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 Internet sa čoraz viac používa v takmer každom aspekte nášho života a stáva kritickým 
zdrojom, ktorého narušenie má vážne dôsledky. Blokovanie dostupnosti internetových 
služieb môže znamenať veľké finančné straty, ako tomu bolo v prípade útoku, ktorý 
zabránil používateľom mať stabilné pripojenie k dôležitým webovým stránkam 
elektronického obchodu ako Yahoo, Amazon, eBay, E * Trade, Buy.com, ZDNet a CNN. 

 Tieto útoky cielené na blokovanie dostupnosť počítačových systémov alebo služieb sú 
všeobecne označované ako útoky na odmietnutie služby DoS (Denial of Service).  Pretože 
viac a viac dôležitých služieb sa stáva závislých na Internete ako súčasti ich komunikačnej 
infraštruktúry, dôsledky útokov DoS môžu byť veľmi škodlivé. Preto je veľmi dôležité 
zabrániť alebo inak minimalizovať škody spôsobené útokmi DoS.

 Prevencia pred útokmi DoS môže byť veľmi náročná, pretože útoky môžu prebiehať aj v 
neprítomnosti softvérových zraniteľností v systéme. Zatiaľ je veľmi ťažké, ak nie nemožné, 
aby sa presne odlíšili všetky žiadosti útočníka od iných neškodných žiadostí. A tak riešenie 
spoliehajúce sa na odhaľovanie a filtrovanie žiadostí útočníka majú obmedzenú účinnosť. 
Existujú rôzne iné technické a netechnické problémy, ktorým je potrebné dobre 
porozumieť s cieľom navrhnúť riešenia, ktoré budú zásadným spôsobom riešiť problém. 
Komplexné štúdie poskytujúce jasnú analýzu  problému a priestoru riešenia týkajúceho sa 
internetových útokov DoS, môžu byť obrovskou pomocou pre výskumných pracovníkov v 
oblasti poskytovania lepších riešení DoS.
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Úvod



 Dostupnosť je jedným z troch hlavných cieľov počítačovej bezpečnosti spolu s 
dôvernosťou a integritou. Dostupnosť môže byť definovaná ako schopnosť používať 
informácie alebo požadovaný zdroj. Avšak táto definícia dostupnosti obchádza  dôležité 
aspekty ako sú včasnosť a spoľahlivosť. Akceptovaním týchto atribútov  dostupnosti by 
sme potom mohli upresniť definíciu dostupnosti ako „schopnosť používať požadované 
informácie alebo zdroj spoľahlivo a včas“.

 Odmietnutie služby je hrozba, ktorá potenciálne porušuje dostupnosť zdroja v systéme. 
Útok DoS na druhú stranu je akcia (alebo sada akcií) vykonaných škodlivou entitou 
s cieľom spôsobiť zdroj nedostupný na účel, na ktorý je určený. Odmietnutie služby možno 
definovať aj takto: „Povie sa, že skupina inak oprávnených používateľov danej služby 
odmietla službu druhej skupine inak oprávnených používateľov, ak prvá skupina spôsobí 
danú službu nedostupnou druhej skupine po dobu, ktorá presahuje plánovanú (a 
inzerovaný) čakaciu dobu“. Táto definícia odmietnutie služby zohľadňuje aspekt včasnosti 
v dostupnosti a budeme ju používať ako štandardnú definíciu odmietnutia služby.

 Útoky odmietnutia služby prichádzajú v rôznych formách a sú zameraná na rôzne služby. 
V zásade možno definovať tri základné typy útokov:

o Spotreba dôležitých, obmedzených alebo neobnoviteľných zdrojov.

o Zničenie alebo zmena konfiguračných informácií.

o Fyzické zničenie alebo zmena sieťových komponentov.

 V príspevku sa budeme zaoberať predovšetkým prvým typom útokov, teda útokmi 
spotrebúvajúcimi dôležité, obmedzené alebo neobnoviteľné zdroje. 
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DoS a typy útokov – odmietnutie služby



 Rôzne typy útokov odmietnutia služby môžu byť zhruba klasifikované na útoky:

o na zraniteľnosť (nazývané aj sémantické útoky)

o a záplavové útoky (nazývané aj útok hrubou silou – brute force attack).

 Útok DoS na zraniteľnosť využíva jednu alebo viacero chýb v politike alebo v 
mechanizme presadzujúcom politiku, alebo chybu v softvéri, ktorý implementuje cieľový 
systém. Cieľom takéhoto útoku DoS je spotrebovať nadmerné množstvo zdrojov 
cieľového systému tým, že pošle cieľovému systému niekoľko starostlivo vytvorených 
žiadostí. Napríklad v útoku POD (Ping-of-Death) útočník spôsobí  určitým  operačným 
systémom haváriu alebo reštart zaslaním fragmentovaných nadrozmerných datagramov
protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol).

 Záplavový útok DoS na druhej strane si kladie za cieľ odmietnuť službu oprávneným 
používateľom služby uplatňovaním veľkého množstva zdanlivo platných žiadostí na 
službu a snažením sa vyčerpať kľúčové zdroje cieľa. Napríklad pri útoku záplavou UDP 
(User Datagram Protocol) pošle útočník veľký počet segmentov UDP na náhodné porty 
cieľového uzla s cieľom saturovať jeho priepustnosť, čím sa cieľový uzol stane 
nedosiahnuteľný pre iné uzly.
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DoS a typy útokov – útoky založené na zraniteľnostiach a záplavové útoky



 Pri útoku odmietnutia služby môžu útočníci spustiť svoje útoky z jedného uzla alebo z 
viacerých uzlov, ktoré majú pod kontrolou. Ak útočníkove útočné správy pochádzajú  z 
viacerých uzlov distribuovaných v sieti, potom hovoríme o distribuovanom útoku 
odmietnutia služby DDoS (Distributed Denial of Service). Naproti tomu, ak útočníkove 
útočné správy pochádzajú z jedného uzla, potom hovoríme o útoku odmietnutia služby 
z jedného zdroja SDoS (Single-source Denial of Service). Termín DoS môže byť použitý v 
niektorej literatúre na označenie len na útok odmietnutia služby z jedného zdroja. Aby sa 
však vyhlo nedorozumeniam v ďalšom sa bude striktne použiť DoS na označenie ako 
distribuovaných útokov tak aj útokov z jedného zdroja a výslovne bude uvedené, či ide 
o distribuovaný útok alebo útok z jedného zdroja,  pokiaľ by to bolo potrebné na 
objasnenie.

 Útok DDoS zvyčajne používajú dva typy komponentov: agentov, ktorí bežia na 
kompromitovaných uzloch a vytvárajú skutočné útočné správy; a manipulanta, čo je  
program, ktorý riadi agentov a prikazuje im kedy útočiť, na čo útočiť a ako útočiť. Agenti 
sú tiež označovaní ako boti a sada uzlov vykonávajúcich botov, ktorí sú riadení jediným 
útočníkom, sa nazýva botnet. Obrázok na nasledujúcom slajde ilustruje kroky typického 
DDoS útoku. Po prvé, útočník kompromituje zraniteľné uzly na Internete a na nich nasadí 
útočné nástroje (agentov). Útočník ďalej šíri príkaz na útok z manipulantov na agentov, 
príkazmi agentov inštruuje na čo útočiť, kedy útočiť a ako útočiť. Agenti začnú, v čase 
podľa príkazu na vykonanie útoku,  generovať útočnú premávku smerom k cieľu.
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DoS a typy útokov – útoky z jedného zdroja  a distribuované útoky



6

DoS a typy útokov – útoky z jedného zdroja  a distribuované útoky



 Existuje tiež trieda útokov DDoS, v ktorej sú zneužité uzly so zraniteľnosťami na 
generovanie útočnej premávky bez toho, aby boli tieto uzly skutočne riadené. Zneužité 
uzly v tomto type útoku sa nazývajú nevedomí agenti. Príkladom útoku nevedomým 
agentom je využívanie zraniteľnosti adresárového prechodu v Microsoft Internet 
Information Server (IIS) na spustenie služby ping v cieľovom uzle na poslanie záplavy 
datagramami ICMP Echo Request na cieľ útoku.

 Všeobecne možno povedať, že útoky DDoS sú silnejšie než SDoS útoky, pretože množstvo 
šírky pásma, CPU, pamäte, ktorá môže byť vložená do útoku z jedného uzla sotva 
prevyšuje kombinované zdroje stoviek alebo tisícok kompromitovaných strojov. Prakticky 
je preukázané, že brániť sa proti útokom DDoS je ťažšie ako sa brániť proti útokom SDoS.
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DoS a typy útokov – útoky z jedného zdroja  a distribuované útoky



 Cielená obeť útoku DoS môže byť koncový systém (počítač implementujúci všetky vrstvy 
referenčného modelu ISO/OSI), smerovač, prebiehajúca komunikácia, linka  alebo celá 
sieť, infraštruktúra alebo akákoľvek ich kombinácia alebo variant. V prípade koncového 
systému cielená obeť môže byť aplikácia alebo operačný systém. Treba poznamenať, že 
termín koncový systém korešponduje s pojmami  internetový uzol, koncový uzol, alebo 
jednoducho uzol, kde koncový uzol alebo uzol  je počítač, ktorý implementuje všetkých päť 
vrstiev protokolového zásobníka TCP/IP.

 DoS na aplikáciu

o V útokoch DoS na aplikáciu sa útočník pokúša zabrániť aplikácii vykonávať jej zamýšľanú úlohu 
tým, že aplikácii spôsobí vyčerpanie konečnej zásoby špecifických zdrojov. Napríklad v prípade 
útoku DoS na parser XML (eXtensible Markup Language) s názvom Exponenciálna expanzia 
entity (Exponential Entity Expansion), tiež známeho ako útok Miliardový smiech, útočník 
odovzdáva parseru XML malý dokument XML, ktorý je aj dobre tvarovaná a aj platný, ale 
expanduje do veľmi veľkého súboru. Keď sa parser pokúša parsovať XML, skončí 
spotrebovaním všetkej pamäti pridelenej aplikácie parsera. Aby sa obmedzil dopad útoku DoS
na aplikáciu na celý operačný systém, zdroje pre aplikáciu sú zvyčajne obmedzené 
konfiguráciou, ako je maximálny počet procesov a maximálny počet súčasných spojení, ktoré 
aplikácie môže vytvoriť. Ak však tieto limity nie sú vybrané starostlivo na báze roly stroja 
(napríklad webový server, databázový server alebo osobný počítač atď.), dôležité aplikácie sa 
môžu stať ľahkým terčom útoku DoS.
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DoS a typy útokov – ciele DoS



 DoS na operačný systém

o Útoky DoS na operačný systém sú veľmi podobné útokom DoS na aplikáciu. V útokoch DoS na 
aplikáciu však operačný systém môže byť schopný ochrániť pred dopadom iné aplikácie; zatiaľ 
čo v prípade útoku DoS na operačný systém môže byť problém katastrofickejší. Veľmi dobre 
známym útokom DoS na operačný systém je zaplavenie TCP SYN (Transmission Control
Protocol), v ktorom útočník pošle obeti záplavu paketov TCP SYN bez dokončenia vzájomného 
potvrdenia (handshake) TCP a vyčerpáva pamäť obeti, v ktorej sú uložené stavy spojení (na 
každý záplavový paket SYN TCP sa otvorí nové spojenie, ale sa neukončí). Takýto útok má dopad 
na všetky aplikácie v operačnom systéme, ktoré vo svojej komunikácii závisia na TCP.

 DoS na smerovač

o Mnoho útokov DoS proti koncovému systému môže byť takisto spustených proti smerovaču IP. 
Smerovacie protokoly môžu byť navyše použité na zorganizovanie útoku DoS na smerovač 
alebo sieti smerovačov. Vyžaduje si to schopnosť poslať premávku z adries, ktoré by mohli 
vierohodne generovať príslušné smerovanie správy. Najjednoduchší útok na smerovač je 
preťaženie smerovacej tabuľky s dostatočne veľkým počtom položiek (možností smerovania), 
ktoré smerovaču vyčerpajú pamäť alebo smerovač má nedostatočne veľký výkonu CPU na 
spracovanie požiadaviek na smerovanie. Vážnejšie útoky DoS na smerovače  používajú falošné 
aktualizácie smerovania a môžu spôsobiť vypadnutie (blackholing) celého bloku sieťových 
adries.
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 DoS na prebiehajúcu komunikáciu

o Namiesto útoku na koncový systéme sa útočník môže pokúsiť narušiť prebiehajúcu 
komunikáciu. Ak útočník môže sledovať spojenia TCP, potom je pomerne ľahké sfalšovať  
pakety a to buď ukončiť (reset) toto pripojenie alebo ho rozsynchronizovať tak, aby nebolo 
možné v spojení pokračovať. Dokonca aj keď útočník nemôže sledovať spojenie TCP, ale môže 
vyvodiť, že takéto spojenie existuje, je stále možné ukončiť alebo rozsynchronizovať toto 
spojenie zaslaním veľkého počtu ukončovacích falošných TCP paketov, ktoré hádajú (a uhádnu) 
číslo portu TCP a sekvenčné číslo TCP.

 DoS na linku

o Najjednoduchšou formou útoku DoS na linku je poslať dostatok riadenej premávky bez 
zahltenia (napríklad premávku UDP) tak, že linka sa stane príliš preťažená a oprávnená 
premávka je poškodená neprijateľne vysokou stratou paketov. Zahltenie linky by mohol  
spôsobiť tiež smerovací protokol vylúčením priľahlosti, ak sa stratia podstatné smerovacie 
pakety, tak to môže spôsobiť potenciálne zosilňovanie dopadu útoku. Okrem toho môže byť 
pre útočníka možné spôsobiť odmietnutie prístupu na linku tým, že zariadi, aby smerovač   
generoval podstatnú monitorovaciu a reportovaciu premávku tak, že naplní linku. Správy 
alertov protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) sú jedným z možných 
vektorov pre takýto útok, pretože nie sú bežne riadené na preťaženie.
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 DoS na infraštruktúru

o Mnoho komunikačných systémov pre svoje bežné činnosti je závislých na nejakej základnej 
infraštruktúre. Takáto infraštruktúra môže byť rovnako veľká ako globálny systém doménových 
mien alebo globálna infraštruktúra verejných kľúčov alebo môže byť tak malá ako lokálna 
ethernetová infraštruktúra alebo bezdrôtový prístupový bod. Dopady útokov na infraštruktúru 
z pohľadu používateľov tejto infraštruktúry môžu byť obrovské.

o Systém doménových mien DNS (Domain Name System) napríklad slúži ako telefónny zoznam pre 
celý internet, prostredníctvom prekladu ľuďom zrozumiteľných mien hostov (hostnames) na 
adresy IP. Odmietnutie prístupu na server DNS v podstate odmietne prístup ku všetkým 
službám, ako sú webové služby, služby elektronickej pošty, služby infraštruktúry verejného 
kľúča atď, ktoré sú obsluhované týmto serverom DNS. Čím za väčšiu zónu je zodpovedný server 
DNS, tým väčší je dopad útoku DoS. Všetky koreňové servery DNS  boli podrobené viackrát veľmi 
rozsiahlym útokom DoS. Dôsledkom útoku boli niektoré koreňové servery DNS nedostupné z 
mnohých častí globálneho Internetu.

o Niektoré útoky DoS cielia na spoločnú infraštruktúru, ktorá je všetkými hostami spoločne 
používaná v lokálnej sieti. Napríklad, útok s prístupom k podsieti môže byť schopný zabrániť 
ďalším lokálnym hostom pred prístupom do sieti jednoduchým vyčerpaním adresového fondu 
prideleného serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Hoci takéto útoky vyžadujú 
schopnosť sfalšovať adresu MAC sieťového rozhrania, je to riešiteľné s určitým hardvérom a 
operačnými systémami.
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 DoS na bezpečnostné brány a IDS

o Bezpečnostné brány sú určené na obranu systémov, umiestnených za nimi, pred vonkajšími 
hrozbami obmedzením premávky údajovej komunikácie do a z chránených systémov. 
Bezpečnostné brány môžu byť tiež použité na obranu pred útokmi DoS. Na druhej strane sa 
bezpečnostné brány samotné môžu stať terčom útokov DoS. Bezpečnostné brány môžu byť 
kvalifikované ako s kontrolou stavu alebo bezstavové v závislosti od toho, či bezpečnostná brána 
uchováva alebo nie stav aktívnych spojení, ktoré ňou prechádzajú.

o Bezstavové bezpečnostné brány môžu byť všeobecne napadnuté pokusom vyčerpať zdroje 
spracovania bezpečnostnej brány. Okrem vyčerpania výkonu spracovania môžu byť 
bezpečnostné brány s kontrolou stavu napadnuté zaslaním premávky spôsobujúcej, že 
bezpečnostná brána uchováva nadmerný stav alebo stav s patologickou štruktúrou. V prípade 
nadmerného stavu môže mať bezpečnostná brána nedostatok pamäti a nemôže naďalej 
udržiavať stavové inštancie existujúcich spojení, ktoré sú požadované na prechod oprávnených 
paketov. Pre väčšinu bezpečnostných brán táto situácia spôsobí systémom za bezpečnostnou 
bránou odopretie služby, pretože väčšina bezpečnostných brán sa v prípade zlyhania odpojí. V 
prípade patologickej štruktúry stavu útočník pošle premávku, ktorá spôsobí, že údajové 
štruktúry bezpečnostnej brány vykážu najhorší prípad správania. Príkladom tohto prípadu by 
mohol byť útok zložitosti algoritmu na hašovaciu tabuľku dopredného stavu bezpečnostnej 
brány.

o Systémy detekcie prieniku IDS (Intrusion Detection System) trpia podobnými problémami ako 
bezpečnostné brány. Na rozdiel od bezpečnostnej brány je zvyčajne IDS v prípade zlyhania 
otvorené a nebude odopierať službu systémom chránených IDS. To však môže znamenať, že 
následné útoky nebudú zachytené, aj keď by ich IDS inak detegoval. 12
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 Cieľ útoku na základe klasifikácie útokov DoS v predchádzajúcej časti predstavuje 
horizontálnu klasifikáciu založenú na horizontálnom rozdelení cieľov útoku na  Internete. 
Vzhľadom k tomu, že Internet je vertikálne štruktúrovaný do niekoľkých vrstiev 
protokolov, je prirodzené mať vertikálnu klasifikáciu internetových útokov DoS.  Preto sú 
útoky DoS kategorizované do rôznych skupín na základe vrstvy zásobníka TCP/IP, do ktorej 
patrí zacielená služba alebo protokol. Pre ďalšie vysvetlenie tejto  klasifikácie uvažujme 
útoky DoS na koncové systémy a smerovače. Koncové systémy implementujú všetkých 
päť vrstiev zásobníka TCP/IP a tak je v zásade možné, aby útočník zacielil na služby alebo 
protokoly, ktoré patria do niektorej z týchto vrstiev. Smerovače implementujú sieťovú 
vrstvu a nižšie a preto niektoré z útokov, ktoré sú možné proti koncovým systémom, 
nemusia byť možné proti smerovačom.

 Pretože sa táto prezentácia zameriava na útoky na sieťovej vrstve a vyššie, bude tu 
podaný prehľad iba týchto útokov. Budú sa diskutovať útoky v transportnej vrstve spolu s 
útokmi v sieťovej vrstve. Úvahy o riešeniach pre záplavové útoky na šírku pásma sú 
užitočné, pretože dve hlavné protokoly týchto vrstiev TCP a IP boli v pôvodnej sieťovej 
architektúre navrhnuté ako jeden protokol.
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 DoS na sieťovej a transportnej vrstve

o Sieťová vrstva zabezpečuje konektivitu host-to-host prostredníctvom prepojenia rôznych sietí. 
Hlavným protokolom v tejto vrstve je internetový protokol IP (Internet Protocol), ktorý je 
protokolom bez spojenia a protokolom prepínania paketov s najlepším úsilím (best effort). 
Povaha bez spojenia alebo datagramová povaha protokolu IP je základnou charakteristikou 
architektúry Internetu. Ďalšie dôležité protokoly v tejto vrstve sú ICMP (riadaci protokol 
zabezpečujúci hlásenie chýb, hlásenie zahltenia a  presmerovanie brány prvého prechodu) a 
IGMP (protokol pre zriadenie dynamických skupín hostov pre multicasting IP). Transportná 
vrstva poskytuje pre aplikácie komunikačné služby end-to-end. Existujú dve základné protokoly 
transportnej vrstvy: protokol TCP (Transmission Control Protocol) a protokol UDP (User
Datagram Protocol).

o V predchádzajúcich častiach bolo už opísaných niekoľko útokov na sieťovej a transportnej vrstve, 
ako je napríklad Ping-of-Death, záplava UDP a záplava SYN TCP. Ďalšími dobre známymi útokmi 
v týchto vrstvách sú útoky zaplavenia ICMP ping a útoky expirácie TTL (TTL Expiration). Pri útoku 
zaplavenia ping posiela útočník vysokou frekvenciou žiadosti ICMP Echo na zacielený host
alebo smerovač. Pri útoku expirácie TTL posiala útočník záplavu paketov IP, ktorých hodnoty 
parametra Time to Live (TTL) sú nastavené tak, aby expirovali na ceste na zacielený smerovač. 
Je známych celý rad útokov proti protokolovej suite TCP/IP vrátane útokov na zrušenie spojenia 
pomocou správ ICMP Destination Unreachable a Time to Live Exceeded a pomocou predikcie 
sekvenčného čísla TCP. Existujú tiež útoky DoS založené na IP Multicast. Útočník môže spôsobiť 
vyčerpanie pamäte smerovača spojením veľkého množstva skupín multicast a spôsobiť, že 
smerovače uchovávajú veľké množstvo stavov multicastového smerovania. IP multicasting
môže byť tiež zneužitý útočníkmi na odrazenie a zosilnenie premávky útoku. 14
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 DoS na sieťovej a transportnej vrstve

o Dve hlavné stratégie útokov na sieťovej a transportnej vrstve sú vyčerpanie šírky pásma cez 
záplavu paketov a vyčerpanie výkon procesora alebo pamäťového priestoru prostredníctvom 
zneužitia určitej chyby v návrhu alebo chyby v implementácii systému. Na porovnanie, 
zaplavenie šírky pásma je častým problémom, ktorý sa týka takmer všetkých častí Internetu a 
potrebuje spoločné riešenie.

 DoS na aplikačnej vrstve

o Aplikačná vrstva je vrchná vrstva internetovej protokolovej suity. Existujú dve hlavné kategórie 
protokolov aplikačnej vrstvy: používateľské protokoly, ktoré poskytujú služby priamo 
používateľom, a podporné protokoly, ktoré poskytujú bežné systémové funkcie. Medzi 
najčastejšie používateľské protokoly sú: Telnet, FTP, HTTP atď. Medzi bežné podporné protokoly 
patrí SNMP, DNS, TLS/SSL atď. Niektorí protokoly aplikačnej vrstvy súvisiace so smerovaním, ako 
je BGP a RIP, sú implementované iba v smerovačoch.

o Prakticky každý jeden z vyššie uvedených protokolov sa môže stať cieľom alebo prostriedkom 
útoku DoS. Pretože väčšina protokolov aplikačnej vrstvy sú organizované z hľadiska modelu 
klient-server, intenzívne sa tento model  používa pri opise útokov na aplikačnej vrstve. Server je 
proces implementujúci špecifické služby, napríklad služba prenosu súborov alebo služba 
elektronickej pošty. Klient je proces vyžadujúci od servera službu zaslaním žiadosti a následným 
čakaním na odpoveď servera. Klienti sú ďalej klasifikovaní ako legitímni klienti, ktorí 
neobsahujú žiadnu škodlivú logiku a škodliví klienti, ktorí obsahujú škodlivú logiku. Agenti 
v útokoch DDoS sú tiež označovaní ako škodliví klienti pri diskutovaní útokov na aplikačnej 
vrstve.

15
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 DoS na aplikačnej vrstve

o Útočníci sa môžu snažiť vyčerpať výkon CPU alebo pamäťový priestor cieľa  zaslaním mu 
veľkého počtu žiadostí o službu, kde každá žiadosť spôsobí, že cieľ vykoná intenzívne operácie 
CPU a/alebo pamäti. Útočník môže napríklad inštruovať škodlivých klientov poslať žiadosti 
HTTP na stiahnutie veľkého súboru zo servera. Vzhľadom k tomu, že server musí prečítať veľký 
súbor z pevného disku do pamäte a odoslať ho škodlivému klientovi v mnohých paketoch, môže 
jednoduchá žiadosť  HTTP vyvolať silnú spotrebu zdrojov na serveri, pokiaľ ide o I/O, pamäti, 
CPU a šírku pásma. Avšak útok v tomto príklade je pomerne ľahko odhaliť a blokovať. 
Sofistikovanejší  útočník môže žiadosti HTTP zamiešať pre rôzne odlišné URL s cieľom dôkladne   
napodobniť bežnú webovú premávku. Ďalšie príklady útokov DoS na aplikačnej vrstve sú e-
mailové bomby, útoky zaplavením protokolu inicializácie relácie SIP (Session Initiation Protocol), 
útoky zaplavením DNS atď.

o Útočníci sa môžu tiež pokúsiť vyčerpať šírku pásma linky prichádzajúcej k cieľu tým, že vysokou 
frekvenciou posielajú cieľu správy protokolom aplikačnej vrstvy. Avšak dostatočne vysoká 
frekvencia, ktorá môže vyčerpať všetku dostupnú šírku pásma liniek prichádzajúcich k cieľu, s 
najväčšou pravdepodobnosťou spustí protiopatrenia proti zaplaveniu šírky pásma na sieťovej 
vrstve za predpokladu, že takéto protiopatrenia sú už nasadené. Ak je zrejmé, že nasadenie 
obranných mechanizmov pre útoky na vyčerpanie šírky pásma na sieťovej vrstve je 
efektívnejšie a účinnejšie, mali by sa obranné mechanizmy proti DoS na aplikačnej vrstve 
zameriavať na ochranu iných typov zdrojov, ako sú výpočtový výkon, pamäť, I/O, diskový 
priestor a  šírku pásma liniek odchádzajúcich od cieľa.

16
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 Útočníci môžu vytvoriť útoky odmietnutia služby, proti ktorým sa je ťažšie brániť. Môžu 
to vytvoriť odrážaním útočnej premávku od ostatných hostov v sieti alebo zosilnením 
množstvo útočnej premávky prijatým cieľom útoku. Takéto techniky útoku  DoS sa 
uvádzajú v literatúre ako útok odrazením (reflection) a útok zosilnením (amplification). 
Techniky odrazenia a zosilnenia sa používajú v kombinácii s mnohých predchádzajúcimi 
útokmi, a tak sa tu spoločne vysvetľujú.

 Odrazený útok

o Odrazený útok DoS namiesto posielania žiadostí o útok priamo na cielenú obeť, posiela 
žiadosti so zdrojovou adresou obete na odrážače (reflektory), aby reflektory následne posielali 
svoje odpovede na obeť. Reflektor môže byť každý host, ktorý na prijatie paketu odpovedá 
vyslatím paketu. Webové servery, DNS servery a smerovače predstavujú príklady reflektorov. 
Webové servery a DNS servery vrátia pakety SYN ACK alebo RST ako odpovede na pakety SYN 
alebo iné pakety TCP, a smerovače vrátia správy ICMP Time Exceeded alebo ICMP Host
Unreachable ako odpovede na určité pakety IP. Odstránením falšovania IP adries nerieši 
problém odrazených útokov úplne, kvôli reflektorom na aplikačnej úrovni ako sú rekurzívne 
dopyty DNS a žiadosti HTTP proxy.

17
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 Zosilňujúci útok

o V útoku zosilnenia útočníci využívať služby, ktoré generujú jednu neúmerne veľkú správu  
alebo viacero správ pre každú správu, ktorú služby dostávajú na zosilnenie množstvo útočnej 
premávky smerujúcej k cielenej obeti. Napríklad v útoku DoS Smurf (Šmolko), útočníci 
zneužívajú službu broadcasting siete IP a posielajú pakety žiadosti ICMP Echo na multicastové
adresy IP sprostredkujúcej siete na zosilnenie útočnej premávky. V prípade, že sprostredkujúca 
sieť nefiltruje premávku ICMP smerujúcu k multicastovým adresám IP, mnoho hostov v sieti 
dostane tento paket žiadosti ICMP Echo Request a pošle naspäť paket odpovede ICMP Echo 
Replay. Na nasmerovanie paketov odpovedí ICMP Echo Reply na cielenú obeť, útočníci použijú 
adresu IP obete ako zdrojovú adresu IP v žiadosti ICMP Echo Request. V tomto útoku každá 
žiadosť ICMP zaslaná útočníkom generuje N správ odpovedí od sprostredkujúcej siete, kde N je 
približne počet hostov v sprostredkujúcej sieti. Takýto útok dosahuje zosilnenie N:1.

o Útok DoS Smurf využíva ako odrazenie (falšovaná zdrojová adresa IP) tak aj zosilnenie (zneužitie 
broadcastu IP) a ukazuje, že techniky odrazenia a zosilnenia sú obvykle používané v tandeme. 
Obrázok na nasledujúcom slajde znázorňuje príklad zosilňujúceho útoku DNS, ktorý bol 
pozorovaný spoločnosťou VeriSign v roku 2006. Tento útok zahrňuje viac než 32.000 otvorených 
rekurzívnych serverov DNS. Útočník najprv kompromituje autoritatívny server  DNS a 
publikuje veľké 4K bajtové zdrojové záznamy RR (Resource Record). Útočník potom inštruuje 
botnet na posielanie žiadosti DNS so zdrojovou adresou IP obete veľkému počtu otvorených 
rekurzívnych serverov, ktorých žiada o veľké zdrojové záznamy. Otvorené rekurzívne servery 
vyriešia žiadosť, výsledok uložia do pamäti cache, a vrátia obeti veľké zdrojové záznamy. Pre 
každých 56 bajtov žiadosti DNS iniciovanej botmi je generovaných 4028 bajtov odpovede, 
dosiahnuté zosilnenie je 72:1. 18
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 Na základe predchádzajúcej analýzy rôznych typov útokov je možné odvodiť taxonómiu  
útokov DoS ako je znázornené na obrázku na nasledujúcom slajde. Táto taxonómia sa po 
prvé zaoberá DoS útokmi všeobecne, po druhé sa táto klasifikácia nepokúšať zaradiť 
útoky na základe vlastností siete botnet, ktorá sa používa počas útoku, a po tretie sa 
kladie dôraz na praktickosť taxonómie. Preto sa nepoužívajú klasifikačné kritériá, ktoré je 
ťažko aplikovať v praxi, napríklad ako „možnosti charakterizácie" (pre konkrétny DoS útok 
nemôžeme povedať, či to charakterizovateľné je alebo nie je, pokým niekto naozaj to 
charakterizoval).

 Uvedená taxonómia si nenárokuje na úplnosť. Niektoré typy útokov v listoch stromu  
taxonómie na obrázku na nasledujúcom slajde je možné ďalej rozdeliť do čiastkových 
kategórií.

20
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 Detekcia je dôležitým krokom pred nasmerovaním ďalších opatrení proti útoku DoS. 
Mechanizmy reakcie na útok DoS závisia na informáciach o útoku získaných detekčnými 
mechanizmami na obranu pred útokom. Niektoré mechanizmy reakcie sa spoliehajú na 
identifikáciu škodlivých akcií, zatiaľ čo iné požadujú identifikáciu entity, ktorý vykonáva 
škodlivé akcie. Existuje aj niekoľko mechanizmov zmierenia dopadu, ktoré sú závislé na 
zistení skutočnosti, že útok prebieha, s cieľom iniciovať proces zmiernenia.

 Iba zistenie skutočnosti, že útok sa odohráva, je väčšinou jednoduché, pretože zníženie 
výkonnosti cieľa útoku je ľahko poznateľné. Až na to, že je môže byť ťažké rozpoznať 
rafinovaný útok DoS. Na druhej strane identifikovať škodlivé akcie je veľmi ťažká úloha. 
Vo všeobecnosti existujú dve skupiny detekčných techník na určenie škodlivých akcií: 
detekcia založená na príznakoch a detekcie založená na anomáliach. Detekciu škodlivých 
akcií je potrebné vykonať rýchlo, aby mechanizmy reakcie mať viac času odpovedať a to 
ešte predtým ako útok spôsobí vážne škody. Podľa možnosti by mal byť zdroj útoku  
identifikovaný pomocou identifikácie zdroja útoku, aby bolo možné blokovanie jeho 
škodlivých akcií v blízkosti ich zdroja alebo prípadné prijatie právnych krokov proti 
útočníkom. V tejto časti sa pozrieme na rôzne detekcie na základe príznakov, detekcie na 
základe anomálií a na mechanizmy identifikácie zdroja útoku.

22
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 Detekčný mechanizmus útoku DoS na základe príznaku študuje známe útoky DoS
s cieľom identifikovať jedinečné vzory, ktoré odlišujú tieto útoky od bežnej činnosti 
používateľov, a vytvára databázu vzorov známych útokov. Potom sa monitorujú aktivity v 
sieti na prítomnosť týchto vzorov. Nevýhodou takéhoto prístupu je, že iba známe útoky 
môžu byť detegované, zatiaľ čo nové útoky alebo nejaké variácie starých útokov prejdú 
bez povšimnutia.

 Bro

o Bro je detekčný systém sieťového narušenia NIDS (Network Intrusion Detection System) na 
detekciu sieťových prienikárov (útočníkov) v reálnom čase pomocou pasívneho monitorovanie 
sieťových liniek, po ktorých prechádza útočníkova premávka. Hlavné ciele návrhu Bro sú 
monitorovanie vysokou rýchlosťou a veľkých objemov, notifikácia v reálnom čase, oddelenie 
mechanizmov od politiky a rozšíriteľnosť s ohľadom na nové útoky. Bro je koncepčne 
rozdelený do enginu (stroja) udalosti, ktorý znižuje tok filtrovaných paketov do toku  sieťových 
udalostí na vyššej úrovni a interpretu pre špecializovaný jazyk, ktorý sa používa na vyjadrenie 
bezpečnostnej politiky pracoviska. Stroj udalostí udržuje stav pre každé spojenie na základe 
zdrojovej adrese IP, zdrojovom porte, cieľovej adrese IP a cieľovom porte.

o Bro má výkonný príznakový jazyk, ktorý umožňuje použitie regulárnych výrazov, združenia 
premávky v oboch smeroch a kódovanie útokov, ktoré pozostávajú z viacerých stupňov. 
Udalosťou riadený prístup k detekcii útoku Bro výrazne znižuje počet paketov, ktoré musia byť 
spracované, a napomáha Bro dosiahnuť svojho cieľa, čo je monitorovanie vysoko rýchlostnej 
premávky. Oddelenie generovania udalostí a spracovania udalostí pomáha Bro dosiahnuť 
oddelenie bezpečnostných mechanizmov od politiky. 23
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 Bro

o Podobne ako mnoho iných detekčných systémov narušenia siete je však Bro citlivý na vyhýbacie
(evasion) útoky a útoky DoS na monitor. Bro používa jednoduchý štvorbajtový XOR na výpočet 
hodnoty hešu do hešovacej tabuľky, a to môže byť ľahko útočníkmi zneužité spustiť na Bro
útoky DoS na algoritmickú zložitosť. Okrem toho Bro vyžaduje ručné vytváranie príznakov 
útokov a skriptov spracovania udalostí, čo vyžaduje od sieťových administrátorov precízne úsilie 
a veľmi dobré znalosti detekcie narušení.

 Korelácia premenných premávky MIB

o Tento prístup skúma ako korelovať premenné premávky manažmentu informačnej bázy MIB
(Management Information Base (MIB), ktoré sa vymieňajú prostredníctvom protokolu SNMP 
(Simple Network Management Protocol) na generovanie štatistických príznakov útočného  
správanie sa a ako používať takéto príznaky na detekciu útokov DDoS skôr, než spôsobia škodu. 
Pri bežnom použití SNMP jeden alebo viacero administratívnych počítačov,  nazývaných 
manažéri, majú za úlohu monitorovať alebo manažovať skupiny hostov alebo  zariadení v 
počítačovej sieti. Agent SNMP bežiaci na manažovanom zariadení pravidelne hlási lokálnej 
MIB informácie do systému manažmentu siete NMS (Network Manažment System), čo je 
softvér bežiaci na manažérovi.

o Tento prístup detekcie útoku DDoS predpokladá, že cieľ útoku a niektoré z útočných agentov sú 
pod dohľadom toho istéhe NMS, ako je to znázornené na obrázku na nasledujúcom slajde. Na 
detekciu útokov DDoS je v režime offline vybratý súbor pravidiel alebo príznakov a vybraté 
príznaky sú porovnávané v režime online s monitorovanou premávkou s cieľom zistiť útočnú 
premávku.
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Prístup korelácie premenných MIB predpokladá, že cieľ útoku a niektorí útoční agenti sú pod 
dohľadom toho istého NMS



 Korelácia premenných premávky MIB

o Proces výberu príznakov obsahuje tri kroky. Po prvé, súbor kľúčových premenných MIB, ktoré 
charakterizujú výskyt útoku, sú identifikované z cieľa útoku. Ďalej, premenné MIB na 
agentoch, ktoré sú v príčinnej súvislosti s kľúčovými premennými MIB z prvého kroku, sa 
stanovia pomocou štatistickej analýzy. Predpokladom je, že príčinná súvislosť medzi 
premennými na potenciálnych útočných agentoch a kľúčovými premennými na cieli útoku je 
vyvodená ako spojenie medzi agentom a cieľovým počítačom. V nadväznosti na stanovenie 
príčinnej korelácií medzi kľúčovými premennými MIB na cieli a kľúčovými premennými MIB na 
útočných agentoch, posledným krokom je určenie konkrétnych predútočných charakteristík 
kľúčových premenných MIB na útočných agentoch. Vybraté charakteristiky indikujúce 
prichádzajúci útok sa používajú ako príznaky.

o Tento prístup detekcie môže byť použiteľný na mapovanie štatistických abnormálností paketov
TCP, UDP a ICMP na špecifické útoky DDoS. Hodnotenie prístupu v prostredí s prísne riadenou 
premávkou však nevykazovalo vysokú presnosť pri detekcii útokov a nie je jasné, ako sa to 
bude správať v realistických sieťových prostrediach. Okrem toho tento prístup predpokladá, že 
cieľ a niektorí útočný agenti sú manažovaní tým istým  NMS, čo nesmierne obmedzuje 
použiteľnosť tohto prístupu do všetkých častí Internetu.

26
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 Spektrálna analýza

o Toky útoku DoS sa zvyčajne neriadia pravidlami tokov riadiacich protokolov TCP tak, ako sa 
nimi riadia normálne toky. V dôsledku toho toky útoku DoS vytvárajú rozdielne štatistické  
charakteristiky v porovnaní s normálnymi tokmi. Na základe tohto predpokladu je navrhnuté  
použiť spektrálnu analýzu na identifikáciu tokov útokov DoS. V tomto prístupe sa počet 
príchodzích paketov v pevnom časovom intervale používa ako signál. V spektrálnej hustote 
výkonu signálu bude normálny tok TCP vykazovať silnú periodicitu okolo jeho času tam a späť 
(round-trip time) v toku oboma smermi, zatiaľ čo v útočnom toku tomu tak zvyčajne nie je.

o Druhý prístup vychádza z rámca pre identifikáciu útokov DoS kombinovaním analýzy hlavičky 
paketov, analýzy nábehu správania sa a spektrálnej analýzy. Tento prístup odhaduje  počet 
útočníkov podľa počtu odlišných sekvencií fragmentácie identifikačného poľa (ID) prítomných 
v útoku. Prístup ďalej tvrdí, že distribuovaná aktivácia útočných agentov pred útokom má 
dopad v nábehu intenzity útočnej premávky v dôsledku kolísania oneskorenia na ceste medzi 
útočníkom a agentmi a slabej synchronizácii lokálnych hodín medzi agentmi. Prístup používa 
tento nábeh správania sa na odlíšenie distribuovaných útokov od útokov z jedného zdroja. 
Napokon prístup tvrdí, že útočné toky majú výrazne odlišný spektrálny obsah, ktorý sa mení v 
závislosti na počte útočných agentov. Prístup tak zaobchádza so stopami paketov ako s časovým 
radom a vykonáva spektrálnu analýzu útočnej premávky s cieľom identifikovať spektrálne 
charakteristiky útokov z jedného zdroja a distribuovaných útokov. Prístup  tvrdí, že pre 
útočníkov je ťažké skryť ich spektrum bez zníženia účinnosti útoku, pretože spektrum 
premávky je ovplyvnené operačným systémom a správaním sieti. Aj keď sa zdá, že navrhovaný 
rámec rozlišuje medzi útokmi z jedného zdroja a distribuovanými útokmi, nie je jasná presnosť 
ich rozlíšenia. 27
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 Spektrálna analýza

o Tretí prístup predstavuje metódu automaticky snímať odtlačky a identifikovať opakované 
útoky, ktoré používajú určitú kombináciu sady útočných agentov a útočného nástroja. 
Generovanie útočných odtlačkov je založené na spektrálnych vlastnostiach útočného toku. Aj 
keď sa zdá, že opísaná metóda snímania odtlačkov vytvára konzistentné odtlačky aj v 
prítomnosti šumu spôsobeného zmenami podmienok prostredia, útočník sa stále môže  vyhnúť 
detekcii zmenou počtu sád útočných agentov alebo zmenou softvéru agenta.

 Ostatné

o Snort je open-source odľahčený nástroj na detekciu a prevenciu pred narušením siete. Je to 
jeden z najviac nasadených systémov detekcie a prevencie narušenia siete po celom svete. 
Snort kombinuje detekciu na základe príznaku, detekciu na základe anomálií s kontrolou 
stavového protokolu z dôvodu lepšieho pokrytia rôznych detekcií útokov.

o Pre automatizáciu procesu generovania príznaku útoku bol navrhnutý systém s názvom 
Honeycomb pre automatizované generovanie príznakov útoku pre sieťové útoky. Systém 
Honeycomb používa techniky porovnávania vzorov a protokol zhody kontroluje na viacerých 
úrovniach protokolovej hierarchie sieťovú premávku zachytenú systémom návnady (honeypot).

o Ďalší prístup predstavuje návrh a implementáciu nástroja rozšírenia jadra s názvom Kill-bots
(zabi boty) pre ochranu webových serverov pred útokmi DDoS, ktoré sa maskujú. Kill-bots sa 
pokúša odlíšiť útočných agentov od legitímnych klientov prostredníctvom pozorovania ich 
reakcie na výzvy CAPTCHA predpokladajúc, že útoční agenti opakovane posielajú vysokou 
rýchlosťou zlé riešenia puzzle.
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 Ostatné

o Ďalší prístup k odhaľovaniu útokov DDoS je prístup využívajúci Kolmogorovovu zložitosť. Veta 
odvodené s využitím princípov Kolmogorovovej zložitosti uvádza, že miera spoločnej  zložitosti 
náhodných reťazcov je nižšia ako súčet zložitostí jednotlivých reťazcov, keď reťazce vykazujú 
určitú koreláciu. Predpokladom je, že keď je sieť v zdravom stave, jej správanie je veľmi zložité
vzhľadom na mnohých súčasných nezávislých používateľov, zatiaľ čo špecifické útoky budú mať 
nízku zložitosť. Za predpokladu, že útočník vykonáva útok pomocou veľkého počtu podobných 
paketov poslaných z rôznych miest, ale určených do rovnakého miesta, bude vo vzore premávky 
existovať vysoký stupeň podobnosti. Detekčný algoritmus založený na Kolmogorovovej zložitosti 
môže rýchlo identifikovať také vzory.
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 Detekčný mechanizmus útokov DoS založený na príznaku môže detegovať známe útoky s 
pomerne vysokou presnosťou. Nepodarí sa im však dosiahnuť takej presnosti v prípade, 
keď sa škodlivé správanie vyvíja a objavujú sa nové útoky. Namiesto profilovania 
škodlivého správania, mechanizmus detekcie útokov DoS na základe anomálie analyzuje 
normálne správanie v systéme a má za cieľ detegovať útoky pomocou identifikácie 
významných odchýliek od normálneho správania. V porovnaní s prístupmi detekcie na 
základe príznaku, môže tento mechanizmus zistiť doposiaľ nepoznané útoky. Prístupy 
založené na anomálii stoja pred náročnou úlohou, ktorú predstavuje stanovenie hranice 
pre anomálne správanie. Model  používajúci pevné prahové hodnoty pre legitímne 
správanie v systéme môže chybne  označiť normálne správanie ako škodlivé (false
positive, falošne pozitívne), zatiaľ čo voľné prahové hodnoty môžu viesť k mnohým 
nezisteným útokom (false negative, falošne negatívne).

 MULTOPS

o Prístup viacúrovňového stromu pre on-line paketové štatistiky (MULTOPS - MUltiLevel Tree for
Online Packet Statistics) - stromová štruktúra údajov, ktorú sieťové zariadenia (smerovače) môžu 
použiť na detekciu záplavových útokov na šírku pásma. Strom MULTOPS  obsahuje štatistiku 
frekvencie paketov pre podsieťové prefixy na rôznych úrovniach agregácie a strom expanduje 
a zužuje sa v rámci vyhradenej pevnej pamäti. Sieťové zariadenia pomocou MULTOPS detegujú 
prebiehajúce útoky na šírku pásma pomocou významneho, neproporcionálneho rozdielu medzi 
frekvenciou paketov prichádzajúcich do a odchádzajúcich z útočných agentov alebo cieľa 
útoku.
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 MULTOPS

o Keď frekvencia paketov do alebo z podsiete dosiahne určitý prah, v strome MULTOPS je 
vytvorený nový pod-uzol sledujúci frekvenciu paketov s väčšou granularitou. Tento proces 
môže ísť až na udržiavanie frekvencie paketov na úrovni adresy IP. Preto, začatím z hrubej 
granularity, je možné detegovať so zvyšujúcou jemnejšou presnosťou presný zdroj útoku alebo 
cieľových adries.

o Detekcia MULTOPS však predpokladá, že prichádzajúce a odchádzajúce frekvencie paketov pre 
hosta sú proporcionálne, čo nemusí byť pravda pre určité typy premávky. MULTOPS okrem 
toho nedokáže rozpoznať útoky, ktoré používajú náhodne falšované adresy IP s cieľom  
proporcionálne distribuovať útočnú premávku na viaceré adresy IP. Nakoniec strom MULTOPS 
môže byť sám cieľom útoku DoS vyčerpania pamäte. Existuje vylepšenie MULTOPS, ktoré 
poskytuje efektívnejšiu pamäťová štruktúru údajov, nazvanú online paketová štatistika 
usporiadaná do tabuliek TOPS (Tabulated Online Packet Statistics), na detekciu nerovnováh 
paketových tokov.
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 Detekcia záplavy SYNC

o Bol navrhnutý detekčný systém zaplavenia FDS (Flooding Detection System), čo je metóda 
detekcie záplavy SYN založená na správaní párov SYN/FIN a SYN/RST TCP. Predpokladá sa, že 
FDS je nasadený na prvej míle alebo poslednej míle okrajových smerovačov. Detekcia záplavy 
SYN vo FDS je založená na skutočnosti, že normálne spojenie TCP začína paketom SYN a končí 
s paketom FIN alebo RST, zatiaľ čo v záplave SYN bude viacero paketov SYN  než paketov FIN a 
RST. FDS modeluje rozdiel medzi počtom paketov SYN paketov a paketov FIN/RST pre 
normálnu premávku ako stacionárny ergodický náhodný proces. Nevýhodou FDS je, že útočník 
sa môže vyhnúť detekcii zasielaním paketov FIN alebo RST s malou hodnotou  Time to Live, čo 
spôsobí zahodenie týchto paketov po prejdení miesta detekcie (počet paketov SYN a FIN/RST 
budú v rovnováhe a detekcia nenastane).

o Neskoršie boli prezentované a vyhodnotené dva algoritmy detekcie založené na anomálii pre 
detekciu záplav SYN: algoritmus adaptívneho prahu a konkrétna aplikáciu algoritmu CUSUM 
pre zmenu bodu detekcie. Autori týchto algoritmov tvrdia, že ich algoritmus dosahuje lepší 
výkon než FDS, pokiaľ ide o falošne pozitívny alert.
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 Detekcia záplavy SYNC

o Ďalší návrhári argumentovali, že existujúce schémy detekcie útoku nie sú škálovateľné pre 
viacgigabitové rýchlosti, a navrhli škálovateľné detegovanie záplav SYN pomocou filtra 
čiastočného ukončenia PCF (Partial Completion Filter). PCF sa skladá z paralelných stupňov, 
každý obsahuje hešové počítadlo, ktoré je inkrementované pre paket SYN a dekrementované
pre paket FIN. Na výpočet hešovacích kodnôt je použitých viacero nezávislých hešovacích
funkcií, heš sa vypočíta z cieľovej adresy IP a čísla cieľového portu paketu. Ak v ľubovolnom
bode všetky počítadlá, ktoré zodpovedajú konkrétnej dvojici cieľovej adrese IP a čísla portu sú 
väčšie ako určitá prahová hodnota, potom PCF indikuje útok. Všetky počítadlá sú nastavené na 
nulu po pevnom intervale merania. Jedna pozoruhodná vlastnosť PCF je, že neberie do úvahy 
spojenia uzavreté RST TCP. Zatiaľ čo väčšina spojení TCP sa môže elegantne uzavrieť s FIN,  
existujú prípady, kedy host uzavrie veľa spojení cez RST. To vedie PCF k nadhodnoteniu počtu  
otvorených spojení a zvyšovaniu falošných poplachov.

 Ostatné

o Prvý prístup zaviedol škálovateľný sieťový monitorovací rámec s názvom NOMAD, ktorý 
deteguje sieťové anomálie cez charakterizáciu dynamických štatistických vlastností sieťovej 
premávky. NOMAD obsahuje sadu identifikačných algoritmov anomálií založených na zmenách 
cesty, tokového posunu a rozptylu oneskorenie paketu a značne sa spolieha na informácie v 
hlavičke paketu IP, ako je parameter TTL, zdrojová a cieľová adresa, dĺžka paketu a časové 
pečiatky smerovača.
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 Ostatné

o Druhý prístup používa techniky dolovania údajov na zistenie vzorov systémových 
charakteristík, ktoré opisujú program a správanie užívateľov a vypočítajú klasifikátor, ktorý 
dokáže rozpoznať anomálie a prieniky. Tento prístup sa zameriava na detekciu narušenia hosta. 
Zlepšenie tohto prístupu je model metadetekcie, ktorý využíva výsledky z viacerých modelov 
s cieľom poskytnúť presnejšiu detekciu.

o Tretí prístup využíva mechanizmus nazvaný vzorkovanie a filtrovanie paketov spustené 
zahltením. Podľa tohto prístupu je pre štatistickú analýzu vybraná podmnožina zahodených 
pakety v dôsledku zahltenia. Ak je anomália indikovaná štatistickými výsledkami, do smerovača 
je vyslaný signál filtrovať škodlivý pakety.

o Štvrtý prístup vykonal analýzu signálu informácií na úrovni toku IP a informácií MIB SNMP s 
cieľom určiť frekvenčné charakteristiky útokov DoS a iné anomálne sieťové premávky. Prístup 
navrhol koncept odchýlky skóre, ktorý berie do úvahy zmenu signálu na vysokých i nízkych 
frekvenčných pásmach, a používa to ako prostriedok na identifikáciu anomálií. Všetky analýzy sú 
vykonané v režime offline a nie je jasné, ako dobre tento prístup funguje pre reálne časovú 
premávku.

34

Detekčné mechanizmy útokov DoS – detekcia založená na anomáliách



 Ostatné

o Piaty prístup D-WARD je rámec detekcie a obmedzenia miery útoku DoS. Jeho cieľom je zastaviť 
útoky DoS v blízkosti ich zdrojov, a tak je potrebné jeho široké nasadenie v okrajových 
smerovačoch siete. Prístup pasívne monitoruje sieťovú premávku a zhromažďuje štatistické 
údaje obojsmernej premávky z okrajového smerovača pri zdrojovej sieti a porovnáva ich 
s modelmi sieťovej premávky postavenými na základe špecifikácií aplikačného a transportného 
protokolu. Na základe výsledkov porovnania, prístup zaraďuje premávku do troch kategórií: 
legitímna, podozrivá a útočná premávka. Na základe tohto trojstupňového modelu, D-WARD 
aplikuje limity miery v okrajovom smerovači na všetku odchádzajúcu premávku upredňostňujúc
legitímnu premávku, mierne spomaľujúc  podozrivú premávku a drasticky spomaľujúc útočnú 
premávku. Limity miery sú dynamické a menia sa v priebehu času v závislosti na pozorovaní 
útočného signálu a agresivite stráženej premávky. Nevýhodou prístupu D-Ward je, že by mohol 
klasifikovať  legitímne dávkové premávky a legitímne toky  vykazujúce asymetriu ako podozrivé 
alebo útočné premávky, a negatívne postihovať legitímnych odosielateľov.

o Šiesty prístup navrhuje štatistický mechanizmus na obranu pred útokom DDoS analýzou 
entropie a vyhodnocovanie atribútov IP pomocou štatistiky chi-kvadrát. Mechanizmus 
rozdeľuje zdrojové adresy do mála košov na základe ich početnosti. Počas detekcie, detekcia  
štatistikou chi-kvadrát zistí zdrojové adresy patriace do košov, v ktorých rozdelenie frekvencií 
sú anomálne. Potom sa počet statických filtrovacích pravidiel nastaví tak, aby vyfiltrovali  pakety
z týchto košov. Zrejmá nevýhoda tohto mechanizmu je, že neposkytuje dobrý výkon na útoky 
bez falošnýchi paketov. Pre tieto druhy útokov je frekvencia variácie zdrojovej adresy malá a nie 
je ľahko detegovateľná.
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 Ostatné

o Siedmy prístup navrhuje schému detekcie na základe monitorovania zdrojovej adresy IP s 
názvom SIM. SIM je nasadený na okrajovom smerovači poskytujúci prístup do Internetu z  
podsieti, v ktorej je umiestnený cieľ. SIM predpokladá, že sada zdrojových adries IP, ktorá je 
videná v priebehu normálnej prevádzky je zhruba konštantná, a väčšina z predtým nevidených  
adries, ktoré sa objavili počas útoku patria útočníkom. Pomocou dopredu vytvorenej databázy 
adries IP, SIM postupne monitoruje podiel predtým nevidených zdrojových adries IP 
a deteguje prípadné náhle zmeny pomocou kumulatívneho súčtu (CUSUM) detekčným 
algoritmom bodu sekvenčnej zmeny. Náhla zmena podielu nových zdrojových adries IP je 
označená ako silná indikácia útoku DoS. Prístup sa tiež snaží zlepšiť presnosť detekcie súčasným 
monitorovaním miery premávky vztiahnutej na adresu IP.
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 Väčšina detekčných techník uvedených v predchádzajúcich častiach sa zameriava na 
identifikáciu škodlivej premávky v sieti a sú väčšinou nasadené v blízkosti cieľa útoku. 
Avšak  iba rozlišovanie útočnej premávky na cieľ nemusí byť dostatočné na jej efektívne  
odfiltrovanie. To preto, že škodlivá premávka spotrebuje šírku pásma všetkých 
smerovačov pozdĺž útočnej premávky do blízkosti cieľa, kde sa prefiltruje. Okrem toho, 
ak je objem útoku  dostatočne veľký, filtrovanie v blízkosti cieľa nepomôže zmierniť 
zahltenie liniek v blízkosti cieľa. Nastavenie filtrov blízko zdrojových adries nájdených 
v útočnej premávke nemusí pomôcť eliminovať útok alebo dokonca môže nepriaznivo 
odmietnuť službu legitímnym  odosielateľom, pretože zdrojová adresa môže byť 
sfalšovaná. Vzhľadom na bezstavovú povahu smerovačov IP nie je možné získať informáciu 
o zdroji premávky dopýtaním sa cieľových smerovačov proti smeru toku premávky. 
Techniky identifikácie zdroja útoku sú navrhnuté na riešenie tohto problému. Tieto 
techniky tiež zabezpečujú určitú mieru odstrašenia, pretože útočníci môžu byť odradení od 
spúšťania útoku zo strachu z odhalenia ich umiestnenia.

37

Detekčné mechanizmy útokov DoS – identifikácia zdroja útoku



 Pravdepodobnostná spätná cesta

o Prvý prístup používa schému pravdepodobnostného paketové označenie PPM (Probabilistic
Packet Marking) na sledovanie útokov zaplavenia anonymnými paketmi v Internete späť do ich 
zdroja. Hlavnou myšlienkou PPM je, že každý smerovač pravdepodobnostne zakóduje 
„vzdialenosť do prijímača“ a informáciu o adrese smerovača do poľa značenie v hlavičke  
paketu, a prijímač zo zakódovaných informácií rekonštruuje cestu, ktorou paket cestoval. 
Tento prístup predpokladá, že útoky zvyčajne obsahujú veľké množstvo paketov. Pričom každý 
označený paket predstavuje iba vzorku prejdenej cesty, kombináciou veľkého počtu týchto 
paketov môže obeť rekonštruovať celú cestu. Autori navrhujú zakódovať adresu smerovača a 
informácie o vzdialenosti do identifikačného poľa hlavičky IP. Výhodou tejto schémy spätnej 
cesty je, že nie je generovaná žiadne ďalšie premávka, pretože samotné pakety nesú tieto extra 
informácie. Avšak použitie identifikačného poľa hlavičky IP pre účely zakódovanie cesty je 
v konflikte so sémantickým výkladom tohto poľa zo strany iných internetových protokolov, a 
preto vyvoláva problém so spätnou kompatibilitou. Okrem toho, rekonštrukcia cesty na 
prijímači vyžaduje veľkú výpočtovú réžiu a dáva vysoký počet falošne pozitívnych alertov.
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 Pravdepodobnostná spätná cesta

o Druhý prístup vylepšuje pravdepodobnostné paketové označenia návrhom dvoch nových 
označovacích schém: pokročilej označovacej schémy, ktorá zabezpečuje účinnejšiu a presnejšiu 
konštrukciu útočnej cesty ako PPM a autentizovanú označovaciu schému, ktorá zaisťuje 
integritu označovacích informácií. Pokročilá označovacia schéma môže presne rekonštruovať 
útočnú cestu v prípade, keď existuje až 1000 súčasných útočných agentov. Avšak to vyžaduje, že 
cieľ musí mať mapu svojich smerovačov proti smeru útočného toku. Aj keď autentizovaná 
označovacia schéma poskytuje elegantný spôsob autentizácie označovacích informácií v pakete
pomocou časovaného uvoľňovania reťazca kľúčov, stále to ešte  vyžaduje, aby každý smerovač 
mal certifikovaný verejný kľúč pre podpísanie záväzku reťazca hešov. Obe označovacie schémy 
zakódujú informácie do identifikačného poľa hlavičky IP, a teda čelia podobným problémom s 
kompatibilitou, ako v prípade pravdepodobnostného paketového označenia.

 Spätná cesta správy ICMP

o Tento prístup navrhol nový typ správy ICMP s názvom iTrace paket na pomoc prijímaču  
zrekonštruovať cestu, ktorou pakety prechádza cez Internet. Každý smerovač generuje správu 
o spätnej ceste s veľmi malou pravdepodobnosťou pre každý paket posielaný dopredu, a 
posiela správu príjemcovi. Aby sa zabránilo zaťažovaniu príjemcu s príliš veľkou extra 
premávkou, pravdepodobnosť generovanie správy o spätnej ceste by mala byť nastaviteľná a 
nemala by byť väčšia ako 1/1000. Ak sa na prijímači zhromaždí dostatok správ o spätnej ceste, 
možno nájsť zdroj premávky konštrukciou reťazca správ o spätnej ceste. Výhodou tejto schémy 
je jednoduchá a ľahká implementácia. Na ochranu integrity informácií obsiahnutých v správe 
o spätnej ceste sú však potrebné digitálne podpisy. Vytváranie a overovanie takýchto 
digitálnych podpisov je drahé a vyžaduje infraštruktúru distribúcie kľúčov. 39
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 Spätná cesta jedinéjo paketu

o Tento prístup navrhol stroj na izoláciu zdroja cesty SPIE (Source Path Isolation Engine) s cieľom 
identifikovať zdroj konkrétneho paketu IP, danú kópiu paketu dosledovať, jeho miesto určenia 
a približný čas doručenia. SPIE vyžaduje, aby všetky smerovače uchovávali hešový odtlačok 
nedávno odoslaných paketov. S cieľom minimalizácie požadovaného  pamäťového priestoru, 
SPIE používa na uloženie hešovaných hodnôt špeciálne filtre. Ak je potrebná spätná cesta, do 
SPIE je zaslaný dopyt, ktorý si následne pýta od smerovačov hešové odtlačky paketov pre 
príslušné časové obdobia. Výsledky tohto dopytu sú použité v algoritme simulovanej reverznej 
cesta zaplavenia RPF (Reverse Path Flooding) na konštrukciu grafu útoku, ktorý ukazuje zdroj 
paketu.

o Hlavnou výhodou SPIE pred PPM a spätnou cestou ICMP je, že prijímač nemusí prijímať veľké 
množstvo útočných paketov s cieľom určena spätnej cesty na zdroj útoku. Aj napriek použitiu 
špeciálnych filtrov však SPIE stále vyžaduje v smerovačoch veľké množstvo pamäte pre 
ukladanie hešových odtlačkov paketov. Pretože je potrebné veľké množstvo pamäte na 
ukladanie hešových odtlačkov za pomerne krátku dobu, spätnú cestu je potrebné vykonať 
časovo veľmi efektívnym spôsobom.
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