierwotnie napisany dla Uniksa, nie będzie działał w systemie Windows i nie będzie można go łatwo 

przenieść do różnych systemów operacyjnych. 

Kto korzysta ze złośliwego oprogramowania? 

Wracając do 1999 r., DDoS było najczęściej używane do pewnego rodzaju „strzelania samochodem po 

autostradzie informacyjnej”. Atakujący nieustannie toczą wojny przy użyciu DDoS, aby zniszczyć 

maszyny i kanały IRC przeciwników. Jednak DDoS staje się teraz elementem przestępczości w postaci 

czynów takich jak wymuszanie lub fałszowanie ofert internetowych. Czasami niezadowolony były 

pracownik zaatakuje swoją byłą firmę, aby zemścić się za rzekome fałszywe wypowiedzenie. Pewnego 

dnia organizacja terrorystyczna lub państwo narodowe może wykorzystać DDoS jako multiplikator siły 

w ataku na infrastrukturę krytyczną innego państwa. Wiedza o tym, kto atakuje - przypisywanie, w 

terminologii prawnej i wojskowej - może być ważna.  

Jest to jednak kolejny delikatny temat. Podczas przechwytywania ruchu do i od podejrzanych 

zainfekowanych hostów możesz uzyskać adresy IP odskoczni, handlerów / agentów lub bezpośrednie 

połączenia z głównych systemów atakującego. Początkujący znani są z łączenia się z komputerem 

rodziców na linii DSL, którą ich dostawca usług internetowych może prześledzić bezpośrednio na 

numer telefonu. Inni używali skradzionych kart kredytowych do łączenia się z dostawcami usług 

internetowych „bez opłat”, którzy nawet nie mają kont ani przełączników obsługujących identyfikację 

dzwoniącego w pulach modemów, co skutkuje niemal całkowitą anonimowością z dowolnego miejsca 

na świecie. Znajomość jednej z tych rzeczy mówi ci coś o atakującym (ale nawet jeśli łączy się z możliwą 

do zidentyfikowania linią DSL lub modemem kablowym, nadal nie oznacza to, że atakujący siedzi przy 

tej konkretnej klawiaturze!). 

Linia kodu złośliwego oprogramowania 

Programy ataków są często udostępniane w podziemnym komputerze, w formie kodu źródłowego i 

skompilowanej postaci binarnej. Gdy kod źródłowy jest współdzielony, funkcje dwóch lub więcej 

programów mogą być dokładnie takie same (np. Jak obliczane są sumy kontrolne nagłówka IP lub kod 

powłoki jest wstrzykiwany do przepełnionych buforów w celu wymuszenia wykonania kodu na stosie). 

Wiedząc, w jaki sposób kod programu jest współużytkowany i zmieniany z programu na program, 

czasami możliwe jest prześledzenie programu z powrotem do jego autora lub użycie istniejącej metody 

wykrywania sygnatur do identyfikacji wariantów kodu. Cała klasa programów może współdzielić ten 

sam zestaw znanych sygnatur, ale nowy program, który pojawia się na scenie po raz pierwszy, może 



pozostać niewykryty lub uzyskać pakiety poza istniejące narzędzia ograniczania DDoS. Są to wszystkie 

powody, dla których chcemy zrozumieć, jak program rozwijał się w czasie.  

Być może masz tylko skompilowany plik binarny, a nie kod źródłowy dla konkretnego artefaktu 

złośliwego oprogramowania. Utrudnia to odróżnienie rodowodu, ale nie jest całkowicie niemożliwe we 

wszystkich przypadkach. Nadal istnieją symbole, które mogą istnieć w tablicy symboli, ciągi znaków 

używane w monitach i komunikaty dla użytkownika itp., Które można zidentyfikować i porównać z 

niektórymi dobrze znanymi artefaktami. 

Wiele programów intensywnie pożycza od innych, czy to specyficzne cechy ataku, wykorzystują kod 

powłoki, biblioteki kryptograficzne itp. Niektóre (jak knight.c) zostały pierwotnie napisane w C dla 

systemów uniksowych, ale zostały skompilowane w przenośnych środowiskach kompilatora C, takich 

jak Cygwin na Microsoft Windows. Niektóre osoby po prostu zakładają, że jeśli program został 

pierwotnie napisany dla Uniksa, nie będzie działał w systemie Windows i nie będzie można go łatwo 

przenieść do różnych systemów operacyjnych. 

Kto korzysta ze złośliwego oprogramowania? 

Wracając do 1999 r., DDoS było najczęściej używane do pewnego rodzaju „strzelania samochodem po 

autostradzie informacyjnej”. Atakujący nieustannie toczą wojny przy użyciu DDoS, aby zniszczyć 

maszyny i kanały IRC przeciwników. Jednak DDoS staje się teraz elementem przestępczości w postaci 

czynów takich jak wymuszanie lub fałszowanie ofert internetowych. Czasami niezadowolony były 

pracownik zaatakuje swoją byłą firmę, aby zemścić się za rzekome fałszywe wypowiedzenie. Pewnego 

dnia organizacja terrorystyczna lub państwo narodowe może wykorzystać DDoS jako multiplikator siły 

w ataku na infrastrukturę krytyczną innego państwa. Wiedza o tym, kto atakuje - przypisywanie, w 

terminologii prawnej i wojskowej - może być ważna.  

Jest to jednak kolejny delikatny temat. Podczas przechwytywania ruchu do i od podejrzanych 

zainfekowanych hostów możesz uzyskać adresy IP odskoczni, handlerów / agentów lub bezpośrednie 

połączenia z głównych systemów atakującego. Początkujący znani są z łączenia się z komputerem 

rodziców na linii DSL, którą ich dostawca usług internetowych może prześledzić bezpośrednio na 

numer telefonu. Inni używali skradzionych kart kredytowych do łączenia się z dostawcami usług 

internetowych „bez opłat”, którzy nawet nie mają kont ani przełączników obsługujących identyfikację 

dzwoniącego w pulach modemów, co skutkuje niemal całkowitą anonimowością z dowolnego miejsca 

na świecie. Znajomość jednej z tych rzeczy mówi ci coś o atakującym (ale nawet jeśli łączy się z możliwą 

do zidentyfikowania linią DSL lub modemem kablowym, nadal nie oznacza to, że atakujący siedzi przy 

tej konkretnej klawiaturze!). 

Komu należy dostarczyć analizę i kiedy? 

Każdy, kto jest zaangażowany w DDoS - zarówno ofiary, jak i witryny, których komputery zostały 

naruszone i użyte jako odskocznia, operatorzy lub agenci DDoS - ponosi pewną odpowiedzialność nie 

tylko za czyszczenie swoich komputerów, ale za zgłaszanie incydentów innym osobom i pomoc w 

łagodzeniu problem. W miarę upływu czasu oraz w miarę, jak ataki DDoS stają się coraz bardziej 

powszechne i bardziej szkodliwe, sytuacja prawna może prawdopodobnie ulec zmianie w taki sposób, 

że brak odpowiedniego działania, brak zgłoszenia uczestnictwa lub niedopuszczenie do powstrzymania 

ataków DDoS może pociągnąć za sobą odpowiedzialność osób zaangażowanych. Ustanowienie zasad i 

procedur, zanim stanie się to problemem, jest najlepszym sposobem działania, a najlepszy moment na 

rozpoczęcie jest właśnie teraz. 

 



W większości przypadków atak DDoS obejmie wiele jurysdykcji, w twoim kraju lub między kilkoma 

krajami na całym świecie. Wiele ataków polega na tym, że atakujący rozprzestrzeniają agentów DDoS 

na całym świecie i używają ostoi w co najmniej dwóch krajach przed połączeniem się z modułami 

obsługi DDoS. To znacznie utrudnia przypisanie ataku i zidentyfikowanie podejrzanych. Dobrym 

miejscem na początek jest skontaktowanie się z lokalnymi przedstawicielami federalnych organów 

ścigania (w Stanach Zjednoczonych, w tym FBI i Secret Service). Najlepiej skontaktować się z tymi 

agencjami z wyprzedzeniem i poznać je (i pozwolić im cię poznać), aby łatwiej było dotrzeć do właściwej 

osoby w odpowiednim czasie, gdy nastąpi atak. Gdy funkcjonariusze organów ścigania dowiedzą się, 

kim jesteś i zrozumieją Twój poziom umiejętności i specjalizacji, będą bardziej ufać Twoim raportom i 

będą mogli odpowiednio uszeregować je pod względem ważności. 

Federalne organy ścigania są (jak powiedzieliby Australijczycy) „pod pachami aligatorów”. Im bardziej 

kompletna i czytelna jest Twoja analiza, wraz ze streszczeniem i ogólnym przeglądem samego ataku, 

tym łatwiejsze będzie ich zadanie. Otrzymywanie kopii obrazów bitowych zainfekowanych hostów 

wykorzystywanych do atakowania oraz pełne pakiety danych o atakach sieciowych oraz ruchu 

dowodzenia i kontroli (oznaczone datą, kryptograficznie odciskami palców i zabezpieczone do celów 

kontroli pochodzenia produktu itp.) Pomagają potencjalnie walizka. 

Powinieneś również zgłosić incydent, z podobnymi szczegółami (ale być może bez niektórych bardziej 

poufnych informacji z Twojej strony) do krajowych centrów reagowania na incydenty, takich jak 

Centrum Koordynacji CERT w Stanach Zjednoczonych. Organizacje te często utrzymują kontakty z 

federalnymi organami ścigania i innymi organizacjami, które mają szerszy widok na krajobraz ataku. 

Poprzez skorelowanie wydarzeń w większej populacji, mogą identyfikować i pomagać w ustalaniu 

priorytetów reakcji na poziomie krajowym na bardzo duże wydarzenia. Organizacje takie jak Centrum 

Koordynacji CERT mają również kontakty z podobnymi instytucjami za granicą i mogą ułatwiać 

transgraniczne reagowanie na incydenty. Informacje kontaktowe dla Centrum Koordynacji CERT 

znajdują się w części 9. 

Jeśli jesteś dostawcą usług sieciowych, dobrze byłoby poinformować klientów, jeśli są ofiarami lub 

źródłami ataków DDoS. Wielu dostawców usług internetowych postrzega DDoS jako większy problem 

z przepustowością, decydując się po prostu zwiększyć pojemność, aby zapobiec niestabilności sieci. Ich 

personel pomocniczy może być bardzo cienki i może być bardzo czasochłonna próba wyjaśnienia 

klientowi (który może wiedzieć bardzo niewiele o administracji sieci), że jego komputer został 

zaatakowany i jest wykorzystywany do atakowania innych oraz do pomocy w proces czyszczenia. 

Niektórzy usługodawcy internetowi zyskują status notorycznie niereagujących na problemy DDoS. 

Wreszcie, dostawcy usług internetowych i dostawcy NSP powinni również zgłaszać duże zdarzenia 

DDoS organom ścigania i reagowania na incydenty, jak opisano powyżej. Z tych samych powodów, ale 

na wyższym poziomie, mają obowiązek zgłaszania zdarzeń, szczególnie jeśli widzą, że wydarzenia te są 

rozpowszechnione poprzez ich powiązania z innymi dostawcami sieci. Skonsultuj się z pracownikami 

prawnymi, aby ustalić zasady i procedury dotyczące zgłaszania. 

Co zachować prywatność 

Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele informacji, które powinieneś przemyśleć dwa, a nawet pięć 

razy, o ich opublikowaniu. Niektóre informacje, takie jak własne wewnętrzne adresy IP zainfekowanych 

hostów produkcyjnych, mogą nigdy nie zostać udostępnione. Być może najlepiej jest zanonimizować 

je, ale pozostaw czas i adresy źródłowe atakujących hostów nietkniętym dla badaczy. Jeśli wydarzenie 

zakończy się w sądzie, Ty lub Twoja firma może być zobowiązana do ujawnienia informacji w tym 

punkcie do wykorzystania w sądzie. Aby temu zaradzić, anonimizacja musi być odwracalna za pomocą 

klucza, aby informacje zostały zachowane i mogły zostać udostępnione podczas procesu. 



 

Należy jednak pamiętać, że adresy IP nie są uwierzytelniane i można je łatwo sfałszować, więc nie służą 

one jako całkowicie wiarygodne źródło informacji identyfikujących konkretny komputer, a tym bardziej 

pojedynczą osobę. Atakujący mogą i kontrolują serwery DNS, które pozwalają im na mapowanie 

adresów IP do nazw DNS do woli, dlatego ważne jest, aby wykonać odwrotne odwzorowania, aby 

pokazać, jak nazwy DNS tłumaczą się w danym momencie. (Podaj zarówno adres IP, jak i bieżące 

mapowanie DNS w swoich raportach, pokazując czas i strefę czasową, której odpowiada mapowanie.) 

Konieczne jest posiadanie kilku źródeł informacji, najlepiej dzienników uwierzytelnienia, w celu 

uzyskania adresu IP w pierwszej kolejności, aby skorelować i zapewnić właściwą identyfikację.  

Podczas dochodzenia możesz ustalić, że jeden lub więcej komputerów atakuje kogoś, lub możesz 

uzyskać ruch IRC lub ruch poleceń / kontroli od osoby zajmującej się DDoS lub agenta, który 

identyfikuje ofiary ataków DDoS. Nie chcesz ponosić odpowiedzialności za dostarczanie informacji, 

które narażają inne hosty na nadużycia, ponieważ zasadniczo podałeś informacje o koncie / haśle 

pozwalające na ich zdalne sterowanie lub za ich trywialne przejęcie przez kogoś innego. Oczywiście 

ktoś inny może je znaleźć i przejąć przed ujawnieniem informacji, ale przynajmniej nie można Cię 

oskarżyć o zapewnienie środków. Adresy IP ofiar to kolejna rzecz, którą należy dokładnie rozważyć 

przed wydaniem, a następnie możesz porozmawiać z witrynami ofiar i pozwolić im na ujawnienie 

własnych informacji. 

Nazwiska zaangażowanych osób (zwłaszcza jeśli są podejrzane o przeprowadzenie ataku DDoS) 

powinny być ściśle przechowywane, ale przekazywane organom ścigania. Publikowanie nazwisk 

podejrzanych lub publiczne wypowiadanie się na ich temat i ich umiejętności może czasem 

doprowadzić do zaatakowania cię w odwecie. Być może gorzej, jeśli nie możesz udowodnić swoich 

zarzutów, możesz zostać pozwany o zniesławienie. 



Ankieta badań nad obroną 

Natychmiast po pierwszych atakach na dużą skalę poświęcono wiele badań nowemu problemowi 

zatrzymywania, eliminowania i filtrowania ataków DoS atakujących systemy hostów końcowych. 

Chociaż DDoS był stosunkowo nowym problemem, istniały powiązane badania w zakresie kontroli 

zatorów, łagodzenia prostych ataków DoS, tolerancji na awarie i przeżywalności. Podczas warsztatu 

CERT Coordination Center (DSER) rozproszonego systemu Intruder Tools (CER99) wspomnianego w 

rozdziale 3 powstały wstępne pomysły na temat obrony przed DDoS. W ramach tych warsztatów 

opracowano raport przedstawiający szereg reakcji obronnych, od ochrony po wykrywanie i reakcję, w 

perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej dla menedżerów, badaczy, administratorów 

systemów, operatorów sieci i reagowania na incydenty zespoły. Sieci ataku DDoS w tym czasie wahały 

się od kilkuset do ponad 2000 hostów, małych według standardów z 2004 roku, ale w tamtym czasie 

postrzeganych jako bardzo duże. (Pierwsze narzędzia DDoS mogły obsłużyć tylko kilkunastu agentów, 

więc wzrost ten był o dwa rzędy wielkości w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Zwiększenie o kolejne dwa 

rzędy zajęło kolejne cztery lata.) Sieci DDoS o tylko kilkadziesiąt do kilkuset hostów pozwoliło na 

mniejsze (er) rozwiązania w odpowiedzi na zagrożenie. Wiele podejść badawczych próbowało 

rozwiązać mniejsze podproblemy bardzo złożonego problemu. Są bardziej zróżnicowane niż 

rozwiązania komercyjne omówione w załączniku B, ale niekoniecznie realistyczne. Ze względu na 

wrażliwy charakter danych o ruchu w sieci i złożoność tego zjawiska trudno jest w pełni zrozumieć 

skutki DDoS. Wiele prototypów jest testowanych w środowiskach tylko laboratoryjnych bez tła i ruchu 

operacyjnego. Niektórzy (fałszywie) zakładają, że ruch atakowy jest w większości sfałszowany, co jest 

oczywiście nieprawdziwe, a inni zakładają pewną wiedzę na temat topologii sieci lub dostęp do 

wyroczni, które mogą stwierdzić, czy dany ruch jest DDoS, czy nie. Inne wymagają znacznych zmian w 

infrastrukturze internetowej, które uniemożliwiłyby jej kompatybilność z istniejącymi protokołami i 

aplikacjami klienckimi lub byłyby niepraktyczne z przyczyn technicznych, politycznych lub politycznych. 

Ten tekst nie analizuje wszystkich istniejących podejść badawczych - jest ich wiele, a lista ciągle rośnie. 

Kilka z nich omawiamy w tym rozdziale. Ograniczenia przestrzeni i częste pojawianie się nowych 

systemów uniemożliwiają nam objęcie wszystkich badań obronnych DDoS, a włączenia lub wyłączenia 

określonego projektu w tym rozdziale nie należy uważać za zalecenie lub krytykę tego projektu. 



7.1. Odpychanie 

Pushback, zaproponowany przez Mahajana i in., wyłonił się z dyskusji w ramach oryginalnej grupy 

badawczej DDoS podczas warsztatów DSERT CERT Coordination Center [CER99]. Pomysł, zaczerpnięty 

z praktyki, polega na tym, że operatorzy sieci próbują odepchnąć obrażający ruch w kierunku źródła, 

albo brutalnie, odłączając kabel sieciowy w routerze i obserwując, czy zły ruch zatrzymuje się, lub 

obserwując ruch sieciowy na urządzeniach monitorujących. Limity prędkości rozprzestrzeniające się na 

zewnątrz od ofiary (odepchnięcie) zmniejszają następnie presję na ofiarę, umożliwiając jej wymianę 

ruchu i skuteczne przetrwanie przez chwilę, podczas gdy źródła przestępstwa są zatrzymywane lub 

usuwane. Zakłada się, że obrażający ruch nie jest równomiernie rozłożony na wszystkie możliwe punkty 

wejścia. Grają tutaj dwie techniki: lokalna kontrola zatorów kruszyw (ACC) i odpychanie. Lokalny ACC 

wykrywa przeciążenie na poziomie routera i opracowuje sygnaturę ataku, lub bardziej odpowiednio w 

tym kontekście, sygnaturę przeciążenia, którą można przetłumaczyć na filtr routera. Podpis określa 

agregat o dużej przepustowości, podzbiór ruchu sieciowego, a lokalny ACC określa odpowiedni limit 

prędkości dla tego agregatu. Funkcja wypychania propaguje ten limit prędkości dla agregatu do 

bezpośrednich sąsiadów w górę łańcucha dostaw, którzy mają największy udział w ruchu agregatu. 

Mechanizm ten działa najlepiej przeciwko atakom typu DDoS i tłumom błyskawicznym, ponieważ mają 

one wspólne cechy i próbuje traktować te zjawiska z punktu widzenia kontroli przeciążenia. Zbyt 

szeroka specyfikacja zagregowanego podpisu lub zasad może prowadzić do ograniczenia ruchu 

łagodnego, jak pokazano w eksperymentach [IB02], a zbyt wąska specyfikacja może pozwolić 

atakującym na ominięcie ochrony. Przesunięcie niedoskonałej odpowiedzi w górę strumienia ogranicza 

dodatkowe szkody przy możliwym koszcie złapania mniejszego ruchu atakującego. Generalnie 

wypychanie wydaje się wymagać ciągłych wzorców wdrażania w routerach. Istniejące podejścia nie 

mogą przesunąć limitu prędkości poza router, który nie rozumie metody wypychania. Funkcja 

wypychania wymaga także od routerów utrzymania stanu przepływów ruchu, co stanowi dodatkowe 

obciążenie. 



7.2. Traceback 

Niektóre z pierwszych propozycji obrony przed DDoS obejmowały środki do śledzenia wstecznego do 

agentów sieci DDoS. Założenie to opiera się na niektórych narzędziach DDoS fałszujących źródła i 

stosunkowo małą liczbę agentów (100–2,500). W okresie 1999–2000 wydawało się nie do pomyślenia, 

aby w niedalekiej przyszłości istniały większe sieci z ponad 100 000 hostów [CER03]. Wczesna 

propozycja, ICMP Traceback autorstwa Bellovina i in. [BLT01], miał wysłać pakiet ICMP, 

najprawdopodobniej co n (wczesne propozycje obejmowały n = 20 000) pakietów, zawierających część 

przechwyconego pakietu, z routera obserwującego do miejsca docelowego. Wadą jest to, że pod 

ciężkim atakiem cel może przegapić te pakiety z powodu przeciążenia sprzętu sieciowego, a niektóre 

sieci nie pozwalają na przesyłanie komunikatów ICMP przez ich router graniczny. Mimo że 

próbkowanie 1 / n ma miejsce, powoduje to dodatkowy ruch w kierunku ofiary, co zwiększa zatory. 

Kolejne propozycje wykorzystywały technikę Probabilistic Packet Marking (PPM). Ponownie, co 20 000 

pakietów sieciowych do miejsca docelowego router oznaczałby pakiet odnośnikiem do siebie. [1] Tak 

niską częstotliwość próbkowania wybrano, aby uniknąć dużego obciążenia infrastruktury routera ze 

względu na znakowanie dużego natężenia ruchu podczas ataku powodziowego. Analizując kilka 

oznaczonych pakietów z danego źródła, ofiara powodzi próbowałaby zbudować ścieżkę z powrotem 

do atakującego lub przynajmniej do krawędzi najbliżej atakującego w infrastrukturze znakowania. 

Początkowa propozycja Savage i in. [SWKA00] nie miał żadnych przepisów dotyczących 

uwierzytelniania tych oznaczeń, ale późniejsza propozycja dodała uwierzytelnianie i sprawdzanie 

integralności [SP01]. Zaproponowano kilka technik w tym zakresie, w tym techniki jednobitowe 

[Ad102]. Wadą jest to, że wystarczająco rozproszona sieć ataków DDoS może pozostać poniżej limitów 

próbkowania. Niektóre przemyślenia Waldvogela [Wal02] na temat tego, jak można oszukać techniki 

PPM, nakreślają dalsze problemy, z którymi zmaga się PPM w odniesieniu do technik oszukiwania i 

odmowy usługi. Co najmniej jeden ze schematów PPM  twierdzi, że zapewnia pewne korzyści bez 

ciągłego wdrażania, w przeciwieństwie do schematu Pushback 

Oparta na haszowaniu technika śledzenia prosi uczestniczące routery, aby zapamiętały każdy widziany 

pakiet, ale przez ograniczony czas. Umożliwia to śledzenie ataków jednopakietowych, takich jak „Ping 

of Death”, ale tylko wtedy, gdy zapytanie jest szybkie. Silnik Source Path Isolation Engine (SPIE) 

zapamiętuje pakiety, obliczając skróty na niezmiennych częściach nagłówka IP (np. Usunięto TTL i sumy 

kontrolne). W celu uzyskania dodatkowych kompromisów w przestrzeni kosmicznej słabe skróty 

zamiast silnych skrótów kryptograficznych są wdrażane w postaci filtrów Bloom . Ta funkcja pasywnego 

nagrywania nie musi istnieć wewnątrz routera, mimo że omówiono kwestie projektowania sprzętu w 

celu włączenia do routerów]. Projektanci SPIE wymyślili sposób na pasywne dotknięcie każdego 

interfejsu routera. Niektórzy krytycy początkowo sądzili, że dodanie jednego urządzenia na interfejs 

byłoby zbyt drogie, dlatego urządzenie SPIE zostało rozszerzone na SPIEDER z wieloma połączeniami 

do każdego kabla interfejsu na routerze. Chociaż słabe wartości skrótu pozwalają na uzyskanie 

fałszywych alarmów, są one szybko dwuznaczne dzięki wielu funkcjom skrótu stosowanym na różnych 

routerach, gdy odległość rośnie od ofiary. Ofiara inicjuje żądanie śledzenia przez alternatywną sieć 

(rzeczywistą lub wirtualną) łączącą menedżera śledzenia, agentów generujących dane i routery. Z 

powodu dużego natężenia ruchu w sieciach szkieletowych czas między otrzymaniem niepoprawnego 

pakietu a żądaniem śledzenia zwrotnego powinien być rzędu kilku minut, w zależności od 

przepustowości sieci i ruchu. Dean i in. zastosuj algebraiczne podejście do problemu śledzenia. 

Podobne do Savage i in. [SWKA00], ta technika osadza informacje o częściowym śledzeniu w pakietach 

IP na poziomie routera. Ten nowy schemat wykorzystuje techniki algebraiczne do kodowania 

informacji o ścieżce w pakietach i rekonstrukcji ich w miejscu ofiary. Autorzy mają nadzieję na większą 

elastyczność w projektowaniu i ulepszenia w usuwaniu hałasu generowanego przez atakującego i 

zapewnianie śledzenia wielu ścieżek 



PPM i algebraiczne schematy śledzenia przyjmują kilka założeń. Cytujemy: 

1. Atakujący mogą wysłać dowolny pakiet. 

2. Wielu atakujących może działać razem. 

3. Atakujący są świadomi schematu śledzenia. 

4. Atakujący muszą wysłać co najmniej tysiące pakietów. 

5. Trasy między hostami są na ogół stabilne, ale pakiety mogą zostać ponownie uporządkowane lub 

utracone. 

6.Routery nie mogą wykonywać dużych obliczeń na pakiet. 

7.Routery nie są zagrożone, ale nie wszystkie routery muszą brać udział. 

Te założenia wyraźnie odróżniają te techniki od techniki pojedynczego pakietu, takiej jak oparty na 

haszowaniu ślad [SPS + 02]. Autorzy [DFS01] omawiają wydajność w porównaniu z Savage i wsp., 

Ponieważ wymagania dotyczące przestrzeni wahają się między 18 a 21 bitów. W niektórych 

przypadkach osiągają nieco lepsze wyniki przy rekonstrukcji ścieżki, ale liczba fałszywych trafień 

pozostaje wysoka. Oprócz oznaczania pakietów brany jest pod uwagę schemat poza pakietem, 

podobny do Bellovina [BLT01]. Autorzy zdają sobie sprawę, że konieczna jest dalsza poprawa 

algorytmu i należy zbadać kompromisy. Ta koncepcja wymaga dalszego dopracowania, ale na dłuższą 

metę może stać się obiecującą koncepcją. 

Istnieją dwa poważne problemy z rozwiązaniami typu traceback: 

1.Rozwiązania śledzenia często stają się niedopuszczalnie złożone i kosztowne, gdy istnieje duża liczba 

źródeł lub gdy źródła są dobrze dystrybuowane. 

2. Trackback sam w sobie nie robi nic, aby zatrzymać atak. Jeśli jest idealny, identyfikuje sieci brzegowe 

zawierające wszystkie źródła DDoS. Czy ktoś je następnie odcina? Czy przekonać ich, aby wyczyścili 

agentów DDoS? Kontratak? Nie ma dobrych odpowiedzi, z wyjątkiem tych, które zakładają, że można 

wystarczająco dobrze scharakteryzować atak, aby odróżnić pakiety ataku od wszystkich innych 

pakietów. Jeśli można to zrobić, śledzenie może nie być już potrzebne, ponieważ pakiety mogą być 

filtrowane przy użyciu charakterystyki. Bez takiej wyroczni DDoS jedną z opcji byłoby dynamiczne 

wdrażanie filtrów lub ograniczników prędkości w pobliżu zidentyfikowanych źródeł. Umożliwiłoby to 

zlokalizowanie szkód ubocznych i powstrzymanie powodzi ruchu ataków. Wymaga to jednak złożonego 

i rozproszonego systemu, który potencjalnie może wyrządzić duże szkody, gdy jest niewłaściwy, więc 

prawdopodobnie nie doprowadzi do rzeczywistego wdrożenia. 



7.3 D-WARD 

D-WARD, zaproponowany przez Mirkovica i in. ,został opracowany w UCLA pod patronatem programu 

DARPA Fault Tolerant Network (FTN), który sponsorował kilka innych projektów DDoS. Ten źródłowy 

system oparty na sieci ma na celu wykrywanie ataków przed opuszczeniem sieci, w której rezyduje 

agent DDoS, lub gdy ją opuszczają. Jest to system wbudowany (przezroczysty dla użytkowników w 

sieci), który gromadzi dwukierunkową statystykę ruchu z routera granicznego w sieci źródłowej i 

porównuje ją ze modelami ruchu sieciowego zbudowanymi na podstawie specyfikacji aplikacji i 

protokołu transportu, odzwierciedlając normalne (uzasadnione), przejściowe (podejrzane) i atakujące 

zachowanie. Modele są budowane z dwoma szczegółami: dla każdej komunikacji z jednym miejscem 

docelowym (zwanym „przepływem”) i dla poszczególnych połączeń. W oparciu o ten trójwarstwowy 

model (atak, podejrzane, łagodne / normalne) D-WARD stosuje limity prędkości na routerze dla całego 

ruchu wychodzącego do danego miejsca docelowego, preferując legalny ruch połączeń, nieco 

spowalniając podejrzany ruch i znacznie spowalniając w dół (co to postrzega) połączenia ataku. Limity 

prędkości są dynamiczne i zmieniają się w czasie, w oparciu o obserwację sygnału ataku i nadzorowaną 

agresywność ruchu. Mniej agresywny ruch uliczny będzie łagodniej kontrolowany. 

Podobnie jak większość systemów badawczych, D-WARD został przetestowany z autorskim zestawem 

testów porównawczych DDoS i, podobnie jak większość systemów badawczych, działał dobrze na tych 

testach porównawczych. Jednak system D-WARD przeszedł również szeroko zakrojone niezależne testy 

(znane również jako „red teaming”) pod koniec cyklu programu DARPA FTN. Eksperymenty te 

wskazują, że D-WARD ma zdolność szybkiego wykrywania tych ataków, które powodują anomalie w 

ruchu dwukierunkowym, takich jak duże powodzie, w tym niektóre ataki typu włącz-wyłącz lub 

pulsujące. D-WARD skutecznie kontroluje cały ruch, w tym ruch atakujący, i ma bardzo niskie obrażenia 

dodatkowe oraz niski poziom fałszywych trafień. Szybko przywraca normalne operacje po zakończeniu 

ataku. Ograniczając ruch atakowy zamiast go blokować, system szybko odzyskuje wyniki po fałszywych 

alarmach. Z założenia zatrzymuje ataki na sieci źródłowe; dlatego wymaga szerokiego wdrożenia 

(obejmującego większość faktycznych źródeł), aby osiągnąć pożądaną skuteczność. O ile na sieci 

źródłowe nie zostanie nałożona kara za hostowanie agentów DDoS, nie jest to system, który operatorzy 

sieci chętnie wdrażaliby, ponieważ D-WARD nie zapewnia znaczącej korzyści wdrażającemu. Jednak 

może być możliwe zintegrowanie go z innymi mechanizmami obronnymi (takimi jak COSSACK w 

rozdziale 7.8), które wymagają działania sieci źródłowej, w celu zapewnienia selektywnej odpowiedzi. 

 

Podsumowując, zaletą D-WARD jest wykrywanie i kontrola ataków, przy założeniu, że ruch ataków 

różni się wystarczająco od normalnych modeli ruchu. Z uwagi na fakt, że D-WARD selektywnie 

ogranicza ruch, ma niskie obrażenia dodatkowe, a reakcja na atak jest stosunkowo szybka. Z drugiej 

strony osoby atakujące mogą nadal przeprowadzać udane ataki z sieci, które nie są wyposażone w ten 

system. 



7.4 NetBouncer 

NetBouncer, zaproponowany przez O'Brien, również wyłonił się z programu DARPA FTN. Jest to 

mechanizm legalności klienta, który znajduje się w sieci potencjalnej ofiary / celu. Idealnie jest 

pozycjonowany w punkcie dławika sieci i ma na celu zezwolenie na pakiety tylko od „legalnych” 

klientów lub użytkowników. Na kliencie wykonuje się kilka testów legalności, np. Test ping (żądanie 

ICMP Echo), aby sprawdzić, czy za pakietem odebranym przez cel znajduje się klient rzeczywisty, a 

także test Turinga wstecznego [vABHL03]. Czytelnik mógł zobaczyć taki test podczas rejestracji konta 

e-mail w serwisie e-mail Yahoo: Klient jest proszony o wpisanie frazy lub słowa wyświetlanego na 

bardzo głośnym obrazie, co, jak zakładamy, może zrobić tylko człowiek , nie maszyna. [2] Inne testy 

sprawdzają, czy trwające połączenie jest zgodne ze specyfikacjami protokołu (na przykład, czy jest to 

rzeczywiście połączenie do przesyłania strumieniowego wideo w czasie rzeczywistym?), A jeśli nie, 

NetBouncer przerywa połączenie. 

Gdy klient udowodni, że rzeczywiście jest legalny, zostaje dodany do puli legalnych klientów i jest 

traktowany preferencyjnie w stosunku do klientów jeszcze nieuzasadnionych. Pula ta jest zarządzana 

przy użyciu technik jakości usług i gwarantuje sprawiedliwy podział zasobów między wszystkimi 

legalnymi klientami. Aby uniemożliwić osobie atakującej odziedziczenie poświadczeń legalnego 

klienta, ważność wygasa po pewnym czasie i należy ją ponownie ocenić przy użyciu tego samego lub 

innego testu. 

Czy takie podejście może zadziałać? Może pokonać wiele sfałszowanych ataków, ponieważ wyzwanie 

musi dotrzeć do prawdziwego źródła pakietu, aby transakcja sieciowa mogła się zakończyć. Dostępne 

zasoby sieciowe są sprawiedliwie dzielone między klientów, którzy udowodnili swoją zasadność. 

Ponieważ testy legalności są bezpaństwowe, system nie może być celem ataków konsumpcji 

państwowej. 

Jednak NetBouncer zakłada pewne właściwości klientów, takie jak możliwość odpowiadania na pingi 

(tj. Sprawdzanie obecności klienta), które nie są obsługiwane przez wszystkich klientów, szczególnie 

tych za firewallami i domowymi routerami DSL z włączonymi dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa. 

Chociaż klient jest uprawniony, nie jest chroniony przed atakami podszywającymi się, tzn. Osoba 

atakująca może nadużyć faktu, że legalny klient wykonał wszystkie niezbędne prace, aby udowodnić 

swoją legitymację do NetBouncer, a następnie zaatakować sieć, fałszując źródłowy adres IP tego 

legalnego klienta . Ponadto system nie jest odporny na wyczerpanie zasobów z powodu dużej liczby 

legalnych klientów (efekt „tłumu błyskawicy”). Ponadto, podobnie jak wszystkie systemy obrony po 

stronie celu, może zostać przytłoczony czystą ilością pakietów na przychodzącym przewodzie. 

Wystarczająco duża sieć DDoS może przytłoczyć NetBouncer i podobne podejścia, ponieważ atakujący 

mogą zalać wszystkie oprócz najbardziej masywnych połączeń sieciowych przed systemem obrony. 

Podobnie jak wszystkie lepsze schematy obrony przed DDoS, NetBouncer ma swoje zalety i 

ograniczenia. Z drugiej strony wydaje się, że w większości przypadków zapewnia dobrą obsługę 

legalnym klientom. Ponieważ jest on wbudowany w sieć, co oznacza, że nie ma widocznej obecności w 

sieci podobnej do mostka sieciowego, nie wymaga modyfikacji serwerów ani klientów w sieci 

chronionej ani hostach łączących się z nią. Miejsce wdrożenia znajduje się blisko ofiary i nie wymaga 

współpracy z innymi NetBouncerami. Z drugiej strony, osoby atakujące mogą przeprowadzać udane 

ataki na ofiarę / cel, podszywając się pod legalnych klientów lub rekrutując dużą liczbę agentów, z 

których oba można łatwo uzyskać poprzez fałszowanie i wystarczającą rekrutację. Ponadto NetBouncer 

przyjmuje pewne założenia dotyczące legalnych klientów, które nie zawsze są współużytkowane przez 

wszystkich takich klientów, i spowoduje, że zostaną oni wykluczeni z dostępu do chronionych zasobów. 



Testy legalności stanowią znaczne obciążenie dla samego NetBouncera i mogą wyczerpać zasoby 

mechanizmu obronnego. 



7.5 Bezpieczne usługi nakładek (SOS) 

Keromytis i in. zaproponował Secure Overlay Services (SOS) jako ochronę przed DDoS, w celu 

kierowania tylko dobrego ruchu do serwerów. Spadek ruchu, który nie został potwierdzony przez 

dobrych użytkowników / klientów. Klienci muszą korzystać z sieci nakładkowej, w szczególności sieci 

znajdującej się nad istniejącą siecią, aby uzyskać uwierzytelnienie i dotrzeć do serwerów. 

Klienci muszą najpierw skontaktować się z punktami dostępu do sieci nakładek, strażnikami, którzy 

sprawdzą legalność każdego klienta przed wpuszczeniem go do sieci. Te punkty dostępu wysyłają 

pakiety do tak zwanego sygnału nawigacyjnego za pomocą algorytmu routingu o nazwie Chord, który 

decyduje, gdzie pakiety trafiają w tej sieci nakładek. Z kolei sygnały nawigacyjne wysyłają pakiety do 

tajnych serwletów. Te ostatnie są jedynymi węzłami w sieci nakładek, które mogą przeniknąć zaporę 

sieci chronionej. Te tajne serwlety następnie tunelują pakiety do zapory ogniowej, co pozwoli tylko 

pakietom z adresów źródłowych tajnych serwletów dotrzeć do chronionej sieci. Wbudowana 

nadmiarowość sieci nakładek zapewnia, że w przypadku awarii węzła inne węzły wystąpią naprzód i 

przyjmą swoją rolę. SOS jest przeznaczony do komunikacji z siecią chronioną zaporą ogniową, np. 

Prywatną siecią przedsiębiorstwa. Test legalności pakietów jest wypychany do punktów dostępu w 

sieci nakładek, co powoduje, że zapora sieciowa pracuje nad usuwaniem pakietów ataków i 

przyjmowaniem połączeń z zaufanych tajnych serwletów. Wbudowana nadmiarowość sieci SOS, a 

także tajność ścieżki, jaką podążają pakiety od źródła do miejsca docelowego, przyczyniają się do 

odporności na ataki DoS na samą SOS. Podobnie jak rozwiązania po stronie docelowej, SOS może zostać 

potencjalnie przytłoczony atakiem przepustowości na zaporę ogniową, który przepuszcza tylko 

zatwierdzone pakiety. Ograniczenia routingu wymagają, aby routery podstawowe sprawdzały adresy 

źródłowe w pakietach przed ich routingiem. Routery obecnie nie robią tego bardzo szybko, więc w 

praktyce utrzymywanie w tajemnicy adresów IP i zapory ogniowej jest prawdziwą odpowiedzią. Jeśli 

atakujący nie są w stanie skierować ruchu bezpośrednio do docelowej maszyny lub zapory (z powodu 

ograniczeń routingu lub poufności swoich adresów IP), jedynym sposobem na wygenerowanie 

powodzi w zaporze jest przejście przez sieć nakładek. Sieć nakładek podejmie ostrożne kroki, aby 

zapobiec wysyłaniu złego ruchu do chronionego systemu. Tylko ataki powodziowe, które mogą 

przytłoczyć wszystkie punkty wejścia do sieci nakładek, powiodą się, a obrońca może skonfigurować 

wiele z nich i w razie potrzeby zwiększyć ich liczbę. 

Jeśli ograniczenia routingu lub poufności adresów chronionego systemu nie są możliwe, osoby 

atakujące będą mogły ominąć nakładkę SOS i wysłać pakiety DDoS bezpośrednio do zapory. Jeśli tak 

się stanie, SOS nie oferuje więcej ochrony przed atakiem powodziowym niż jakiekolwiek rozwiązanie 

ofiar. 

Podsumowując, SOS zapewnia komunikację legalnego klienta z chronionym, choć prywatnym, 

serwerem i / lub siecią. Zapewnia również odporność na awarie węzłów, ponieważ ocalałe węzły 

przyjmą rolę węzłów, które uległy awarii, oraz odporność na odmowę usługi w samym systemie. Z 

drugiej strony system SOS jest przeznaczony do pracy wyłącznie z usługami prywatnymi, ponieważ 

wymaga zmian w oprogramowaniu klienckim i rozbudowanej infrastruktury nakładek. Istnieje również 

wariant WebSOS [CMK + 03], który współpracuje z publicznym serwerem internetowym i wykorzystuje 

CAPTCHA [vABHL03] do celów legalności, co ogranicza użycie WebSOS do przeglądania sieci przez ludzi. 

Klienci muszą wiedzieć o punktach dostępu, aby uzyskać dostęp do chronionych usług, a korzystanie z 

CAPTCHA wymaga obecności człowieka. Ponadto użycie sieci nakładek przez SOS i WebSOS na nowo 

definiuje topologię routingu i tworzy dłuższą lub wolniejszą trasę do miejsca docelowego. Najnowsze 

badania Andersena i in. [ABKM01] wykazał, że staranne skonstruowanie i użycie nakładki może czasami 

zaoferować lepszą wydajność niż użycie standardowego routingu internetowego, więc możliwe jest, że 



nie nastąpi znaczna utrata prędkości z powodu użycia SOS. Obecne wyniki [KMR02] wykazują jednak 

spowolnienie od dwóch do dziesięciu razy 



7.6 Dowód pracy 

Innym sposobem podejścia do problemu DDoS jest rozważenie podproblemu ataku zerwania 

połączenia. Wiele połączeń jest inicjowanych przez atakującego w celu wyczerpania liczby otwartych 

połączeń, które serwer może utrzymywać. Celem obrony jest zachowanie tych zasobów podczas 

takiego ataku. W ramach obrony serwer zaczyna rozdawać wyzwania [SKK + 97, JB99, WR03], podobnie 

jak w NetBouncer, klientowi żądającemu połączenia. Dzieje się tak na poziomie protokołu TCP / IP, 

ponieważ system ma na celu ochronę zasobów związanych z połączeniami sieciowymi. Serwer 

dystrybuuje małą kryptograficzną łamigłówkę do swoich klientów żądających połączenia i czeka na 

rozwiązanie. Jeśli klient rozwiązuje zagadkę w określonym oknie czasowym, odpowiednie zasoby są 

następnie przydzielane w ramach stosu sieciowego (części systemu operacyjnego, która obsługuje 

komunikację sieciową). Klienci, którzy nie rozwiązują zagadek, tracą połączenia.  

Jest to podejście oparte na sprawdzeniu działania wyjaśnione szczegółowo w części 5. Takie podejście 

będzie jednak działać tylko przeciwko atakom zubażania połączenia, a nie innym typom ataków 

powodziowych, takich jak ataki zalewania UDP. Takie ataki osiągają swój cel jedynie poprzez 

umieszczanie pakietów w łączu sieciowym celu. Wszystko, co cel robi po ich otrzymaniu w celu 

sprawdzenia ich ważności, jest za późno. Przepustowość została już wykorzystana. 

Takie podejście zmusza atakującego do poświęcenia czasu i zasobów przed osiągnięciem udanego 

połączenia z serwerem lub celem oraz spowalnia tempo, w jakim może wyczerpać zasoby serwera z 

dowolnego hosta / klienta. Chociaż ma to niewielkie obciążenie (serwer musi nadal generować i 

weryfikować zagadki), faktyczna implementacja protokołu TCP / IP na obu końcach (klient i serwer) 

musi zostać zmodyfikowana, aby to podejście działało. Ta obrona nie rozwiązuje problemów, takich jak 

ataki rozproszone, w których atakujący generuje wystarczające żądania, aby wyczerpać zasoby serwera 

(według samej liczby) lub ataki, które wyczerpują zasoby generowania puzzli i zużywają pojemność 

potoku sieciowego prowadzącego do serwera, lub flashowanie ataki typu tłum. 



7.7 DefCOM 

DefCOM, zaproponowany przez Mirkovica i in. [MRR03], jest realizowany wspólnie na University of 

California Los Angeles i University of Delaware. Jest to system rozproszony, który łączy w sobie ochronę 

źródłową, ofiarową i rdzeniową. Wykrywa trwający atak i reaguje poprzez ograniczenie prędkości 

ruchu, jednocześnie pozwalając, aby legalny ruch przeszedł przez system. Składa się z trzech rodzajów 

węzłów (routerów lub hostów): generatorów alertów wykrywających atak; ograniczniki prędkości, 

które egzekwują proste ograniczenia prędkości dla całego ruchu kierowanego do celu ataku; oraz 

klasyfikatory ograniczające ruch, oddzielające prawidłowe pakiety od podejrzanych i oznaczające każdy 

pakiet swoją klasyfikacją. Węzły generatora alertów i klasyfikatora są przeznaczone do wdrażania w 

sieci brzegowej, a węzły ograniczające szybkość są przeznaczone do wdrażania podstawowego. 

W przypadku ataku prawdopodobny punkt wykrywania znajduje się w generatorze alarmów w sieci 

ofiary, a prawdopodobny punkt włączenia klasyfikatora znajduje się w pobliżu sieci źródłowej. DefCOM 

śledzi atak od ofiary do wszystkich aktywnych źródeł ruchu (atak lub legalny) za pomocą sieci nakładek 

i wymiany statystyk między węzłami obrony. Limit prędkości jest wdrażany od ofiary i rozprzestrzenia 

się na liście w drzewie ruchu (klasyfikatory blisko źródeł). Znaki pakietów, wprowadzane przez 

klasyfikatory, przekazują informacje o legalności każdego pakietu do węzłów ograniczających szybkość. 

Ograniczniki szybkości przydzielają najpierw ograniczoną przepustowość pakietom oznaczonym jako 

uzasadnione, następnie oznaczonym jako podejrzane, a na końcu pakietom nieoznaczonym. Tworzy to 

trzy poziomy usług, zapewniając najlepszą obsługę legalnych pakietów. 

Każda zapora sieciowa może przyjąć funkcję generatora alertów. Routery podstawowe musiałyby 

zostać rozszerzone o funkcję obserwowania znaczników w celu wykonania funkcji ogranicznika 

prędkości. D-WARD został opisany jako prawdopodobny kandydat na funkcjonalność klasyfikatora. 

Jednak oddzielenie legalnego ruchu od ataku nie musi być tak dobre, jak D-WARD. Węzeł klasyfikujący 

może po prostu oznaczyć ruch, który uważa za ważny dla klientów sieci źródłowej, jako uzasadniony. 

Tak długo, jak klasyfikatorzy będą stosować się do żądań ograniczenia prędkości, ruch ten nie zaszkodzi 

ofierze. 

Podsumowując, projekt DefCOM to gra polegająca na wykrywaniu w sieci docelowej / ofiary, 

ograniczaniu szybkości w rdzeniu oraz blokowaniu podejrzanego / atakującego ruchu w sieciach 

źródłowych. Wykorzystując D-WARD jako swój początkowy system klasyfikacyjny, DefCOM sięga dalej 

w głąb rdzenia, aby obsłużyć ataki z sieci, które nie są wyposażone w klasyfikatory obserwujące zły 

ruch. DefCOM twierdzi, że radzi sobie z atakami powodziowymi, wyrządzając niewielką lub zerową 

szkodę dla legalnego ruchu. Ze względu na nakładający się charakter systemu, DefCOM nadaje się do 

skalowalnego rozwiązania i nie wymaga ciągłego wdrażania dzięki zastosowaniu architektury peer-to-

peer, ale wymaga szerszego wdrożenia niż ochrona ofiar. Wadą, obsługa uszkodzonych lub 

podrzędnych węzłów w sieci nakładek może być trudna, a DefCOM może źle działać, jeśli nie zostaną 

one obsłużone.  



7.8 COSSACK 

COSSACK, zaproponowany przez Papadopoulos i in. [PLM + 03] i opracowany przez University of 

Southern California / ISI, ma na celu zapobieganie opuszczaniu sieci źródłowych przez ataki, tj. Sieci 

przechowujących agentów DDoS. Tak zwane watchdogi, wtyczka do bezpłatnego lekkiego systemu 

wykrywania włamań Snort [Sou], wykrywają potencjalny atak, analizując i korelując ruch w sieciach 

źródłowych. W oparciu o korelację (czas, rodzaj ruchu) korelujące jednostki są w stanie tłumić podobny 

i jednoczesny ruch jako działanie grupowe. 

Ta technika działa w sieci źródłowej, wyzwalanej powiadomieniem z celu ataku DDoS, poprzez 

odfiltrowanie pozornie szkodliwego ruchu. Jeśli jednak zgodny z prawem ruch zostanie dopasowany 

przez silnik korelacji, co prowadzi do fałszywego wyniku pozytywnego, wówczas ten prawidłowy ruch 

zostanie odrzucony przez COSSACK. 

Głównym założeniem tej techniki jest wdrażanie organów nadzorujących w sieciach źródłowych. Sieci 

źródłowe nie mogą stać się źródłami ataku, ale sieć bez strażnika może nadal uczestniczyć w ataku 

DDoS. Wada ta jest powszechna w systemach wymagających wdrożeń u źródła. Nie są wymagane 

modyfikacje na poziomie protokołu lub aplikacji dla sieci źródłowych. Komunikacja między organami 

nadzoru nie jest skalowalna, ponieważ używają komunikacji multiemisji. 



7.9 Pi 

Pi, zaproponowane przez Yaar i in. [YPS03] jest obroną opartą na ofiarach, opartą na wcześniejszych 

technikach oznaczania pakietów [SP01], która wstawia identyfikatory ścieżek do niewykorzystanych 

(lub niewykorzystanych) części nagłówka pakietu IP. Główną ideą jest to, że te identyfikatory ścieżek 

lub odciski palców są wstawiane przez routery wzdłuż ścieżki sieci. Cel lub ofiara odrzuciłyby wtedy 

pakiety z identyfikatorami ścieżek pasującymi do tych pakietów, które zostały wyraźnie 

zidentyfikowane jako część ataku. 

W podstawowym schemacie oznaczania Pi, każdy router uczestniczący zaznacza pewne bity w polu 

identyfikacji IP pakietu IP. [3] Umiejscowienie znaku w tym polu jest określone przez wartość pola TTL 

(time to live) pakietu. Znak jest częścią skrótu adresu IP routera. Ponieważ wartość TTL jest zmniejszana 

na każdym routerze, budowana jest ciągła ścieżka pakietu, gdy zbliża się ona do ofiary. Można 

zdecydować o zaprzestaniu znakowania w pewnej odległości przeskoku od sieci ofiary, aby zwiększyć 

dostępność tego schematu. 

Jak wspomniano podczas omawiania schematów śledzenia, podejścia do znakowania pakietów nie są 

interoperacyjne, ponieważ wszystkie umieszczają swoje znaki w tym samym polu w nagłówku IP. 

Filtrowanie Pi może mieć miejsce po zainstalowaniu schematu znakowania w infrastrukturze. Ten 

schemat zakłada, że ofiara wie, jak zidentyfikować większość ruchu atakującego, na przykład 

wybierając dużą część ruchu przychodzącego opatrzoną tym samym znakiem. Następnie filtry usuwają 

cały ruch z danym znakiem. Nieumyślnie część legalnego ruchu dzielącego znak z atakiem (ponieważ 

dzieli ścieżkę do ofiary z powodu fluktuacji i adaptacyjnego charakteru sieci) również zostanie 

porzucona. 

Pi twierdzi, że działa po zidentyfikowaniu pierwszego pakietu ataku (jeśli może być zidentyfikowany 

przez cel), w celu utrzymania fragmentacji IP, pracy bez współpracy między dostawcami usług 

internetowych i przy minimalnym wdrożeniu. Pi najprawdopodobniej spotka się z takimi samymi 

problemami związanymi z atakami powodziowymi na skrzynkę z mechanizmem obronnym lub łączem 

przychodzącym, jak większość innych systemów ochrony po stronie ofiary. 

 



7.10 SIFF: mechanizm zdolności hosta końcowego do łagodzenia ataków DDoS Flooding 

Yaar i in. [YPS04] proponuje złagodzenie ataków DDoS zalewanych za pomocą mechanizmu końcowego 

hosta, który dzieli ruch internetowy na dwie klasy: uprzywilejowaną i nieuprzywilejowaną. Hosty 

końcowe mogą wymieniać funkcje, które będą używane w uprzywilejowanym ruchu. Routery 

następnie zweryfikują te możliwości bezstanowo. Funkcje te są przypisywane w sposób dynamiczny, 

więc źle zachowujące się (czyli atakujące) hosty mogą zostać odwołane. W przeciwieństwie do innych 

podejść (np. W sekcji 7.5), ten schemat nie wymaga mechanizmu nakładki, ale wymaga modyfikacji 

klientów i serwerów, a także routerów. 

Hosty końcowe użyją protokołu uzgadniania do wymiany możliwości, a następnie ten uprzywilejowany 

ruch zostanie przyspieszony przez sieć, w przeciwieństwie do nieuprzywilejowanego ruchu, który nie 

ma pierwszeństwa. Istnieją przepisy zapobiegające zalewaniu uprzywilejowanym ruchem przez 

nieautoryzowanego użytkownika, np. Przez kogoś, kto próbuje wykuć możliwości (realizowane przez 

oznaczenia w każdym pakiecie). Jeśli host końcowy z funkcjami zacznie się zalewać, poświadczenia dla 

uprzywilejowanego ruchu można odwołać dla tego hosta końcowego. 

Autorzy tego mechanizmu proponują dwie możliwości: Internet nowej generacji wykorzystujący te 

techniki oraz modernizację obecnych protokołów sieciowych w IPv4. Nie jest jasne, czy te ścieżki okażą 

się owocne. 

Podsumowując, technika ta przyjmuje kilka założeń, w tym założenie, że klient i serwer aktualizują 

oprogramowanie protokołu TCP / IP w celu wprowadzenia modyfikacji niezbędnych do nowych 

możliwości. Zaletą jest to, że nie jest wymagana współpraca między dostawcami usług internetowych 

lub dostawcami usług internetowych. Zakłada się jednak, że fałszowanie jest ograniczone, a 

przetwarzanie i konserwacja stanu są wymagane na każdym routerze. Nowy protokół sieciowy wymaga 

oznaczenia miejsca w nagłówku IP, współpracy klientów i serwerów, aby każdy router oznaczał pakiety 

[4], a trasy między hostami w sieci pozostawały stabilne. Te założenia są dość restrykcyjne w 

porównaniu z tym, co może się zdarzyć w prawdziwej sieci. 



7.11 Filtrowanie liczby chmielu (HCF) 

Filtrowanie liczby chmielów, zaproponowane przez Jin i in. [JWS03], to projekt badawczy na 

Uniwersytecie Michigan, mający na celu obronę przed DDoS poprzez obserwację wartości TTL (czas 

życia, liczba przeskoków lub routerów, które pakiet przejedzie przed odrzuceniem, aby uniknąć pętli 

sieciowych - wartość dostaje się zmniejszane na każdym routerze, pakiety przechodzą) w pakietach 

przychodzących. Wdrożony w sieci ofiary / celu obserwuje prawidłową wartość TTL dla dowolnego 

adresu źródłowego w sieci, która wchodzi do sieci ofiary / celu, próbuje wnioskować o liczbie 

przeskoków (to znaczy odległość nadawcy od obrony) i buduje tabele, które wiążą dany adres IP z liczbą 

przeskoków. 

System zgaduje liczbę przeskoków, zaczynając od obserwowanej wartości TTL i zgadując początkową 

wartość TTL, która została umieszczona w pakiecie u nadawcy. Istnieje tylko kilka takich wartości, z 

których korzystają systemy operacyjne i są one dość różne, co ułatwia prawidłowe domysły. Liczba 

przeskoków jest wtedy różnicą między początkowym TTL a obserwowanym. 

Rozkłady liczby skoków są zgodne z rozkładem normalnym (krzywa dzwonowa), ponieważ istnieje 

wystarczająca zmienność wartości TTL. Jeśli atakujący chciałby pokonać ten schemat, musiałby 

odgadnąć prawidłową wartość TTL, aby wstawić do sfałszowanego pakietu, tak aby wydedukowana 

liczba przeskoków była zgodna z oczekiwaną. Sfałszowanie staje się trudne, ponieważ atakujący musi 

teraz sfałszować poprawną wartość TTL związaną z danym sfałszowanym adresem źródłowym, a 

powiększony o odpowiednią różnicę w liczbie przeskoków między atakującym a sfałszowanym 

adresem, złośliwy ruch staje się łatwiejszy do modelowania. 

W ogólnej operacji filtr liczby przeskoków jest pasywny podczas analizy ruchu i dopasowuje go do 

ustalonych tabel przychodzących założonych liczby przeskoków. Jeśli liczba niezgodności przekroczy 

ustalony próg, schemat rozpocznie filtrowanie. Tabele przychodzące są stale aktualizowane poprzez 

badanie losowo ustanowionego (np. Udanego) połączenia TCP z witryną w chronionej sieci. Pamiętaj, 

że ten schemat próbuje zapobiec sfałszowanemu ruchowi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby atakujący 

przeprowadził atak z prawdziwymi źródłami i miał prawidłowe wartości TTL, a zatem ataki przy użyciu 

dużych sieci botów lub robaków z ładunkami DDoS, które nie muszą fałszować adresów źródłowych, 

aby odnieść sukces, nadal będą stanowić problem. Ponieważ tego rodzaju ataki są dziś łatwe, osoby 

atakujące po prostu zastosują tę metodę zamiast fałszowania adresów źródłowych, aby obejść takie 

zabezpieczenia. 

Podobnie jak inne zabezpieczenia po stronie ofiary, to podejście nie może pomóc w obronie przed 

atakami powodziowymi opartymi na przytłaczaniu łącza wchodzącego do maszyny, która sprawdza 

wartości TTL. 



7.12. Zasady lokalizacji i entropii 

Kilku badaczy bada dwa ogólne i pokrewne tematy. Podkreślimy zasady, które badają te tematy - 

lokalność i entropia, które dotyczą podobieństwa do siebie. 

7.12.1. Miejscowość 

W swojej pracy dławiącej robaki Williamson [Wil02] omawia dławienie rozprzestrzeniającego się 

robaka przy użyciu pojęcia lokalizacji: ludzie komunikują się tylko z określoną liczbą innych osób 

regularnie, czytają ograniczoną liczbę podobnych stron internetowych dziennie (np. , CNN, New York 

Times, Wired) i wysyłaj pocztę do określonej grupy osób. Za tą myślą stoi model małych sieci 

społecznościowych Watts [Wat99]. McHugh rozszerza ten model w swoim podejściu lokalizacyjnym do 

radzenia sobie z zagrożeniem z zewnątrz [McH03]: Czy istnieje model zachowania atakującego lub, co 

więcej, jest uzupełnieniem dobrego zachowania opartego na małych sieciach (ściśle połączonych) z 

siecią zastępy niebieskie? Może istnieć jakiś sposób scharakteryzowania DDoS i zachowania robaka 

przy użyciu tej zasady opartej na znanych danych robaka i DDoS; prace w tej dziedzinie są 

kontynuowane. 

7.12.2. Entropia 

Innym sposobem spojrzenia na ten problem jest rozważenie samopodobieństwa ruchu ataków. 

Kulkarni i in. [KBE01] proponuje zbadanie, czy pakiety ataku mogą być łatwo skompresowane, gdy są 

rozpatrywane w strumieniu, jako wskazanie, że strumień generowany maszynowo (atakujący generuje 

powtarzalne pakiety skierowane na jeden lub więcej celów, o niskiej entropii, niskiej złożoności i 

wysoka ściśliwość) jest obecny zamiast strumienia generowanego przez człowieka (który jest bardziej 

chaotyczny, z wysoką entropią). 

Podobnie projekt badawczy Schnackenberga i in. [FSBK03] sprawdza entropię adresu źródłowego 

pakietów sieciowych. Na podstawie badania danych DDoS wstawionych do zbioru ruchu sieciowego 

zebranego na granicy krajowej sieci Nowej Zelandii, wydaje się, że entropia adresów źródłowych 

obecnych podczas ataków DDoS różni się znacznie od tego, co jest obecne w pozostałej części ruch (i 

uważany za normalny codzienny ruch bez ataków). Istnieje prototyp tego podejścia. 



7.13. Analiza empiryczna filtrów DoS dla rezydentów docelowych 

Collins i Reiter [CR04] przedstawiają analizę empiryczną filtrów DoS rezydentów docelowych, takich 

jak Pi (patrz sekcja 7.9), HFC (patrz sekcja 7.11), Static Clustering (SC) i Network-Aware Clustering 

(NAC). Zarówno SC, jak i NAC monitorują zachowanie szeregu adresów źródłowych i budują model 

podstawowy tego zachowania. Pod atakiem ruch z tych adresów źródłowych jest porównywany z 

modelem bazowym, aby sklasyfikować go jako zgodny z prawem lub zaatakować. SC grupuje adresy w 

zakresach o stałej wielkości, podczas gdy NAC używa zakresów pochodzących z tabel routingu. 

Za pomocą replikowanych topologii internetowych (uzyskanych między innymi z CAIDA) w tej analizie 

działają mechanizmy filtrowania w stosunku do rzeczywistych danych DDoS zebranych za pomocą 

wydajnego przestrzennie systemu gromadzenia danych o przepływie sieci, System for Internet-Level 

Knowledge (SiLK) [CER04 , GCD + 04], opracowane przez Centrum Koordynacji CERT. 

W swoim podsumowaniu sfałszowanego ruchu (Ryc. 7.1) Collins i Reiter zwracają uwagę, że chociaż 

współczynnik HCF ma niski współczynnik fałszywie ujemnych wyników, wynika to z założenia, że można 

dokładnie określić rzeczywistą liczbę przeskoków każdego pakietu sieciowego. Wyraźnie tak nie jest, 

ponieważ zagrożone hosty mogą manipulować polem TTL każdego wysłanego pakietu, uzyskując 

możliwą liczbę fałszywych przeskoków. Pi, SC i NAC radzą sobie dość dobrze. Wydaje się, że Pi jest 

odporny na fałszowanie. Zarówno SC, jak i NAC mają się dobrze, ponieważ dystrybucja sfałszowanego 

ruchu pozwala na łatwiejsze filtrowanie w porównaniu z ruchem „normalnym”. 



7.14. Prognozy badawcze 

Zaraz po tym, jak zjawisko DDoS stało się powszechnie znane, nastąpiła bogata eksplozja podejść 

obronnych DDoS. Wyniki tych badań obejmują wiele projektów omówionych we wcześniejszych 

sekcjach. Jak sugeruje poprzednia dyskusja, a także podobna dyskusja w załączniku B, istniejące 

podejścia nie rozwiązały całego problemu DDoS w możliwy do udowodnienia sposób. Niektóre 

rozwiązania wyraźnie powstrzymują niektóre ataki, a niektóre twierdzą, że powstrzymają większość 

ataków. Jakie są rzeczywiste prognozy dla przyszłych badań w tej dziedzinie? Czy istnieje powód, by 

sądzić, że bardziej kompletne rozwiązanie problemu jest na horyzoncie? Odpowiedzi na te pytania 

wymagają lepszych informacji na temat wydajności proponowanych rozwiązań DDoS. Problem z 

istniejącymi badaniami polega na tym, że nie ma przekonujących dowodów na to, że jakiekolwiek 

proponowane podejście faktycznie działa przeciwko szerokim klasom ataków DDoS. Większość 

badaczy przetestowała swoje systemy pod kątem konkretnych zestawów narzędzi DDoS, ze śladami 

rzeczywistych ataków DDoS lub ze sparametryzowanym generowaniem ruchu zdolnego do emulacji 

szerokiej gamy ataków. Kilku badaczy zleciło osobom z zewnątrz przeprowadzanie znaczących testów 

na swoich systemach, chociaż takie podejście jest drogie i niekoniecznie przekonujące. Ale nie ma 

znanego zestawu testów, które wszyscy zgadzają się, że stanowią niezbędny i wystarczający dowód na 

to, że rozwiązanie DDoS działa wystarczająco dobrze, aby na nim polegać. Collins i Reiter [CR04] 

rozpoczęli porównywanie niektórych systemów obrony przed atakami DDoS przed prawdziwymi 

atakami. Rozwiązania DDoS wymagające poważnych zmian (takich jak zmiana zachowania 

podstawowych routerów, zmiana podstawowych protokołów internetowych lub wdrażanie nowego 

oprogramowania na wszystkich komputerach w Internecie) nigdy nie zostaną wdrożone bez bardziej 

przekonujących dowodów na to, że działałyby, gdyby ich cena została zapłacona. W szczególności 

przygnębiające byłoby wprowadzenie poważnych zmian w Internecie w celu przeciwdziałania 

dzisiejszym atakom DDoS, aby odkryć, że nieznacznie zmienione ataki omijają drogie nowe 

mechanizmy obronne. Ten problem wskazuje na jedną poważną zaletę systemów docelowych: 

zazwyczaj koszty wdrożenia są niższe, więc jeśli nie działają, utracono mniej. Ogólnie rzecz biorąc, 

musimy głębiej zrozumieć naturę ataków i charakterystykę proponowanej obrony, zanim będziemy 

mogli zaakceptować czyjeś roszczenia o posiadanie srebrnej kuli przeciwko DDoS. 

7.14.1. Spowolnienie innowacji 

Niepokojącym faktem jest to, że od czasu pisania pojawiło się niewiele naprawdę nowych podejść. 

Naukowcy doprowadzili starsze pomysły do dojrzałości i ulepszyli systemy, które je uwzględniają, ale 

większość opracowywanych pomysłów pochodzi z pierwotnej eksplozji podejść obronnych DDoS. 

Ponieważ ten zbiór podejść nie wydaje się być strasznie prawdopodobny, aby stworzyć rozwiązania 

zdolne do radzenia sobie ze wszystkimi atakami DDoS, wydaje się, że pełna reakcja na zagrożenie DDoS 

zależeć będzie od nowych podejść. Autorzy mają nadzieję, że w przyszłości zostaną zaproponowane 

nowe podejścia, które ożywiają pole badań DDoS 

Udoskonalenia / kombinacje wcześniejszych pomysłów 

Wobec braku nowych podejść niektórzy badacze sprawdzili, czy kombinacje istniejących podejść mogą 

zapewnić pełniejsze pokrycie problemu DDoS. DefCOM [MRR03] jest jednym z takich przykładów. 

Systemy te dają nadzieję na rozwiązanie ogólnego problemu. Naukowcy postulują, że słabości jednej 

części systemu zostaną pokryte mocnymi stronami innych części. Oczywiście możliwe jest, że jest 

dokładnie odwrotnie: mocne strony jednego mogą zostać podważone przez słabości innych. 

 



Jednak dopóki nie zostaną znalezione naprawdę świeże podejścia, dostępne opcje to ulepszenie 

jednego lub połączenie kilku podejść. Dlatego w przyszłości powinniśmy spodziewać się bardziej 

interesujących i sprytnych kombinacji obrony. 

7.14.2. Kilka obiecujących podejść 

Nie powinniśmy być zbyt pesymistyczni. Naukowcy akademiccy poszukują kompletnych rozwiązań 

praktycznie za darmo. W prawdziwym świecie coś mniej jest często wystarczająco dobre. Dla wielu 

osób solidne wdrożenia niektórych rodzajów rozwiązań opisanych w tym rozdziale i załączniku B mogą 

okazać się wystarczającą ochroną przed atakami DDoS przy akceptowalnych kosztach. Na przykład 

firmy prowadzące interesy z ograniczonym zestawem zaufanych klientów mogą uzyskać wystarczającą 

ochronę przed rozwiązaniem takim jak SOS lub firmy, które mogą sobie pozwolić na łącza o dużej 

przepustowości w swoich węzłach obrony, mogą być chronione przez określone zestawy rozwiązań 

ofiar. 

7.14.3. Trudne wyzwania związane z wdrażaniem 

Niektóre z najbardziej obiecujących rozwiązań zależą od powszechnego wdrożenia lub wdrożenia w 

niektórych kluczowych lokalizacjach w centrum Internetu. Żaden z tych wzorców wdrażania nie jest 

łatwy do osiągnięcia. Powszechne wdrażanie najczęściej powstaje, ponieważ dane oprogramowanie 

jest niezwykle atrakcyjne dla użytkowników, a większość rozwiązań wymagających takiego wdrożenia 

nie ma funkcji, które ekscytują zwykłego użytkownika. W szczególności oprogramowanie, które 

pomaga chronić komputery innych użytkowników, ale nie pomaga chronić instalatora, miało trudności 

z osiągnięciem dużej penetracji rynku. 

Podejścia takie jak traceback i pushback, które wymagają wdrożenia w wielu węzłach w rdzeniu, 

napotykają na inny problem. Instytucje obsługujące maszyny, na których muszą być wdrażane, mają 

krytyczne wymagania dotyczące wydajności swoich systemów. Nie mogą sobie pozwolić na płacenie 

wysokich kar za wydajność w przeliczeniu na pakiet, ponieważ niosą tyle pakietów. Co ważniejsze, nie 

mogą sobie pozwolić na instalowanie w swoich routerach funkcji, które zmniejszają stabilność lub 

powodują inne formy zakłóceń w normalnej pracy. Musi istnieć niezwykle przekonujący dowód 

korzyści, akceptowalnej wydajności i stabilności, zanim pojawi się jakakolwiek nadzieja na 

zainstalowanie funkcjonalności w tych witrynach. Co więcej, nie ma realnej nadziei na zainstalowanie 

go w ogóle, więc tylko rozwiązania zapewniające znaczące korzyści przy częściowych wdrożeniach mają 

szansę na wykorzystanie w świecie rzeczywistym. 



8.1 Podstawy systemu prawnego USA 

Przed wykonaniem niektórych kroków, które należy podjąć w celu wszczęcia postępowania sądowego, 

pomocne jest zrozumienie ścieżek w systemie prawnym USA. Wiele innych systemów prawnych na 

całym świecie jest podobnych, ale przepisy mogą i różnią się znacznie, nawet w podobnych systemach. 

Istnieją zasadniczo dwa odrębne rodzaje prawa: prawo karne i prawo cywilne. W zależności od 

okoliczności ataku DDoS mogą zostać wszczęte postępowania karne i / lub cywilne. Rząd wszczyna 

postępowanie karne przeciwko osobie fizycznej za naruszenie ustaw karnych, ale dopiero po 

oskarżeniu tej osoby o naruszenie takiej ustawy. Rodzaje przestępstw związanych z atakami DDoS 

dzielą się na dwie kategorie - wykroczenia lub przestępstwo, w zależności od powagi przestępstwa. 

Działania karne mogą być podejmowane na szczeblu stanowym lub federalnym w zależności od tego, 

czy doszło do naruszenia przepisów stanowych lub federalnych oraz od lokalizacji zaangażowanych 

stron. Zasadniczo, aby adwokat rządu mógł skutecznie oskarżyć oskarżonego, państwo musi 

udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony popełnił przestępstwo lub przestępstwa 

zarzucane przez rząd. Kary mogą obejmować grzywny pieniężne, pozbawienie wolności lub jedno i 

drugie. 

Powództwa cywilne są wynikiem sporów między osobami fizycznymi, dla których może istnieć środek 

prawny. Są to zazwyczaj takie kwestie, jak naruszenie umowy lub naruszenie ciążącego na niej 

obowiązku prawnego. W przypadku ataków DDoS przyczyną działania może być zaniedbanie 

zabezpieczenia komputerów używanych do zaatakowania kogoś lub niedbała ingerencja w działalność 

komercyjną. Istnieją cztery wymagania dotyczące zaniedbania pozwu przez pozwanego: (1) Strona 

poszkodowana, powód, musi wykazać, że pozwany był zobowiązany do zrobienia czegoś lub nie; (2) 

powód musi wykazać, że pozwany naruszył obowiązek; (3) powód musi również wykazać, że pozwana 

była przyczyną szkody dla powoda; oraz (4) powód musiał zostać poszkodowany w sposób 

umożliwiający przyznanie odszkodowania. 

W pozwie cywilnym powód (strona wnosząca powództwo przeciwko pozwanemu) musi udowodnić, 

przeważając dowodami, że pozwany jest odpowiedzialny za obrażenia powoda. Następnie sąd określa 

odpowiedni środek zaradczy, który może obejmować ocenę odszkodowania pieniężnego lub nakazanie 

stronie wykonania (lub powstrzymania się od wykonania) jakiejś czynności. Jest to znane jako pozew 

zbiorowy (w przeciwieństwie do pozwy umownej). 

Specjalnym rodzajem akcji cywilnej, która może mieć zastosowanie w atakach DDoS, jest pozew 

zbiorowy. Powództwo grupowe to zazwyczaj powództwo wytoczone przez przedstawiciela powoda 

przeciwko pozwanemu lub pozwanym w imieniu klasy powodów, którzy mają taki sam interes w sporze 

co ich przedstawiciel i których prawa można skuteczniej ustalić jako grupa niż w serii poszczególnych 

garniturów. W ostatnich latach konsumenci w Stanach Zjednoczonych wnieśli kilka głośnych pozwów 

grupowych; tak więc czytelnicy mogą być zaznajomieni z procesami wniesionymi przez ofiary zatrucia 

azbestem, uzależnienia od tytoniu, nieszczelnych silikonowych implantów piersi oraz szczególnego 

rodzaju wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego. 

Ponieważ za działania przestępcze odpowiada rząd, ofiara powinna zgłosić podejrzane przestępstwa 

odpowiednim organom [1] i dostarczyć im wystarczających dowodów na domniemane czyny i szkody 

spowodowane przez te czyny. Takie dowody umożliwią adwokatowi rządu ustalenie obowiązujących 

przepisów i podjęcie postępowania karnego. Aby ocenić prawdopodobieństwo uzyskania skutecznego 

oskarżenia, władze muszą wiedzieć takie rzeczy, jak lokalizacja ofiary, rodzaj i wysokość poniesionej 

szkody itp. 

Nie będziemy podejmować prób ustalenia wytycznych dotyczących tego, kiedy należy skontaktować 

się z organami prawnymi, z którymi organami się skontaktować, co przedstawić, itp. Czytelnik jest 



zachęcany, aby ktoś z zespołu reagującego na incydent i / lub zespołu prawnego skontaktował się 

zarówno z państwem oraz federalne organy ścigania i omawiają z nimi cały proces, z dużym 

wyprzedzeniem przed koniecznością skontaktowania się z nimi w przypadku ataku DDoS. To nie tylko 

ustanawia związek, ale także pomaga zrozumieć proces i oczekiwania w przypadku zaangażowania 

organów ścigania. W rzeczywistości niektóre korporacje uważają, że przydatne jest dokładne 

zrozumienie preferowanych faktów, formatów raportów, metod przesyłania / odbierania danych 

cyfrowych, standardów gromadzenia i przechowywania dowodów cyfrowych itp., Tak aby przedstawić 

prawie „gotowe” materiały sprawy organom ścigania , znacznie przyspieszając proces prawny. 

Odnośniki podane w tym rozdziale pomogą również w rozwijaniu możliwości reagowania na incydenty 

w celu lepszego dostosowania ich do potrzeb systemu prawnego. 

Pomaga również mieć dowody, które mogą prowadzić do tożsamości podejrzanego. Jest to ważne z 

dwóch powodów. 

Po pierwsze, ofiary powinny być przygotowane do przynajmniej zebrania próbek ruchu sieciowego i 

innych informacji z dziennika, które potwierdzają, że atak faktycznie ma miejsce. Nierzadko ofiara, 

która podejrzewa, że jest atakowana, może nawet wierzyć, że „wie, kto atakuje i dlaczego”, aby później 

dowiedzieć się od konsultanta, że problem jest w rzeczywistości błędem w aplikacji sieci Web, 

niewystarczającymi zasobami na serwer lub błędna konfiguracja sprzętu lub oprogramowania. Przed 

skontaktowaniem się z władzami zaleca się wykonanie pewnego poziomu przechwytywania i analizy 

ruchu sieciowego i dzienników serwera. 

Po drugie, zarówno działania cywilne, jak i karne wymagają, aby osoba fizyczna lub grupa zostały 

zidentyfikowane i włączone do procesu prawnego. Nie możesz pozywać, a policja nie może więzić 

nieznanego bytu. W przypadku wielu ataków DDoS złożoność „miejsca zbrodni” może uniemożliwić 

bezpośrednią identyfikację podejrzanego. Nawet jeśli podejrzany może zostać zidentyfikowany, może 

on mieszkać w innym kraju, a postawienie go przed przewodniczącym organem sądowym może być 

trudne, jeśli nie niemożliwe. Ekstradycja może być opcją w niektórych sprawach karnych, ale nie w 

przypadku powództw cywilnych. Co więcej, Stany Zjednoczone nie mają traktatu o ekstradycji z każdym 

zagranicznym rządem. Dlatego ta opcja może nie być dostępna w każdym przypadku, gdy winowajcą 

jest obywatel lub mieszkaniec obcego kraju. 



8.2 Przepisy, które mogą mieć zastosowanie do ataków DDoS 

Po stronie przestępczej głównym prawem federalnym, które ma zastosowanie do większości ataków 

związanych z DDoS, jest Ustawa o oszustwach i nadużyciach komputerowych lub 18 U.S.C. 1030 

Kodeksu Stanów Zjednoczonych, w skrócie U.S.C., jest kompletem stale aktualizowanych przepisów 

określonych na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych. Dzieli się na tytuły, a następnie dzieli 

się na sekcje / podrozdziały. 10 U.S.C oznacza tytuł 10 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Symbol § 

oznacza sekcję / podsekcję. Tytuły i sekcje / podsekcje mają również nazwy zwyczajowe, które je 

identyfikują na podstawie prawodawstwa, które je utworzyło lub zmieniło. Zatem pełne odniesienie 

do Ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych, która jest tytułem 10, sekcja 1030, brzmiałoby 

10 U.S.C. 1030 Podsekcje są dalej identyfikowane za pomocą podrzędnych liter i cyfr w nawiasach, więc 

podsekcja a i podsekcja 3 zostałyby zidentyfikowane jako 10 U.S.C. § 1030 (a) (3). Aby uzyskać więcej 

informacji na temat Kodeksu Stanów Zjednoczonych, patrz http://www.law.cornell.edu/uscode/. 

Przykładem zastosowania tego prawa do ataków DoS jest przypadek Stanów Zjednoczonych przeciwko 

Dennisowi w dystrykcie Alaska w 2001 r. [Ws]. W 2001 r. Były administrator systemów komputerowych 

na Alasce przyznał się do jednego wykroczenia za przeprowadzenie trzech ataków DoS opartych na 

wiadomościach e-mail na serwer w Sądzie Okręgowym w Nowym Jorku. Został oskarżony w wieku 

poniżej 18 lat § 1030 (a) (5) z „zakłócaniem rządowego systemu łączności”. Inne ataki związane z DDoS 

wspomniane w innym miejscu tej książki, takie jak próby wymuszenia na witrynach hazardowych 

online i prowadzeniu działalności online, mogą spaść poniżej 18 lat w USA. § 1030 (a) (7), który 

obejmuje wymuszone zagrożenia. Analiza raportu Służby Badań Kongresowych [fra] sugeruje, że takie 

ataki mogą również naruszać zasady 

18 U.S.C. § 1951 (wymuszenie, które wpływa na handel) 

18 U.S.C. § 875 (zagrożenia przekazywane w handlu międzystanowym) 

18 U.S.C. § 876 (korespondencja zagrażająca korespondencji) 

18 U.S.C. § 877 (mailing zagrażający komunikacji z obcego kraju) 

18 U.S.C. § 880 (otrzymanie wpływów z wymuszenia) 

Włamanie się na setki lub tysiące komputerów w celu zainstalowania programów obsługi i agentów 

DDoS może naruszać 18 amerykańskich przepisów. § 1030 (a) (3) (wtargnięcie na komputer rządowy). 

Jeśli w ramach tej czynności używany jest sniffer do uzyskiwania haseł, osoba atakująca mogła naruszyć 

18 U.S.C. § 1030 (a) (6) (handel hasłami do komputera będącego własnością państwa) lub 18 U.S.C. § 

2510 (ustawa podsłuchowa). 

Nawet próba naruszenia którejkolwiek z sekcji 18 U.S.C. 1030 wymieniony powyżej sam w sobie 

stanowi naruszenie 18 U.S.C. § 1030 (b). 

Po stronie cywilnej 18 U.S.C. § 1030 (g) tworzy cywilną przyczynę działania w związku z naruszeniem 

podsekcji (a) (5) (B), która obejmuje którekolwiek z poniższych: 

1. Utrata jednej lub więcej osób w dowolnym okresie jednego roku (oraz, na potrzeby dochodzenia, 

ścigania lub innego postępowania wszczętego wyłącznie przez Stany Zjednoczone, strata wynikająca z 

powiązanego postępowania mającego wpływ na jeden lub więcej innych chronionych komputerów ) o 

wartości co najmniej 5000 USD. 

 



2. Modyfikacja lub upośledzenie, lub potencjalna modyfikacja lub upośledzenie badania lekarskiego, 

diagnozy, leczenia lub opieki nad jedną lub więcej osobami. 

3.Zranienie fizyczne dowolnej osoby. 

4. Zagrożenie dla zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa. 

5.Uszkodzenia mające wpływ na system komputerowy używany przez jednostkę rządową lub na jej 

rzecz w ramach wymiaru sprawiedliwości, obrony narodowej lub bezpieczeństwa narodowego 

Szkody obejmują wyłącznie szkody gospodarcze, a powództwo cywilne należy wnieść w ciągu dwóch 

lat od chwili czynu lub w momencie, gdy szkoda została odkryta. Innym postępowaniem cywilnym 

związanym z atakiem DDoS na firmę, który uniemożliwia klientom nawiązanie współpracy z ofiarą, a 

tym samym szkodzi jej działalności, byłoby „torturowanie zakłócenia relacji biznesowych lub 

oczekiwań”. Aby to udowodnić, powód (ofiara DDoS) musiałby wykazać kilka rzeczy, w tym takie 

elementy, jak znajomość relacji biznesowych między ofiarą a jej klientami, wiedza, że działanie (atak 

DDoS) zakłóciłoby tę relację, wiedza, że wynik spowodowałby uszkodzenie ofiary, dowód, że pozwany 

spowodował takie zakłócenia i uszkodzenie, oraz dowód, że ofiara poniosła stratę. (W tym miejscu 

bardzo ważne jest staranne zbieranie dowodów i realistyczne szacowanie kosztów incydentów). 

Witryna Departamentu Sprawiedliwości ds. Cyberprzestępczości [fra] wymienia również te przepisy 

jako mające zastosowanie do przypadków włamania do komputera: 

18 U.S.C. § 1029 (oszustwo i powiązane działania związane z urządzeniami dostępowymi) 

18 U.S.C. §1362 (linie komunikacyjne, stacje lub systemy) 

18 U.S.C. §2510 i nast. (przechwytywanie komunikacji przewodowej i elektronicznej oraz 

przechwytywanie komunikacji ustnej) 

18 U.S.C. § 2701 i nast. (przechowywana komunikacja przewodowa i elektroniczna oraz dostęp do 

dokumentacji transakcyjnej) 

18 U.S.C. §3121 i nast. (zapis informacji o wybieraniu numeru, routingu, adresowaniu i sygnalizowaniu) 

Jest to reprezentatywna, ale niewyczerpująca lista przepisów, które mogą mieć zastosowanie. 

Czytelników zachęca się do skonsultowania się z adwokatem i lokalnymi / federalnymi organami 

ścigania w ich jurysdykcji, aby dowiedzieć się więcej o możliwych opcjach prawnych w przypadku ataku 

DDoS oraz o tym, jak przygotować się do skorzystania z tych opcji, kiedy i czy atak DDoS występuje. 

Ważne jest również, aby zrozumieć swoje obowiązki i potencjalne zobowiązania w przypadku przejęcia 

własnych systemów i wykorzystania ich do zaatakowania kogoś innego, w którym to przypadku możesz 

być pozwanym, a nie powodem, w postępowaniu cywilnym. 



8.3 Kim są ofiary DDoS? 

Jeśli zaczniemy od założenia, że ataki DDoS są w rzeczywistości atakami dwuetapowymi - najpierw 

włamują się do tysięcy komputerów i instalują na nich złośliwe oprogramowanie, aby użyć ich do ataku, 

a następnie wykorzystują je do przeprowadzenia jednego lub więcej ataków DDoS - to znaczy, że 

znaczący kwota szkód jest faktycznie rozłożona na bardzo dużą liczbę witryn, w wielu jurysdykcjach i 

przez dłuższy czas. I to jeszcze przed jakimkolwiek zalaniem DDoS. Prawdopodobnie łączne szkody 

wynikające z czyszczenia wszystkich programów obsługi i agentów DDoS mogą być większe niż w 

przypadku mniejszych ofiar DDoS, ale z pewnością miały miejsce ataki DDoS na duże witryny o 

wysokich dochodach od reklamodawców, którzy mogą ponieść straty w wysokości wielu milionów 

dolarów z powodu ataki trwające od kilku godzin do kilku dni.  

Nie tylko rozłożone są szkody, ale również dowody niezbędne do przypisania ataku konkretnej osobie 

lub grupie i przeprowadzenia postępowania karnego lub cywilnego. Jak opisano w rozdziałach 5 i 7, 

śledzenie może być trudne, jeśli nie praktycznie niemożliwe. Ruch sieciowy związany z atakiem, który 

dowodzi, jakiego narzędzia użyto, jak kontrolowano sieć DDoS i kto to zrobił, jest rozproszony i wysoce 

niestabilny. Gdy sieć DDoS przestanie działać, nie będzie już więcej ruchu sieciowego - nie pozostało 

już nic do przechwycenia. 

Jakość reakcji na incydent ze strony wszystkich zaangażowanych stron może i ma wpływ na ogólne 

dochodzenie, jednak rozproszony charakter ataków DDoS może oznaczać, że strony te znajdują się w 

różnych krajach, w różnych językach, strefach czasowych i całkowicie różnych systemach prawnych. 

Ofiary, których systemy były używane jako programy obsługi i agenci, mogą po prostu „wyczyścić i 

ponownie zainstalować” system operacyjny i aplikacje, niszcząc przy tym dowody. Dostawcy sieci w 

tych witrynach lub witryna będąca ofiarą powodzi DDoS mogą wcale nie skupiać się na  

przechwytywaniu ruchu sieciowego, a jedynie działać na rzecz stabilizacji sieci. Czyniąc to, nie 

przechwytują bardzo ważnych dowodów w tym samym czasie, w którym mogą być obecne. W 

przypadkach wymuszenia łatwiej jest podążać za pieniędzmi niż za pakietami. W ciągu ostatnich kilku 

lat ofiarami drugiej fazy ataków DDoS (powódź) były: 

* Sieci Internet Relay Chat (IRC). 

* Strony internetowe powiązane z agencjami rządowymi, takimi jak NSA, FBI, NASA, Departament 

Sprawiedliwości i Port of Houston w Teksasie. 

* Strony internetowe powiązane z organizacjami prasowymi, takimi jak Al-Jazeera, CNN i New York 

Times. 

* Strony internetowe związane z terroryzmem. 

* Strony internetowe powiązane z przeciwnymi stronami w konfliktach politycznych (np. Arabskie / 

izraelskie, indyjskie / pakistańskie, amerykańskie / chińskie). 

* Strony hostingowe, takie jak Rackspace.com i Rackshack.com. 

* Internetowe strony hazardowe lub pornograficzne. 

* Strony antyspamowe. 

* Główni dostawcy usług telekomunikacyjnych lub dostawcy usług internetowych, tacy jak British 

Telecom, Telstra i iHug. 

 



* Duże firmy internetowe, takie jak Microsoft, Amazon, eBay, SCO i Akamai. 

Motywy ataków DDoS są zróżnicowane, w tym: proste dowcipy; pretensje o postrzegane osobiste 

niegodziwości lub oczernianie; składając oświadczenie polityczne; wykazując wściekłość; do osobistego 

powiększania się w grupach rówieśniczych; próba uzyskania korzyści finansowej w scenariuszach 

zakładów lub aukcji; wyłudzanie pieniędzy. 

Nie jest łatwo uogólnić, dlaczego ktoś zostałby zaatakowany, ale zwykle nie jest trudno znaleźć 

powody, dla których ktoś może chcieć wyrządzić szkodę twojej organizacji. Następnie wymaga jedynie 

wystarczających umiejętności technicznych lub umiejętności angażowania (być może poprzez 

zatrudnienie) kogoś, kto ma takie umiejętności. Wielu uważa, że to tylko kwestia czasu, zanim 

organizacja terrorystyczna lub aktor z państwa narodowego użyje ataków DDoS do jakiegoś celu 

politycznego lub wojskowego, być może kierując atakami na krytyczną infrastrukturę wspierającą 

gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Byłoby nierozsądnie sądzić, że twoja strona jest całkowicie 

odporna na ataki, a tę możliwość należy odpowiednio rozważyć w swojej ocenie ryzyka, ciągłości zasad 

i procedur operacyjnych oraz portfelu ubezpieczeń. 



8.4 Jak często występuje się o pomoc prawną w sprawach DDoS? 

Każdego roku FBI i Computer Security Institute (CSI) przeprowadzają ankietę wśród specjalistów ds. 

Bezpieczeństwa w środowisku rządowym i korporacyjnym. Badanie z 2004 r. Opisano w załączniku C 

(sekcja C.1). Kluczowym odkryciem, które należy odnotować w tegorocznym badaniu, było to, że 269 

instytucji sprawozdających obliczyło całkowite zgłoszone koszty związane z atakami DoS na 26 064 050 

USD. DoS jest najdroższym rodzajem cyberataku w tym roku, prawie dwa razy droższym niż następna 

największa kategoria, kradzież informacji zastrzeżonych (straty w wysokości 11 460 000 USD). Autor 

artykułu przedstawiającego ankietę z 2003 roku [McC03] przedstawia interesujące oświadczenie 

dotyczące dochodzenia w sprawie takich przestępstw: 

FBI ma na ogół punkt spustowy w wysokości 5000 USD za cyberprzestępczość, którą będzie ścigał. 

Biorąc pod uwagę liczbę incydentów i ograniczoną liczbę godzin pośredników, które można poświęcić 

cyberprzestępczości, jest to z pewnością zrozumiałe. Należy jednak pamiętać, że słynne śledztwo Cliffa 

Stolla wyszczególnione w The Cuckoo's Egg (1989) [Sto89], które ujawniło poważne dziury w bardzo 

czułym systemie telefonicznym Mitre Corp. i zakończyło się odkryciem szpiega, rozpoczęło się od 

rozbieżność zaledwie kilku groszy. 

Oczywiście początkowa strata pieniężna nie powinna być jedynym czynnikiem decydującym o tym, czy 

władze zdecydują się przeprowadzić dochodzenie w sprawie określonej cyberprzestępczości. Niestety 

nie mogę wymyślić żadnych innych kryteriów, które można by zastosować w celu uzyskania lepszego 

efektu. Tak więc w dającej się przewidzieć przyszłości firmy będą prawdopodobnie musiały polegać na 

wewnętrznych zasobach w celu zbadania większości przestępstw komputerowych. Outsourcing może 

być możliwy, ale wymagałoby to od firm ujawnienia poufnych danych osobom postronnym, aw każdym 

razie po prostu nie ma zbyt wielu przeszkolonych cyberprzestępców. Raport o brytyjskiej ustawie o 

nadużyciach komputerowych (CMA) autorstwa „All Party Internet Group” [api04] (oba opisane bardziej 

szczegółowo w Rozdziale 8.10) obejmuje również kwestię opłacalności ścigania ataków DoS. W 

paragrafach # 59 i # 60 ich raport stwierdza: 

Otrzymaliśmy pisemne i ustne dowody [Association of Remote Gambling Operators, nowego organu 

handlowego dla bukmacherów internetowych] na temat przestępczych ataków DDoS, które są obecnie 

dokonywane na stronach hazardowych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza nią. Atakom tym 

towarzyszą żądania pieniężne (na kwoty od 10 000 do 40 000 USD), aby zatrzymać ataki. ARGO 

powiedział nam, że ich członkowie nie poddadzą się temu szantażowi, ale że wpływ na firmy hazardowe 

był naprawdę bardzo poważny. Krajowa Jednostka ds. Przestępczości Hi-Tech (NHTCU) zaangażowała 

się w dochodzenie, ale uważa się, że sprawcy mają siedzibę za granicą, co ogranicza pewne możliwości 

szybkiego osiągnięcia celu. 

Prawie każdy respondent z branży powiedział nam, że CMA nie jest odpowiedni do radzenia sobie z 

atakami DoS i DDoS, choć bardzo niewielu szczegółowo analizowało, dlaczego tak uważają. 

Rozumiemy, że ta szeroko rozpowszechniona opinia opiera się na niektórych poradach Prokuratury 

Koronnej (CPS) z 2002 r., Że s3 [podsekcja 3] może nie obejmować wszystkich działań DoS. Energis i 

ISPA powiedzieli nam, że znają ataki DoS, których nie zbadano, ponieważ „nie można sformułować 

żadnej zbrodni”. 

Patrząc na inne źródło danych, oparte na liczbie incydentów wykrytych przez grupy takie jak CAIDA i 

Arbor Networks, prawdopodobnie bezpiecznie jest powiedzieć, że bardzo, bardzo niewielki odsetek 

tysięcy faktycznych ataków tygodniowo powoduje legalne działanie (karne lub cywilne). Ponieważ 

bardzo duża część ataków, które występują regularnie, są wymierzone w sieci IRC i ich użytkowników 

- IRC jest usługą bezpłatną, co oznacza brak konkretnych strat pieniężnych związanych z powodzią 

DDoS - wynika z tego, że rzeczywiste szkody większości Powodzie DDoS są również niskie. Jest bardzo 



mało prawdopodobne, że nawet jeśli zostanie to zgłoszone, FBI wyda niewielkie zasoby na zbadanie 

tych ataków. Wygląda na to, że raportowanie niewiele by pomogło. Oczywiście zdarzają się ofiary 

ataków powodziowych DDoS, które tracą dostęp nie tylko do swoich serwerów, ale czasami do całej 

sieci i części sieci swojego dostawcy (które mogą zostać przeniesione na innych klientów tego samego 

dostawcy). W takich przypadkach mogą wystąpić znaczne straty finansowe, które mogą zostać 

rozłożone na wiele ofiar pierwotnych i zabezpieczenia. (Na przykład incydent z udziałem portu w 

Houston był produktem ubocznym ataku na osobę trzecią przy użyciu komputerów w porcie, która 

zakłóciła ruch statku i mogła mieć wpływ finansowy na tych nadawców, a nawet na klientów 

nadawców!) Co gorsza, rozważ sytuacje, w których nieodwracalna strata zostanie poniesiona w wyniku 

ataku (na przykład utrata danych z oprzyrządowania, na przykład w eksperymentach naukowych w 

odległych lokalizacjach) lub utrata życia. 

Są to jednak ofiary drugiej fazy ataków DDoS. Gdy spojrzysz na pierwszą fazę ataków DDoS, w której 

zagrożone są tysiące komputerów, szkody mogą potencjalnie naprawdę się sumować i są w większości 

„ukrytymi” kosztami. 

Rzućmy okiem na prosty przykład dwóch faz ataku DDoS. Wyobraź sobie, że osoba włamuje się na 1000 

komputerów, aby utworzyć botnet DDoS. (Tysiąc hostów jest obecnie stosunkowo małym botnetem. 

Duży botnet byłby w setkach tysięcy.) Atakujący używa następnie tego botnetu DDoS, aby zaatakować 

małą firmę, która sprzedaje produkty elektroniki użytkowej wyłącznie za pośrednictwem swojej strony 

internetowej. Podczas ataku, który, jak się przypuszczamy, trwa sześć dni, ofiara zarobiłaby 500 USD 

dochodu netto dziennie. 

Oczywistą stratą tutaj jest ofiara DDoS, która poniosła stratę w wysokości 3000 USD. W zależności od 

kosztów ogólnych, gotówki i pory roku strata ta może być znacząca dla tej ofiary. Na przykład, czy to 

ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy ten pojedynczy tydzień stanowi 20% 

rocznych dochodów? Dodaj do tego koszt radzenia sobie z samym atakiem, który może szybko 

wzrosnąć (szczególnie jeśli jest obsługiwany przez konsultanta, który może pobierać znacznie ponad 

100 USD za godzinę). Upraszczając, powiedzmy, że zagrożone komputery, które zostały użyte podczas 

ataku, są własnością klientów szerokopasmowego Internetu z systemem Windows XP i załóżmy, że 

wszyscy dowiadują się, że ich komputery zostały naruszone i wszyscy chcą naprawić swój problem. 

Każdy z tych 1000 użytkowników zabiera komputer do lokalnej firmy świadczącej usługi komputerowe, 

która pobiera 100 USD za wykonanie kopii zapasowej dysku twardego komputera, wyczyszczenie 

dysku, ponowną instalację systemu Windows XP i wszystkich jego aktualnych poprawek, ponowną 

instalację wszystkich aplikacji użytkowników i przywrócenie pliki danych. Indywidualne szkody dla 

każdego użytkownika wynoszą 100 USD plus jej zmarnowany czas i utrata korzystania z komputera, ale 

w sumie mamy rzeczywisty koszt finansowy 100 000 USD (znacznie powyżej limitu 5000 USD na 

ściganie sądowe). Gdyby to były komputery biznesowe, utratą byłoby zamiast tego wynagrodzenie dla 

osoby, która sprząta system, plus pewna część utraconej wydajności użytkownika komputera. Dodając 

korzyści i koszty ogólne, może to być kilkukrotnie więcej niż 100 USD za system. Każda z tych ofiar 

mogłaby zgłosić ten problem organom ścigania, ale zdecydowana większość zazwyczaj tego nie zrobi. 

Istnieją prawdopodobnie dwie podobne sytuacje. Jednym z nich jest najbardziej płodne znakowanie 

graffiti, które powoduje podobne niewielkie kwoty rzeczywistych strat pieniężnych z powodu szkód, 

rozłożone na dużym obszarze. (Nawet wtedy rzadko tagger może oznaczyć dziesiątki tysięcy lokalizacji 

na całym świecie.) Innym jest spam, w którym spamer wykorzystuje zasoby wielu witryn w Internecie 

do wysyłania lub przekazywania wiadomości spamowych. 

 



Gdyby poprzednie ofiary postanowiły zgłosić problem i gdyby były w stanie odpowiednio zachować 

dowody i dostarczyć użyteczne raporty FBI lub tajnej służbie, te agencje federalne byłyby w lepszej 

sytuacji, aby skutecznie i skutecznie prowadzić dochodzenia i ścigać większą liczbę sprawy, a tym 

samym uzyskać efekt odstraszający, który mają zapewnić przepisy prawa i organy ścigania. Ułatwienie 

ofiarom właściwego postępowania i zachęcanie ich do regularnego zgłaszania przestępstw 

komputerowych są kluczem do poprawy tej sytuacji Oprócz wysokości szkód istnieją inne czynniki, 

które powodują niechęć wielu firm do zgłaszania przestępstw komputerowych. Wiele ofiar 

korporacyjnych chce uniknąć jakiegokolwiek negatywnego rozgłosu, obawiając się, że stracą zaufanie 

swoich klientów, że ich konkurenci wykorzystają informacje o incydencie na swoją korzyść oraz że 

akcjonariusze lub inne osoby mogą wytoczyć proces przeciwko korporacji lub jej kierownictwu. 

Niektórzy dyrektorzy korporacyjni nie są również przekonani, że organy ścigania rozumieją potrzeby 

przedsiębiorstw (np. Obawiając się, że mogą wejść i przejąć krytyczne systemy) lub że organy ścigania 

są w stanie pomóc. 

Ponadto niektóre ofiary nie przejmują się zbytnio zaangażowaniem organów ścigania. Jeśli atak 

ustanie, są zadowoleni. Co najwyżej mogą przeprowadzić dochodzenie w sprawie zakupu 

zabezpieczeń, aby pomóc w przypadku przyszłych ataków. To chyba najbardziej prawdziwa relatywnie 

mała firma. Istnieje jakikolwiek koszt ogólny związany z postępowaniem z organami ścigania w 

dowolnej sprawie, a wiele firm może uznać, że koszty ogólne są droższe niż atak, lub co najmniej 

dodatkowy koszt ataku, którego nie mogą sobie pozwolić na poniesienie. Mogą również posiadać, co 

uważają za wystarczającą ochronę ubezpieczeniową, i są zadowoleni ze zgłoszenia roszczenia, lub 

mogą po prostu wziąć na siebie wszelkie ryzyko pozostające poza dotychczasową ochroną 

ubezpieczeniową. 



8.5 Wszczęcie postępowania prawnego jako ofiary DDoS 

Jeśli twoja sieć i / lub pracownicy operacji bezpieczeństwa mogą potwierdzić, że atak jest w toku i że 

twój system został wystarczająco dotknięty, aby spowodować straty pieniężne i / lub fizyczne, nadszedł 

czas, aby zdecydować, jak iść naprzód. Zakłada się tutaj, że twój własny personel oraz usługodawcy 

(dostawców) sieci już zidentyfikowali i próbowali zastosować wszystkie dostępne środki techniczne w 

celu złagodzenia ataku, oraz że wysiłki te nie były wystarczające, aby przywrócić sieć do niezawodne 

funkcjonowanie. W tym momencie kierownictwo stoi przed decyzją o wszczęciu postępowania 

sądowego. 

8.5.1. Postępowanie cywilne 

W tym rozdziale omówiono kilka teorii czynów niedozwolonych, z których można skorzystać, ale ofiara 

natychmiast stanie przed dwoma problemami. 

Po pierwsze, kogo pozwiesz? Próba zidentyfikowania sprawcy ataku DDoS przez bezpośrednie 

śledzenie będzie prawie niemożliwa. Może być na tyle głupi, aby chwalić się kanałem IRC na temat 

swojego ataku lub może nawet skontaktować się z tobą bezpośrednio (musiałby się z tobą 

skontaktować, gdyby to była próba wymuszenia). Jednak zidentyfikowanie osoby fizycznej siedzącej 

przy klawiaturze i udowodnienie, że spowodował uszkodzenie, będzie bardzo, bardzo trudne. 

Po drugie, nie ma oczywistego orzecznictwa dotyczącego stosowania postępowania cywilnego 

przeciwko osobom atakującym DDoS ani nawet odpowiedzialności niższego szczebla w tej sprawie. Z 

czasem może się to zmienić, ale obecnie będzie to trudna droga. 

8.5.2. Postępowanie karne 

Postępowanie karne jest łatwiejsze do wszczęcia, ale oni również mają ten sam problem z identyfikacją 

napastnika. Przynajmniej w przypadku dochodzenia karnego organy ścigania mają uprawnienia do 

wezwania do sądu, nakazów przeszukania i przejęcia dowodów w celu zidentyfikowania napastnika, 

pod warunkiem, że dysponują zasobami i chęcią prowadzenia sprawy. Jak wspomniano wcześniej, 

stopień, w jakim ofiary zachowują, przetwarzają i przedstawiają dowody, będą miały wpływ na 

zdolność organów ścigania do prowadzenia sprawy. 

Zacznij teraz, zanim dojdzie do ataku, przeglądając wskazówki na stronie internetowej Departamentu 

Sprawiedliwości w sprawie cyberprzestępczości (http://www.cybercrime.gov/reporting.htm). Jeśli nie 

przeczytałeś tego z wyprzedzeniem i jesteś obecnie atakowany, numery, pod którymi można dzwonić 

w celu zgłoszenia przestępstw komputerowych w momencie publikacji tej książki, to + 1-202-323-3205 

dla Narodowego Centrum Ochrony Infrastruktury (NIPC). Biurko oraz + 1-202-406-5850 dla oddziału 

ds. Przestępstw elektronicznych Sekretariatu USA. 

Powinieneś również rozważyć zgłoszenie incydentu do centrum koordynacyjnego CERT. Centrum 

Koordynacyjne CERT to zaufana strona trzecia, która nie ujawnia żadnych informacji o witrynie ofiary, 

ataku itp. Bez wyraźnego zezwolenia ofiary. Przekazywanie informacji zarówno federalnym organom 

ścigania, jak i Centrum Koordynacji CERT zapewnia także cenną widoczność na poziomie krajowym 

potencjalnych cyberataków na dużą skalę lub ataków ukierunkowanych na określone sektory 

infrastruktury krytycznej, takich jak bankowość, telekomunikacja, energia itp. Centrum Koordynacji 

CERT może skontaktuj się z nami pod adresem cert@cert.org lub + 1-412-268-7090. 

Organizacje mogą mieć także inne wymagania dotyczące raportowania. Na przykład, jeśli Twoja 

organizacja działa w sektorze finansowym, może być konieczne złożenie raportu o podejrzanych 

działaniach (SAR) w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [sar]. Nawet jeśli nie należysz do sektora 



finansowego, możesz zapoznać się z tym samym odniesieniem i użyć SAR jako modelu do zbierania 

informacji i tworzenia narracji, z której należy zgłosić incydent federalnym organom ścigania. 



8.6 Procedury zbierania dowodów i reagowania na incydenty 

Część 6 zawiera szczegółowe informacje na temat rodzaju informacji związanych z siecią i / lub hostem, 

które należy zebrać podczas badania ataku DDoS. Inne odniesienia dotyczą tematu gromadzenia 

dowodów, łańcucha dowodowego, dochodzenia w sprawie przestępczości komputerowej i cyfrowej 

medycyny sądowej [CERd, NIoJa, NIoJb, oECFL, Uni, IAA, oJb, CIPS, oJa]. Podczas gromadzenia 

informacji, które mogą być wykorzystane jako dowód, należy pamiętać o następujących kwestiach: 

Zmienność dowodów. Dowody mają cykl życia, który decyduje o tym, jak długo ono żyje, a zatem jak 

szybko trzeba się poruszać, aby je zachować. Innymi słowy, kolejność zbierania dowodów powinna być 

ułożona w taki sposób, aby nie zakłócać innych dowodów i zmieniać atrybutów, takich jak znaczniki 

czasu pliku, ani nie niszczyć go na przykład poprzez zastąpienie miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej 

informacji, patrz RFC 3227. 

Łańcuch dostaw. Prowadzenie rejestru tego, kto zebrał informacje, kiedy i jak, a następnie śledzenie 

wszystkich kolejnych przekazywania informacji innym nazywa się łańcuchem kontroli. Obejmuje to 

sprawdzanie integralności, takie jak kryptograficznie silne wartości skrótu (np. SHA1 lub lepsza), które 

zapewniają unikatowy podpis zawartości. (Jeszcze lepszy jest kryptograficzny znacznik czasu pliku, 

który nie tylko potwierdza odcisk palca pliku, ale także czas, w którym ten odcisk palca został 

wykonany.) Jeśli nie można udowodnić w sądzie, że ten łańcuch został zachowany, argument może być 

wykonane, że dowód mógł zostać sfałszowany, został przypadkowo zmodyfikowany podczas 

uruchamiania systemu lub jest niekompletny.  

Dokumentacja jest prowadzona jako normalny sposób prowadzenia działalności. Rejestry i inne zapisy 

wskazujące dostęp i tym podobne powinny być przechowywane jako normalny tok działalności, aby 

były dopuszczalne jako dowód. Lepiej będzie, gdy te akta będą wymagane do wykorzystania w sądzie, 

jeśli masz standardową praktykę, która obejmuje ich gromadzenie. 

Więcej informacji na temat dowodów w sprawach o przestępstwa komputerowe znajduje się w sekcji 

V dokumentu Departamentu Sprawiedliwości „Wyszukiwanie i zajmowanie komputerów oraz 

uzyskiwanie dowodów elektronicznych w dochodzeniach kryminalnych”. 



8.7 Szacowanie szkód 

Jak więc dokładnie ofiara oblicza straty? Mimo że sprawy dotyczące przestępstw komputerowych 

sięgają dziesięcioleci, stanowe lub federalne ustawodawstwo w Stanach Zjednoczonych nie 

zapewniało dokładnych wskazówek co do sposobu obliczania szkód związanych z incydentami 

związanymi z bezpieczeństwem komputerowym, nie mówiąc już o definicji „strat” w tych przypadkach. 

Doprowadziło to do wielu nieporozumień i sytuacji, w których nie przeprowadzono dochodzeń w 

sprawie powszechnych ingerencji w dziesiątki witryn, ponieważ żadna ofiara nie była w stanie wykazać 

straty przekraczającej limit 5000 USD niezbędny do uruchomienia federalnych ustaw, takich jak 

Komputer Ustawa o oszustwach i nadużyciach (CFAA) (18 USC § 1030).  

Zgodnie z pierwotną umową CFAA nie było jasne, czy szkody mogą być sumowane. Oznaczało to, że 

ataki DDoS, w które zaangażowane były setki lub tysiące witryn, z których każdy hostował garść 

agentów, nawet jeśli w ogóle obliczali szkody, poniosłyby „straty” tylko przy niskich tysiącach dolarów. 

Ponieważ każda strona byłaby rozpatrywana w oderwaniu, możliwe, że żadna nie przekroczyłaby limitu 

5000 USD, więc ściganie nie byłoby uzasadnione. Gdyby ofiara była po prostu publicznym serwerem 

IRC, który nie miał żadnych płacących klientów, ich straty mogłyby być podobnie niższe niż limit 5000 

USD. Nie byłoby żadnego przypadku, nawet gdyby w rzeczywistości jeden indywidualny atakujący 

spowodował łączne szkody w serii ataków, które sięgnęły dziesiątek tysięcy dolarów.  

W niektórych przypadkach, w których istniało wiele opłat, na przykład gdy sniffer był używany do 

przechwytywania haseł użytkowników podczas ich przesyłania przez sieć, prokuratorzy stosowali 

federalną ustawę podsłuchu lub „handel urządzeniami dostępowymi” (to znaczy hasłami) jako 

podstawa do ścigania. W innych przypadkach, w których podejrzany posiadał numery kart 

kredytowych, stosowano by ustawy dotyczące handlu numerami kart kredytowych. Żaden z tych 

statutów nie wymagał udowodnienia minimalnej kwoty odszkodowania pieniężnego (lub jakichkolwiek 

odszkodowań pieniężnych). 

Jednak decyzja sądu z 2000 r. W sprawie United States przeciwko Middleton ustanowiła precedens w 

obliczaniu odszkodowania. Nicholas Middleton pracował jako programista systemu dla dostawcy usług 

internetowych o nazwie Slip.net. Miał dogłębną wiedzę na temat działania systemu. Był niezadowolony 

ze swojej pracy w Slip.net i zrezygnował. Po odejściu nadal używał konta, które dał mu Slip.net, i używał 

specjalnych programów komputerowych do podnoszenia uprawnień oraz usuwania kont i plików. Jego 

były pracodawca śledził tę działalność na swoim koncie i zgłaszał ją władzom. Middleton został 

aresztowany za spowodowanie uszkodzenia „chronionego komputera” bez zezwolenia, z naruszeniem 

18 U.S.C. § 1030 (a) (5) (A) i został później skazany 

Określając kwotę strat, możesz wziąć pod uwagę, jakie środki były w uzasadniony sposób konieczne do 

przywrócenia danych, programu, systemu lub informacji, które znalazłeś, zostały uszkodzone lub jakie 

środki były w uzasadniony sposób konieczne do ponownego zabezpieczenia danych, programu, 

systemu lub informacji przed dalszymi uszkodzeniami. 

Middleton wniósł apelację, ale sąd wyższej instancji uznał, że obliczenie odszkodowania jest 

prawidłowe i że „straty” poniesione przez ofiary przestępstw komputerowych mogą rozsądnie 

obejmować szeroki zakres szkód, w tym koszty: 

1. w odpowiedzi na atak 

2. Przeprowadzenie oceny szkody 

3. Przywracanie systemu i danych do ich stanu przed atakiem 



 

4. Wszelkie utracone przychody lub koszty poniesione z powodu przerwy w świadczeniu usług 

US Patriot Act z 2001 r. [OJa] zmieniła 18 U.S.C. § 1030 (e) (11) w celu skodyfikowania orzeczenia sądów 

w Middleton. Zgodnie z tymi zmianami rząd jest teraz w stanie zsumować „straty wynikające z 

powiązanego postępowania mającego wpływ na jeden lub więcej innych chronionych komputerów”  

przez okres jednego roku. Pozwala to również na uwzględnienie obu faz ataku DDoS, tak aby każdy 

podzbiór szkód z wielu zaangażowanych stron można agregować, łatwiej przekraczając próg jurysdykcji 

5000 USD. Oczywiście nie oznacza to, że FBI zbada każdy przypadek dotyczący szkód przekraczających 

5000 USD, ale ułatwia osiągnięcie minimalnego wymaganego limitu szkód 

8.7.1. Model szacowania kosztów 

Model pomocny w obliczaniu takich szkód został opracowany w ramach badania przeprowadzonego 

przez grupę uniwersytetów Big 10 (plus 1). Grupa, zwana „Projektem analizy i modelowania kosztów 

incydentów” (lub ICAMP) [oIC], zastosowała następujący typ analizy. 

Osoby dotknięte incydentem zostały zidentyfikowane, a ilość czasu spędzonego / utraconego z 

powodu incydentu została zarejestrowana. 

Koszt czasu pracy personelu / pracowników / studentów został obliczony poprzez podzielenie stawki 

wynagrodzenia danej osoby przez 52 tygodnie i 40 godzin tygodniowo, aby uzyskać stawkę godzinową. 

Stawka wynagrodzenia jest następnie mnożona przez zarejestrowane godziny i różni się o +/– 15%. 

Dodaje się stawkę świadczenia w wysokości 28% (średnia instytucji w badaniu), aby uzyskać stratę 

dolara na osobę. 

Łączny czas wszystkich osób plus dodatkowe koszty (np. Skradziony / uszkodzony sprzęt, połączenia 

telefoniczne z innymi witrynami) jest następnie obliczany przy użyciu prostego arkusza kalkulacyjnego. 

Model ten został opisany bardziej szczegółowo w pliku FAQ (często zadawanym pytaniu), którego 

autorem jest David Dittrich [Dite], który zawiera odniesienia do arkusza kalkulacyjnego Excel, którego 

można użyć jako przykładu w obliczaniu szkód związanych z incydentem. Model został opracowany w 

artykule w SecurityFocus Online zatytułowanym „Opracowanie skutecznego mechanizmu analizy 

kosztów incydentów” [Ditc]. 

Rysunek 

 



 

pokazuje przykład kosztów incydentów związanych z włamaniem do jednego komputera. Obejmuje 

tylko koszty reakcji poniesione przez osobę prowadzącą dochodzenie w sprawie incydentu i 

administratora systemu. Oba ich wynagrodzenia, w podziale na stawkę godzinową, wynoszą 33,65 

USD. Wystarczy pomnożyć te pensje przez liczbę spędzonych godzin, a następnie uwzględnić 

świadczenia i koszty ogólne. (W tym przykładzie nie ma żadnych kosztów pośrednich.) Sumowanie tych 

kosztów i uwzględnienie współczynnika błędu wynoszącego +/– 15% pokazuje, że koszt czyszczenia dla 

tego jednego hosta wynosi 1695 USD +/- 254 USD. Najtrudniejszą częścią tego procesu jest po prostu 

zaangażowanie osób zaangażowanych w śledzenie czasu, a następnie prowadzenie księgowości w celu 

sumowania szkód w organizacji. Wiele uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych często ma setki, a 

nawet tysiące komputerów narażonych na atak danego robaka lub zautomatyzowanego exploita, co 

kosztuje większą część dnia lub więcej czasu na komputer, aby przywrócić funkcjonalność każdego 

dotkniętego komputera. Całkowity czas czyszczenia wszystkich systemów, których dotyczy problem, 

może wydłużyć się do kilku tygodni, a nawet miesięcy, w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest 

nierozpoznany spadek produktywności w całej instytucji w wysokości setek tysięcy dolarów na 

incydent. 



8.8 Problemy jurysdykcyjne 

Powyższe omówienie szacunków i limitów szkód obejmuje termin „próg jurysdykcyjny”. Ponieważ 

mówimy o ustawach federalnych w Stanach Zjednoczonych, oznacza to, że agencją, która będzie ścigać 

przestępstwa komputerowe, jest Prokuratura Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że Federalne Biuro 

Śledcze lub Tajna Służba będzie agencją śledczą. Szkody muszą zostać zsumowane na przykład w biurze 

terenowym FBI. 

Spójrzmy na biuro terenowe FBI w Central District of California. Na swojej stronie internetowej [fbi] 

opisują swoją jurysdykcję w następujący sposób: 

Biuro terenowe Federalnego Biura Śledczego w Los Angeles (FBI) ma jurysdykcję śledczą w federalnym 

okręgu centralnym Kalifornii. Dystrykt Centralny składa się z siedmiu hrabstw: Los Angeles, Orange, 

Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara i Ventura. 

Terytorium biura terenowego w Los Angeles jest najbardziej zaludnione [na wszystkich terytoriach FBI], 

a 18 milionów ludzi mieszka na 40 000 mil kwadratowych. Biuro terenowe w Los Angeles ma trzecią 

największą liczbę agentów specjalnych w FBI. 

Siedziba biura terenowego w Los Angeles znajduje się przy 11000 Wilshire Boulevard w Los Angeles. 

Biuro terenowe ma również dziesięć biur satelitarnych znanych jako Resident Agencies, które znajdują 

się w Lancaster, Long Beach, Palm Springs, Riverside, Santa Ana, Santa Maria, Ventura, Victorville, West 

Covina i na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. 

Oznacza to, że łączna kwota szkód szacowana do celów ścigania w ramach jurysdykcji biura 

terenowego w Los Angeles obejmuje tylko ofiary z obszaru opisanego powyżej. Im łatwiej różne biura 

terenowe FBI skorelują incydenty i obliczają zagregowane szkody, tym większa szansa, że będą w stanie 

szybko zidentyfikować jurysdykcję, która osiąga granicę i kontynuować dochodzenie. Wszystkie ofiary 

włamań komputerowych, które chcą wesprzeć egzekwowanie prawa (i mieć realny prawny środek 

odstraszający przed przestępczością komputerową), powinny wziąć to pod uwagę i być przygotowane 

do przedstawienia dokładnych i terminowych szacunków szkód, np. Przy użyciu metod omówionych 

powyżej. 

Kolejna kwestia jurysdykcyjna dotyczy tego, które przepisy dotyczą danego przestępstwa 

komputerowego. Czy sniffer narusza stanowe przepisy o prywatności w łączności elektronicznej, 

federalne przepisy o prywatności w łączności elektronicznej, czy oba te prawa? Co z ustawami o 

wykroczeniach komputerowych? Są to zazwyczaj przepisy stanowe, jeśli w ogóle zostanie rozpoznane 

wkroczenie na komputer. Istnieje federalna ustawa o oszustwach i nadużyciach komputerowych, która 

może mieć również wersję stanową. 



Wiele dużych miast ma zasoby policyjne do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw 

komputerowych, ale zasoby te są często bardzo ograniczone. Coraz więcej przestępstw zaczyna 

obejmować wykorzystywanie komputerów jako narzędzi przestępstwa i / lub repozytoriów dowodów. 

W miarę wzrostu tych przestępstw zasoby lokalnych organów ścigania staną się jeszcze bardziej 

napięte. Duża część komputerowej analizy sądowej jest przekazywana z miejscowej policji do policji 

hrabstwa lub policji stanowej, która może mieć więcej zasobów i przeszkolić (choć wciąż nie wystarcza 

do zbadania wszystkich przypadków dotyczących komputerów). W całym kraju tworzone są regionalne 

centra kryminalistyczne i wspólne zespoły zadaniowe FBI / Secret Service, które rozszerzają i 

koordynują komputerowe analizy kryminalistyczne i dochodzenia w sprawie przestępstw 

komputerowych, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby nadążyć za wzrostem liczby urządzeń 

cyfrowych które mogą być wykorzystane do przestępstw, w tym takich jak PDA, zegarki na rękę, 

telefony komórkowe, aparaty cyfrowe i karty pamięci z kluczami. 



8.9 Krajowe problemy prawne 

Powróćmy teraz do wcześniejszego scenariusza ataku, ale tym razem jest to znacznie większy atak. 

Nasz atakujący włamuje się teraz do 100 000 komputerów i tworzy serię dużych sieci botów. Atakujący 

szuka teraz witryny, która otrzymuje przychody z reklam rzędu 1 miliona dolarów dziennie. Osoba 

atakująca nie spieszy się i zna dostępną przepustowość do strony ofiary oraz rozumie topologię sieci i 

możliwości reagowania dostawców usług uprzywilejowanych ofiary. Używa tylko wystarczającej liczby 

agentów DDoS na raz, aby usunąć witrynę, zakładając, że z czasem zostaną one wyczyszczone przez 

zespoły reagowania na incydenty, a zdolność ataku botnetu z czasem spadnie. Wprowadza nowe sieci 

ataków we właściwym czasie, aby utrzymać ból na wystarczająco wysokim poziomie. Korzystając z tej 

taktyki, atakujący może utrzymać atak przez ponad tydzień. 

Radca prawny każdej ofiary powinien wziąć pod uwagę następujące kwestie przy ustalaniu, jakie 

porady i jakie działania należy podjąć po ataku: 

* Zaniedbanie ze strony ofiary. Zastanów się, czy Twój klient nie dopuścił się zaniedbania. Niektóre 

kwestie do rozwiązania to: (1) jakie środki ostrożności ofiara podjęła przed atakiem, aby przygotować 

się na możliwość ataku; (2) czy ofiara dokonała odpowiedniej oceny ryzyka i zrównoważyła obronę z 

ochroną ubezpieczeniową w celu ograniczenia ryzyka finansowego; (3) w jaki sposób ofiara 

zareagowała na atak, gdy była świadoma ataku; oraz (4) czy odpowiedź była uzasadniona moralnie, 

etycznie i prawnie? 

Rozwiązanie powyższych problemów jest ważne, ponieważ prawdopodobne jest, że Twój klient / ofiara 

może zostać wezwany do rozliczenia się z akcjonariuszami, klientami, podwykonawcami lub innymi 

osobami, które mogą zostać poszkodowane finansowo w wyniku nieodpowiedniej lub prawnie 

wątpliwej odpowiedzi ofiary. 

Głównym przesłaniem jest to, że doradca i klient powinni przeprowadzić odpowiednią ocenę ryzyka, 

która dotyczy elementów zapobiegania, wykrywania i reakcji zapewniania informacji. 

* Wina karna. Zastanów się, czy Twój klient / ofiara jest w stanie zidentyfikować podejrzanego podczas 

ataku, albo poprzez komunikację atakującego, która ujawnia tożsamość, wymaga spójnej metody 

komunikacji, którą można prześledzić do atakującego, lub poprzez legalne odkrycie lub procesy 

dochodzeniowe. Najlepiej jak najszybciej przekazać te informacje federalnym organom ścigania, aby 

umożliwić im zbadanie sprawy. 

Jeżeli ofiara nie może łatwo zidentyfikować podejrzanego, nadal istnieje możliwość przeprowadzenia 

dochodzenia. Jeśli jednak napastnik zastosował zaawansowane środki, aby zatrzeć ślady i tym samym 

zachować anonimowość, możliwość skutecznego ścigania staje się znacznie trudniejsza, jeśli nie 

niemożliwa. Tak czy inaczej, jak wspomniano w sekcji 8.7 dotyczącej strat w postępowaniu karnym, 

ofiara musi wykazać wystarczającą szkodę ekonomiczną dla pokrzywdzonego, aby osiągnąć ustawowe 

limity wymagane do ścigania. Dlatego ważne jest, aby każda ofiara dokładnie oceniła i zebrała dowody 

szkody wyrządzonej przez napastnika. 

* Odpowiedzialność. Istnieją dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności, które mogą dotyczyć 

ataków DDoS. Istnieje bezpośrednia lub „atakująca” odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

atakującego, a pośrednia lub „niższa” odpowiedzialność za szkody spowodowane przez te witryny, 

których systemy zostały naruszone i użyte do ataku 

W sprawie o odpowiedzialność atakującego osoba lub osoby odpowiedzialne za atak są pozywane. 

Jednak w dalszym postępowaniu w sprawie odpowiedzialności powód będzie próbował udowodnić 

zaniedbanie właściciela komputerów, które zostały naruszone i wykorzystane do przeprowadzenia 



ataku na stronę trzecią. Jak wspomniano wcześniej, udowodnienie zaniedbania polega na wykazaniu, 

poprzez przewagę dowodów, że istnieją cztery czynniki: 

1. Oskarżony był zobowiązany powódki do starannego zabezpieczenia swoich komputerów przed 

narażeniem na szwank i nadużycia. 

2. Pozwany naruszył lub naruszył ten obowiązek. 

3. Naruszenie tego obowiązku było faktyczną i bezpośrednią przyczyną szkody powodowej. 

4. Uszkodzenie poniesione przez powoda można rozwiązać poprzez przyznanie odszkodowania. 

Kluczem tutaj jest ustanowienie obowiązku staranności, który ocenia się na podstawie standardu 

„rozsądnej osoby” (tj. Co rozsądna osoba zrobiłaby, aby zabezpieczyć swój komputer i czy pozwana nie 

zrobiła przynajmniej tego samego?). Innymi słowy, zaniedbanie nie może istnieć, gdy nie ma 

istniejącego cła lub gdy nie można ustalić cła. 

Przepisy ustanawiające pewną formę wymogu bezpieczeństwa komputerowego obejmują ustawę 

Gramm-Leach-Bliley [Ele], która sugeruje szereg środków bezpieczeństwa, które banki, związki 

kredytowe i inne instytucje finansowe powinny wdrożyć w celu ochrony swoich komputerowych baz 

danych (i instytutów cywilnych oraz sankcje karne dla przedsiębiorców, którzy nie chronią 

odpowiednio danych osobowych lub finansowych przed narażeniem na szwank z powodu włamania 

do komputera). W dziedzinie opieki zdrowotnej istnieje Ustawa o przenośności i rozliczalności 

ubezpieczeń zdrowotnych (HIPAA) z 1996 r. [Biod], która pociąga administratorów systemu, 

urzędników ds. Bezpieczeństwa informacji i administratorów do odpowiedzialności finansowej za 

ujawnienie informacji związanych ze zdrowiem, które mogą wynikać z komputera wtargnięcie. 

 Ważne jest, aby pamiętać, że sprawy dotyczące odpowiedzialności są zwykle wnoszone do lokalnych 

sądów. Tak więc miejsce próby może stać się kolejnym ważnym czynnikiem, który wchodzi w grę (np. 

Gdzie faktycznie doszło do „uszkodzenia”?). 



8.10 Międzynarodowe problemy prawne 

Wcześniej wspomniano o stosunkach między miastem, stanem i federalnym organem ścigania. Często 

występują trudności we współpracy między organami ścigania na różnych szczeblach rządowych. Na 

przykład, szeryfowie okręgowi mogą uznać przestępstwo za podlegające ich jurysdykcji oraz 

przeszukiwać i przejmować komputery, tylko po to, aby FBI pojawiło się i zgłosiło jurysdykcję, a 

następnie musieli spierać się o to, która agencja ma pierwszeństwo przed dowodami i sposób, w jaki 

zostało zebrane i obsługiwane. Kwestie te stają się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy zostaną 

podjęte na arenie międzynarodowej. 

Prawo karne jest bardzo dobrze zdefiniowane w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do przestępstw 

komputerowych. Jednak na arenie międzynarodowej niewiele jest przepisów dotyczących włamań 

komputerowych. Przepisy dotyczące systemów komputerowych oraz elektronicznych form danych i 

własności różnią się w zależności od kraju. W niektórych krajach dane komputerowe (informacje) w 

ogóle nie są uważane za własność. (Aby uzyskać więcej informacji na temat międzynarodowych kwestii 

prawnych. 

W 1999 r. Badania dostępnych krajowych przepisów prawnych dotyczących przestępstw 

komputerowych w 50 krajach na całym świecie przeprowadziły Ekaterina Drozdova, Marc Goodman, 

Jonathan Hopwood i Xiaogang Wang. Badanie wykazało, że 70% tych krajów posiadało ustawy o 

przestępstwach komputerowych [4], podczas gdy 30% miało niewiele przepisów dotyczących 

przestępstw związanych z komputerami lub ich brak [5]. Warto zauważyć, że naród nie posiadający 

wyraźnych ustaw dotyczących przestępstw komputerowych nie oznacza, że przestępstwa 

komputerowe są tam legalne. Naród może zamiast tego stosować istniejące zasady prawa, które 

dotyczą nowej dziedziny komputerów. Ma to swoje mocne strony (ugruntowane i zrozumiałe prawa) i 

słabe strony (analogia między sytuacjami cyber i niecyberalnymi może być napięta). 

Kraje posiadające ustawy o przestępstwach komputerowych to Australia, Austria, Bułgaria, Kanada, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, 

Norwegia, Chińska Republika Ludowa, Portugalia , Rumunii, Rosji, Singapuru, Republiki Południowej 

Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Kraje, w których niewiele przepisów dotyczących przestępczości komputerowej lub ich brak, to 

Argentyna, Brazylia, Chile, Kostaryka, Republika Czeska, Dania, Salwador, Ekwador, Węgry, Islandia, 

Irlandia, Jordania, Luksemburg, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Polska, Arabia Saudyjska, 

Trynidad i Tobago, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela. 

W listopadzie 2001 r. Rada Europy wydała swój ostateczny projekt Konwencji o cyberprzestępczości 

[oE], która zawiera wytyczne dla członków Unii Europejskiej w zakresie formułowania harmonijnych 

przepisów dotyczących niewłaściwego korzystania z komputera. Rozdział II sekcja 1 zawiera wytyczne 

dotyczące formułowania materialnego prawa karnego, ponieważ dotyczy ono kilku przestępstw. Dla 

naszych celów krytycznymi elementami są nieautoryzowany dostęp do komputerów, zakłócenia 

danych, zakłócenia systemu i niewłaściwe użycie urządzeń komputerowych. Obejmują one obie fazy 

ataków DDoS. Konwencja stanowi, że „każda ze stron podejmie takie środki ustawodawcze i inne, jakie 

mogą być konieczne do uznania za przestępstwa na mocy jej prawa krajowego, jeżeli zostały 

popełnione umyślnie, dostęp do całości lub dowolnej części systemu komputerowego bez prawa”. 

Konwencja o cyberprzestępczości próbuje zaradzić niektórym nierównościom prawnym stwierdzonym 

w badaniu Drozdova. Stwierdza: „Biorąc pod uwagę transgraniczny charakter sieci informacyjnych, 

konieczne są skoordynowane międzynarodowe wysiłki, aby uporać się z takim niewłaściwym 



wykorzystaniem”. Rozdział III określa wytyczne dotyczące współpracy międzynarodowej. Artykuł 23 

wyraża ogólne zasady dotyczące zasad współpracy międzynarodowej: 

Strony współpracują ze sobą, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, i poprzez zastosowanie 

odpowiednich instrumentów międzynarodowych dotyczących współpracy międzynarodowej w 

sprawach karnych, uzgodnień uzgodnionych na podstawie jednolitego lub wzajemnego 

ustawodawstwa oraz prawa krajowego, w najszerszym możliwym zakresie do celów dochodzeń lub 

postępowań dotyczących przestępstw związanych z systemami i danymi komputerowymi lub do 

zbierania dowodów w formie elektronicznej o przestępstwie. 

Pozostałe artykuły określają zasady ekstradycji i inne zasady wymagające wzajemnej pomocy między 

narodami 

Ekstradycja jest ważna w przypadkach, w których przestępstwa są popełniane przez osobę zamieszkałą 

za granicą, a rząd ofiary chce wnieść podejrzanego z innego kraju do właściwego sądu. Przykładem jest 

przypadek Onela de Guzmana, autora wirusa komputerowego „I Love You”. Przepisy obowiązujące na 

Filipinach w czasie, gdy de Guzman uruchomił tego wirusa, nie uważały danych komputerowych za 

własność, a Filipiny nie miały żadnych przepisów dotyczących ich włamań lub szkód komputerowych. 

FBI szybko wyśledziło atak deGuzmana i współpracowało z filipińską policją federalną. Jednak na 

prośbę FBI o aresztowanie de Guzmana sądy na Filipinach nie mogły pomóc. Nic nie można było zrobić, 

pomimo znacznych szacunkowych szkód na całym świecie, które sięgnęły milionów dolarów. 

Oprócz konieczności posiadania prawa, na podstawie którego można wszcząć postępowanie karne, 

kolejnym wymogiem jest to, że czyn musi być niezgodny z prawem w obu jurysdykcjach, aby wniosek 

o ekstradycję został uwzględniony. Jest to znane jako „podwójna przestępczość”. W sprawie de 

Guzmana nie można go sprowadzić do Stanów Zjednoczonych, aby stanąć przed sądem, ponieważ nie 

złamał żadnego obowiązującego prawa filipińskiego. 

Aby uzyskać ekstradycję podejrzanego z innego kraju do Stanów Zjednoczonych, federalni agenci 

organów ścigania w Stanach Zjednoczonych muszą najpierw sporządzić zarzuty i przejść procedurę 

zwaną „pismami prawnymi”, która polega na sporządzeniu listów i dostarczeniu przez Departament 

Stanu je przedstawicielom państwa obcego narodu, którzy z kolei przekazują je federalnym organom 

ścigania zagranicznego rządu, którzy następnie wydają nakaz aresztowania podejrzanego, obsługują 

ten nakaz i przygotowują się do dostarczenia podejrzanego federalnym organom ścigania Stanów 

Zjednoczonych agenci. Ustanowione z góry traktaty o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT) znacznie 

przyspieszają ten proces, podobnie jak posiadanie Attache Legal (LEGAT) z amerykańskiego FBI lub 

Secret Service już w obcym kraju i ścisła współpraca z ich federalnym organem ścigania. Oczywiście 

zagraniczny rząd może odmówić aresztowania lub ekstradycji podejrzanego, co może spowodować 

opóźnienie lub wykoleić sprawę. Interpol jest jedną międzynarodową organizacją policyjną, która 

próbuje wypełnić tę lukę w międzynarodowych kwestiach jurysdykcyjnych. 

Przedstawione procedury prawne są wyraźnie drogie, ciężkie i powolne. Dlatego nie można na nich 

polegać, aby znacznie pomóc w powstrzymaniu trwającego ataku DDoS o międzynarodowym 

pochodzeniu. W najlepszym wypadku mogą one pozwolić na ostateczne ściganie sprawcy. 

Istnieją również kwestie obrony narodowej, które mogą pojawić się w przypadku masowych ataków 

DDoS na korporacje lub agencje zapewniające „infrastrukturę krytyczną”, taką jak bankowość, 

transport, energia, telekomunikacja itp. Kiedy atak na firmę przenosi się z sprawa karna do sytuacji 

bezpieczeństwa narodowego? Kto tak naprawdę atakuje i jakie szkody zamierza wyrządzić? Chociaż 

może być jasne, że bezpośredni atak na wojskową sieć dowodzenia i kontroli przez obcą jednostkę, 

która jest wyraźnie powiązana z zagraniczną agencją wojskową lub wywiadowczą, może być 



interpretowany jako akt wojny, nie jest jasne, kiedy i jak zestaw ataków DDoS na banki i linie lotnicze 

przez nieznany podmiot byłby interpretowany jako akt wojny. 



8.11 Opcje samopomocy 

W poprzednich sekcjach widzieliśmy wiele problemów i przeszkód dla federalnego ścigania karnego, 

które powodują, że niektórzy dyrektorzy mają wątpliwości co do zdolności federalnych organów 

ścigania do ścigania karnych środków prawnych, a także niektórych opcji cywilnych środków prawnych 

dostępnych dla ofiar. Nadal są tacy, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i „zrobić coś” z atakiem. 

Temat ten jest czasami nazywany aktywną obroną (sieciową), reakcją na obronę sieci komputerowej 

(CND) lub skrajną formą popularnego hasła medialnego hack back.  

Rządowi federalnemu udzielono wskazówek dotyczących działań CND, które mogą być podejmowane 

przez personel wojskowy. Według raportu Congressional Research Service [Ser], str. 18, stwierdza: 

„Wytyczne, zwane prezydencką dyrektywą bezpieczeństwa narodowego 16, zostały podpisane w lipcu 

2002 r. I mają na celu wyjaśnienie okoliczności, w których uzasadniony byłby atak wojny informacyjnej 

przez DOD i kto ma uprawnienia do przeprowadzenia ataku komputerowego. „ 

Chociaż niektórzy używają terminu Aktywna obrona (lub Aktywna obrona sieci), temat ten jest również 

znany jako Działania reagowania na obronę sieci komputerowej (CND-RA). Popularny termin „hack 

back” w mediach przecenia najbardziej ekstremalne formy CND-RA. Nowy termin, Active Response 

Continuum, zaproponował David Dittrich w [Bid04], aby odzwierciedlić, że istnieje mierzony postęp 

działań reagowania, który należy starannie rozważyć. 

Jest to złożony i kontrowersyjny temat, który zyskuje na znaczeniu na konferencjach dotyczących 

bezpieczeństwa komputera i listach dyskusyjnych. David Dittrich utrzymuje sekcję swojej strony 

internetowej, która zawiera znaczną ilość materiałów na ten temat (patrz 

http://staff.washington.edu/dittrich/activedefense.html). Dotychczas nieopublikowany Podręcznik 

bezpieczeństwa informacji [Bid05] będzie zawierać artykuł Kennetha Himmy i Davida Dittricha 

zatytułowany „Aktywna reakcja na włamania komputerowe”, który obejmuje ten temat. 

Jedną z opcji, która ma bardzo niewielkie szanse na działanie, jest próba odparcia ataku DDoS za 

pomocą ataku DDoS. Jest po prostu zbyt wiele powodów, dla których jest to po prostu głupia opcja. 

Atakującemu umiarkowanemu i wysoko wykwalifikowanemu, zbyt łatwo jest budować duże sieci 

ataków DDoS, których nie można przytłoczyć kontratakiem. Botnety średniej wielkości mogą z 

łatwością dotrzeć do 10 000 do 30 000 hostów, a duże botnety ze 140 000 hostów były widoczne już 

w 2003 roku [Fis03]. Po prostu nie ma sposobu, aby ofiara mogła przeciwdziałać tego rodzaju dostępnej 

przepustowości bez dalszego niszczenia własnej sieci. 

Idąc za mniejszymi podzbiorami botów, powiedzmy w zakresie od 1000 do 5000, ma podobne 

problemy z próbą dopasowania siły ognia, a jeśli atakujący kontroluje 140 000 hostów, nie byłoby 

możliwe nadążenie za napływem nowych atakujących hostów, tutaj 1000, 1000 tam, dopóki atakujący 

ma więcej zasobów. 

Atakowanie w celu wyłączenia hostów może mieć nieprzewidywalne skutki uboczne. Ponieważ taki 

atak może być nieproporcjonalny do ruchu wychodzącego z agentów DDoS, właściciel tych systemów 

może się odwrócić i wnieść oskarżenie przeciwko tobie. Osoba atakująca może kontrolować hosta 

służącego do opieki nad pacjentem, kontroli procesu itp., Ale użycie go do ataku może nie spowodować 

całkowitej awarii. Twój kontratak, zaprojektowany specjalnie w celu całkowitego wyłączenia hosta, 

może spowodować więcej obrażeń niż pierwotny atakujący, a sąd może zostać uznany przez sąd za 

prawnie odpowiedzialny za te szkody. 

 



Czy można osiągnąć pożądany cel bez ryzyka jeszcze większego odwetu? Jeśli nie wiesz, kto cię atakuje, 

i nie wiesz, czy ktoś już przeniknął do Twojej sieci, czy nie, nie można oczekiwać, że kontratak 

ograniczający się do próby usunięcia ich dostępu do zainfekowanych hostów rzeczywiście osiągnie ten 

cel . Jeśli zawiedziesz, a oni mają kontrolę nad innymi zasobami w twojej sieci, których nie jesteś 

świadomy, mogą po prostu użyć ich do zwiększenia szkód w twojej sieci.  

Najważniejsze jest to, że kontratak przeciwko atakowi DDoS prawie na pewno nie powiedzie się lub 

spowoduje więcej obrażeń, niż może zapobiec. Taki kontratak może również naruszać ustawy o 

przestępstwach komputerowych na szczeblu stanowym i / lub federalnym, a także potencjalnie 

naruszać ustawy w innych krajach (w których mogą znajdować się niektórzy agenci DDoS i podmioty 

zajmujące się obsługą, które będą atakowane) i jeszcze bardziej zwiększać narażenie na ryzyko prawne. 

Niezależnie od tego, jak bardzo może wydawać się to warte ryzyka, szanse na to, że twoje zasoby, 

wiedza o atakującym, poziom umiejętności i zdolność do przeprowadzenia taktycznej i strategicznej 

kontrofensywy oraz robienia tego w etycznie i prawnie uzasadniony sposób, są bardzo , co najwyżej 

bardzo szczupły. Nawet jeśli odniesiesz sukces w takim kontrataku, spowodujesz przeciążenie i 

wyrządzisz szkodę wielu innym użytkownikom Internetu, którzy nie mają nic wspólnego ani z tobą, ani 

z atakującym. W tym momencie najlepiej jest postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części 

6, aby zebrać dowody ataku, a następnie skontaktować się z witrynami zaangażowanymi w atak, a 

także federalnymi organami ścigania i współpracować ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w 

reagowanie na sytuację. 



8.12 Kilka słów o etyce 

Nie wszystkie problemy najlepiej rozwiązać na drodze prawnej. Nasz świat działa, ponieważ większość 

z nas zgadza się z wieloma zasadami etycznymi i zwykle postępuje zgodnie z tymi zasadami. Czy nie 

powinniśmy stosować tych zasad w takim samym stopniu do naszego zachowania cybernetycznego, 

jak naszego zachowania w świecie rzeczywistym? Może to mieć kilka implikacji dotyczących DDoS. Nie 

zakładamy udzielania moralnych odpowiedzi tutaj, ale chcielibyśmy poruszyć kilka pytań. 

Po pierwsze, jeśli ktoś przypisuje etycznej zasadzie niepotrzebne krzywdzenie innych, należy rozważyć, 

czy kiedykolwiek słusznie jest przeprowadzić atak DDoS przeciwko komukolwiek, niezależnie od tego, 

czy jest to akt ofensywny czy obronny. Wyrządzisz im krzywdę. Równie dobrze możesz wyrządzić 

szkodę osobom trzecim, których nie zamierzałeś atakować. Czy to prawda? 

Patrząc z perspektywy osoby, która chce używać DDoS jako narzędzia ofensywnego, nie ma etycznego 

uzasadnienia. Nawet patrząc z perspektywy obronnej, jako środek przeciw atakowi na ciebie, DDoS 

nadal jest trudny do etycznego uzasadnienia. 

Po drugie, jeśli uważasz, że nieetyczne jest oferowanie pomocy komuś, kto postępuje źle, czy etyczne 

jest pozostawienie komputera w stanie, który ułatwia osobie atakującej DDoS uzyskanie kompromisu? 

To nie jest prosty ani trywialny punkt. Ile wysiłku musisz podjąć, aby zabezpieczyć komputer? Co jeśli 

naprawienie znanego problemu wymaga paraliżującej funkcjonalności, na której można polegać? Ten 

problem można rozwiązać tylko biorąc pod uwagę osobistą moralność i okoliczności, ale zachęcamy 

wszystkich czytelników do zastanowienia się, czy robią wystarczająco dużo, aby chronić swoje 

komputery, nie tylko z powodów samolubnych, ale by zmniejszyć prawdopodobnie zasoby twojego 

komputera zostaną wykorzystane do przeprowadzenia ataku DDoS na inną witrynę. 

Zawsze znajdą się ludzie, którzy mają moralność, która pozwala im wykonywać działania takie jak ataki 

DDoS bez naruszania ich zasad, i ci, którzy w ogóle nie dbają o moralność. Dlatego poleganie na 

moralności w celu powstrzymania ataków DDoS jest nierealne. Ale być może zastosowanie nieco 

prostszej moralności do cyberświata może powstrzymać kilka ataków lub sprawić, że ataki DDoS będą 

trudniejsze do przeprowadzenia 



8.13 Obecne trendy w międzynarodowym prawie cybernetycznym 

Niedawnym tematem dyskusji dotyczącej odpowiedzialności właścicieli hostów, którzy zostali 

zaatakowani i wykorzystani do ataku DDoS, jest para przepisów we Włoszech dotyczących zaniedbań 

cywilnych i karnych. Aby zobaczyć, jak mają one zastosowanie, zastosowany zostanie hipotetyczny 

scenariusz.  Powiedzmy, że A jest ofiarą ataku DDoS, a atak ten można prześledzić na jednym lub kilku 

komputerach należących do B. Jeśli zostanie przeprowadzona analiza poubojowa komputera B, i to 

pokazuje, że B nie zastosował „ minimalne środki bezpieczeństwa ”, wówczas A ma cywilną podstawę 

do wytoczenia powództwa przeciwko B i może wnieść pozew we włoskim sądzie cywilnym o artykuł 

zwany„ zwrotem szkód ”zgodnie z włoskim kodeksem cywilnym.  

Co więcej, we Włoszech istnieje ustawa (196/2003) zwana „ustawą o prywatności”. Prawo to wymaga, 

aby odpowiednie / minimalne środki bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa informacji były 

obowiązkowe, jeżeli system informatyczny przechowuje dane wrażliwe, osobiste i sądowe. Jeśli dojdzie 

do incydentu, a właściciel systemu informatycznego okaże się niezgodny z prawem, może zostać 

nałożona kara w wysokości 50 000 euro i trzy lata więzienia. Oznacza to, że jeśli A zostanie zaatakowany 

przy użyciu zaatakowanego hosta będącego własnością B, a zaatakowana maszyna B zawiera poufne 

dane, a analiza pośmiertna (nawet przeprowadzona przez policję) wykazuje, że nie zastosowano 

minimalnych środków bezpieczeństwa, wówczas B może być postawione przed sądem za naruszenie 

obu przepisów. To prawo dotyczące prywatności jest nowe, dlatego w momencie publikacji tej książki 

nie było cytowanego orzecznictwa. Włoskie strony internetowe, które przechowują dane osobowe, 

będą opatrzone oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym wzmiankę o prawie 196/2003. 

Jak omówiono wcześniej podstawowym prawem w Stanach Zjednoczonych, które może mieć 

zastosowanie do ataków DDoS, jest Ustawa o oszustwach i nadużyciach komputerowych. Przytoczony 

przykład, Stany Zjednoczone przeciwko Dennisowi, oskarżył o atak DoS poniżej 18 lat w USA. § 1030 

(a) (5), „ingerowanie w państwowy system łączności”. To prawo wyraźnie dotyczy systemów 

państwowych i innych „chronionych komputerów”. Bardzo dobre wyjaśnienie jego dotychczasowego 

zastosowania oraz niektóre proponowane zmiany w sposobie interpretacji terminów 

nieautoryzowanych i dostępu można znaleźć w artykule Orin S. Kerr z New York University Law Review. 

Ustawą podobną do CFAA w Wielkiej Brytanii jest ustawa o nadużyciach komputerowych (CMA). Na 

początku 2004 r. Grupa o nazwie All Party Internet Group (APIG) [8] przeprowadziła dochodzenie w 

sprawie CMA [api04]. W ich dochodzeniu odnotowano te same przypadki wymuszeń związanych z 

DDoS, o których mowa w rozdziale 3, oraz wysiłki brytyjskiej jednostki ds. Przestępstw z 

wykorzystaniem zaawansowanych technologii w celu ich zbadania. Przytaczają również ten sam 

przypadek ataku DoS z udziałem Portu Houston. Ponadto zwracają uwagę na ten sam problem dwóch 

faz ataków DDoS, stwierdzając: 

APIG składa się z parlamentarzystów z Izby Gmin i Izby Lordów i zapewnia forum dyskusyjne dotyczące 

kwestii związanych z Internetem w celu informowania o debacie w Parlamencie. 

Ogólnie rzecz biorąc, tam, gdzie ma miejsce atak DDoS, popełnione zostanie przestępstwo, ponieważ 

atakujący przejmie wiele maszyn i zainstaluje specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia ataku. 

Nawet jeśli system zostanie zaatakowany przez pojedynczą maszynę, przestępstwo zostanie kiedyś 

popełnione, ponieważ zawartość systemu zostanie zmieniona. 

Ich zaleceniem jest stworzenie nowego przestępstwa polegającego na „ograniczaniu dostępu do 

danych”. Jeszcze bardziej interesujące zalecenie APIG opiera się na tych samych dowodach 

omówionych wcześniej w tym rozdziale o ograniczonych zasobach ze strony organów ścigania oraz na 

wrażeniu niektórych ofiar, że nie ma dla nich żadnej skutecznej opcji reakcji organów ścigania oprócz 



największe przypadki. Sytuacja ta tworzy ujemną wartość w ich opinii na temat przepisów, które są na 

książkach, ale nie stanowią realistycznego środka odstraszającego z powodu bardzo niskich 

wskaźników ścigania. Ich zaleceniem jest oparcie się na starożytnym prawie, zachowanym w s6 (1) 

Ustawy o ściganiu przestępstw z 1985 r., Dla osób wnoszących oskarżenie prywatne. Wyjaśniają, że 

pierwszym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do „złożenia informacji” przed sędzią, który następnie 

decyduje o wydaniu wezwania. Jeśli to zrobi, rozpocznie się proces karny.  

Aby wdrożyć to zalecenie, sugerują stosowanie się do zaleceń innej grupy, EURIM (European Society 

Society Group). W dokumencie roboczym dotyczącym przestępstw elektronicznych EURIMIPPR 

zatytułowanym „Dokument roboczy 4: Role i procedury dochodzenia” zaleca kilka rzeczy: 

* Utworzenie wspólnych prywatnych jednostek zajmujących się przestępczością w branży / organach 

ścigania oraz ustanowienie wytycznych dotyczących tworzenia, zarządzania i działania takich 

jednostek. 

* Opracuj wraz z przemysłem wytyczne dotyczące obsługi wniosków od prywatnych zespołów 

dochodzeniowych w sprawie usług pomocniczych, w przypadku których upoważnione są tylko organy 

ścigania. 

* Opracuj program wymiany doświadczeń śledczych i kryminalistycznych, najlepszych praktyk i 

narzędzi w społecznościach. 

Zbadaj z przedstawicielami organów ścigania, przemysłu i innych zainteresowanych stron, czy śledczy 

i inne osoby w branży posiadające odpowiednie umiejętności i doświadczenie są akredytowane do 

pracy zgodnie z tymi samymi normami i wytycznymi operacyjnymi i wytycznymi co organy ścigania, 

gdy uczestniczą w dochodzeniach w sprawie przestępstw elektronicznych. 

Skutkiem obu tych zaleceń byłoby (1) uczynienie przestępstwa czynem polegającym na odmowie 

dostępu do danych i systemów informatycznych; (2) stworzyć kadrę wyszkolonych specjalistów ds. 

Bezpieczeństwa komputerowego w przemyśle prywatnym, którzy mają specjalne, ale ograniczone 

uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw (być może ściśle 

zaangażowanych w egzekwowanie prawa); oraz (3) zezwolić tym prywatnym firmom ochroniarskim na 

wniesienie oskarżenia prywatnego do CMA (z zastrzeżeniem dyrektora prokuratury do przejęcia, 

odmowy przedstawienia dowodów lub wycofania sprawy). 

Odnosząc propozycję APIG z powrotem do Stanów Zjednoczonych, ta propozycja zawiera komponenty 

podobne do tych przedstawionych w Stanach Zjednoczonych w artykule przeglądu prawa z 1998 roku 

autorstwa Stevana D. Mitchella i Elizabeth A. Banker zatytułowanym „Prywatna reakcja na włamanie” 

[MB98 ]. Niniejszy dokument wyszedł z pracy podczas administracji Clintona przez Prezydenta Komisji 

ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej (PCCIP) w Biurze Kontroli Infrastruktury Krytycznej.  

Prawdopodobnie zajmie to trochę czasu - i bardzo potrzebnej debaty - zanim problemy poruszone w 

tych propozycjach zostaną rozwiązane. Podobnie upłynie trochę czasu, zanim nowe orzeczenia będą 

miały wystarczająco dużo orzecznictwa, aby ustalić, czy osiągnięto pozytywny wpływ na ogólne 

ograniczenie cyberprzestępczości, czy wykorzystanie DDoS jako środka do angażowania się w inną 

działalność przestępczą. 



9. Wnioski 

Jak widzieliśmy, rozproszone ataki DoS stanowią prawdziwe zagrożenie, które powoduje poważne 

szkody dla wielu użytkowników Internetu. Straty, które poniosły, wzrosły od zwykłego irytującego do 

faktycznego wyniszczenia i katastrofy dla niektórych użytkowników. Istnieją wszelkie powody, by 

sądzić, że częstotliwość i powaga ataków DDoS wzrosną. Obecny ograniczony poziom strat 

spowodowanych przez DDoS prawdopodobnie nie wynika z sukcesów w obronie przed nimi, trudności 

w przeprowadzaniu ataków lub braku atrakcyjnych celów do ataku. Poziom straty jest raczej związany 

z motywacjami i pragnieniami tych, którzy dokonują ataków. Ponieważ coraz więcej 

niezaangażowanych i niezadowolonych użytkowników Internetu obserwuje sukces ataków DDoS, 

należy spodziewać się wzrostu częstotliwości i nasilenia takich ataków.  

Istnieją przykłady sugerujące, że rzeczywiście zobaczymy taki trend. Miały miejsce motywowane 

politycznie ataki DDoS (takie jak atak na Al-Dżazirę). Ataki DDoS zostały wykorzystane do wyrażenia 

opinii politycznych (takich jak ataki na SCO w proteście przeciwko ich roszczeniom dotyczącym 

własności intelektualnej do kodu źródłowego Unix i Linux). Firma w Wielkiej Brytanii mogła zostać 

wyłączona z działalności przez atak DDoS. Przestępcy zaczęli badać sposoby przekształcenia ataków 

DDoS w zyski (próby wymuszenia oparte na zagrożeniach wywołanych atakami DDoS). Na przykład 

Mybet, niemiecki internetowy serwis hazardowy, został niedawno uderzony atakiem DDoS, który 

uniemożliwił klientom dotarcie do niego przez 16 godzin, powodując więcej utraconego dochodu niż 

próba wymuszenia związana z atakiem [Leb]. Wiele brytyjskich witryn hazardowych, w tym iBetX, 

William Hill, TotalBet, UKbetting i SportingOptions, było atakowanych przez podobne ataki, gdy 

odmówili zapłacenia ceny za wyłudzenie [Leyb]. Ze względu na niską barierę technologiczną 

wymaganą, aby zostać dowódcą armii agentów DDoS, które mogą być następnie skierowane na 

dowolny cel internetowy, możemy spodziewać się, że ataki DDoS będą coraz częstsze i bardziej 

ukierunkowane na osiągnięcie tego rodzaju celów.  

Tak długo, jak ataki DDoS okażą się skuteczne w osiąganiu takich celów, atakujący prawdopodobnie 

będą je nadal wykorzystywać. Dopóki nie znajdziemy rozsądnej obrony przed niektórymi rodzajami 

ataków DDoS, powinniśmy spodziewać się wzrostu ich częstotliwości, siły i powagi. Czemu? Ponieważ 

przepustowość sieci, szybkość procesora i liczba dostępnych systemów, które mogą zostać 

zaatakowane i zaatakowane, cały czas rosną, podobnie jak wyrafinowanie narzędzi atakujących do 

atakowania komputerów i wykorzystywania ich do atakowania. Atakujący DDoS nie jest również często 

aresztowany, a tym bardziej ścigany ani skazany, więc prawne środki odstraszające nie są jeszcze 

skuteczne. Istniejące systemy obrony komercyjnej prawdopodobnie nie wystarczą, aby powstrzymać 

falę rosnących ataków.  

Oczywiście zatem coś trzeba zrobić. Ale przyszłość nie jest jasna. Wielu inteligentnych badaczy bada 

problem DDoS od kilku lat i nie brakuje nam różnych podejść do stworzenia wystarczającej obrony 

przed atakami DDoS. Brakuje konsensusu wśród badaczy, co do tego, które z podejść rzeczywiście 

okazują wystarczającą obietnicę, że wykroczą poza prototypy badawcze, aby uczynić je skutecznymi 

rozwiązaniami do wdrożenia w świecie rzeczywistym. Nie osiągnięto pełnego konsensusu co do 

charakteru całego problemu, nawet na poziomie wspólnego porozumienia co do tego, co dokładnie 

stanowi atak DDoS. 

Głównym powodem braku konsensusu jest brak przekonującej metody wykazania skuteczności 

rozwiązań. Każdy badacz lub dostawca komercyjny przeprowadza pewną serię testów, które dają im 

wystarczającą pewność co do ich podejścia, aby twierdzić, że przynajmniej w pewnym stopniu działa. 

Niektóre z tych testów to niewiele więcej niż próba kilku ataków DDoS przeciwko proponowanej 

obronie i ogłoszenie zwycięstwa, gdy obrona je powstrzyma. Nawet najlepsze z tych testów rzadko są 



czymś więcej niż używanie sparametryzowanych generatorów ruchu z różnymi ustawieniami do 

generowania wielu różnych form ataków, być może w połączeniu z niektórymi ograniczonymi testami 

drużyny niebieskiej / czerwonej. Nikt ani w społeczności badawczej, ani komercyjnej nie przedstawił 

naprawdę przekonujących dowodów, że ich system obsługuje szeroki zakres możliwych ataków DDoS, 

ani nie przedstawił metodologii bezpośredniego porównania proponowanych rozwiązań DDoS. 

Jednym z wyjątkowych problemów, które należy rozwiązać, zanim będziemy mieli realną nadzieję na 

zwalczanie rzeczywistych zagrożeń DDoS, jest znalezienie sposobu na sprawdzenie, jak dobrze działa 

proponowany mechanizm obronny Nie proponujemy podania wszystkich powodów, dla których 

określenie skuteczności mechanizmu DDoS jest trudne, ale zasugerujemy kilka głównych: 

Trudno jest uzyskać jakiekolwiek wskaźniki bezpieczeństwa. 

Wśród osób zaangażowanych w obronę DDoS nie ma nawet pełnego zrozumienia, jaki powinien być 

rzeczywisty cel obrony. Niektórzy twierdzą, że za wszelką cenę powinien powstrzymać atak ruchu 

atakowego. Inni twierdzą, że powinno to zapewnić prawidłowy ruch. Oba cele są ważne, ponieważ 

powstrzymanie złego ruchu przynosi korzyści wszystkim, ale uzyskanie prawidłowego ruchu 

uniemożliwia atakującym DDoS osiągnięcie ich prawdziwego celu.  

Nie ma jasno określonego rodzaju ataków, z którymi musi sobie radzić dobry mechanizm obrony przed 

atakami DDoS, aby mógł zostać uznany za skuteczny. 

Nie ma wspólnej metodologii testowania ani wystarczająco dużego środowiska testowego, w którym 

można by przeprowadzać porównania. 

Każda przekonująca metodologia testowania musiałaby obserwować zachowanie systemu w obliczu 

realistycznego ruchu, a tworzenie symulacji lub generowanie takiego ruchu nie jest trywialne. 

Umiejętności i strategia / taktyka w reagowaniu na incydenty przeciwko atakom DDoS wciąż nie są 

wystarczająco rozpowszechnione, aby wygenerować wystarczające zapotrzebowanie na rozwiązanie 

lub motywację do inżynierii sieci, która dostosowałaby takie rozwiązania. Bez silnego popytu badania 

i rozwój wymagane do zrozumienia i oceny ataków DDoS i obrony nie będą przeprowadzane. 

Na szczęście niektórzy badacze rozpoznali ten problem i teraz zaczynają go rozwiązywać w 

zorganizowany sposób. National Science Foundation i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

sfinansowały badania w celu zbadania pomiarów DDoS i testów porównawczych, a także program 

mający na celu zbudowanie solidnego stanowiska testowego do przeprowadzania ocen DDoS i innych 

rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego [USC]. Wielu badaczy ze społeczności DDoS 

wnosi swój wkład w inny sposób: organizując warsztaty i dyskusje na te tematy, pisząc artykuły, które 

starają się lepiej zdefiniować zagrożenie DDoS, oraz badając zarówno zakres potencjalnego problemu 

DDoS, jak i przestrzeń możliwe rozwiązania.  

Wszystkie te wysiłki są jednak tylko wstępem do znalezienia struktury warstwowych rozwiązań, które 

rozwiązują wszystkie aspekty problemu DDoS, od możliwości przejęcia kontroli nad ogromną liczbą 

komputerów i robienia z nimi, jak chce atakujący, do tworzenia sieci zrównoważyć działania w stylu 

autoimmunologicznym, aby poprawić skuteczność reagowania na incydenty ludzkie. Niewielu 

członków społeczności badawczej DDoS wydaje się wierzyć, że każde proponowane rozwiązanie, w 

obecnej formie lub z drobnymi poprawkami, szczególnie dobrze poradziłoby sobie z testami 

porównawczymi i testami, które mamy nadzieję za kilka lat, a tym bardziej udowodnić wielką 

skuteczność w zatrzymaniu zagrożenie DDoS w prawdziwym świecie. Charakter zagrożenia DDoS 

ewoluuje z czasem, prawdopodobnie stanie się trudniejszy do opanowania. Dlatego nawet jeśli jakiś 

istniejący system dobrze poradziłby sobie z wszystkimi dzisiejszymi zagrożeniami, nie będzie 



prawdopodobnie kompletnym rozwiązaniem na przyszłość. Bardziej uzasadnioną nadzieją jest to, że 

lepsze zrozumienie działania, mocnych i słabych stron różnych podejść do obrony ostatecznie zapewni 

wskazówki dotyczące naprawdę skutecznych rozwiązań. Dlatego będziemy musieli przeprowadzić o 

wiele więcej badań, zanim będziemy mogli twierdzić, że w pełni rozumiemy problemy związane z 

atakami DDoS i skutecznymi środkami zaradczymi dla zagrożenia DDoS, w taki sam sposób, w jaki 

stosunkowo dobrze rozumiemy naturę wirusów i skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. 

Musimy pamiętać, że te stosunkowo skuteczne narzędzia do obsługi innych zagrożeń bezpieczeństwa 

nie wyeliminowały tych zagrożeń. Po prostu zredukowali je do możliwych do opanowania poziomów. 

To samo jest prawie na pewno prawdziwe w przypadku zagrożeń DDoS. Internet nie tylko czeka na 

rzucenie magicznego przełącznika, który za wszelką cenę wyeliminuje ataki DDoS na zawsze. Mamy 

raczej nadzieję, że ostatecznie osiągniemy punkt, w którym czujni administratorzy systemu, którzy 

mogą sobie pozwolić na wydawanie umiarkowanych kwot na obronę i jeszcze większą ilość czasu na 

ich odpowiednią konfigurację i uruchomienie, będą zwykle w stanie obsłużyć typowe ataki DDoS. 

Istnieje dobry powód, by sądzić, że nigdy nie będziemy w stanie uniemożliwić ataków DDoS. 

Ostatecznie atak DDoS może składać się z dużej liczby żądań przychodzących do witryny, które są nie 

do odróżnienia od rzeczywistych żądań dotyczących zasobów tej witryny. Pod wieloma względami atak 

DDoS jest błyskawicznym tłumem o złym nastawieniu. Rozwiązania świata fizycznego do radzenia sobie 

z sytuacjami, w których więcej ludzi chce czegoś, niż może to uzyskać, są zwykle niedoskonałe, a my 

nie jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej w cyberprzestrzeni. Jednak tego rodzaju rozwiązania są 

wystarczająco dobre do większości celów w świecie rzeczywistym i podobnie prawdopodobnie będą 

wystarczające do obsługi większości ataków DDoS. Naszym celem nie musi być perfekcja, ale po prostu 

zredukowanie zagrożenia do punktu, w którym wszyscy wiemy, jak żyć z możliwością ataków DDoS i 

jak sobie z nimi radzić, kiedy mają miejsce. Aby osiągnąć ten bardziej realistyczny cel, powinniśmy 

pozyskać wszystkie dostępne nam narzędzia, w tym rozwiązania społeczne, finansowe, prawne i 

polityczne, a także rozwiązania czysto techniczne. Każde wytwarzane przez nas rozwiązanie 

ograniczające zagrożenie DDoS do poziomu możliwego do zarządzania będzie wymagało ciągłego 

doskonalenia. Podobnie jak wszystkie inne problemy związane z bezpieczeństwem, obrona przed 

atakami DDoS przypomina wyścig zbrojeń. Ponieważ obrona powoduje, że niektóre formy ataków 

DDoS są nieskuteczne, atakujący będą poszukiwać nowych słabych punktów, które pozwolą im 

wznowić ataki. Obrońcy muszą następnie poprawić swoją obronę, aby przeciwdziałać tym atakom, a 

atakujący wracają do deski kreślarskiej, aby znaleźć nowe sposoby na lepszą obronę. Inne problemy 

związane z cyberbezpieczeństwem to także wyścigi zbrojeniowe, które zostały rozwiązane 

wystarczająco dobrze, abyśmy wszyscy mogli zająć się naszym cyberbiznesem z rozsądnym 

bezpieczeństwem. Zawsze można wynaleźć nowego wirusa, którego nie wykrywają istniejące 

programy antywirusowe, ale gdy to nastąpi, dostawcy ochrony antywirusowej znajdują sposób, aby go 

zatrzymać i wszyscy wracają do pracy. Podobnie, coraz bardziej wyrafinowane ataki DDoS mogą 

całkiem skutecznie zostać zaspokojone przez coraz silniejszą obronę. 



9.1 Prognozy dla DDoS 

Biorąc pod uwagę, że oczekujemy, że ataki staną się bardziej wyrafinowane w odpowiedzi na ulepszoną 

obronę, jak będą wyglądały przyszłe ataki DDoS? Odpowiedź na to pytanie jest z natury spekulatywna, 

a tym bardziej, że ataki przyszłości będą prawdopodobnie charakteryzować się tym, jak unikają obrony 

przyszłości, a my obecnie nie mamy pojęcia, jaka będzie ta obrona. Z tymi zastrzeżeniami, oto nasze 

najlepsze domysły na temat przyszłości ataków DDoS. 

9.1.1 Zwiekszenie rozmiaru 

Ataki DDoS w przyszłości będą prawdopodobnie większe niż te, które zostały popełnione dzisiaj. Armie 

skompromitowanych maszyn liczących dziesiątki lub setki tysięcy wydają się łatwo dostępne na 

czarnym rynku. Silnie zmotywowany przeciwnik może prawdopodobnie stworzyć większą armię. Sieć 

DDoS o milionie węzłów nie wykracza poza granice możliwości; w rzeczywistości niektóre dowody 

sugerują, że taka sieć może już istnieć. Dlatego naukowcy rozważnie zbadaliby obronę, która mogłaby 

poradzić sobie z tak ogromnym atakiem. Administrator systemu uzbrojony tylko w dzisiejsze najlepsze 

narzędzia do obrony strony docelowej prawdopodobnie nie będzie w stanie poradzić sobie z armią o 

wielkości zbliżonej do tej wielkości, a być może nawet w przyszłości obsługa tak dużych armii będzie 

wymagać pomocy spoza ISP celu ataku. 

9.1.2. Wzrost wyrafinowania 

Są szanse, że każdy skuteczny mechanizm obronny DDoS będzie najbardziej skuteczny przeciwko 

atakom, które nie są skomplikowane, szczególnie atakom, których pakiety są podobne i łatwe do 

scharakteryzowania. Dlatego osoby atakujące prawdopodobnie odejdą od takich ataków na ataki 

składające się z bardzo różnych rodzajów pakietów. Rzeczywiście już zrobili pierwsze kroki w tym 

kierunku. Istniejące zestawy narzędzi do ataków DDoS pozwalają na wiele odmian. Na przykład osoby 

atakujące mogą zmieniać proporcje pakietów korzystających z określonych protokołów 

transportowych; mogą zmieniać swoje właściwości fałszowania; lub mogą zmieniać wzory, które 

maszyny podczas ataku armii DDoS, pozwalając na ataki pulsacyjne. 

Im bardziej wyrafinowane narzędzia obrony dostrzegają charakterystykę pakietów ataku z całego 

strumienia pakietów, tym bardziej wyrafinowane mogą stać się osoby atakujące. Na przykład, jeśli 

pomiary entropii okażą się skuteczne w wykrywaniu, które pakiety obejmują przepływ ataku, osoby 

atakujące mogą próbować kontrolować entropię różnych właściwości pakietu ataku, aby zmylić 

systemy obrony. 

Z jednej strony możemy zaobserwować mniej wyrafinowanie w atakach. Mając wystarczająco dużą 

armię, atakujący może pokonać większość celów, każąc każdej ze swoich maszyn wysłać jeden pakiet, 

coś tak niewinnego jak pakiet z prośbą o otwarcie połączenia. Zwykle pakiety te mogą przytłoczyć 

serwer, a znalezienie jakiejkolwiek różnicy między pakietami wysłanymi przez legalnych klientów 

próbujących otworzyć połączenie a atakującymi, którzy chcą obalić usługę, byłoby trudne. 

 9.1.3. Zwiększenie semantycznych ataków DDoS 

Badacze odkryli wiele sposobów, w jakie można obciążyć maszynę docelową stosunkowo małą liczbą 

żądań, tak zwanymi atakami algorytmicznymi. Wykazano na przykład ataki na tabele skrótów aplikacji 

omówione w rozdziale 4. Inne mogą zostać odkryte i popełnione w przyszłości. 

Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju problemy z odmową usługi najlepiej będzie rozwiązać, zmieniając 

algorytm atakowany na mniej podatny (podobnie jak w przypadku powodzi TCP SYN), ale w przypadku 

niektórych takich ataków obrońcy mogą być w stanie korzystać z systemów, które obserwują wzorce 



pakietów i może wywnioskować, które są częścią ataku. Następnie pakiety ataku mogą zostać 

upuszczone, zmienione lub poddane specjalnej obróbce, aby zapobiec atakowi DoS.  

Obrona przed tego typu atakiem algorytmicznym będzie miała dobre i złe właściwości obrony przed 

wirusami. Określone ataki będą wymagały określonych poprawek, ale gdy zostaną wprowadzone, ten 

konkretny atak stanie się nieskuteczny. Ponadto znalezienie nowego skutecznego ataku będzie 

wymagać od osoby atakującej trochę pracy. Nie wiadomo, czy wymagana będzie prawdziwa 

kreatywność, czy też zwykła wytrwałość w wytrwałości. Niezależnie od tego, nawet jeśli odkryta 

zostanie srebrna kula, która obsługuje ataki DDoS oparte na wolumenie, jest mało prawdopodobne, 

aby poradziła sobie również z atakami algorytmicznymi. 

9.1.4. Ataki na infrastrukturę 

Innym prawdopodobnym trendem w DDoS jest to, że osoby atakujące mogą coraz częściej atakować 

coś innego niż komputer końcowy. Skutecznie, czasami nie wiedząc o tym, atakujący już zalewają linki 

gdzieś powyżej maszyny docelowej, ale jednoznacznie atakowanie czegoś innego jest dziś mniej 

powszechne. Jedną z dobrze znanych prób był wspomniany wcześniej atak na główne serwery DNS. W 

zamachu oczywiście próbowano zalać te serwery, ale najprawdopodobniej prawdziwym celem było 

odmowa obsługi szerokiego Internetu poprzez spowolnienie lub uniemożliwienie wyszukiwania nazw. 

Niektóre ataki DDoS atakowały już routery lub inne elementy infrastruktury internetowej. Ataki DDoS 

mogą ponownie zaatakować serwery DNS lub mogą być ukierunkowane na zakłócanie 

rozprzestrzeniania się informacji o routingu, lub mogą być specjalnie zaprojektowane w celu 

obezwładnienia zapór ogniowych, być może włączając algorytmiczne cechy ataku, które powodują 

szczególnie niską wydajność zapory.  

Jest wysoce prawdopodobne, że tego rodzaju atak DDoS stanie się częścią bardziej wyrafinowanych 

ataków zarówno na cele cybernetyczne, jak i rzeczywiste. Atakujący, którzy chcą osiągnąć swoje cele, 

mogą rozpocząć od oddzielenia ofiary od reszty sieci lub przerwania komunikacji z określonym zdalnym 

partnerem. Atak DoS byłby zatem tylko jednym etapem na bardziej złożonym planie, tak samo jak 

wyłączenie alarmu jest tylko jednym krokiem w włamaniu do budynku. 

Co może stać się celem ataku na infrastrukturę? Wszystko inne niż węzeł źródłowy i docelowy, które 

jest nadal wymagane do wykonania ważnej czynności. Poza serwerami DNS, routerami i zaporami 

ogniowymi inne przykłady mogą obejmować serwery dystrybucji kluczy, serwery certyfikatów, serwery 

LDAP lub serwery uwierzytelniania oparte na plikach cookie. Niektóre elektroniczne systemy 

gotówkowe wymagają internetowego sprawdzania ważności gotówki przez stronę trzecią. Jak będą się 

zachowywać, jeśli ta strona trzecia będzie niedostępna z powodu ataku DDoS? Usługi kontroli spamu 

często dystrybuują czarne listy lub inne informacje do swoich klientów przez sieć. Atakujący już 

przeprowadzają na nich ataki DDoS, aby uniemożliwić skuteczność tej usługi. Być może przyszły robak 

połączy swoje rozprzestrzenianie się z atakami DDoS na witryny dystrybucji sygnatur wirusów 

największych producentów oprogramowania zabezpieczającego. Możliwości będą prawdopodobnie 

ograniczone jedynie wyobraźnią atakujących DDoS lub projektantami nowych usług internetowych. 

9.1.5. Degradacja usługi 

Możemy zaobserwować raczej tendencję do degradacji usług niż do odmowy usługi. Obecne ataki 

DDoS próbują całkowicie uniemożliwić działanie usługi. Jeśli są skuteczne, zwykle są również 

wykrywane, w którym momencie można podjąć kroki w celu ich zatrzymania. Ale co, jeśli osoba 

atakująca po prostu chce sprawić, by Twoja sieć była mocno obciążona przez cały czas? Zwykli klienci 

przejdą, ale będą cierpieć powolną obsługę z Twojej witryny. Wykrywanie byłoby znacznie trudniejsze, 

ponieważ nie byłoby jasne, że coś jest naprawdę nie tak. Większość obiecujących strategii obrony DDoS 



zakłada, że atak jest paraliżujący i ma na celu wykrycie i zareagowanie na ten efekt. Mogą nie wykryć 

ani zaradzić zwykłemu spowolnieniu sieci. Atakom polegającym na degradacji usług brakuje 

natychmiastowej satysfakcji, jakiej pragną przypadkowi sprawcy DDoS. Jednak jako narzędzie wojny 

gospodarczej są znacznie bardziej atrakcyjne. Reputacja konkurenta może zostać uszkodzona lub może 

zostać zmuszony do inwestowania w więcej sprzętu lub przepustowości bez jakiegokolwiek 

proporcjonalnego wzrostu jego działalności. Ktoś, kto chce powstrzymać niepożądaną wiadomość od 

szerokiej uwagi, może po prostu spowolnić i utrudnić dostęp do witryny przechowującej informacje. 

Subtelność nie wydaje się jeszcze charakterystyczna dla typowego hakera, ale czas może prowadzić do 

bardziej wyrafinowanych i bardziej złożonych celów. Takie wyrafinowanie zaobserwowano w innych 

rodzajach cyberataków i na pewno trafi także do DDoS. 

9.1.6. Motywacje do ataków 

Większość ataków DDoS, które do tej pory zaobserwowaliśmy, wydaje się być typową działalnością 

subkultury hakerów. Albo mają na celu wykazanie umiejętności hakera, albo są częścią toczącej się 

tajnej wojny między społecznościami hakerów. Istnieją jednak niepokojące oznaki sugerujące, że osoby 

z poważniejszymi i mrocznymi motywami zaczynają wykorzystywać DDoS jako narzędzie i powinniśmy 

spodziewać się wzrostu takich trendów.  

Dwa główne obszary wzrostu prawdopodobnie dotyczą polityki i przestępczości. Wspomnieliśmy już o 

istniejących przykładach obu. DDoS to skuteczne narzędzie do wyciszania przeciwnika, przynajmniej w 

coraz ważniejszym świecie Internetu. To sprawia, że DDoS jest dobrym narzędziem do niektórych 

rodzajów wojen politycznych. Politykę należy tu rozpatrywać w jej najszerszym znaczeniu, nie tylko w 

odniesieniu do kandydatów krajowych, ale także do działań międzynarodowych, popierania różnych 

poglądów politycznych i przeciw nim, a może nawet samych wyborów. Osoby projektujące 

elektroniczne systemy głosowania powinny wystrzegać się łączenia ich z Internetem podczas wyborów, 

a przynajmniej powinny być przygotowane do zapewnienia prawidłowego działania systemu pomimo 

ataków DDoS powodujących rozłączenie sieci.  

Przestępcy już skorzystali z możliwości wymuszenia DDoS. Sprytniejsi przestępcy prawdopodobnie 

znajdą bardziej pomysłowe zastosowania ataku, aby osiągnąć swoje cele. Na przykład dostarczanie 

sygnałów alarmowych przez Internet byłoby zagrożone takimi atakami. Ponieważ operacje policyjne w 

coraz większym stopniu polegają na tworzeniu sieci, przestępcy będą w coraz większym stopniu 

zapobiegać koordynacji ze strony organów ścigania. Starannie zaplanowany atak DDoS może być w 

stanie zmanipulować giełdę lub służyć jako dodatek do innych rodzajów oszustw. 

Coraz częstsze korzystanie z usług Voice-Over IP (VoIP) czyni ich nowymi kandydatami do ataków DDoS, 

powodując zakłócenie usług biznesowych, które wcześniej były wykonywane w ramach bardzo dobrze 

zabezpieczonej i trudnej do ataku infrastruktury. Konwergencja usług (takich jak poczta e-mail i SMS, 

usługi głosowe i lokalizacja geograficzna) w telefonach komórkowych i innych urządzeniach 

bezprzewodowych, które zaczynają korzystać z Internetu do swoich funkcji, stanie się kolejnym celem 

ataków DDoS. Wiele luk na poziomie aplikacji omawianych w tej książce - które zostały głównie 

rozwiązane w świecie komputerów - powraca, gdy stosy TCP / IP i aplikacje są przenoszone na małe 

urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy. W rezultacie stare ataki DoS i DDoS będą znów działać 

przeciwko nowej, słabszej bazie docelowej. Na przykład wiele internetowych telefonów komórkowych 

może się zablokować, jeśli zostaną użyte przeciwko nim stare narzędzia do ataku fragmentacji 

pakietów TCP / IP systemu Windows. 

 



Zasadniczo, ponieważ nasze społeczeństwo bardziej polega na powszechnym dostępie do Internetu, 

motywacje do selektywnego zakłócania go wzrosną. W przyszłości preferowana wymówka dla uczniów 

szkoły podstawowej, która nie ukończyła zadania, może zmienić się z „pies zjadł moją pracę domową” 

na „DDoS zdjął stronę internetową klasy”. 

9.1.7. Ogólna prognoza 

Na najbardziej ogólnym poziomie przyszłość DDoS to ulepszona ochrona, a następnie ulepszone ataki. 

Atakujący odsuną się od ataków, z którymi możemy sobie łatwo poradzić, w kierunku ataków, które 

naszym zdaniem najtrudniej jest odbić. Ponieważ podstawową naturą ataku DDoS jest „zbyt dobra 

rzecz”, są szanse, że nigdy nie będziemy całkowicie od nich wolni, w takiej czy innej formie. Ataki DoS 

pojawiają się tak często w prawdziwym świecie i często są trudne do zniesienia. Automatyzacja 

Internetu po prostu ułatwia ich popełnienie, ale niekoniecznie jest łatwiejsza w obsłudze. 

Granica między światem fizycznym a cyberświatem została już przekroczona. Artykuł naukowców z 

AT&T Research [BRK02] opisuje wariant ataku DDoS przy użyciu amerykańskiego przewoźnika poczty 

do transportu ogromnych ilości katalogów i broszur zamówionych „automatycznie” z formularzy 

internetowych do fizycznego celu. Kolejny prawdziwy atak na dom sławnego spamera w prawdziwym 

świecie nastąpił około miesiąc później (patrz http://www.infomaticsonline.co.uk/News/1137552). 

Jego skrzynka pocztowa była zalana zalewem katalogów, ofert sprzedaży i innych pocztowych śmieci, 

wysyłanych do niego przez irytujących internautów zmęczonych otrzymywaniem od niego spamu. 

Pomysł został rozszerzony przez Jakobsson i in. w koncepcję niewykrywalnych bomb klastrowych e-

mail.  

Jedną z lekcji, którą czytelnicy powinni wyciągnąć z tej książki, jest to, że systemy umieszczone w 

Internecie są narażone na wiele ataków, w tym DDoS, i obecnie nie jest możliwe pełne zabezpieczenie 

węzłów w Internecie. Ostatnie incydenty z robakami spowodowały niefortunne problemy w wielu 

systemach podłączonych do Internetu. Ponieważ technologia pozwala nam korzystać z komputerów i 

sieci w coraz szerszych klasach aplikacji, ważne jest, aby pamiętać o zagrożeniach, jakie napotykamy, 

gdy coś zostanie przeniesione do sieci dostępnej dla wszystkich. Najważniejsze zastosowania, takie jak 

sterowanie sieciami elektrycznymi, sprzętem szpitalnym, transportem i systemami wojskowymi, 

wymagają szczególnie starannego przemyślenia przed udostępnieniem ich przez Internet. 

 



9.2 Problemy społeczne, moralne i prawne 

DDoS to problem, który prawdopodobnie nie zostanie rozwiązany przez żadną osobę lub podmiot. Jest 

to problem dla całego społeczeństwa. Jak widzieliśmy, pojedynczemu komputerowi lub sieci trudno 

jest w pełni obronić się przed wszystkimi możliwymi atakami. Potrzebna jest przynajmniej pomoc w 

radzeniu sobie z ogromnymi atakami powodziowymi. Obrona DDoS musi mieć aspekt społeczny. 

Problemy społeczne najczęściej rozwiązywane są przy użyciu wspólnej moralności lub władzy prawnej. 

Biorąc pod uwagę wiele różnych postaw ludzi wobec właściwego zachowania moralnego 

użytkowników komputerów i sieci, a także międzynarodowy zasięg Internetu (a zatem i problemu 

DDoS), angażowanie się we wspólną moralność w celu przeciwstawienia się atakom DDoS wydaje się 

walką pod górę. Być może każdy z nas może wykonać swoją część, zwracając szczególną uwagę na 

zabezpieczenie własnej maszyny, aby nie stała się częścią problemu DDoS innej osoby, ale nie możemy 

mieć nadziei na szybkie rozwiązanie problemu DDoS w ten sposób. 

Działania prawne są nieco bardziej obiecujące. Jak opisano w rozdziale 8, w wielu krajach, w tym w 

Stanach Zjednoczonych, obowiązują przepisy prawne dotyczące ataków DDoS, a także organy ścigania, 

które są zainteresowane atakami DDoS i mogą być w stanie pomóc. Jednak trudność w wytropieniu 

winowajcy ogranicza stopień, w jakim można zastosować metody egzekwowania prawa, przynajmniej 

dzisiaj. Ponadto duża liczba ataków i ograniczone zasoby organów ścigania uniemożliwiają policji i 

agentom federalnym zbadanie wszystkich ataków DDoS. 

Jeśli jednak doznałeś dużych szkód i jesteś dobrze przygotowany do współpracy z organami ścigania, 

pomocne mogą okazać się legalne drogi. Jeśli uważasz, że w przyszłości może zaistnieć potrzeba 

podjęcia kroków prawnych przeciwko atakom DDoS, powinieneś się teraz przygotować. Powinieneś 

wiedzieć, z kim się skontaktować, zrozumieć, jak gromadzić dowody, których mogą użyć, i być 

przygotowanym do pomocy organom ścigania w ich dochodzeniach. 

Obecnie niewielu atakujących DDoS zostało złapanych, oskarżonych i skazanych, co ogranicza 

pożądany efekt odstraszający przepisów przeciwko przeprowadzaniu tych ataków. W przyszłości 

skuteczniejsze ściganie sprawców DDoS oraz lepsze krajowe i międzynarodowe mechanizmy radzenia 

sobie z prawnymi aspektami ataków DDoS mogą zniechęcać atakujących z wyjątkiem najbardziej 

zmotywowanych. 



9.3 Wniosek 

Chcemy pozostawić ci ostatnią myśl, zacytowaną z mądrych słów Douglasa Adamsa [Ada80]: „Nie 

panikuj!” 

Tak, ataki DDoS są prawdziwe. Tak, są poważni. Tak, środki obronne są w powijakach i nie zawsze są 

skuteczne przeciwko wszystkim atakom. I tak, prawdziwi ludzie ponieśli straty ekonomiczne i inne 

szkody spowodowane atakami DDoS. Jednak równie prawdą jest, że większość witryn w Internecie 

nigdy nie doświadczyła ataku DDoS (i być może nigdy tego nie zrobi), większość przeprowadzanych 

ataków DDoS nie jest aż tak poważna, a większość z tych prawdziwych ataków DDoS można obsłużyć 

metodami i narzędziami które są dostępne dzisiaj. Te podejścia obronne przedstawiliśmy w tej książce. 

Jeśli podejmiesz kroki, aby się przygotować, są duże szanse, że nawet jeśli ktoś skieruje atak DDoS na 

wyciągnięcie ręki, wytrzymasz powódź i szybko wyzdrowiejesz. 

Nie ma też powodu do paniki w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak powiedzieliśmy wcześniej, 

spodziewamy się, że ataki DDoS staną się bardziej powszechne i że wykorzystanie ataków DDoS do 

poważnych celów, od oświadczeń politycznych po przestępczość, będzie bardziej rozpowszechnione. 

Jednak wiele badań jest prowadzonych w celu lepszego zrozumienia zagrożenia DDoS i zapewnienia 

bardziej skutecznych i potężnych narzędzi obronnych. Wszyscy główni gracze w Internecie, w tym 

dostawcy sieci szkieletowej, dostawcy usług internetowych, producenci systemów operacyjnych, 

producenci routerów i przełączników, agencje rządowe i pozarządowe odpowiedzialne za Internet, 

stowarzyszenia zawodowe administratorów sieci i systemów oraz cała społeczność badawcza 

zajmująca się sieciami komputerowymi, Ataki DDoS jako jedno z najważniejszych zagrożeń dla 

przyszłego wzrostu i stabilności Internetu. Wszystkie te grupy są zobowiązane do zapewnienia 

użytkownikom Internetu najlepszej możliwej ochrony przed atakami DDoS. Gdy zagrożenia stają się 

coraz gorsze, możesz mieć pewność, że te grupy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby im przeciwdziałać. 

W tej walce masz sojuszników i potężnych. Ostatecznie uważamy, że przyszłość obrony przed DDoS nie 

jest srebrnym rozwiązaniem technicznym, lecz ściślejszą współpracą zarówno na poziomie ludzkim, jak 

i technicznym. 

Po przezwyciężeniu paniki, którą możesz mieć, powinieneś spojrzeć realistycznie na swoją sytuację. 

Czy Twoja organizacja może być zagrożona atakiem DDoS? Czy poczyniłeś rozsądne przygotowania do 

obsługi takiego ataku, gdyby taki miał miejsce? Jeśli nie, i jeśli nie czujesz się dobrze z ryzykiem ataku 

DDoS, który porzuci Twoją organizację na pewien czas, nadszedł czas na te przygotowania. Wiele z nich 

jest prostych, bezbolesnych, a nawet darmowych. Większość z nich przyniesie dodatkowe korzyści, 

takie jak ochrona przed innymi zagrożeniami lub zwiększenie wiedzy i świadomości na temat działania 

sieci. Jeśli opóźnisz podjęcie tych środków ostrożności, narażasz się na niepotrzebne ryzyko. 

Wreszcie, chociaż zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby edukować was, naszych czytelników, o 

zagrożeniu DDoS i dostępnych metodach radzenia sobie z tym zagrożeniem, musimy powtórzyć, że ani 

zagrożenie, ani metody obronne nie pozostaną statyczne. Po zakończeniu pisania i przeczytaniu tej 

książki postępy będą kontynuowane zarówno dla atakujących, jak i obrońców. Podjęte przez nas kroki 

pomogą ci dzisiaj, ale pamiętaj, że jednym z tych kroków, szczególnie ważnym, jest okresowe badanie 

świata zagrożeń i środków, które podjąłeś, aby im przeciwdziałać. Jutrzejsze ataki będą inne niż 

dzisiejsze i być może konieczne będą nowe środki zaradcze, aby sobie z nimi poradzić. Podobnie jak 

większość innych problemów związanych z bezpieczeństwem, musisz zachować czujność. Ucz się, 

obserwuj, ulepszaj swoją obronę. Ci, którzy zastosują się do tej ostatecznej porady, prawdopodobnie 

znajdą się wśród szczęśliwych grup, które nie padną ofiarą ataków DDoS w przyszłości. 
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