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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В периода на активно развитие и внедряване в ежедневието на 

информационните технологии важна роля има надеждността на 

компютърните системи, осигуряващи достъпа до информацията и нейното 

съхраняване. Но едновременно с растежа на важността на информацията 

растат и загубите, понесени вследствие на кражба, разрушение или 

отсъствие на достъп до една или друга информация. Атаката, довеждаща 

до невъзможност за получаване на информация или до невъзможност за 

по-нататъшна работа на компютърните системи без претоварване, се 

нарича "атака отказ от обслужване" - DoS (Denial of Service). Този род 

атаки препятстват или напълно блокират отговорите от услугите на 

законните потребители. 

Атаките DoS винаги са злонамерени и към настоящия момент 

съществува огромно количество готови средства за реализирането им даже 

от непрофесионалисти. На практика е много по-лесно да се наруши 

работата на мрежата или системата, отколкото да се получи неоторизиран 

достъп. Атаката “отказ от обслужване” съществено е променила Интернет, 

показвайки слабостите в защитата на използваните технологии. 

Характерна особеност на DoS и DDoS (Distributed- разпределени 

DoS) атаките е, че без предварителна подготовка предотвратяването им е 

невъзможно. Още по-неприятен факт е, че даже в случай на предварителна 

подготовка, противодействието им е трудно реализуемо. За съжаление 

повечето сървъри в Интернет не са защитени добре със защитна стена или 

с по-сложна защита от типа на предотвратяване на атаките. Необходима е 

система за анализ на аномалиите на база на изкуствения интелект, 

използваща математически алгоритми за решаване на проблема с 

претоварване на мрежата. На практика това са разработки на множество 

институти, години практическо изучаване на DDoS атаките и резултати от 
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десетки дисертации. Защитата от DDoS е сложна програма, изискваща 

висока концентрация на последните постижения в областта “анализ на 

трафика”, която в автоматичен режим реагира на атаката. Методите на 

атаката могат да се променят динамично и системата следва да проследи и 

предприеме съответните мерки. 

Независимо от това че съществуват голямо количество изследвания 

и разработки в света, в повечето случаи те не се предоставят на широката 

публика, липсват публикации за конкретните разработки. Готовите 

продукти на различните фирми обикновено са недостъпни за използване за 

условията в България поради високата си цена. Основно това се отнася за 

обикновени потребители, използващи сървъри на базата на GNU/Linux. 

Разнообразието от заплахи, застрашаващи потребителя, работещ в 

мрежата, е огромно. Част от тях представляват плащане за използването на 

сложни информационни технологии, уязвими за външни въздействия, 

друга част е свързана с човешката дейност. 

Поради изложените причини в настоящия дисертационен труд се 

поставя следната цел: 

Изследване на методи и начини за защита на компютърна система от 

DDoS атаки, които позволяват получаване на оптимална сигурност и 

достъпност на ресурсите. 

За реализация на поставената цел се формулират следните конкретни 

задачи: 

1. Определяне на оптимална конфигурация на системата за 

защита от DDoS атаки. 

2. Създаване на модел на система за защита, описващ 

взаимодействието на сървъра и клиентите. 

3. Разработка на алгоритми и програмна реализация на 

системата за защита. 
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4. Имплементация на комплекс от програмни средства, 

предпазващи от DDoS атаки и експериментална 

верификация на създадените средства.  

Представената дисертация се състои от четири глави. 

В първата глава се прави обзор на различните видове атаки “отказ от 

обслужване” с описание на начина на функционирането им, както и на 

метода за тяхното откриване и блокиране. Представено е състоянието на 

проблема и е предложена класификация на този род атаки. Показани са 

най-перспективните разработки в областта ”защита на компютърните 

мрежи”, свързана с противоборството с DDoS атаки. 

Във втората глава е представен разширен анализ на подходите за 

изграждане на система за защита. Избрана е х86 архитектура, ОС 

GNU/Linux (CentOS 6), HTTP сървър Apache2.2, PHP5.3, MySQL5.0, 

мрежов филтър netfilter.  

В третата глава е представен модел на системата, описващ 

взаимодействието на сървъра с клиентите, отчитащ характеристиките на 

компютърната мрежа и на защитавания сървър. Представен е и модел, 

отчитащ загубата на пакети в мрежата, причинена от TCP SYN атака. 

В четвъртата глава е направено описание на програмната реализация 

на система за защита, получила името Ruslan (събирателно от трите имена 

на автора: Ruseva Stela Ivanova). Определени са компонентите, 

алгоритмите, конфигурацията на елементите и настройката на 

параметрите, позволяващи оптимална защита на уеб сървър от DDoS 

атаки. Представена е експериментална проверка и анализ на получените 

резултати. 

Заключението систематизира постигнатите резултати в 

дисертацията. 

Към дисертацията е приложен списък с цитирани източници 

(литература и онлайн адреси) и списък с авторските публикации. 
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Глава 1 Атаки от типа DoS и DDoS   

 

1.1. Атаки от типа DoS 

 

Ежегодно атаките от типа DoS (Denial of Service-  отказ от 

обслужване) струват на различни компании милиони долари и 

представляват сериозна заплаха за всяка система или мрежа [19, 118]. 

Всички тези загуби са обусловени от продължителната 

неработоспособност на системата, пропуснатата печалба и от големия обем 

работа за идентификация и подготовка за адекватни ответни действия. По 

същество атаката DoS нарушава или напълно блокира обслужването на 

легитимните потребители на мрежите, системите или на други ресурси. 

Целта на всяка от този тип атаки, разбира се, няма нищо общо с 

добронамереността, а постигането й често пъти не изисква висока 

квалификация, понеже целият необходим инструментариум е свободно 

достъпен.  

Причини за използване на атаки от типа DoS 

Често пъти политиката за осигуряване на защита и сигурност, 

реализирана в целевата система или мрежа, е способна да предотврати 

проникването на неквалифицирани злосторници. Усещайки безсилието си, 

хакерът може да прибегне към последно средство - атака от типа DoS. 

Освен това към атака DoS могат да прибегнат такива злосторници, 

които имат лична или политическа неприязън към някои хора или 

организации. Такава тенденция явно се регистрира в атаката DoS, 

предприета през май 1999 година. В продължение на няколко седмици 

HTTP сървърите на ФБР и други правителствени организации на САЩ са 

били подложени на злобни атаки от типа DoS, които са представлявали 

отговор на хакери на предприет против тях набег [8]. 
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MS Windows е заветната цел на много злосторници. Също така много 

средства за DoS са абсолютно достъпни и за използването им не се изисква 

висока квалификация. Въпреки че повечето атаки са свързани с 

приведените по-горе мотиви, някои от тях могат да са пригодни на 

злосторниците за разбиване на уязвима система. Както е печално известно 

за много от администраторите на системи, че за да влязат в сила внесените 

изменения на системата, е необходимо тя да се растартира. По този начин 

след внасянето на измененията, които в бъдеще ще позволят на 

злосторника да получи привилегии на администратор, той цели да 

предизвика крах в системата след рестартирането й. Въпреки че тази 

ситуация е длъжна да привлече вниманието на администраторите, 

мнозинството от тях не й обръщат особено внимание. 

 

1.2. Разпределени DoS атаки (DDoS атаки) 

 

Според статистиката, публикувана от института SANS (System 

Administration, Networking and Security) [118], едни от най-критичните и 

разрушителни класове компютърни атаки са тези от типа “Разпределени 

атаки от типа отказ от обслужване” (Distributed Denial of Service, DDoS), 

насочени към нарушаване на достъпността до информационните ресурси. 

Тези атаки се реализират от съвместните усилия на множество програмни 

компоненти, разположени на компрометирани хостове в Интернет. Една от 

актуалните задачи в областта компютърната сигрност представлява 

разработването на адекватни методи за защита от DDoS атаки и 

изработването на обосновани препоръки за избор на най-ефективни 

средства в конкретните условия.  

Заради DDoS атаки временно са спирали най-големите и известни 

компании, такива като yahoo, ebay, buy.com, amazon.com, cnn.com и още 
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много други. За съжаление и днес е възможно да се окаже, че все още сме 

уязвими и незащитени. 

Характерни примери за атаки от типа “отказ от обслужване” (Denial of 

Service) са широко известните атаки WinNuke или SYN наводняване. Те се 

свеждат до изпращане от злосторниците на неправилно сформиран мрежов 

пакет или предаване на голям брой специални пакети, обработката на 

които ангажира всичките ресурси на контролера на домейна, което 

блокира обработката на другите заявки. 

DDoS атаките се отличават принципно от DoS. С появата им се 

променя и концепцията за провеждане на атаките и в повечето случаи 

съществуващите средства за откриване като IDS (Intrusion Detection 

System) се оказват безсилни. Атаките са вече на три нива. Както се вижда 

от фиг. 1.1., злосторникът директно не взаимодейства с жертвата. Той 

действа с помощта на координатори (master) и демони (daemon). 

Координаторите обикновено са няколко и са разположени на хостове с 

голям трафик (с широк канал в Интернет). В случай на увеличаване на 

предаваната (приеманата) информация остават незабелязани. Друг важен 

момент е, че често пъти са сървъри (постоянно са включени), а за 

отстраняване на координатора е необходим рестарт на компютъра. След 

установяването на един или няколко координатора следва установяването 

на демоните. Демон е програма от тип троянски кон, която се установява 

на чужда машина, често пъти с използване на известните грешки в 

програмното осигуряване. След установяването на машините на демоните 

те се свързват  с един от координаторите и получават от него команди. В 

този случай за прекратяване на атаката е необходима неутрализацията на 

демоните. Проблем е, че компютърът, на който е установен демонът, нищо 

не подозира. Единственият възможен вариант е прехващане на 

управлението над координатора, но това е реализирано в по-новите версии 

на програмното осигуряване за реализация на разпределени атаки. 
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Демонът след старта на атаките може повече да не се подчинява на 

командите на координатора. Последното увеличава вероятността за 

успешната реализация на атаката. Но има и минус за хакера, понеже в този 

случай той няма да може повторно да използва тази мрежа от демони за 

по-следваща атака. 

Ако при DoS атаката е достатъчно добавянето на едно правило за 

филтрация на пакетите на защитна стена, то при разпределените атаки е 

необходимо тези правила да са няколко хиляди (атаката се реализира 

едновременно от няколко хиляди демона). Повечето защитни стени не са 

способни да обработват толкова голям брой правила. 

 

 

Фигура 1.1. DDoS атака 

 

Атакуващият получава достъп до множество хостове, работещи в 

Интернет, често пъти използвайки автоматизирани програми, известни 

като автомаршрутизатори, и установява програмно осигуряване на DDoS 

(такова съществува в много варианти). Това програмно осигуряване 

позволява на атакуващият отдалечено да управлява този хост в качеството 

на демон (подчинен на атакуващия). От управляващия хост атакуващият 

информира демоните за хоста-цел и насочва атаката. Хиляди хостове могат 

 12



 

да бъдат контролирани от една точка. Времето за стартиране, времето за 

спиране, адресът на целта и типът на атаката- всичко това се предава от 

координатора на демона посредством Интернет. Използваната за тази цел 

една машина може да създаде трафик няколко мегабайта. Няколко стотин 

машини могат да създадат трафик няколко гигабайта. Отчитайки този 

факт, лесно се разбира колко разрушителна може да бъде тази внезапна 

висока активност за практически всякаква разрушителна цел.  

 

DoS атаката започва в случай, че някой се е възползвал от някакво 

свободно разпространявано програмно осигуряване и е изпратил голям 

брой пакети към определена мрежа или сървър, за да завладее ресурсите 

му. Обаче в случая на разпределена DoS атака за неин източник се явяват 

няколко хоста. Този сценарий може да се реализира по един- единствен 

начин: разбивайки намиращите се в Интернет системи. 

Първата стъпка на всеки злосторник, решил да пристъпи към DDoS 

атака, представлява разбиване на максимален брой хостове и получаване 

на администраторски привилегии за тях. Тази задача обикновено се 

изпълнява с помощта на специални сценарии, използвани за установяване 

на потенциално уязвими хостове. С тяхна помощ може да се сканират 

многочислени мрежи и да се открият в тях лошо конфигурирани хостове 

или уязвимо програмно осигуряване, с помощта на което може да се 

получи неограничен достъп. 

След получаването на необходимите привилегии злосторникът 

зарежда специално програмно осигуряване, предназначено за реализация 

на DDoS атака, след което го стартира. Понеже повечето DDoS сървъри 

(или демони) очакват стартирането на определени команди, това позволява 

на зласторника отначало да внедри необходимите му програми, а след това 

да изчака удобен момент, за да пристъпи към нападение. 
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Следва представяне на цялата последователност на типичната атака, 

започвайки от зомбирането на няколко хоста и свършвайки със 

заключителния стадий на атаката. 

 

1.3. Видове атаки от типа DoS  и DDoS 

 

Броят на средствата, предназначени за реализация на DDoS атаки, 

нараства ежемесечно, поради което, да се представи пълният им обзор, е 

невъзможно. Затова ще се ограничим с представянето на основния 

инструментариум: TFN, Trinoo, Stacheldraht, TFN2K, WinTrinoo и др. 

Повечето други средства за DDoS атаки, включително и такива като Shaft и 

mStreams, се базират на вече споменатите програми. 

 

- TFN 

Пакетът TFN (Tribe Flood Network) е разработен от хакера Микстър 

(Mixter) и представлява първото общодостъпно средство за реализация на 

DDoS атака. Предназначен е за използване в системата UNIX. В състава на 

пакета влиза както клиентски, така и сървърен компонент. Това позволява 

на злосторника да установи сървърната част на отдалечен и зомбиран хост, 

а след това с помощта на няколко команди, въведени чрез използване на 

клиентската част, да се инициира пълномащабна разпределена DDoS атака. 

С помощта на пакета TFN може да се реализира атака с използване на 

ICMP, UDP пакети, пакети TCP SYN, а също така и Smurf атака. Освен 

тези компоненти в състава на пакета TFN влиза модул, позволяващ 

получаване на достъп до отдалачен команден шел, свързан с TCP порт [33]. 

Откриване на атаката 

За откриването на TFN атаки съществуват няколко механизма и 

съответстващите средства могат да се намерят в Интернет. Към 

заслуживащи вниманието инструменти можем да отнесем следващите: 
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DDOSPing на Робин Кейр, Zombie Zapper от групата Razor и find_ddos, 

разработен от центъра NIPC (National Infrastructure Protection Center).  

Предотвратяване на атаката 

Разбира се, най-добрата защита на компютрите от използването им в 

качеството на «зомби» се заключава в предотвратяването на тяхното 

разбиване още в началния стадий на атаката. Това означава, че е 

необходимо да се реализират всички стъпки: да се ограничи използването 

на услугите, да се установят модулите за обновяване на операционната 

системи и приложенията, да се зададат адекватни разрешения за 

използване на каталози и файлове. 

Ето още една превантивна мярка, която позволява защита от 

прилагането на TFN пакета. Понеже TFN съединенията са основани на 

използване на ICMP съобщения, може да се забрани целият входящ ICMP 

трафик. 

За да се попречи на хостовете да бъдат използвани в качеството на 

«зомби», следва да се реализират някои правила за филтрации на пакети на 

граничния маршрутизатор. Да се осигури филтрация на ICMP пакети, за да 

се ограничат възможностите за прилагане на Smurf атаки. Аналогични 

функции има операционната система IOS 12.0 на компанията Cisco. В 

системата IOS 12.0 се настройва механизмът СВАС (Context Based Access 

Control- средства за управление на достъпа на база на контекста), за да се 

намали рискът от прилагане на SYN атаки.  

 

- Trinoo 

Както и TFN, в състава на пакета Trinoo влиза програма за 

отдалечено управление (клиент), която взаимодейства с основната 

програма, предаваща команди на програмата-демон (сървър). 

Взаимодействието между клиента и основната програма се реализира 

посредством TCP съединения с номер на порт 27665. При това обикновено 
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се използва паролата betaalmostdone. Връзката на основната програма със 

сървъра се установява по UDP с номер на порт 27444, а в обратната 

посока-  по UDP порт 31335. 

Подробен анализ на пакета Trinoo е представен от Дейв Дитрих [30].  

Откриване на атаката 

За откриване на Trinoo атаката съществуват няколко механизма и 

съответните средства могат да се намерят в Интернет. Към заслужаващи 

вниманието инструменти можем да отнесем следните: DDOSPing на Робин 

Кейр, Zombie Zapper от групата Razor() и find_ddos, разработен от центъра 

NIPC (National Infrastructure Protection Center).  

Предотвратяване на атаката 

Най-добрата защита се състои в използването на препоръките, 

описани в случая за пакета TFN. 

 

- Stacheldraht 

Пакетът Stacheldraht комбинира възможностите на Тrinоо и на TFN и 

представлява мощно деструктивно средство, реализиращо шифриран сеанс 

telnet между главния и подчинения модул. Вече злосторникът може да 

блокира системите за регистрация на проникванията и поради това да 

получи неограничени възможности за генерация на условия за DoS атаки. 

Както и при TFN, пакетът Stacheldraht предоставя възможност за 

иницииране на ICMP, UDP, SYN и Smurf атаки. Взаимодействието между 

клиента и сървъра се осъществява чрез комбинация от TCP и ICMP пакети 

ECHO REPLY. 

При взаимодействие на клиента и сървъра се прилага алгоритъмът за 

симетрично шифриране с помощта на ключ. Освен това, по премълчаване е 

активиран режимът защита с помощта на парола. Заслужава си да се 

спомене още една допълнителна възможност на пакета Stacheldraht: при 
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необходимост злосторникът може да обнови сървърния компонент чрез 

използване на командата rср. 

За повече информация вижте статията на Дейв Дитрих [48]. 

Откриване на атаката 

За откриване на Stacheldraht атаката съществуват няколко механизма 

и съответните средства могат да се намерят в Интернет. Към заслуживащи 

вниманието инструменти можем да отнесем следните: DDOSPing на Робин 

Кейр, Zombie Zapper от групата Razor () и find_ddos, разработен от центъра 

NIPC (National Infrastructure Protection Center).  

Предотвратяване на атаката 

Най-добрата защита се състои в използването на препоръките, 

описани в случая за пакета TFN. 

Другата превантивна мярка е аналогична на тази при TFN пакета. 

Понеже взаимодействието на компонентите в Stacheldraht става 

посредством ICMP пакети, може напълно да се забрани входящият трафик 

на IСМР съобщения. 

За да се предотврати нападението на атакуваните хостове от страна 

на хостовете-зомби, трябва да се реализират правила за филтрация на 

граничните маршрутизатори. Да се осигури филтрация на ICMP пакетите, 

за да се ограничи възможността за прилагане на Smurf атака. Аналогични 

функции има операционната система IOS 12.0 на компанията Cisco. В нея 

трябва да се настрои механизмът СВАС (Context Based Access Control-  

средства за управление на достъпа на база на контекста), за да се намали 

риска от прилагане на SYN атаки. 

 

- TFN2K 

Абревиатурата TFN2K означава пакет TFN 2000, който се явява 

приемник на TFN пакета, разработен от хакера Микстер (Mixter). Това е 

едно от последните средства за DDoS атаки, което принципно се различава 

 17



 

от своя предшественик и позволява в процеса на взаимодействието да се 

използват портове с произволно зададени номера. Благодарение на 

последното може да се заобиколи блокирането на портовете на граничните 

маршрутизатори. Както и TFN, TFN2K пакетът поддържа SYN, UDP, 

ICMP и Smurf атаки. Освен всичко това позволява на случаен принцип да 

се реализира превключване между различните методи за реализация на 

атака. Обаче за разлика от алгоритъма на шифриране, използван от пакета 

Stacheldraht, в TFN2K се използва по-слаб алгоритъм- Base 64. 

Задълбочен анализ на TFN2K е бил направен от Ясон Барлоу (Jason 

Barlow) и Уди Сроувер (Woody Thrower) от групата експерти на AXENT. 

Откриване на атаката 

За констатирането на TFN2K атаки съществуват няколко механизма, 

съответстващи средства могат да се намерят в Интернет. Към заслужаващи 

вниманието инструменти можем да отнесем следните: DDOSPing на Робин 

Кейр, Zombie Zapper or на групата Razor и find_ddos, разработен от 

центъра NIPC (National Infrastructure Protection Center).  

Предотвратяване на атаката 

Както бе подчертано по-рано, най-добре е да се предотврати 

използването на компютрите в качеството на зомби. Това означава, че е 

необходимо да се вземат предвид всички описани вече препоръки за 

ограничаване на използването на услуги, установяване на модули за 

обновяване на операционната система и приложенията, задаване на 

необходимите разрешения за използване на файлове/ каталози и т.н. 

За да се предотврати нападение на компютри-зомби, е необходимо да 

се реализират правила за филтрации на граничните маршрутизатори, както 

и осигуряване на филтрация на ICMP пакетите, за да се ограничи 

възможността за използване на Smurf атаки. Аналогични функции има и 

операционната система IOS 12.0 на компанията Cisco. В системата IOS 
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12.0 се настройва механизмът СВАС, за да се намали рискът от използване 

на SYN атаки. 

- WinTrinoo 

Програмата WinTrinoo е била представена за първи път на широката 

общественост от групата Razor. Това е версията на пакета Trinoo, 

предназначена за използване в системата Windows. Тя представлява 

програма от типа «троянски кон», която обикновено се нарича service.ехе 

(в случай, че не е преименуван), и има размер 23,145 байта. Не бива да се 

бърка името service.exe със същото име, но в множествено число 

services.exe. След стартирането на този изпълним файл в системния 

регистър на Windows ще бъде добавен нов параметър, след което той 

автоматично ще се стартира при всяко презареждане на компютъра. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ 

CurrentVersion\Run System Services: REG_SZ: service.exe 

Разбира се, че тази стойност ще се интерпретира коректно, ако 

файлът service.exe се намира в зададения каталог. Програмата WinTrinoo 

прослушва TCP и UDP портовете с номер 34555.  

Противодействие на атаката 

За да се констатира присъствието на програмата WinTrinoo, е 

необходима проверка на мрежата за отворени портове с номер 34555 или 

да се потърси файл с име service. ехе (но е възможно последният да е бил 

преименуван) с размер 23,145 байта. Също така може да се стартира 

антивирусната програма Norton Antivirus на компанията Symantec, която 

автоматично изолира този файл преди още той да бъде стартиран. 

 

- Запълване канала на жертвата 

Най-коварна форма на атака от типа DoS представлява насищането 

на пропускателната способност (bandwidth consumption). По същество 

злосторниците могат да запълнят цялата достъпна пропускателна 
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способност на определена мрежа. Това може да се реализира и в локална 

мрежа, обаче най-често те прихващат ресурсите отдалечено, като за 

реализация на такава атака могат да се използват два сценария. 

Сценарий 1: Злосторникът може да насити мрежовия достъп към 

целевата система, възползвайки се от по-широк канал. Такъв сценарий е 

възможен, ако той притежава мрежово съединение Т1 (1.544 Мbps) или 

още по-бързо и лавинно запълни това съединение с пропускателна 

способност 56 или 128 Кbps. Този вид атаки не се ограничава от 

възможност за прилагане при нискоскоростни мрежови съединения. Имало 

е случаи, когато злосторниците са получавали достъп до мрежи с 

пропускателна способност по-голяма от 100 Мbps. За реализация на атаки 

на уеб хост и запълване на канала за злосторника е достатъчно използване 

на канал Т1.  

Сценарий 2: Злосторникът усилват атаката DoS, въвличайки в 

процеса на насищане на целевото мрежово съединение няколко хоста. 

Възползвайки се от този подход, мрежата с достъп ТЗ (45 Мbps) може да се 

насити с помощта на канала за връзка 56 Кbps. Защо това е възможно? 

Използвайки други хостове за усилване на атаката DoS, злосторникът, 

въпреки че разполага с ограничена пропускателна способност, може да 

насити канала със 100 Мbps. За успеха на реализацията на тази 

възможност, той трябва да привлече допълнителни хостове. Както става 

ясно от изложения материал, в някои случаи реализацията на усилването е 

много по-проста, отколкото изглежда на пръв поглед. 

Въпреки че ICMP пакетите са удобно средство за мрежова 

диагностика, може лесно да се прихване ICMP трафик и той да се използва 

за реализация на атаки със запълване на канала на жертвата. Освен това 

такива атаки могат да се окажат още по-разрушителни, защото 

мнозинството злосторници скриват своя адрес. Това значително 

затруднява установяването на истинския злосторник. 
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- Недостиг на ресурси на жертвата 

Атака, водеща до недостиг на ресурси (resource starvation), се 

отличава от предишната атака по това, че тя е насочена към запълване на 

системните ресурси като централен процесор, памет, дискови квоти или 

други системни процеси. Често пъти злосторникът притежава легитимен 

достъп до ограничен брой системни ресурси. И той предприема опит за 

запълване на допълнителни ресурси. По този начин системата или 

законните потребители ще имат недостиг за съвместно използвани 

ресурси. Атаките от този вид обикновено водят до недостъпност на 

ресурса и следователно до крах на системата, препълване на файловата 

система или зависване на процесите. 

 

- Грешки в програмирането 

Грешките в програмирането (programming flaw) се изразяват в 

неспособността на приложението, операционната система или логическата 

микросхема да обработва някои изключителни ситуации. Обикновено тези 

ситуации възникват при предаване на уязвим елемент на несанкционирани 

данни. Злосторниците ще предават много пъти пакети, в които не се 

отчитат препоръките на документите RFC, за да се определи, способен ли е 

мрежовият стек да се справи с тези изключения или това ще доведе до 

паника на ядрото (kernel panic) или до крах на цялата система. За 

определени приложения, за които се изискват потребителски входни 

данни, злосторниците ще предават низови (стрингови) данни с дължина 

хиляди редове. Ако програмата използва буфер с фиксирана дължина, 

например 128 байта, тогава злосторниците ще се пробват да генерират 

условие за препълване на буфера и по този начин да доведат до крах на 

приложението. Още по-лошо е, че те могат също така да изпълнят 

привилегировани команди. Грешки на програмирането често се срещат и в 
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логическите микросхеми. Печално известната атака с името Pentium f00f се 

основава на това, че потребителският процес, след изпълнението на 

некоректната инструкция 0xf 00f c7c8, ще доведе до крах на всяка 

операционна система (ОС). 

На практика става ясно, че програми, операционни системи или даже 

централен процесор, в които да отсъстват някакви дефекти, не 

съществуват. На злосторниците им е добре известна тази аксиома. Почти 

сигурно е те да се възползват от предимствата на краха на важни 

приложения. За съжаление в повечето от случаите всички атаки се 

провеждат в изключително неподходящ момент. 

 

- Маршрутизация и атаки на DNS сървър 

Тези атаки от типа DoS се основават на манипулиране със записите в 

маршрутната таблица, което води до прекратяване на обслужването на 

легитимните системи или мрежи. Повечето маршрутизиращи протоколи, 

такива като RIP версия 1 (Routing Information Protocol) и ВGР (Border 

Gateway Protocol), нямат изобщо или използват недобри алгоритми за 

аутентификация. Това предоставя на злосторниците отлична възможност 

за промени в маршрутите, често пъти посочвайки неверен изходящ IP 

адрес и предизвиквайки състояние на отказ от обслужване. Като резултат 

от такива атаки трафикът на целевата мрежа се маршрутизира през 

мрежата на злосторника или към черна дупка, т.е. към мрежа, която не 

съществува. 

Атаките от типа DoS, насочени към сървъри DNS, също така са 

много ефективни. Повечето атаки от този вид водят до кеширане на 

целевия сървър на фиктивните адреси. Когато DNS сървърът изпълнява 

обратно търсене, злосторникът може да го пренасочи към нужния му хоп 

или в някои случаи към «черна дупка» [155]. Съществуват няколко 

разновидности на подобни атаки, които осигуряват стратегическите 
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хостове, да бъдат недостъпни продължително време. На фиг. 2.1. е показан 

схематично DNS спуфинг. Следва опростено представяне на алгоритъма.  

Стъпка 1- Заявките на клиента се предават към уеб хоста на 

компанията Microsoft, при това браузърът се опитва да намери 

съответствието между името www.microsoft.com и IP адреса. 

Стъпка 2- Буферът на DNS сървъра е бил модифициран от 

злосторник, затова се връща IP-адрес на сървъра www.hacker.com, а не 

сървърът на компанията Microsoft.  

Стъпка 3- Сега компютърът на злосторника се представя за 

www.microsoft.com. 

 

Фигура 1.2. DNS спуфинг 
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- Общи атаки от тип DoS 

Някои атаки от типа DoS могат да бъдат използвани за няколко типа 

системи. Можем да наричаме такива атаки общи (generic). Най-вече 

общите атаки са насочени към запълване на канала или към недостиг на 

ресурси на жертвата. Стандартен елемент на атаките от този вид 

представлява манипулирането с протоколите. При използване на 

протокола ICMP едновременно може да се въздейства на няколко системи. 

Например злосторникът може да се възползва от «пощенска бомба» и да 

изпрати хиляди пощенски съобщения към целевата система, за да запълни 

канала на жертвата и за да изтощи ресурсите на пощенския сървър. 

Въпреки че вирусът Melissa не е бил планиран за използване в качеството 

на средство за генериране на DoS атаки, на практика той реализира лавина 

от пощенски съобщения и може да доведе до крах на пощенския сървър. 

Саморепликацията му се е оказала толкова успешна, че поради недостиг на 

ресурси на пощенските сървъри последните просто спират работата си. 

Понеже е невъзможно анализиране на всички условия за възникване 

на състояние DoS, останалата част ще бъде посветена на атаките от типа 

DoS, приложими към повечето компютърни мрежи. 

 

- Атака Smurf 

Атаката Smurf е една от най-опасните DoS атаки, понеже при 

реализацията й на целевия хост се осъществява усилено въздействие. 

Ефектът на усилването възниква от разпращането на броудкаст ping- 

заявки към хостовете в мрежата, които са длъжни да генерира ответни 

съобщения. Насоченото до всички запитване може да се предава или към 

мрежовия адрес, или към мрежовия броудкаст адрес, обаче във всеки от 

тези случаи е необходима устройство, реализиращо преобразуване на 

данните от трето ниво (IP) към второ ниво (мрежов интерфейс). 

Насочените броудкаст запитвания обикновено се използват за диагностика, 
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позволявайки да се определят функциониращите възли без използване на 

програмата ping самостоятелно за всеки отделен адрес от съответния 

диапазон [41]. 

Атаката Smurf използва  изпращане на броудкаст съобщения и 

изисква минимум трима участници: злосторник, мрежа (amplifying 

network) и цели. Злосторникът изпраща лъжовни ICMP пакети ECHO към 

броудкаст адреса на подсилващата мрежа. Изходният адрес на пакетите се 

подменя така, че все едно самата жертва е генерирала заявките. От тук 

започва най-интересното. Когато пакетът ECHO се предаде на броудкаст 

адреса, всички системи на подсилващата мрежа ще генерират отговор на 

заявката на хоста-жертва (освен ако не са предприети и други още 

действия). Ако злосторникът изпрати единствен ICMP пакет към 

подсилващата мрежа, в която има 100 хоста, генериращи ответните 

съобщения на броудкаст заявката, тогава може да се счита, че той сто пъти 

е увеличил ефективността на DoS атаката. Отношението на броя предадени 

пакети към броя хостове, генериращи ответни съобщения, се нарича 

коефициент на усилването (amplification ratio). По този начин 

злосторникът ще се опита да намери подсилваща мрежа с по-голям 

коефициент на усилване, за да увеличи вероятността за запълване канала 

на целевата мрежа. 

За по-добро представяне на този вид атака ще разгледаме следния 

пример. Нека предположим, че злосторникът е изпратил 14 КB данни 

ICMP към броудкаст адреса на подсилващата мрежа от сто хоста. Мрежата 

на злосторника е съединена към Интернет чрез двуканално ISDN 

съединение; подсилващата мережа- чрез линия за свързване ТЗ (45 Мbps); 

целевата мрежа- чрез канал Т1 (1.544 Мbps). Можем да изчислим, че в 

дадения случай злосторникът ще успее да генерира 14 МB данни, които ще 

бъдат насочени към целевата мрежа. Практически няма да й останат 
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шансове за оцеляване, понеже целият канал за достъп по линията Т1 ще 

бъде запълнен. 

Един от вариантите на описания подход се нарича атака Fraggle 

(«парче от граната»). При това се изпълняват всичките по-горе описани 

действия. Единствената разлика е, че вместо ICMP пакети се използват 

UDP дейтаграми. Злосторникът може да изпраща лъжовни UDP пакети на 

броудкаст адреса на подсилващата мрежа, обикновено на порт 7 (echo). 

При това всеки хост или мрежа с активна услуга echo ще генерира към 

целевия хост съответното съобщение, като по този начин значително се 

увеличава броят на предаваните данни. Ако на някой от хостовете на 

подсилващата мрежа услугата echo е изключена, тогава ще се генерира 

ICMP съобщение за недостижимост, което също ще доведе до забиване на 

линията.  

Противодействие на атаките Smurf 

За да се предотврати възможността за използване на дадена мрежа 

(хост) за усилване, следва да се забрани преминаването на насочени 

броудкаст запитвания към граничния маршрутизатор. За целта на Cisco 

маршрутизаторите може да се използва командата no ip directed-broadcast. 

На Cisco устройствата с IOS версия 12 този режим е включен по 

подразбиране. Всеки производител на подобни устройства е описал в 

документацията си какви мерки трябва да се вземат в случая. 

Също така някои операционни системи могат така да се настроят, че 

та да отхвърлят всички броудкаст ICMP пакети ECHO.  

За да се предотврати генерацията на ответните съобщения на заявки 

ECHO в системите Solaris (версии от 2.3 и нагоре) трябва да се добави във 

файла /etc/rc2.d/S69inet следващият ред:  

ndd -set /dev/ip ip_respond_to_echo_broadcast 0   

За да се осигури същата защита в системата GNU/Linux, е 

необходимо да се активират функциите на защитните стени на нивото на 
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ядрото на ОС с помощта на мрежовия филтър. Това, дали съответните 

изисквания са спазени, се проверява при компилация на ядрото на ОС и 

изпълнение на следните команди: 

iptables –A FORWARD -d $INET_addr -p icmp - -icmp-type 8 -j DROP  

iptables –A FORWARD -d $INET_addr -p icmp - -icmp-type 0 -j DROP  

  

Системата FreeBSD от версия 2.2.5 и по-високите забранява 

обработването на изпратени броудкаст запитвания по подразбиране. Този 

режим може да се активира или изключи, променяйки параметъра sysctl 

във файла net.inet.icmp.bmcastecho.  

Системата AIX 4.x забранява генериране на съответни съобщения на 

броудкаст запитвания по подразбиране. За превключване на този режим 

може да се използва командата nо с параметър bcastping. Тази команда 

служи за настройка на мрежовите атрибути в компилираното ядро на ОС. 

Дадените атрибути е необходимо да се установяват при всяко стартиране 

на системата. 

За да се предотврати генерирането от хостовете на съобщения като 

отговор на атаката Fraggle, във всички версии на системата UNIX се 

забраняват услугите echo и chargen във файла /etc/inetd/conf, като в 

началото на съответстващите редове се записва символът #.  

Хостове, подложени на въздействие на атаки 

Естествено, че е много важно да се разбира, как да се предотврати 

възможността за използване на хост в качеството на усилвател на атака, 

обаче е още по-важно да се разбира как да се определи фактът, че 

конкретният хост вече се използва за такива цели. Както вече беше 

споменато по-горе, налага се да се ограничи възможността за постъпване 

на данни ICMP и UDP за конкретни типове на пакетите и само за целевите 

хостове. Последното е необходимо да се осигури на граничните 

маршрутизатори. Разбира се, тази мярка няма да защити от атаките Smurf 

 27



 

и Fraggle, реализиращи блокиране на канала. В този случай могат да 

помогнат само съвместни усилия с доставчика на услугата Интернет  

максимално да се ограничи входящият ICMP трафик. Тези защитни мерки 

могат да се подсилят с помощта на режима CAR (Committed Access Rate — 

допустимата честота на обръщения), който може да се установи на Cisco 

устройствата IOS 1.1СС, 11.ICE и 12.0. Последното позволява 

ограничаване на ICMP трафика до разумна стойност, например 256 или 

512 КB. 

При констатация, че хостът участва в атаката, е необходимо веднага 

да се осъществи връзка с мрежовия център на доставчика на услугите. 

Определянето на източника на атаката е трудно, но не невъзможно. Налага 

се детайлно изследване на уязвимия хост, защото именно той представлява 

получател на лъжовните пакети. Генерираните от него пакети по нищо не 

се отличават от останалите мрежови пакети. 

Систематизираният анализ на всеки маршрут в обратна посока, 

започвайки от усилващия възел, позволява установяване на мрежата, от 

която е била предприета атаката. При което ще се наложи проследяване на 

всеки един сегмент по пътя, преминат от лъжовния пакет. За 

автоматизация на този процес група от специалисти по проблемите на 

безопасността MCI е разработила сценарий dostracker на езика Perl, който 

след разполагането му на Cisco маршрутизатора веднага пристъпва към 

проследяване на маршрута в обратна посока чак до изясняването на 

източника на атаката. За съжаление, тази програма е почти безполезна, ако 

нямате достъп до всички маршрутизатори, участващи в атаката. 

В документа RFC 2267 [47], Network Ingress Filtering: Defeating 

Denial of Service Attacks Which Employ IP Source Address Spoofing 

(Филтрация на мрежовите прониквания: защита от DoS атаки чрез 

използване на лъжовни изходящи IP адреси) се съдържат препоръки за 

справяне с проблема.  
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- Атака с помощта на препълване с TCP SYN пакети 

Преди атаката Smurf да стане толкова популярна, за най-

разрушителна се е считала атаката с помощта на препълване със SYN 

пакети. Атака на компанията PANIX представлява добър пример за 

реализация на такава атака. Нека по-подробно да разгледаме детайлите. 

Инициализацията на TCP съединения представлява процес, състоящ 

се от три стъпки [26]. Атаката чрез наводняване със SYN пакети се 

реализира още на първата стъпка от установяване на съединението. 

Атакуващият изпраща голям брой SYN пакети за установяване на 

съединение, но в третата фаза не връща потвърждение за окончателно 

устновяване на сесията. Като резултат, сървърът ангажира прекалено 

много ресурси за несъществуващи съединения и вече не може да обработва 

други нормални заявки. На практика се достига до блокиране. 

В началото на SYN атаката злосторникът предава SYN пакет от 

системата А към системата В, но в качеството на изходен адрес е посочен 

лъжовен адрес на несъществуващ възел. Системата B изпраща SYN/ACK 

пакет към лъжовния адрес (втора фаза от установяване на сесията). Ако 

съществува възел с такъв адрес, тогава на система В обикновено се 

изпраща обратно RST пакет, понеже този възел не е инициирал 

установяване на съединение. Тук по всяка вероятност злосторникът е 

подбрал недостижима система. Следователно, след като системата е 

изпратила SYN/ACK пакет, тя никога няма да получи ответния RST пакет 

от системата А. Това потенциално съединение ще остане в състояние 

SYN_RECV и ще бъде поместено в опашката за установяване на 

съединение (фиг. 1.3.). От тази опашка потенциалното съединение може да 

бъде изтрито само след изтичане на заделения интервал от време. Този 

времеви интервал е различен за всяка система, но той не може да е по-

малък от 75 секунди, а в някои реализации на IP протокола минималният 
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интервал може да достига 23 минути. Понеже опашката за установяване на 

съединение обикновено има неголям размер, за злосторника е достатъчно 

да изпрати няколко SYN пакета през интервал от 10 секунди за да блокира 

напълно определен порт. 

 

 

Фигура 1.3. Атака с помощта на препълване с TCP SYN пакети 
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Възниква въпросът: Защо тази атака е толкова разрушителна? Първо, 

за успешната й реализация е достатъчна не много широка честотна лента 

на канала. За да се наруши работоспособността на промишлен HTTP 

сървър, е достатъчно злосторникът да има модемна връзка 14.4 Кbps. 

Второ, подобна атака е скрита, понеже злосторниците при изпращане на 

SYN пакети използват лъжовен изходен адрес. Последното значително 

затруднява идентификацията на източника на нападението.  

Противодействие на TCP SYN атаката 

За да се определи дали системата е атакувана, може да се използва 

командата netstat, ако тя се поддържа от операционната система. 

Многочислените съединения в състояние SYN_RECV свидетелстват за 

това, че именно в този момент протича атаката. 

Следва да не се забравя, че злосторникът използва лъжовен адрес и 

затова е трудно идентифицирането му. За решението на тази задача може 

да помогне програмата dostracker на групата MCI (ако има достъп до 

маршрутизаторите на всеки сегмент по маршрута).  

a) Използване на пакетите за обновяване на програмното 

осигуряване и защита от потенциални SYN атаки 

Става ясно, че повечето съвременни операционни системи имат 

вградени механизми за идентификация и предотвратяване на атаки с 

използване на SYN пакети [19]. 

SYN атаките са получили широко разпространение в глобалната 

мрежа, затова са разработени и други решения на проблема DoS атаки. 

Например съвременното ядро на системата GNU/Linux версия 2.0.30 и по-

високите имат режим SYN cookie. Ако този режим е включен, ядрото ще 

изпълнява идентификация и регистрация на възможните SYN атаки. След 

което ще се използва криптографски протокол, известен с името SYN 
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cookie, който ще позволи на легитимните потребители да установяват 

съединение даже в процеса на предприета атака. 

 В основата на този метод лежи промяната на идентификатора на 

поредния номер на  първия байт (в рамките на последователността, 

предавана от източника) на TCP (TCP sequence number). Стойността на 

този параметър се определя по следния начин: 

 петте старши битове: стойност t mod 32, където t е 32 разряден 

брояч на времеви интервали, стойността на който се увеличава с 1 на всеки 

64 секунди; 

 следващите три бита: кодирана стойност на MSS, избрана от 

сървъра в отговор на MSS от клиента; 

 младшите 24 бита: избрана от сървъра на база IP адреси и 

номера на портове на изпращача и получателя, а също така и размерът на t 

стойност на секретна функция. 

Този алгоритъм за избор на начален пореден номер съответства на 

основните изисквания на TCP протокола, в съответствие с които номерата 

следва да се увеличават достатъчно бавно и началните поредни номера за 

сървърите растат малко по-бързо от тези на клиентите. 

Сървърите, използващи функциите SYN cookie, не затварят 

съединението при запълване на SYN опашката. Те предават на инициатора 

на съединението SYN+ACK пакет, напълно съответстващ на пакета, който 

би бил предаден при голям размер на SYN опашката (изключения: 

сървърът е длъжен да отхвърли TCP опциите - такива, като голям 

прозорец, и е длъжен да използва 1/8 от стойността на MSS, която той 

може да кодира). При получаване на ACK пакет сървърът се убеждава в 

работата на секретната функция за последната стойност на t и променя 

записа в опашката SYN в съответствие със стойността MSS. 

Този метод е реализиран в ОС на семействата GNU/Linux и FreeBSD. 

Към достойнствата му може да се отнесе неговата ефективност, а към 
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недостатъците- необходимост от модификация на реализацията на стека 

TCP/IP, което според някои специалисти по мрежови технологии 

противоречи на спецификацията на TCP протокола. 

Този метод се състои в промени в настройките на параметрите на 

TCP протокола на сървъра. Такива параметри са време за затваряне на 

полуотворено съединение, максимално възможен брой полуотворени 

съединения и време на очакване на ответния ACK пакет. Достойнство на 

метода е възможността за увеличаване на ефективността на работа на 

сървъра за сметка на отчитането на параметрите на сървъра и на мрежата. 

Недостатъците му са в това, че не работи срещу интензивността на атаката 

и изисква висока квалификация на администратора [18]. 

В другите ОС, например Windows NT с установен пакет с услуги SP2 

или по-нови, е реализиран динамичен механизъм за заделяне на ресурси. 

Когато дължината на опашката за установяване на съединение достига 

някакъв предопределен праг, системата автоматично заделя допълнителни 

ресурси. По този начин опашката никога няма да се препълни. 

b) Използване на мрежови системи IDS 

Някои мрежови системи IDS могат да идентифицират и активно да 

противодействат на SYN атаките. Тези атаки могат да се идентифицират 

според нарасналия поток на SYN пакетите, който не е съпровождан от 

поток с ответни съобщения. Системата за идентификация на прониквания 

може да предаде на системата, използвана в процеса на атаката, RST пакет, 

съответстващ на началната SYN заявка. Това ще способства за 

възстановяване на коректното състояние на опашката за установяване на 

съединения. 

 

- DNS атаки 

Група специалисти по проблемитe на безопасността Secure Networks, 

Inc. (SNI), която към настоящия момент се нарича Network Associates, Inc. 
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(NAI), е публикувала доклад за различни уязвимости на реализацията на 

BIND (Berkeley Internet Name Domain) системите DNS (NAI-0011, BIND 

Vulnerabilities and Solutions) [83]. Версиите BIND до 4.9.5.+Р1 могат да 

кешират фиктивна информация, ако е активиран режим на рекурсия. Този 

режим позволява на сървъра за имена да обработва заявките за получаване 

на данни за домейни и зони, които той не обслужва. Когато при сървъра за 

имена пристига заявка за получаване на информация за неизвестна зона 

или домейн, той пренасочва заявката към оторизиран сървър за имена на 

този домейн. След получаването на отговора от този сървър първият 

сървър за имена предава получените данни обратно на хоста, генерирал 

заявката [50]. 

За съжаление, ако режимът на рекурсия е активиран в уязвимите 

версии на BIND, злосторникът може да модифицира буфера на сървъра за 

имена, изпълняващ рекурсивното търсене. Тази ситуация е известна като 

измама на PTR записа (PTR record spoofing). При това атаката е насочена 

към процеса на преобразуване на IP-адресите в имена на възлите. Въпреки 

че атаката се базира на използването на доверителни отношения между 

възлите, все пак се запазва възможността за генериране на условия за DoS 

атака към DNS системите. Например злосторникът може да пробва да 

«убеди» целевия сървър за имена да помести в буфера си данни, 

изобразяващи името www.abccompany.com в несъществуващ адрес 

0.0.0.10. Когато потребителите на уязвимия сървър за имена се опитат да 

се свържат с възела www.abccompany.com, тогава те ще получат отговор от 

възела 0.0.0.10. Това ще доведе до генерации на DoS състояние на възела 

www.abccompany.com.  

Противодействие на DNS атаката 

Понеже уязвимостта на много BIND версии е свързана с 

възможността за увреждане на буфера, най-добре е да се обнови 
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използваната версия до най-последната, в която са реализирани 

допълнителни средства за защита. [49, 138].  

 

По-голямата част от DoS атаките може да се раздели на две 

категории: отдалечени и локални. Във всяка от тези категории могат да се 

определят множество методи за генерация на това състояние.  

 

- Отдалечени DoS атаки 

Към настоящия момент повечето условия за DoS реализация са 

свързани с грешки в програмирането, които имат отношение към 

реализацията на стека TCP/IP от различни разработчици. Всеки 

разработчик реализира протоколния стек по своему. Понеже реализацията 

на стека представлява достатъчно сложна задача, решението на която 

постоянно еволюира, винаги има голяма вероятност за появата на най-

разнообразни грешки. В основата на много атаки лежи възможността за 

предаване на пакета или последователност от пакети към целевия хост и 

използването на определена уязвимост на програмното осигуряване. След 

като тези пакети бъдат получени от целевата система, могат да възникват 

най-различни ситуации, започвайки от некоректна обработка на 

постъпилите пакети до крах на цялата система. 

 

- Препокриване на фрагментите на IP пакетите 

Тези атаки са свързани с уязвимости в програмния код на определена 

реализации на TCP/IP стека, който се използва за възстановяване на 

пакетите. Когато пакетите преминават през различни мрежи, може де се 

окаже необходимо да се разделят тези пакети на по-малки части 

(фрагменти), размерът на които се определя от зададената в мрежата 

стойност на MTU (Maximum Transmission Unit — максимална единица за 

предаване) [1]. Тази атака е била характерна за старите версии на ядрото на 
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системата GNU/Linux, в което некоректно са се обработвали 

препокриващите се IP фрагменти. Макар че ядрото на GNU/Linux 

проверява дали фрагментите не превишават максимално допустимия 

размер, такава проверка не се прави за прекалено малки фрагменти. 

Използвайки това, добре конструирани пакети след изпращането им в 

системата GNU/Linux могат да доведат до нейното претоварване или 

спиране на функционирането й. GNU/Linux не е единствената уязвима 

система за такива атаки. Системите Windows NT също могат да бъдат 

подложени на подобни нападения (newtear.c, syndrop.c, boink.c).  

Противодействие на атаката препокриване на фрагментите на IP 

пакетите 

Грешките, използвани в описаните по-горе атаки, са били поправени 

в по-новите версии на ядрото от 2.0.x и нагоре. Затова е необходимо 

постоянно да се обновява ядрото на операционната система с появата на 

нова версия. В тези версии е поправен не само алгоритъмът за 

възстановяване на фрагментите на IP пакетите, но още и много други 

грешки на подсистемата за защита. 

За системите Windows NT уязвимостта при фрагментацията е била 

поправена в пакет за услуги Service Pack 3 и по-следващи модули за 

обновяване. 

 

- Загуба на памет в Windows NT- именувани канали над RPC 

(Remote Procedure Call) 

В системата Windows NT е възможна загуба на памет, управлявана 

от файла spoolss.exe, позволяваща на неоторизиран потребител да получи 

достъп до ресурса \\server\ PIPEXSPOOLSS и да заеме цялата достъпна 

памет на целевата система. Ситуацията се задълбочава още от това, че тази 

атака може да се реализира чрез нулевото съединение даже в случая, 

когато в системния Registry Editor е установена стойността 
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RestrictAnonymous. За пълно и скрито прихващане на всички ресурси може 

да се “похарчи” определено време, затова дейността на злосторника може 

да се окаже доста продължителна. 

Противодействие на атаката предотвратяване загубата на памет 

За предотвратяването на тази атака чрез нулевото съединение е 

необходимо да се изтрие параметърът SPOOLSS, разположен в папката на 

Registry Editor HKLM\System\CCS\ Services\LanmanServer\ 

Parameters\NullSessionPipes (REG_MULTI_SZ). Тази мярка няма да 

обезопаси системата от атака на оторизирани потребители. 

 

- Препълване на буфера в FTP сървъра IIS 

Атаките, използващи препълване на буфера, са изключително 

ефективни при нарушаване защитата на уязвимите системи. Също така 

препълването на буфера се оказва ефективно за създаване на условия за 

DoS атаки. Ако в резултат на препълване на буфера злосторникът не е 

успял да получи привилегии на администратор, тогава в повечето от 

случаите той може да се използва за отдалечено реализиране на крах на 

уязвимо приложение. 

От препълване на буфера не е защитена услугата FTP, влизаща в 

състава на Internet Information Server (IIS 3.0 и 4.0). При използване на 

командата list отдалечени потребители могат дистанционно да реализират 

крах на сървъра. Тази команда става достъпна едва след успешно 

приключване на аутентификацията, обаче анонимни FTP потребители 

могат без проблем да я използват. Важно е да не се забравя за опасността, 

възникваща при наличие на условия за DoS атаки. Степента на риска 

значително нараства в случай, че злосторникът има възможност да 

изпълни на целевия хост произволен код, възползвайки се от реализирано 

препълване на буфера.  
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Противодействие на атаката защита от препълване на буфера в IIS 

сървъра 

Описаният проблем може да се отстрани с помощта на пакета за 

услуги SP5 и модулите за обновяване, произведени от компанията 

Microsoft след появата на пакета SP4. 

 

- Stream и raped атаки 

Програмите stream.с (с неизвестен автор) и raped.с, написана от 

Ликуид Стил (Liquid Steel), са се появили в началото на 2000 година. С 

тяхното използване може да се реализират две много приличащи си прости 

атаки, които, въпреки това, са много ефективни. 

Тези две атаки са насочени към прихващане на ресурси, в резултат на 

което операционната система става неспособна да управлява всички 

пакети, изпратени й едновременно. Първоначално програмите stream и 

raped са били предназначени за реализация на атаки към системата 

FreeBSD, обаче в настоящия момент те могат да се използват за 

нарушаване работата на много операционни системи, включително 

Windows NT. Като признак за нападението служи увеличаването на 

натоварването на централния процесор, обаче след прекратяването на 

атаката системата се връща към своето обичайно състояние. Програмата 

stream.с предава TCP пакети на група портове с произволно избрани 

номера и по случаен начин зададени изходящи IP адреси. В процеса на 

raped атаката се изпращат TCP пакети АСК, в които стои лъжовен изходящ 

IP адрес.  

Противодействие на атаката защита от stream и raped атаки 

За съжаление, за защита от тези атаки модулите за обновяване са 

излезли само за някои операционни системи. Няма информация за такива 

модули за обновяване за Windows NT.  
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- Атака на ColdFusion сървър 

Тази атака е била изследвана през юни на 2000 година от компанията 

Foundstone. Тя е основана на програмна грешка и позволява да се наруши 

функционирането на сървъра. Условието за DoS атака възниква в процеса 

на конвертиране на въведени и съхранявани пароли във формат, пригоден 

за тяхното сравняване, когато въведените пароли имат много голям размер 

(повече от 40000 символа). Да се използва тази техника е много лесно.  

 

Локални DoS атаки 

Въпреки че отдалечените DoS атаки са получили голямо 

разпространение, локалните атаки също са способни да доведат до големи 

проблеми. Съществува множество многопотребителски системи, в които 

DoS атака може да се инициира от оторизиран потребител. Повечето 

локални атаки са основани на прихващането на ресурси или на 

използването на уязвимости в програмното осигуряване и са насочени към 

реализация на невъзможност за достъп на легитимните потребители. В 

системите Windows NT и UNIX съществуват стотици възможности за 

реализация на локални DoS атаки. Следва запознаване с прихващането на 

ресурси и използване на грешките в програмното осигуряване за системите 

Windows NT и UNIX съответно.  

 

Терминален сървър на Windows NT и процеса proquota.ехе 

Класически пример за атака, насочена към прихващането на ресурси, 

представлява използването на свободното дисково пространство над 

заделената квота. Ако функцията за квотиране на дисковото пространство 

в света на UNIX отдавна никого не учудва, то в системата Windows NT 

тази възможност е относително нова. Терминалният сървър на Windows 

NT позволява на обикновен потребител да приложи функцията за 

квотиране на дисковото пространство и да се запълни системният диск 
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(%systemdrive%). След което потребителите, които нямат кеширан профил 

за достъп, няма да могат да получат достъп до системата. В процеса на 

тази атака потребителите, които превишават дисковата квота, няма да 

могат да довършет работата си. За да се заобиколи това ограничение може 

да се изтрие процеса proguota.ехе. Това е възможно да се направи, понеже 

собственик на този процес е самият потребител, а не е системен отчетен 

запис.  

Противодействие на атаката 

Практиката подсказва, че системните файлове и потребителските 

данни е най-добре да се съхраняват в различни раздели. Тази аксиома 

прекалено добре подхожда на приведения пример. Променливата 

%systemdrive% следва да сочи към друг диск, а не към този, на който се 

съхраняват потребителските данни. Освен това да се запишат профилите 

на незареждащия се дял и да се използват само при необходимост.  

 

- Паника на ядрото 

В ядрото на системата GNU/Linux версия 2.2.0 се е появила 

потенциална възможност за възникване на условия за DoS атаки, ако 

програмата idd, извеждаща зависимостите на съвместно използваните 

библиотеки, се е прилагала за печат на определени файлове на ядрото. 

Тази уязвимост е била свързана с извикването на функцията munmap (), 

използвана за изобразяване на файловете или на устройствата в 

оперативната памет. При определени обстоятелства функцията munmap () 

може да презапише важни области на паметта, използвани от ядрото, и да 

извика паника в системата и тя да се рестартира. Макар че такава ситуация 

не изглежда необичайна, тя илюстрира техниката, която ползват 

насочените към ядрото атаки. В повечето случаи непривилегированият 

потребител може да се възползва от тази уязвимост в програмното 

осигуряване и да повреди важна област от паметта, използвана от ядрото. 
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Крайният резултат от подобни действия практически винаги се явява 

паника на ядрото (panic kernel). 

Противодействие на атаката паника на ядрото 

Модулът за обновяване, позволяващ поправка на тази грешка в 

програмното осигуряване, е бил вграден в ядрото с версия 2.2.1. 

Практически нищо не може да се направи за поправянето на грешки в 

операционната система и свързаните с нея компоненти, такива като ядрото, 

ако техният изходен код остава недостъпен. В много от свободно 

разпространяваните версии на системата GNU/Linux е напълно възможно 

да се провери изходният код и при необходимост да се внесат изменения.  

 

Някои вируси и червеи имат вградени SMTP програми, 

предназначени за разпространяването им и използват техники за 

безпрепятствено проникване в заразената машина. Най-новите версии са 

снабдени със средства за подтискане активността на другите вируси или 

червеи. По този начин могат да се създават цели мрежи със заразени 

машини (BotNet = robot Network), готови по команда да започнат DDoS-

атака. Например за управлението на такива машини-зомби може да се 

използва протоколът IRC (Internet Relay Chart). Тази система за 

разпращане на съобщения се поддържа от голям брой сървъри и поради 

тази причина този канал е много трудно да се проследи и протоколира. За 

това съдейства също така ситуацията, че повечето системи много детайлно 

контролират входящия си трафик, а не изходящия. Следва да се има 

предвид, че заразената машина може да служи освен за DoS атака и за 

сканиране на други хостове и за разпращане на SPAM, за съхраняване на 

нелегални програмни продукти, за управление на самата машина и за 

кражба на документи, съхранявани там, за събиране на пароли и ключове, 

използвани от притежателя й. Загубите от вируса Blaster се оценяват за над 

$475000. 
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- DoS атака при масово създаване на обекти AD (Active Directory- 

общ корпоративен каталог на информационната инфраструктура на база на 

MSWindows) 

Потребител, притежаващ администраторски права, може да 

реализира DoS атака към домейна AD посредством създаване на голям 

брой обекти AD. Така AD сървърът ще излезе от строя, създавайки такова 

количество обекти, че на сървъра ще се изчерпи дисковото пространство. 

Друг подобен вид атака - авторизиран потребител, може да добави няколко 

хиляди членове в групата, изпълнявайки единствена команда за добавяне. 

Предотвратяване на атаката 

За осигуряването на защитата е необходима прекалено внимателно за 

се предоставят права за създаването на обекти AD. Следва да се използват 

квоти за обектите AD.  

 

- DoS атака с използване на уязвимостта MaxTokenSize 

Билетът при Kerberos има фиксиран размер, затова е ограничен 

размерът на PAC (сертификат на привилегирования достъп - Privilege 

Access Certificate). В случай, че потребителят е член на голям брой групи 

(например на повече от 100), тогава данните ще превишават предоставяния 

от билета размер, което може да доведе да отказ при аутентификация или 

до срив при обработката на груповите.  

В резултат при тази атака администраторите няма да могат да се 

регистрират в мрежата. 

Предотвратяване на атаката 

За предотвратяване на описаната атака следва много внимателно да 

се подхожда при делегиране на административните пълномощия при 

управление на групите AD. Необходимо е максимално ограничаване на 

членството в административните групи.  
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Съществува възможност за настройване на размера на билета с 

помощта на параметъра на registry editor 

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSet 

ControlLsaKerberosParametersMaxTokenSize. 

 

Следва да се отбележи, че характерът на атаките става все по-

изтънчен. Хакерите се обединяват в клубове, издават свои списания и 

продават хакерски CD-та. В днешно време крайно актуално става 

обединяването на потенциалните им жертви. Най-лошото е, че 

потенциално опасните програмни продукти вече се разработват и от 

напълно порядъчни с добро име компании. Те го правят за реализация на 

виртуалната реклама на продуктите си, за получаване на данни за своите 

клиенти (за техните предпочитания). Става все по-трудно откриването на 

разлики между чисто хакерско творение и такива вградени обекти в съвсем 

нормално програмно приложение. Някои компании са започнали да 

разработват вредоносни програми за продан, като Mpack. Компанията DTC 

(Dream Coders Team) продава този продукт за цена до $1000, при което се 

предлага даже следпродажбено обслужване и обновление на арсенала от 

атаки. Те твърдят, че това е изследователска програма от рода на Nessus. 

Като крайно обяснение те дават, че хората търгуват и с оръжие. 

Според данните от 2007 година, ако машината е свързана в Интернет 

и остане незащитена в продължения на 30 минути, 50% е вероятността тя 

да се окаже разбита (да стане зомби). Към настоящия момент по данни на 

института SANS в света съществуват около 3- 3,5 милиона такива зомбита. 

Търсенето на такива машини е изключително голямо (за разпращане на 

SPAM), цената на 20000 машини зомбита варира от 2 до 3 хиляди 

американски долари. Машините се делят на групи като примерно 20 хоста 

от всяка група се активират подред. Всеки хост изпраща по 630 съобщения 

за един час. Именно това обстоятелство може да свидетелства, че 
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машината е зомби, надали някой е в състояние да подготви и изпрати 

толкова много съобщения за един час. По данни на ФБР ежегодните загуби 

от киберпрестъпленията превишават 67 милиарда долара. 

DDoS атаката като услуга струва около 20 долара за един час (или 

100 долара за един ден). Т.е. с налични хиляда долара е реално за 10 дни да 

се извади от строя сървърът на конкурента или на някой враг. 

Ако през миналия век повечето атаки са имали за цел елемент на 

хулиганство, форма за самоутвърждаване или чисто спортен интерес, днес 

все по-голям е процентът на атаките, преследващи престъпни цели и 

комерсиален интерес. Хакерите подготвят и продават групи от разбити 

хостове за разпращане на спам, фишинг и DoS атаки. Към настоящия 

момент тези атаки се предприемат против полулегалния бизнес 

(хазартните игри чрез Интернет, порнографските сайтове и т.н.). 

Напоследък се отбелязва тенденцията за използване на мрежовите атаки с 

политическа мотивация. Тази тенденция означава, че средствата за 

пробиване на защитата ще се реализират все по-професионално. 

За да се пишат и ефективно да се поддържат програми за 

разпознаване на атаки, следва да се знаят и отчитат разпределението на 

атаките по сигнатури, по времето на денонощието (списъкът на 

регистрираните сигнатури може да се променя според часовото време, 

деня или нощта), по сложност на разпознаването и методите на 

противодействие. Изчислителните ресурси на хоста-регистратор винаги ще 

бъдат критичен параметър, понеже броят атаки за единица време и броят 

на различните сигнатури само ще расте. Поради тази причина надали 

някога ще е възможно да се прави мониторинг на всички известни видове 

атаки. Тук не участват проблемите на информационната безопасност като 

аутентификация, сертификация, шифриране на файловете и пакетите и т.н.. 

Според опасността им ФБР е класифицирала всички мрежови 

събития и инциденти в 6 категории [35]. Първите две от тях са: 
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1. Неоторизиран достъп- хакерът се опитва да получи достъп до 

мрежата, системата, приложението, данните или други ресурси, без 

наличие на разрешение за това. 

2. Отказ от обслужване- хакерът се опитва да блокира или влоши 

оторизиран достъп до мрежата или ресурсите, системите, приложенията и 

т.н. чрез претоварване на канала, паметта или друг ресурс. 

 

- DRDoS атаки 

Съществува още една разновидност на DDoS атаките, наричани 

DRDoS атаки (Distributed Reflection DoS), които могат да използват в 

качеството на източник за атаката си произволен сървър в Интернет. 

Идеята на DRDoS (фиг. 1.4.) е следната: всеки сървър на пакета TCP cъс 

SYN флаг задължително ще отговори с пакет TCP c флагове SYN+ACK. 

Ако за адрес на източника в първия пакет се запише адресът на жертвата, 

тогава сървърът ще изпрати няколко TCP пакета с флагове SYN+ACK на 

адреса на жертвата, докато не установи, че тя не цели съединение и такова 

съединение няма да се реализира. При използване за атаката посредством 

много такива мощни сървъри, отговарящи на лъжовните пакети към 

лъжовния адрес, жертвата ще бъде претоварена с поток от пакети. 
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Фигура 1.4. Схема на работа на DRDoS атака 

 

Тук адресът на източника на пакета съвпада с този на атакувания 

ресурс. 

  

DDoS атаките могат условно да се категоризират в три големи групи:  

 атаки с голям брой формално коректни, но възможно, 

фалшифицирани пакети, насочени към изтощаване на ресурсите на хост 

или мрежа;  

 атаки със специално конструирани пакети, предизвикващи общ 

срив на системата поради грешки в програмите;  

 атаки с фалшифицирани пакети, предизвикващи изменения в 

конфигурацията и/ или състоянието на системата, което води до 

невъзможност за предаване на данни, блокиране на съединението или 

рязко намаляване на ефективността му.  

 

Както вече се изясни, съществуват много видове DDoS атаки, с 

използването на които злосторниците могат да нарушат функционирането 
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на различни услуги. Атаките, насочени към запълване канала на жертвата, 

са особено жестоки поради способността си да прихванат трафика. 

Атаките с прихващане на ресурсите се използват вече много години и 

злосторниците продължават да ги използват много успешно. Уязвимостите 

в програмното осигуряване са особено популярни при хакерите, понеже 

сложността при реализацията на протоколния стек на IP и свързаните с 

него програми постоянно се повишава. И накрая, атаките на DNS са 

изключително ефективни при използването на установените уязвимости на 

най-важните услуги, явяващи се фундамента на Интернет. Фактически 

някои експерти по въпросите на безопасността считат, че теоретично е 

напълно възможно да се инициира DDoS атака против самата мрежа 

Интернет, ако, използвайки BGP протокол, се възползваме от данните за 

маршрутите. Този протокол се използва от повечето магистрални 

доставчици. 

Стремително расте популярността на DDoS атаките, понеже 

необходимите за тази цел средства са абсолютно достъпни и за 

използването им не се изискват някакви особени знания. Тези атаки са 

изключително разрушителни, понеже бързо «прихващат» даже големи 

възли в Интернет, които стават абсолютно неработоспособни. 

Отчитайки факта, че електронният пазар продължава да играе 

основна роля в електронния бизнес, въздействието на DDoS атаките върху 

електронното общество ще продължава да расте. Не следва да се забравя, 

че DDoS атаките се използват и за милитаристични цели. 

 

 

1.4. Постижения в противоборството срещу DDoS атаките 

 

Практически всеки сървър (HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, бази 

данни, системи за търсене) е уязвим на DDoS атаки. Ефективно 
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противодействие на този род атаки до настоящия момент не е открито и 

специалистите се ограничават единствено с даване на препоръки. 

На фиг. 1.5. и 1.6.  са представени тенденциите в инструментариума на 

хакерите през последните години. 

 

Фигура 1.5.  Тенденции в развитието на хакинга /1980-2005/ 

 

През последните години тенденцията е в посока, че все по-малко 

знания и навици са необходими за реализация на хакерски атаки и 

следователно все повече знания и умения е наложително да владее 

системният администратор за да защити мрежата си. 

Хакерите усъвършенстват технологиите си многократно по-бързо, 

отколкото специалистите по защитата успяват да разработят 

противодействащи им средства. Освен усложняването на атаките се 

опростява използването им. 

 48



 

 

Фигура 1.6.  Тенденции в развитието на хакинга /1990- 2012/ 

 

Да се предотвратят DDoS атаките не е лесна задача, поради трудности, 

свързани с откриването им. Констатирането на началото на атаките от този 

род сравнено с нормалната работа на сървъра се определя от огромен брой 

фактори, които е нереално да бъдат отчетени с единствен алгоритъм за 

реализация на защитата. 

 

Общият подход за защита от DDoS атаките включва реализацията на 

следните елементи: 

1) защита от DDoS атаки;  

2) откриване на атаката;  

3) определяне на източника на атаките;  

4) противодействие на атаката.  
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Защитата включва установяване на защитни стени, тестване на 

системата за изясняване на уязвимостите, реализация на редица мерки за 

подобряване защитата на сървъра като забрана на всички видове трафик, 

некритичен за сървъра, оптимизация на мрежовата инфраструктура и т. н. 

Констатиране на наличието на атаката става въз основа на методите за 

установяване на аномалии в работата на сървъра или откриване на 

злоупотреби, а също и установяване на колосален трафик по определен 

протокол или на необикновено високо ниво на натоварване на мрежата. 

За определяне на действителния източник на атаката при подменен 

адрес на източника се използват различни методи за проследяване на 

пакетите. Тяхната реализация е възможна при запазване в междинните 

възли (в маршрутните таблици на маршрутизаторите) на данни за 

преминаващите пакети. 

За противодействие на атаката се прилагат нови правила за 

филтрация, получени на етапа на определяне на източника, правят се 

опити за проследяване и обезвреждане на атакуващите.  

 

Най-съвременните механизми за защита осигуряват реализация на 

всички тези стадии.  

Разработени са различни схеми за класификация на механизмите за 

защита от DDoS атаки. Те структурират предметната област на DDoS и 

облекчават търсенето на начина за защита.  

Организацията CERT (Computer Emergency Response Team) е 

разработила редица препоръки и изисквания към потребители и 

доставчици на Интернет с цел предотвратяване на DDoS атаките и 

минимизация на последствията от тях [17]. 

 

Моделиране на безопасността при атаки от типа “разпределен 

отказ от обслужване” 
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Ефективният анализ на атаките на компютърната система и ответните 

реакции изискват многоаспектно моделиране, анализиращо топологията на 

компютърната мрежа и конфигурацията, определянето на уязвимостите, 

възможните антагонистични нападения. 

Многостранният модел може да се използва за база за нападение в 

реално време. Моделиране на отговора може да се използва като 

инструмент, оценяващ аналитично безопасността на мрежите от реалния 

свят. Моделът представя компонентите на мрежата, типа на сървърите, 

автоматизираните работни места, маршрутизаторите и защитните стени, 

протоколите и услугите.  

Проблемът за използване на многоагентни системи за моделиране на 

сложни антагонистични процеси за защита на информацията в 

компютърните мрежи се решава от екип от учени в РАН [151]. 

Оригиналността на получените резултати се потвърждава от факта, че до 

настоящия момент задачата, базираща се на агентски технологии за 

моделиране на компютърно противоборство на злосторниците и 

компонентите по защита на информацията, не е решавана [73, 74].  

Експериментирани са различни сценарии на атаките и механизми за 

защита, изследвани са мрежи с различна структура, в които са реализирани 

различни политики за безопасност. Експериментите са показали 

възможността за използване на предлагания подход за моделиране на 

перспективни механизми за защита и анализ на защитеността на 

проектираните мрежи.  

Основен резултат от проекта е създаването на интегриран подход за 

построяване на системи за защита на информацията, действащи в 

агресивно антагонистично обкръжение.  

Разработени са модели, методики и прототипи за активен анализ на 

защитеността на компютърните мрежи. Те са основани на автоматична 

генерация и изпълнение на разпределени сценарии на атаки с отчитане 
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разнообразието на целите и нивата на знания на злосторниците. 

Предназначени са за реализация на различни етапи от жизнения цикъл на 

компютърната мрежа, включително етапите на проектиране и 

експлоатация.  

 

Програмно-апаратни средства за защита от DDoS атаки 

От всичките четири елементи, свързани със защитата, най-важен е 

първият: осигуряване на максимално добра защита - предупреждаване за 

атаката. Реализирани са множество опити за автоматизация на този процес. 

Комплексните программно-апаратни методи се базират на използването на 

устройства, откриващи аномалии и изчистващи трафика. Такива са Cisco 

Systems, Arbor Networks, Narus, CloudShield Technologies и други. Има 

примери за успешно съчетание на продукти от различни производители в 

рамките на една мрежа. Например за откриване на аномалии може да се 

използва продукт на компаниите Arbor Networks или Narus, а за устройство 

за изчистване на трафика  решението може да е Cisco Guard. 

За съжаление не всички Интернет доставчици към настоящия момент 

се ангажират с реализацията на комплекс от мерки за защита от DDoS 

атаки за своите клиенти.  

FloodGuard е програмно-апаратен комплекс. На фиг. 1.7.  е 

представена функционална схема на продукта. Тази система разполага 

детектори по защитните стени, комуникаторите и маршрутизаторите, 

които постоянно следят трафика и създават негов "профил" (или "маска") 

според характеристики като обем на пакетите данни, тип, източник, цел и 

други. В случай на възникване на аномалии детекторът незабавно активира 

по тревога изпълнителните модули (actuators), изпращайки им информация 

за тези аномалии, за източника на атаката, обема на паразитния трафик и 

типа на изпращаните пакети. Изпълнимите модули се разполагат на 

различни сегменти в мрежата по маршрутизаторите, така че постоянно да 
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следят трафика и да получават данни за паразитни пакети. При откриване 

на паразитни пакети изпълнимият модул незабавно изпраща сигнал за 

тревога на модула, предхождащ по пътя този трафик, с препоръки за 

активизация на филтри на съответните маршрутизатори. Така се вдига 

бариера за лавината от  "атакуващи" данни, като се блокира единствено 

вредоносният трафик.  

 

Фигура 1.7. Схема на работа на системата FloodGuard 

 

Intel предлага патентованата от инженерите Дейвид Пътзол (David 

Putzolu) и Тод Андерсън (Todd Anderson) система, предполагаща 

модификация на маршрутизаторите така, че те автоматично да реагират на 

сигнала за тревога от страна на атакувания компютър. Предполага се, че 
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сигналът за тревога съдържа копие на вредоносния пакет. 

Маршрутизаторите незабавно създават негов профил (маска) и отрязват 

всички подобни съобщения. Ако се установи, че вредоносно съобщение 

преминава вдигнатата бариера, сигналът за тревога се изменя и бариерата 

се настройва по такъв начин, че тотално да блокира паразитния трафик. 

Предложението на Intel е сходно технологично с това, предложено преди 

две години от Reactive Networks. Intel предлага производството на 

маршрутизатори от ново поколение с security-модул от Intel, които сами да 

откриват и да блокират вредоносния трафик, а в същото време Reactive 

Networks успешно продава своя комплекс [63]. 

Arbor Peakflow SP включва два функционални блока: 

 платформа за събиране и анализ на маршрутната информация 

(Convergent Platform- CP); 

 система за управление на заплахите (Threat Management System- 

TMS).  

 

CP решава задачата за текущ анализ на трафика, съпоставяне на 

фактическите статистически данни за трафика с предварително определени 

профили на трафика и адаптивна корекция на тези профили в работен 

режим (работно обучение) или чрез статистическа обработка на масивите с 

данни за трафика, който е бил предварително класифициран от оператора, 

като типично обучение с учител. При възникване на аномални отклонения 

в структата на трафика CP класифицира тези отклонения, определя типа на 

атаките и дава команда за обработка на трафика на системата TMS. 

TMS, получавайки команда от СР, осъществява обработка на трафика 

с цел противодействие на мрежовите атаки към сървъра. 

По този начин Arbor Peakflow SP изчиства трафика, унищожавайки 

атакуващите пакети, основавайки се на априорна информация за 

атакувания ресурс. 
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Фигура 1.8. ARBOR Peakflow SP 

 

Cisco Guard, Cisco Traffic Anomaly Detector, Anomaly Guard Module и 

Traffic Anomaly Detector Module за Cisco Catalyst 6500 комутаторите и 

Cisco 7600 за маршрутизаторите са предназначени за предотвратяване на 

DDoS атаките [25]. При откриване на признаци за DDoS са способни да 

пренасочват трафика на атакуващия. Cisco Guard и Cisco Anomaly Traffic 

Detector се управляват чрез виртуален терминал, локална конзола и чрез 

отдалечено съединение SSH или HTTPS. Anomaly Guard Module и Traffic 

Anomaly Detector Module се управляват непосредствено, регистрират се 

чрез комутатор или чрез SSH или HTTPS. 

Технологията Cisco Clean Pipes предполага използване на модулите 

Cisco Anomaly Detector и Cisco Guard, а също така и на различни системи 

за статистически анализ на мрежовия трафик, основани на данни, 

получавани от маршрутизаторите по протокола Cisco Netflow. При това 

Anomaly Detector и системите за статистичен анализ на трафика 

реализират системата за откриване на DDoS атаки, а Cisco Guard като 

средство за противодействие срещу вече откритата атака. 
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В общия случай технологията Clean Pipes предполага наличие на етап 

за тестване (или така нареченото обучение), провеждащо се в периода на 

отсътствие на DDoS атаки към защитавания ресурс. На този етап 

устройствата за откриване на атаката определят и запомнят какъв тип 

трафик за защитавания ресурс е нормален. Ситуацията, при която 

текущият трафик към защитавания ресурс рязко се отличава от нормалния, 

се счита за DDoS атака. При идентифициране на DDoS системата за 

откриване уведомява оператора, а при наличие на съответните настройки, 

активира подсистемата за защита Cisco Guard. След приключване на етапа 

на обучение Cisco Anomaly Detector и системата за анализ Netflow се 

привеждат в режим на непрекъснат анализ на текущия трафик. При поява 

на някакви аномалии системите за откриване активират подсистемите за 

защита. Основните етапи на процеса са показани на следващата диаграма. 

 

Фигура 1.9.  Основни етапи на анализа 

 

Модулът Cisco Anomaly Detector представлява система за ранно 

предупреждаване, позволяваща построяване на модел на нормалния 

трафик, характерен за защитавания ресурс, а също така за идентифициране 

на отклоненията в текущия трафик спрямо нормалния. За реализацията на 

анализа модулът Anomaly Detector следва да получава пълно копие на 
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трафика, насочван към защитавания ресурс. Обикновено за тази цел 

Anomaly Detector се разполага възможно най-близо до защитавания ресурс, 

като максимално осигурява копиране на трафика непосредствено от 

комутатора, към който защитаваният ресурс е свързан. 

Cisco Guard се явява система за противодействие на DDoS атаката, 

позволяваща намаляване на загубите, нанасяни на защитавания ресурс.  

При откриване на стабилно отклонение на трафика от нормалния 

Detector изпраща предупреждение на оператора на системата, а също така 

може да активира модула Cisco Guard.  

Благодарение на многостъпковия алгоритъм за анализ и филтрацията 

на трафика, задачата на която е категоричното разграничаване на 

вредоносната и легитимната съставляваща, Cisco Guard позволява 

ефективно отделяне на трафика на атаката от легитимния, което осигурява 

надеждна и ефективна защита.  

Cisco Guard взима решение за това кой трафик е нормален с помощта 

на модула Cisco Detector. Последният е постоянно в режим на обучение и 

периодично съобщава за базовия профил на трафика на Cisco Guard. 

При получаване на информация за открита DDoS атака операторът 

или подсистемата за откриване на DDoS атаки привежда Cisco Guard в 

режим на противодействие. При това целият трафик, предназначен за 

защитавания ресурс, се насочва към Cisco Guard. 

На етапа на противодействие на атаката Cisco Guard анализира 

трафика и откритите аномалии и създава непрекъснато променящ се набор 

от филтри, които подава към компаратора. Последният насочва трафика 

към модула за аутентификация. След отсяване на трафика, който той не 

може да идентифицира, Cisco Guard пренасочва  потока към ограничителя 

на скоростта, където се спира трафика, превишаващ определена скорост. 

След тези процедури легитимният трафик се доставя до целта си.  
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След като трафикът се върне в границите на зададената норма, Cisco 

Guard се деактивира и маршрутът на движение на трафика по мрежата се 

връща към оптималния. Такава схема позволява ефективно използване на 

ресурсите на Cisco Guard. Обикновено подсистемата за противодействие 

на атаките, съдържаща един или повече модули Cisco Guard, се разполага в 

стратегическите точки на системата, например непосредствено до 

граничния или централния маршрутизатор на мрежата на целта. Това се 

прави за намаляване на загубите, нанасяни от DDoS атаката на мрежата, а 

също така за най-ефективно използване ресурсите на дадената подсистема. 

Обаче, за най-важните или мащабни клиенти и ресурси на мрежата, 

възелът на подсистемата за противодействие на DDoS атаките може да се 

разположи непосредствено до маршрутизатора, към който е свързан 

защитаваният ресурс. 

 

Мрежовото оборудване се отличава от другите ресурси на 

информационните системи по това, че отсъства възможност за внедряване 

на собствени програмни компоненти в операционните системи на 

конкретното оборудване, което на свой ред ограничава възможността за 

анализ на поведението на обектите в състава на оборудването. 

Основна особеност на апаратните устройства са максималните 

скорости, на които те работят, и броят на едновременно защитаваните 

клиенти. 

Много от компаниите, предлагащи решения, свързани с DDoS атаките, 

са получили най-силното си развитие след 2000 година. Такива компании 

са например Mazu Networks, Arbor Networks и т.н. Други известни 

компании също усвояват този перспективен пазар. Собствени комплекси за 

предотвратяване на атаките имат TopLayer Networks, Radware и ISS. И 

другите “големи” в безопасността компании не оставят без вниманието си 

това направление. Например в края на 2001 година подразделението 
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McAfee на компанията Network Associates сключва споразумение с Mazu 

Networks, Asta Networks и Arbor Networks за съвместни разработки на нови 

методи за откриване и предотвратяване на DDoS атаките. Бързо появили се 

на бял свят, някои от тези компании също бързо са го и напуснали. 

Например компанията Asta Networks от 1 януари 2003 година е прекратила 

бизнеса си.  

Така са се появили хибридни системи за откриване на атаките (като 

Prelude IDS), виртуални системи за откриване на атаките, многослойни 

системи (multitiered IDS), шлюзови (gateway IDS), системи с контрол на 

състоянието (stateful IDS) и даже системи, основани на спецификации 

(specification-based IDS) или на стека (stack-based IDS). И т.н. 

 

За съжаление не съществуват абсолютно надеждни системи, които да 

са лишени от грешки и уязвимости. Затова и вероятността от провеждане 

на DDoS атаки е възможна, въпреки наличието на средства, защитаващи 

мрежата. 

 

1.5. Изводи 

 

Основните разултати, получени в настоящата глава са следните: 

- Направен е обзор на съвременните методи и средства за защита на 

компютърни системи и мрежи. 

- Представена е класификация на известните видове DDoS атаки и 

методи за борба. 

- Направена е констатация на постиженията в противоборството 

срещу DDoS атаките. 

- Дефинирани са базовите функции, които една система за защита от 

DDoS атаки трябва да предоставя. 
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В резултат на проведения анализ могат да се направят следните 

изводи: 

1. Практически всеки сървър (HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, бази 

данни, системи за търсене) е уязвим за DDoS атаки. Ефективно 

противодействие на този род атаки до настоящия момент не е 

открито и специалистите се ограничават единствено с даване на 

препоръки. 

2. През последните години тенденцията е в посока, че все по-

малко знания и навици са необходими за реализация на този род 

атаки и следователно все повече знания и умения е наложително 

да владее системният администратор за да защити мрежата си. 

3. Да се предотвратят DDoS атаките, не е лесна задача поради 

трудности, свързани с откриването им. Констатирането на 

началото на атаките от този род, сравнено с нормалната работа 

на сървъра, се определя от огромен брой фактори, които е 

нереално да бъдат отчетени с единствен алгоритъм за 

реализация на защитата. 

4. Към настоящия момент най-добрата техника за защита е 

готовността за такава атака. Много е важно да има план за 

реагиране на DDoS. 
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Глава 2. Методи и средства за защита на HTTP сървър 

 

В тази глава са разгледани особеностите на уеб сървър от гледна точка 

на средства за противодействие на DDoS атаки. Определени са базови 

защитни механизми и методи за изграждане на защитната система. 

Най-често противодействието на DDoS се реализира от 

администраторите на HTTP сървъри. Статистиката сочи, че около 92 от 

всеки 100 HTTP сървъри са уязвими за DoS и DDoS атаки [8].  

Затова впоследствие в тази глава вниманието се фокусира на този род 

сървъри, с цел да се проведе прецизно изследване на системата, 

изграждаща защитата от атаките. Авторът избира за целта LAMP сървър. 

В настоящата глава се разглежда архитектурата на LAMP сървъра и 

неговите съставни компоненти. 

LAMP архитектурата (Linux, Apache, MySQL и PHP) е един от най-

разпространения вариант на архитектура за HTTP сървър. Такава е 

архитектурата на Wikipedia, Facebook, Yahoo и др. 

 Linux- операциона система Linux; 

 Apache- HTTP сървър; 

 MySQL- СУБД; 

 PHP- език за програмиране, използван за създаване на HTTP 

приложения (освен за PHP могат да се подразбират още и Perl или 

Python). 

 

2.1. Описание на LAMP сървър 

 

В настоящата точка се разглеждат особеностите на съставните 

компоненти на LAMP сървъра. 

LAMP сървърът може да се използва и за посочване на: 

 Инфраструктурата на  HTTP сървъра; 
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 Парадигмата на програмирането; 

 Пакета от програми. 

Положителна характеристика на тази архитектура е нейната простота. 

Популярността й се дължи на нейната гъвкавост, висока производителност 

и ниска цена. Всичките й компоненти са с отворен код и могат безплатно 

да бъдат заредени от Интернет.  

ОС GNU/Linux представлява UNIX съвместима система, която се 

основава на собствен изходен код. 

Linux или GNU/ Linux е общото наименование, което се дава на 

всички операционни системи, основаващи се на ядрото GNU/Linux и 

системните инструменти и библиотеки от проекта GNU [141]. Такива 

операционни системи се наричат GNU/Linux дистрибуции, като те се 

различават по между си по това какъв друг софтуер включват. 

Дистрибуцията е не просто набор от програми, а поредица от 

решения за различни потребителски задачи, обединени в единна система за 

установяване, управление и обновяване на пакетите, настройка и 

поддръжка. 

GNU/Linux е един от най-известните представители на “свободния” 

софтуер. 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) представлява 

дистрибуция на GNU/Linux, основана на свободните изходни текстове на 

комерсиалната дистрибуция Red Hat Enterprise GNU/Linux на компанията 

Red Hat и е съвместима с нея. Срокът на поддръжката за всяка версия 

CentOS е 10 години (с помощта на съставените обновления за 

безопасност). Нова версия на CentOS излиза веднъж на 2 години и всяка 

версия редовно се обновява (на всеки 6 месеца) за поддържането на нови 

апаратни компоненти. Резултат от всичко това е редовно подобряване на 

безопасността, улесняване на обслужването, надеждна и предсказуема  

GNU/Linux среда. 
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Освен фактът, че уеб сървър Apache е най-използваният уеб сървър в 

света, факт е и това, че Apache предоставя много висока скорост, 

производителност, преносимост, стабилност и сигурност. 

Apache e HTTP уеб сървър, разработен от група доброволци. 

Основата на Web сървъра Apache e HTTP сървър за публични домейни, 

разработен от Роб МакКул в Националния център за свръх изчислителни 

приложения (National Center for Supercomputing Applications) към 

Университета на Илинойс, Урбана Шемпейн. 

Apache HTTP сървърът е с отворен код, който има ключова роля за 

първоначалното разрастване на WWW. Чрез него работят над 70% от 

сайтовете. Повечето специалисти го оценяват като платформа за 

разработване и оценяване на другите уеб сървъри. 

PHP (рекурсивно съкращение Hypertext Preprocessor, като в самото 

начало за обозначение създателите използвали Personal Home Page) 

представлява скриптов език за програмиране със синтаксис базиран на C и 

Perl. Използва се предимно в уеб среда за реализиране на широк кръг от 

услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет 

(широко използван главно за сървърни приложения и разработване на 

динамично уеб съдържание) и популярността му расте непрекъснато. 

С цел да се определят последващите действия, PHP приложенията 

получават информация от клиента посредством запитван URL (Uniform 

Resource Locator- Унифициран локатор на ресурси) от данни във формата, 

независимо от това каква информация за сесията е била получена. Ако е 

необходимо, сървърът извлича информация от базата данни MySQL, 

комбинира я с информацията с шаблони HTML (Hypertext Markup 

Language) и връща резултата на клиента. Този процес се повторя, понеже 

потребителят работи с приложението, а също така може да се изпълнява 

паралелно, при което множество потребители да получaват достъп до 

системата. Потокът от данни не е едностранен, защото базата от данни 
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може да бъде обновена с информация, получена от потребителя във 

формат на данни от сеанса, а също така и статистическа информация и 

съдържание, предоставени на потребителя като например коментари или 

обновяване на сайта. Към динамичните елементи се използват и статични, 

такива като изображения, кодове JavaScript и CSS (Cascading Style Sheets). 

MySQL е най-популярната система за управление на бази данни с 

отворен код. SQL е съкращение от Structured Query Language 

(Структуриран език за заявки), предназначен за създаване, обработка и 

четене на бази данни, които представляват пакети от свързана 

информация, съхраняванa в таблици. MySQL поддържа интерфейси за 

програмиране под множество езици- C/C++, Java, Perl, Python, но най-често 

се използва в комбинация с езика PHP. 

 

Обемът на паметта е един от най-важните ресурси на сървъра. Често 

пъти администраторите залагат на базовите параметри, зададени от 

разработчиците, но обикновено това се оказва недостатъчно.  

От способностите на администратора да се ориентира в аспектите на 

управлението на паметта зависи производителността, устойчивостта и 

работоспособността на системата.  

Сървърът поддържа множество броячи (няколко стотин, в 

зависимост от процесора, обема на паметта, хард диска) и следи за 

непривишавена на квоти. 

Тук възниква проблема с точно заделяне на памет. 

Операционната системата полага усилия да използва икономично 

цялата налична оперативна памет. Ако паметта не е заета с процеси, тя се 

пренасочва за буферизация (кеширане) на данни.  

За виртуализация на LAMP стека е избрана технологията OpenVZ. Тя 

се използва най-масово в уеб хостинга. Така се гарантира по-високо 

използване на изчислителните ресурси на сървъра (по-висока ефективност,  
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по-високо бързодейсвие), лесно администриране и надеждност 

(безопасност). Така в режим на реално време има възможност за 

управление на ресурсите. 

OpenVZ е реализация на технологията за “лесна” виртуализация на 

нивото на ОС, базирана на ядрото на GNU/Linux. OpenVZ позволява на 

един физически сървър да стартира множество изолирани копия на ОС, 

наричани Виртуални Частни Сървъри (Virtual Private Servers, VPS) или 

Виртуални Среди (Virtual Environments, VE). Виртуализацията на нивото 

на ОС в OpenVZ дава динамично управление на ресурсите, балансиране на 

натоварването, и простота при  администрирането спрямо алтернативните 

решения за виртуализация.   

Резултатът представлява  по-добро управление на RAM паметта и на 

SWAP файл или дял. Това са предимства за върхова натовареност или в 

случай, че сървърните ресурси са прекалено малко за натоварването, на 

което са подложени. 

 Ядрото на ОС GNU/Linux позволява да се задели памет повече от 

сумата RAM + SWAP. Такова поведение на ядрото се нарича “превишено 

заделяне” (overcommitting) на памет. Този механизъм работи по следния 

начин. Нека се изпълняват някакъв брой процеси на уеб сървър Apache. 

Например 20-30% от пространството на паметта, заделено за всеки процес 

на Apache е резервирано, но щом като то не се ползва, тогава може да бъде 

предоставено на други процеси. Алгоритъмът на използване на това 

пространство може да се регулира от параметрите на ядрото.  

Параметрите за използване на паметта могат да бъдат прегледани от  

администратора на системата  и променяни в следните файлове:  

 Организация на паметта в /proc/meminfo; 

 Ниво на свободна памет, при което системата започва активно да 

прехвърля в SWAP- /proc/sys/vm/swappines; 

 Ниво на заделяна памет за кеш- /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure; 
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 Разрешение за “превишено заделяне” 

/proc/sys/vm/overcommit_memory; 

 Ниво на “превишено заделяне” /proc/sys/vm/overcommit_ratio. 

 

Заделянето на памет се ограничава от параметрите PHYSPAGES и 

SWAPPAGES, като първият отговаря за заделянето на RAM, а вторият- за  

SWAP. 

Основните променливи, отговарящи за заделянето на памет, са 

vmguarpages, privvmpages и oomguarpages. 

Vmguarpages е основният параметър за управление на паметта на 

системните параметри (налице е гарантирано разпределение на паметта). 

Стойността barrier (бариер) определя размера на паметта, който 

гарантирано може да бъде заделен за приложенията. Приложенията имат 

възможност да разпределят памет, при което обемът privvmpages на 

паметта не превишава установения бариер за параметъра vmguarpages 

Privvmpages задава максималния обем на оперативна памет, която 

може да бъде заявена от процесите на виртуалния сървър. Стойностите 

barrier и limit определят максималния размер на паметта, който може да 

бъда резервиран. Тази стойност се извежда с командата free. 

Параметърът oomguarpages задава общото количество памет и 

SWAP, използвани от приложенията. 

Ако общото количество памет, SWAP, kmemsize и socket buffers не 

превишава barrier, процесите гарантирано няма да бъдат изключвани 

(убивани) в ситуациите out-of-memory. 

 

Програмата sysctl и командата ulimit чрез управлението на 

параметрите на ядрото на ОС позволяват ограничаването на системните 

ресурси. Това може да помогне в ситуациите, когато например се пускат 

прекалено много процеси и системата не отговаря на заявките или когато 
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зададените по премълчаване параметри са недостатъчни за ефективната 

работа на приложението.  

Чрез файловите системи sysfs и procfs ядрото на ОС GNU/Linux 

осигурява интерфейс за управление във вид на файлови каталози /proc и 

/sys. 

Промяната на стойностите в тези файлове позволява внасянето на 

изменения в параметрите на работещото ядро без спиране или 

презареждане на системата. За взаимодействие с тези файлове обикновено 

се използват командата echo или програмата sysctl. Използването на 

текстови редактори за тази цел е недопустимо.  

В каталога /proc/sys/net/ipv4 се намират всички настройки на стека 

IPv4, включително и на TCP, UDP, ICMP и ARP. 

 

Буферна памет- tcpsndbuf, tcprcvbuf, othersockbuf, dgramrcvbuf 

Това са лимити (limit) в “ниската” памет (“low” memory- част от 

RAM паметта, които ядрото на ОС може директно да адресира) за 

буферизацията на данните на TCP съединението, както и за UDP или други 

протоколи.  

Установяването на големи стойности може да доведе до 

увеличаването на производителността. Задаването на limit при заделянето 

на памет за буфера на сокета може да намали скоростта на съединенията.  

Паметта, която могат да ползват приложенията, е сума от RAM + 

SWAP. Ако размерът на използваната памет превишава RAM, ядрото на 

GNU/Linux премества някои данни в SWAP и ги зарежда обратно, когато 

приложението се нуждае от тях. Често използваните данни имат 

тенденцията да остават в RAM, а по-рядко използваните данни основно се 

намират в SWAP.  

На фиг. 2.1. е представена структурирането на паметта с OpenVZ. 
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Тук SWAP паметта е допълнителна виртуална памет. 

 

Фигура 2.1. Структуризация на паметта с OpenVZ 

 

Потреблението на виртуална памет (RAM+SWAP) може да се 

определи по сумата на oomguarpages, kmemsize, tcpsndbuf, tcprcvbuf, 

othersockbuf, dgramrcvbuf.  

Параметърът oomguarpages следи общото количество памет и 

SWAP, използвани от приложенията. 

Памeтта на ядрото kmemsize е обемът на оперативната памят, 

заделян за вътрешните структури данни на ядрото на ОС, свъзани с 

процесите на виртуалния сървър. 
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Общият размер на буферите, които могат да бъдат използвани за 

изпращане на данни посредством TCP съединението, се задава с tcpsndbu. 

Общият размер на буферите, които могат да бъдат използвани за  

приемане на данни посредством TCP съединението, се задава с  tcprcvbuf. 

Общият размер на буферите, които могат да бъдат използвани както 

за  приемане, така и за изпращане на данни посредством локалните сокети 

по протокола UDP, се задава с  othersockbuf, а също така и буферите, 

използвани за изпращане на данни.  

Общият размер на буферите, които могат да бъдат използвани за  

приемане на данни посредством UDP съединение, се задава с  dgrampages.  

 

Когато приложенията започнат да консумират повече памет от 

наличната в системата тогава възниква в нея ситуацията out-of-memory. В 

този случай системата започва да убива процеси, за да освободи някакво 

количество памет и да предотврати крах на системата. 

 

Съхраняването на данни в SWAP затормозява работата на системата 

до някаква степен. В случай, че няма постоянен обмен с SWAP, забавянето 

ще е незабележимо.  

SWAP е необходима за задържането на пиковете при натоварването 

на системата. Тя сработва аналогично на “заглушител” в случаите на DDoS 

атаки. Ръстът на натоварването при DDoS атаката води до увеличаване на 

броя активни процеси, които, постепенно изместени в SWAP, реагират на 

заявките все по-бавно и така пада интензивността на атаката.  

Препоръчва се от специалистите по информационна безопасност на 

ОС GNU/Linux размерът на SWAP да е по-голям от този на RAM [57]. За 

системите с големи размери на RAM (в GB) могат да бъдат зададени и по-

малки стойности.  
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За да бъде осигурена защитата от DDoS атаките, трябва да бъдат 

извършени редица изминения в параметрите на OC GNU/Linux, 

позволяващи преконфигуриране на ядрото и на TCP/IP стека. 

По-нататък в дисертационния труд се разглеждат съответните 

действия, предприети от автора с тази цел. 

 

Параметри на конфигуриране за IP протокол 

Всички променливи на IPv4 са достъпни чрез интерфейса sysctl или 

/proc. 

Този списък, отговарящ за настройката на IP, е изключително голям. 

Повечето от тези променливи имат достатъчно приемливи стойности по 

премълчаване, но някои определено изискват допълнителна настройка 

[65]. 

Каталогът /proc/sys/net/ipv4/conf/ съдържа няколко подкаталози, 

които съдържат редица настройки, които могат да бъдат променяни. Тук се 

намират и каталозите all и default. 

 

Параметри на конфигуриране за TCP протокол 

ОС GNU/Linux поддържа разширенията на TCP в съответствие с 

документа RFC 1323 [112]. Тези разширения включват защита от 

подправени поредни номера, поддръжка на големи прозорци (Window 

Scaling) и времеви етикети (Timestamp). Това позволява използване на 

прозорец TCP с размер по-голям от 64 KB, което е добра идея при 

наводняване с пакети. За използването на големи прозорци се налага да се 

увеличат размерите на  приемащите и предаващите буфери, като за всички 

сокети това се прави с помощта на глобалните променливи в sysctl  

/proc/net/ipv4/tcp_wmem и /proc/net/ipv4/tcp_rmem. При използването на 

TCP прозорци за поддръжката на голям размер се препоръчва да се 

активизира алгоритъмът на времевите етикети (TCP- Timestamps), 
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автоматично адаптиращ стойността на таймера за повторно предаване дори 

в условията на бързо променящи се характеристики на канала за връзка. 

При предаване на TCP пакети по "широки" канали възникват съществени 

загуби на пропускателната способност, понеже те не се натоварват 

максимално по време на очакване на потвърждението за прием на 

предходния TCP сегмент. Проблемът е в това, че сегментът не може да има 

по-голям размер от 2**16 байта (65 КВ). С разрешаването на поддръжката 

на големи TCP прозорци се намаляват загубите на пропускателната 

способност [65]. 

 

Променливи на Netfilter 

Всички променливи, разположени в /proc/sys/net/ipv4/netfilter/, са 

свързани с функционалността на netfilter и iptables. Все още тези 

променливи не са част от ядрото на ОС, но се предполага, че те ще бъдат 

включени в него в близко бъдеще [65].  

 

Защитни стени 

Съществуващите механизми за защита, реализирани в защитните 

стени, представляват средства за блокиране на атаката. Често пъти те 

могат да защитят от атаки, които се намират в процес на реализация. 

Сериозен проблем е, че защитните стени не разпознават атаките и не 

ги блокират. Защитната стена е решение, което първо забранява всичко, а 

после вече разрешава само “бели” списъци (“добрия” трафик). Т.е. първо 

при установяването на защитната стена се забраняват всички съединения 

между защитаваната и отворената мрежи и после администраторът добавя 

специфични правила, които позволяват на определен трафик да преминава 

през защитната стена. 

Съществува и противоположен подход: разрешава се целият трафик, 

като с “черен” списък се задава забраненият. 
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Не бива да се забравя, че защитните стени са просто системи, 

основани на правила, които разрешават или забраняват преминаването на 

пакетите през тях. 

Защитните стени не осигуряват достатъчно добро ниво за защита на 

корпоративните мрежи. Също така съществуват голям брой техники за 

заобикаляне на това защитно средство. 

В същото време в никакъв случай не можем и не бива да се 

отказваме от тях. 

Защитните стени са били построени на база на модели, разработени в 

периода, когато мрежите все още не са получили широко разпространение 

и видовете мрежови атаки не са били развити толкова, колкото са днес. Все 

още технологията за откриване на атаки не можем да считаме за 

достатъчно зряла. 

 

 

2.2. Средства за противодействие на атаката 

 

За решаване на проблема се предлага да бъдат използвани следните 

подходи: 

1) На нивото на сървъра. Сървърът следва да има отдалечен reboot и 

извеждане на конзолата на сървъра на друг IP адрес по SSH 

протокол. Това позволява бързо презареждане на сървъра, което е 

особено необходимо в самото начало на  DDoS атаката. Извеждането 

на информация на конзолата ще позволи напълно да бъде спрян уеб 

базиран SSH протокол. Последното е необходимо понеже и този 

протокол често пъти е подложен на тази атака, която цели да  

усложни работата на администратора на сървъра или сървърът да 

стане недостъпен за администрацията. Добро средство за целта е 

финландската общодостъпна система Secure SHell. 
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2) На ниво услуги на сървъра. Одитът на защитеността следва да бъде 

зададен така, че всички услуги на хоста да бъдат проверени от 

всички известни и неизвестни уязвимости в сигурността. 

Наложително е инсталиране на последните кръпки (patches) и 

спиране на работата на ненужните услуги. 

3) На нивото на мрежата. Първоначално се блокира всичко, което 

може да даде информация на атакуващия за вас. Блокират се 

командaта за проверка на достижимостта на даден възел в мрежата 

ping и тази за проследяване на маршрута на пакета traceroute. 

Сървърът се скрива зад NAT (технологията, при която адресите на 

получателя и подателя в IP пакета биват пренаписани от 

маршрутизатор или защитна стена) [53]. По възможност се маскира 

неговото IP. Това е основен ход при много платени системи за 

защита от DDoS. 

4) На ниво доставчик. Посредством анализ на пакетите или чрез 

блокиране на IP адреси. 

5) На апаратно ниво. Използват се хардуерните решения на водещи 

фирми производители. Този тип решения за противодействие на 

апаратно ниво изискват големи финансови инвестиции, измервани в 

десетки хиляди долари. Принципът им на действие в повечето 

случаи се базира на анализ на пакетите и последваща филтрация на 

пакети. Полезните пакети се пропускат към сървъра, а вредните се 

филтрират. Мрежовите префикси, които се явяват източник на 

вреден трафик, се блокират от маршрутизатора или защитната стена. 

Най-развитите системи могат да скрият сървъра напълно и в мрежата 

да не се вижда неговият IP адрес и така той да не може да бъде 

сканиран за откриване на уязвимости. 

6) На ниво администратори на сървъра. В записите (логове) на 

защитната стена на сървъра могат да се видят огромно количество IP 
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адреси – източници на трафик. Анализирането на тези записи помага 

да се открият източниците на атаки, включително и контролният 

сървър. Ако той не контролира ръчно атаката, не сменя например IP 

адреса и домейна, тогава тази атака ще бъде прекратена. 

7) Комбинирано използване на всички системи. 

 

Най-простото решение за блокиране на атаката е забраната за 

преминаването на трафика между двете мрежи. Но това ще доведе до 

невъзможността за достъп до услугите на сървъра, с което се 

възпрепятства нормалната му работа. Затова този метод се използва 

единствено при някои видове атаки, основно построени на база на 

протокола ICMP. 

Втори подход за блокиране на DDoS атаките е филтрация на трафика 

на база IP адреси на злосторниците. Този вариант е най-ефективният от 

всички, но работи единствено в случай, ако съществува уверенност, че IP 

адресът на източника в пакета, съдържащ признаци за атаката, принадлежи 

действително на злосторника и не е подменен от него. Понеже 

проследяването на всеки уникален адрес не е проста задача, изискват се 

определени изчислителни ресурси, затова по-практично решение е 

филтрация на трафика на база диапазон от адреси. Макар че в този случай 

е реално блокирането на оторизирани потребители, намиращи се в един 

диапазон със злосторниците. Въпреки това този метод “има право на 

живот”. 

Друг вариант за блокиране на DDoS атаките позволява задържане на 

трафика и пропускане от време на време на неголеми фрагменти от 

входящия поток в защитаваната мрежа. И макар че в тези пропуснати 

пакети е възможно да се намира и враждебен трафик, намаленият обем на 

трафика няма да позволи падането (излизането от строя) на защитаваните 
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сървъри. Този метод е особено ефективен при наводняване на сървъра с 

TCP SYN пакети и подобните им атаки. 

Следващият възможен вариант за предотвратяване нарушаването на 

работоспособността на сървъра е аналогичен на този, който се използва от 

класическите средства за откриване на мрежови атаки. Това средство за 

блокиране на DDoS атаките е филтрация на трафика на базата на 

предварително зададени признаци (порт на източника, време на живот 

(TTL- time to live), идентификатор на пакета и т.н.). 

В практиката се е наложил следният подход: Неголемите и средни 

компании с налични локални мрежи и връзка с Интернет използват  

защитни стени. Това обикновено е отделен хост или маршрутизатор, като 

контролируемият трафик преминава физически през тази защитна стена. 

Мрежовата операционна система на тази защитна стена реализира първо 

филтрация на трафика и след това - логическата му обработка. 

Обикновено всички сървъри и маршрутизатори получават публични IP 

адреси, видими отвсякъде, и в случай, че в локалната мрежа има SQL/ 

HTTP/ FTP сървър или други ресурси, до тях всеки може да има достъп. 

Ако сървърът следва да е видим извън локалната мрежа, тогава той се 

разполага в така наречената демилитаризирана зона или съкратено DMZ, 

като достъпът от DMZ в локалната мрежа обикновено е затворен. 

 

Щом като в локалната мрежа се използва маршрутизатор, тогава 

системата вече притежава пакетен филтър и няма необходимост от друг 

аналогичен. Всеки маршрутизатор може да изпълнява функциите на 

пакетния филтър. 

 

Затова авторът избира най-простия за реализация вариант- на една и 

съща машина се инсталират LAMP сървър, системата за защита от атаките 

и защитната стена.   
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В последно време се предлага в защитните стени да бъдат вграждани 

системи за откриване на нарушения (Intruders Detection System- IDS). 

IDS не само блокира трафика, но в същото време може да разпознава 

потенциално опасни действия за работата на сървъра. Например някой 

започва да сканира портове, тогава IDS вдига тревога и може да събере 

сведения за атакуващия и да ги изпрати на мобилния телефон на 

администратора на мрежата. 

Наводняването с HTTP пакети е най-типичният вид DDoS атака, 

когато атакуваният HTTP сървър се препълва със заявки към главната 

страница. 

Броят на едновременните заявки към HTTP сървъра може да бъде 

получен в GNU/Linux с помощта на мрежовата команда: 

 netstat -plan | grep :80 | grep -c tcp 
 

При нормално състояние броят на заявките до средностатисически 

сървър е между 200- 400. В случай на HTTP наводняване — в порядъка на  

хиляди и повече. 

Срив на http сървър, като следствие от атака, се регистрира по 

следните признаци: 

- Има стотици или хиляди съединения към порт 80 в състояние 

FIN_WAIT_1. 

- Записи за невъзможност да се отворят нови съединения в лога на 

HTTP сървъра (или съотношението брой на входящи пакети към изходящи 

е необичайно високо). 

- Има голямо количество съединения към порт 80 в установено 

състояние и повечето от тях имат еднаква дължина. 
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- Пакетите пристигат от един и същ адрес периодично и основно са 

много и еднотипни (силен ръст на броя логове на сървъра за посещения с 

еднакви заявки). 

 

 

2.3. Методи за изграждане на противодействаща система за 

блокиране на DDoS атаките 

 

Практиката показва, че възможностите на Интернет доставчика за 

справяне с проблема са значителни. 

Наложителна е координация на действията с Интернет доставчика 

(ISP). Трябва да се провери дали той може с контролни мерки да намали 

входящия трафик. 

Не винаги доставчикът има интерес да защитава от зласторника, 

защото ако трафикът е насочен към клиента, той плаща за него. Щом 

доставчикът го блокира, за този трафик ще плаща самият той. 

Наложително е незабавно изключване на клиентските системи и 

пристъпване към анализ. 

Следваща стъпка е идентифициране типа на трафика. Използването на 

популярна програма за прослушване на трафика (sniffer) може да определи 

преобладаващия трафик в мрежата. След идентификацията на типа на този 

трафик следва да се създаде нов списък за ограничаване на достъпа. 

Добър резултат е определянето на транзитния маршрутизатор, през 

който са преминали повечето пакети. Този процес може да се повтори до 

следващия маршрутизатор верижно. След няколко такива итерации е 

възможно установяването на източниците на атаката. Чак след това може 

да се създаде съответният филтър за блокиране на атакуващите. 

Трафикът следва да се блокира и в по-висшестоящата верига, 

вероятно на устройство, управлявано от по-голям доставчик. 
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Големият недостатък на описания метод са времето за изпълнението и 

сложността му. 

Защо е толкова сложно да се противодейства на DDoS? Очевидно е, че 

неочакван, рязко нараснал трафик се регистрира от всеки компетентен 

системен администратор. Но целият този трафик е фалшифициран, т.е. 

истинският източник е скрит. Последното означава, че няма очевидно 

правило, което да позволява на защитната стена да се защити от тази атака. 

Трафикът прилича на легитимен и идва неизвестно откъде.  

 В този случай възниква въпросът какво да се прави по-нататък? 

Трябва да се реши извънредно тежката и рутинна задача: да се изследва 

DDoS. За всяка стъпка по маршрута, на маршрутизаторите, предаващи 

злонамерения трафик към атакуваната мрежа, се налага създаване на 

множество административни контакти: телефонни обаждания, комуникаци 

по Интернет и изследване на прихванатите пакети. Това изисква немалко 

време, отчитайки, че мрежата или компютърът към настоящия момент не 

работи. Вземайки предвид, че демоните могат да бъдат разположени 

навсякъде по света, жестоката истина се състои в това, че DDoS атаката 

най-често се прекратява поради милостта на атакуващия, отколкото поради 

някакви действия, предприети от системните администратори на 

атакуваната система.  

Съществуват множество стъпки, които могат да се предприемат за 

смекчаване на ефекта от DDoS атаките. Започва се с процеса на 

изследване. Добре би било да се определи кой магистрален маршрутизатор 

(маршрутизаторът, обработващ основния трафик от Интернет) предава 

пакетите към граничния маршрутизатор (маршрутизаторът, който 

съединява потребителската мрежа с Интернет). Трябва да се осъществи 

връзка със собственика на магистралния маршрутизатор. Най-вероятно 

това е телекомуникационна компания или ISP и те да се информират за  

проблема. В идеалния вариант те разполагат със съответна служба, която 
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ще се заеме с този въпрос. Те на свой ред следва да определят откъде в 

тяхната мрежа пристига злонамереният трафик и те да се свържат с 

източника. От вас тук вече нищо на зависи. 

Какво друго би могло да се предприеме? Съществуват няколко 

стъпки, които могат да подпомогнат временното намаляването на атаката. 

Ако целта на DDoS атаката е единична машина, тогава простата замяна на 

IP адреса ще прекрати атаката. Новият адрес може да се впише във 

вътрешен DNS сървър и да се предостави само на най-важните външни 

потребители. Това не е особено елегантно  решение, но е бързо и 

ефективно.  

Би могло да бъде подпомогнато от някои методи за филтрация. Ако 

атаката не е фалшифицирана, е възможно откриване в трафика на 

определена сигнатура. Детайлното  изследване на прихванатите пакети 

понякога дава характерни следи, на базата на които могат да се създадат 

списъци за контрол на достъпа (access control lists- ACL) за 

маршрутизатора или правила за защитната стена. По-голямата част от 

трафика може да идва от определен доставчик или магистрален 

маршрутизатор. В този случай може временно да се блокира целият 

трафик от този източник, което ще позволи преминаването на част от 

легитимния трафик. Така се блокират реални пакети или легитимен 

трафик, но е необходима такава жертва.  

Още една възможност, достъпна за големите компании и мрежи, 

представлява установяването на допълнително оборудване и увеличаване 

на пропускателната способност по време на атаката с предполагане на 

нейното прекратяване. Това не е най-доброто и най-евтиното решение, но 

то може временно да отстрани проблема.  

Важно е да се подчертае, че процесът на изследване е необходимо да 

започне бързо. Анализът на данните може да се провежда със сигнатурни и 

(или) поведенчески методи. Сигнатурните методи описват всяка атака във 
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вид на специален модел или сигнатура. В качеството на сигнатура могат да 

се използват: ред от символи, семантичен израз на специален език, 

формален математически модел и др. Поведенческите методи са модели на 

щатния процес на функциониране на системата. Принципът им на работа 

се състои в откриване на несъответствия между текущия и щатния модел 

на функциониране. Всяко едно несъответствие се приема за атака.  

Методите, базиращи се на експертни системи, позволяват описание на 

моделите на атаките на естествен език с по-високо ниво на абстракция. 

Фактите са данни за работата на системата, а правилата са методи за 

логически извод за наличие на атака на база с фактори за атака. Правилата 

се записват във формат „ако ..., тогава ...”. Резултатната база с правила 

следва да описва характерните признаци за атаки, които да открива 

системата за откриване на атаките (СОА). 

Статистическият модел, позволяващ откриване на DDoS атаките, е 

праговият модел. За всеки един статистически параметър се определят 

прагови стойности. В случай, че наблюдаваният параметър превишава 

зададения праг, тогава това събитие се явява признак за потенциална атака. 

Началото и краят на предполагаемата атака се определят от два 

фактора: общия брой непълни съединения и броя на заявките за 

съединение за една минута. 

Най-ефективното подтискане на DDoS атаките се заключава в 

очистването на трафика преди постъпването му към клиента, 

предотвратявайки попадането на злонамерения трафик в мрежата на 

клиентите. 

 Най-голямата сложност при защита от DDoS идва от подменените IP 

адреси на атакуващите хостове. Този проблем може да бъде решен чрез 

използване на метода, наричан “изходяща филтрация” (Egress filtering). 

Изходящата филтрация анализира пакетите, насочени в Интернет към 

граничния маршрутизатор, стоящ преди магистралния маршрутизатор. 
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Тези маршрутизатори са длъжни да знаят адресите на всички устройства, 

стоящи след тях, затова целият трафик, който е изпратен с други адреси, е 

фалшив.  

Фалшивите пакети следва задължително да се отхвърлят преди 

попадането им в Интернет или от магистралния маршрутизатор. Ако 

мрежовите администратори приложат  такава филтрация по подразбиране, 

ще стане невъзможно да се фалшифицират пакети. Последното ще съкрати 

многократно процеса на идентификация при изследването на DDoS. За 

съжаление при повечето мрежи тези филтри са изключени и затова 

фалшивите пакети преминамат безпрепятствено.  

Ако всички Интернет доставчици следват препоръките на RFC 2827 

(входяща филтрация за защита от IP спуфинг), заплахата от спуфинг на 

входящите адреси не би била толкова актуална. Въпреки това, че подобна 

стратегия не дава стопроцентова защита от атаки от типа DDoS, тя не 

позволява на хакерите да маскират източника на атаката, което значително 

облекчава търсенето на атакуващата мрежа. Ефективното внедрване на 

филтрация RFC 2827 може значително да ограничи обема на трафика, 

постъпващ с чужди адреси. 

Ако хакерът няма да може да се скрие, той надали ще се реши да 

проведе атака. Също така е необходимо включване и правилно 

конфигуририране на функциите за анти-DDoS на маршрутизаторите и 

защитните стени. Тези функции ограничават броя на полуотворените 

съединения, не позволявайки претоварване на системата. Използването на 

безлимитен буфер на полуотворените съединения предпазва от изчерпване 

на капацитета на канала. Страничен ефект е изтощаването на 

пропускателната способност на канала. Необходимо е изтриването на най-

старите полуотворени съединения.  
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Емпирично е установено, че при заплаха от DDoS атака се налага да се 

ограничи обемът на преминаващия през мрежата некритичен трафик. 

Последното налага договаряне с Интернет доставчика. 

Препоръчително е да съществува списък с административни и 

технически контакти на Интернет доставчика. Възможно е той да 

разполага със система за откриване и за защита от с DDoS атаки. Някои 

големи доставчици имат сенсори, които определят неочакван обем на 

трафика в определени места, което служи за сигнал за откриване и 

изолация на мащабни DDoS инциденти. Ако си търсите доставчик, може 

да се поинтересувате, как се справя той с DDoS атаки. Ако вече си имате, 

задайте и на него този въпрос. В зависимост от отговора може да се вземе 

решение за смяна на Интернет доставчика.  

 

Следва списък от основни правила за защита на системите, които не 

гарантират пълна безопасност, но минимизират такъв род заплахи: 

 Редовна проверка на системите за наличие на уязвимости. За целта 

се използват множество експлойти (exploit) и техни архиви в 

Интернет. Инсталиране на всички необходими кръпки и обновления. 

 Изключване на всички ненужни услуги. 

 Осигуряване на филтрация за пакети, чиито IP адреси на източника 

са неверни. 

 Оптимизиране на структурата на маршрутизация в мрежата. 

Задаване на списъци за ограничаване на достъпа до маршрутизатора, 

реализиращ пакетен филтър.  

 Използване на защита на няколко нива срещу отдалечените атаки. 

 Осъществяване на мониторинг и незабавно реагиране на всякакви 

подозрителни действия (промяна на IP или MAC адреса и т.н.). 
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Обикновено компютър с ОС GNU/Linux с Аpache уеб сървър е в 

състояние да обслужва 100-150 статически заявки в секунда.  Това прави 7 

милиона заявки в денонощие, което съответства на 200 хиляди посетители 

за едно денонощие. Генерираният трафик е 1-2 Мbyte в секунда. 

Функционирането на една комплексна система за осигуряване на 

информационна безопасност трябва да бъде реализирано да работи на 

всеки от трите етапа на осъществяването на атаките: 

1) предупреждаване на DDoS атаките;  

2) реализация на DDoS атаките;  

3) откриване на реализирани DDoS атаки.  

 

 

Системи за откриване на нарушения в политиката за безопасност 

на информационната система 

 

Технологията за откриване на атаки следва да решава някои основни 

задачи. 

Такива са “разбирането” на често пъти непонятните източници на 

информация за атаките като мрежовия трафик, журналите за регистрация, 

системните извиквания и т.н. Следва тя да разпознава както известни, така 

и по възможност неизвестни атаки и уязвимости. Трябва да се записват 

събитията по време на атаката за последващ анализ и изследване. 

Откриването на атаките изисква изпълнение на едно от следните две 

условия: или разбиране на очакваното поведение на контролируемия обект 

от системата, или познаването на всички възможни атаки и на техните 

модификации. При създаването на системи за откриване на атаките се 

използва основно следният подход: откриване на аномалното поведение 

чрез използване апарата на математическата статистика. Даденият подход 

се използва успешно при откриване на DDoS атаки, изпращащи колосален 
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обем  трафик за кратък интервал от време, и т.н. Типичният трафик се 

описва с шаблон, като отклоненията от този шаблон се обявяват за 

аномалия, изискваща реакцията на съответстващите механизми.  

Откриването, блокирането и предотвратяването на нарушенията в 

политиката за безопасност може да се осъществи по няколко начина. 

Първият и най-разпространеният е разпознаването на вече реализираните 

атаки. Този начин се прилага в «класическите» системи за откриване на 

атаки (такива като RealSecure Network 10/100 или Cisco IDS 4200), защитни 

стени (такива като Check Point Firewall-1\VPN-1) и други. За недостатък на 

тези средства може да се счита повторната възможност за реализация на 

атаката. Би било добре атаките да се предотвратяват още преди тяхното 

осъществяване. Това се реализира чрез търсене на уязвимости, които да 

бъдат използвани за реализация на атаката и, не на последно място, 

установяване на вече реализирани атаки и предотвратяването им при 

повторно им появяване за в бъдеще. 

 

2.4. Изводи 

Основните разултати, получени в настоящата глава, са следните: 

- Разгледани са особеностите, възможностите и характеристиките на 

HTTP сървър. 

- Идентифицирани са базовите променливи за конфигуриране на 

защитните механизми. 

- Представени са средствата за противодействие на известните видове 

DDoS атаки и нивата на защита. 

- Описани са методите за изграждане на противодействаща система  

срещу DDoS атаките. 

 

В резултат на проведения анализ могат да се направят следните 

изводи: 

 84



 

1. Да се създаде абсолютно защитена мрежа, е невъзможно до 

момента, до който вероятността от взлом на системата за защита не 

достигне нулева стойност (и обратното - докато надеждността на защитата 

не достигне единица). Последното е възможно единствено в случай, че се 

отстрани от процеса на създаване на защитното средство или механизъм 

(както и от създаване на системата по принцип) човешкият фактор, явяващ 

се главна причина за всички грешки. Във всяка ситуация винаги 

присътства човешкият фактор, който внася в изглеждащата стройна 

система всевъзможни проблеми, нарушаващи трудно намерения паритет 

между отбраната и нападението. Явно е, че на съвременния етап на 

развитие на науката и информационните технологии това е невъзможно.  

2. Надеждността даже на суперзащитената система може да бъде 

сведена до нулата чрез некачествена или неграмотна настройка. Всяка 

система изисква квалифициран персонал, не само знаещ, но и умеещ 

грамотно да настройва средствата за защита. Това допълнително доказва 

необходимостта от обучение. 

3. Несвоевременното реагиране (или неговото отсътствие) на опитите 

за  проникване в корпоративната мрежа също я правят незащитена.  

4. Предотвратяването на DDoS атаките е сложна задача. Практически 

тя се решава единствено чрез отхвърлянето на части от данните, 

пристигащи към сървъра, при което отхвърлянето следва да работи и 

преди сървъра (по маршрута към него). Такава схема има сериозни 

недостатъци: необходима е координацията на действията Интернет 

доставчика, което не винаги е възможно; съществува вероятност да бъдат 

отхвърлени данни на легитимните потребители, неучастващи в атаките.  

5. Проблемът DDoS може да бъде решен единствено чрез всеобщи 

усилия и по-строги стандарти за безопасност. На първо място, 

администраторите и домашните потребители са длъжни в еднаква степен 

да са сигурни, че техните компютри са защитени. Демоните, използвани в 
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DDoS атаките, са продукт от работата на програми, които сканират хиляди 

хостове, като разбиват уязвимите от тях и установяват съответното 

програмно осигуряване. Инсталирането на последните кръпки, спирането 

работата на ненужните услуги, използването на базова защитна стена за 

филтрация ще помогне на съответния хост да не се превърне в жертва и 

участник в такива атаки. Желателна е редовна проверка на собствените 

хостове за наличие на уязвимости. 
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Глава 3. Изграждане на математически модел, описващ 

взаимодействието на сървъра с клиентите 

 

Стандартно зададеният механизъм за установяване на TCP 

съединение [111] не е съвършен и атаката TCP SYN наводняване използва 

неговите недостатъци. 

Основната цел на TCP SYN атаката е превишаване на ограничението 

за брой на TCP съединенията, които се намират в състояние на 

установяване на съединение. Сървърът, след като получи SYN заявка, 

заделя памет за параметрите на съединението в специално предназначен за 

това буфер. След което изпраща на клиента TCP пакет с флагове 

SYN+ACK. След като получи пакет SYN+ACK, клиентът е длъжен да 

изпрати на сървъра пакет с потвърждение, т.е. пакет с установен флаг 

ACK. Когато сървърът получи и обработи този пакет, съединението става 

установено.  

 

В настоящата глава се разглежда модел за взаимодействие на сървъра 

с клиентите, като за входните параметри на този модел се приемат 

характеристиките на сървъра и пропускателната способност на 

комуникационния канал, а изходният параметър представлява признак за 

присъствие или отсъствие на TCP SYN атака. 

 

 

3.1. Математически модел за взаимодействието на сървъра с 

клиентите 

 

Целта е създаване на ефективен математически модел, отчитащ 

особеностите на системите за откриване и борба с TCP SYN атаки.  
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След проведен анализ на съществуващите направления в 

съвременната наука в областта на моделиране на наводняване в 

компютърните мрежи авторът избира в качеството на математически 

апарат теорията на системите за масово обслужване (СМО), спецификата 

на която добре подхожда за решаването на поставената задача. 

Под система за масово обслужване [153] се разбира съвкупност от 

обслужващи устройства и обслужвани заявки на клиенти. 

Максималният брой на заявките, които могат да се обслужат 

едновременно, определят пропускателната способност на системата за 

обслужване. СМО с пропускателна способност равна на единица се нарича 

едноканална, а по-голяма от единица - многоканална. Характерно за една 

СМО е, че заявките постъпват нерегулярно. Поради случайни фактори 

броят на заявките за даден интервал от време е случайна величина. 

Времето за обслужване- също. 

Системи, при които цялата дейност, свързана с обслужването на 

отделната заявка, се извършва само от едно обслужващо устройство 

(канал), се наричат еднофазни. Време за обслужване наричаме периодът от 

началото до края на обслужването. Средно време за чакане (престой в 

опашката) е периодът, обхващащ момента от постъпване на една заявка до 

началото на обслужването. Сумата от времето за обслужване ( оt , s) и 

времето за чакане ( чt , s) е средното време за пребиваване на заявката в 

системата ( пt , s) . 

 

чоп ttt                                                                                (3.1) 

 

Основна характеристика на обслужващото устройство е времето за 

обслужване на една заявка от това устройство. Този параметър 

характеризира не качеството на обслужване, а пропускателната способност 
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на устройството. Времето за обслужване в общия случай е случайна 

величина, понеже зависи от различни фактори.  

В теорията на масовото обслужване продължителността на 

обслужване за различни заявки от едно устройство са независими 

случайни величини с един и същ закон за разпределение. Този закон е 

валиден в случаите, когато времето за обслужване на повечето заявки е 

малко и единствено за сравнително неголеми части от заявките то е 

голямо.  

В теорията на масовото обслужване се приема, че входящият поток от 

заявки е разпределен по Поасоновия закон за разпределение [152]. 

Поасоновият поток трябва да удовлетворява следните три изисквания: 

стационарност, отсъствие на последствия и ординарност. 

Потокът е стационарен, ако вероятността за постъпване на k заявки в 

интервала от време t не зависи от началния момент на този интервал. 

Под отсъствие на последствия се разбира, че вероятността за 

постъпване на k заявки в системата след произволен момент от време t0 не 

зависи от това кога и колко заявки са постъпили преди този момент от 

време. От това следва взаимна независимост на пристигналите заявки за 

обслужване в непресичащи се интервали от време. 

Свойството ординарност означава, че вероятността за постъпване на 

повече от една заявка през малък интервал от време dT е величина с 

порядък по-малка от dT. Това показва практическата невъзможност за 

едновременно постъпване на две или повече заявки. 

Поасоновият поток напълно се определя с параметъра интензивност 

на потока λ. На практика λ се изчислява статистически. С помощта на 

критерия за съгласие 2  се проверява дали потокът от заявки със зададена 

вероятност може да се счита за Поасонов. 

Математическият апарат на теорията за масово обслужване позволява 

да се определят основните параметри на системата: среден брой заети 
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устройства, вероятност за отказ при обслужването на заявките, средна 

дължина на опашката, средно време за престой на заявката в опашката и 

други. 

Означаваме с   интензивността на потока за обслужване, т.е. среден 

брой заявки, обслужвани за единица време. Средното време за обслужване 

на заявката  ot  е обратно пропорционално на   . 

 


1ot                                                                                                               (3.2) 

 

Ще означим отношението на интензивността на входящия поток от 

заявки   към средното време за обслужване на заявката   с коефициента 

 / . Средният брой заети устройства се изчислява съгласно следната 

зависимост [154]: 
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където n е броят на устройствата в системата, 

 


      - коефициент за натоварване или капацитет (тази величина 

показва средния брой заявки, пристигащ за средното време за обслужване 

на една заявка), 

  - интензивност на потока от заявки, 

kp  - вероятност в системата да се намират точно k заявки. 

 

Формулата на Ерланг представя граничния закон за разпределение за 

брой заети канали в зависимост от характеристиките на потока от заявки и 

от производителността на системата за обслужване: 
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Представените съотношения позволяват да се определи средния брой 

заявки, намиращи се в системата за масово обслужване. 

 

 

3.2. TCP съединение като система за масово обслужване 

 

Разглеждаме множеството TCP SYN пакети, постъпващи в сървъра, в 

качеството на входящ поток от заявки. Ще покажем, че при определени 

условия този поток може да се счита за Поасонов. 

Интензивността на този поток може да зависи от времето, особено 

при достатъчно големи интервали от време. При намаляване на 

продължителността на разглежданите интервали от време интензивността 

на постъпващите TCP SYN заявки се стабилизира и може да се разглежда 

като някаква постоянна величина, която може да бъде установена 

експериментално. 

В този случай вероятността за постъпване на k заявки в интервала от 

време (0, t) е равна на вероятността за постъпване на k заявки във всеки 

друг интервал със същата дължина (a, a+t) в рамките на зададен период от 

време. Така получаваме, че разглежданият поток притежава свойството 

стационарност. 

Ще считаме, че потребителите ползват ресурсите на сървъра 

независимо един от друг. Ако при едно обръщение на потребител към 

сървъра се установява едно TCP съединение, тогава потокът от заявки 

притежава свойството за отсъствие на последствия. Но някои приложения 
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на приложния слой взаимодействат едно с друго посредством паралелно 

установени TCP съединения. Ще покажем, че и в този случай входящият 

поток притежава това свойство. 

Ще разгледаме процеса на обръщение на браузъра към уеб страницата 

като поток от TCP SYN пакети, постъпващи към сървъра. Като правило 

повечето зареждани от сървъра страници съдържат препратки към други 

ресурси като изображения, ActiveX елементи, flash анимации и други, 

извеждани на html страницата в прозореца на браузъра. В съответствие със 

спецификацията на протокола HTTP [110], за получаването на всеки от 

ресурсите браузърът прави отделна заявка към HTTP сървъра и 

следователно установява TCP съединение. Ако уеб страницата съдържа i 

елемента, изискващи незабавно зареждане, тогава при изпълнение на N 

обръщения броят на TCP съединенията ще бъде (i+1)N. В този случай 

може да се разглежда в качеството на една заявка изпращането на (i+1) 

SYN пакети. Очевидно, че всяко обръщение към уеб страницата може да се 

разглежда като една заявка, а интензивността на потока на тази заявка ще 

бъде (i+1) пъти по-малък. В предлагания модел въвеждаме допълнително 

коефициент за отчитане на тези взаимосвързани SYN пакети в една заявка. 

Обединените заявки са независими, понеже потребителите се обръщат към 

ресурсите на сървъра независимо един от друг. Следователно входящият 

поток от заявки притежава свойството за отсътствие на последствия. 

Ще покажем, че потокът от заявки е ординарен. Считаме, че сървърът 

е с единствен мрежов интерфейс. Затова не могат да пристигнат 

едновременно няколко IP пакета, понеже в блока от данни в протоколите 

на каналния слой може да има максимум един IP пакет. Следователно, 

съществува някакъв малък интервал от време, в течение на който може да 

постъпи не повече от една заявка. Следователно за сървър с един мрежов 

интерфейс входящият поток от TCP SYN пакети е ординарен. 
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Така получихме за потока от заявки, съдържащи TCP SYN пакети, 

постъпващи на сървър с един мрежов интерфейс, че притежава свойствата 

стационарност, ординарност и отсъствие на последствия, и в съответствие 

с определението този поток е Поасонов. 

 

Понеже потокът от постъпващи на сървъра TCP SYN пакети при 

зададените условия е Поасонов, следователно можем да го разглеждаме 

като поток от заявки, постъпващи в СМО. За построяването на модела е 

удобно в качеството на множество от заявки да се разглежда 

еквивалентният му поток. В нормален режим на работа в отговор на всеки 

получен TCP SYN пакет сървърът е длъжен да изпрати TCP SYN+ACK 

пакет [53]. От това, че съществува взаимно еднозначно съответствие 

между входящия и изходящия пакет, следва еквивалентност на потоците. В 

качеството на заявки в СМО ще разглеждаме изпращаните от сървъра 

SYN+ACK пакети. Под множество от обслужващи устройства разбираме 

ресурсите на сървъра, предназначени за съхраняване на параметрите на 

TCP съединението. В тази интерпретация обслужването на заявките 

означава резервиране на съответстващи ресурси или до успешно 

установяване на TCP съединението (получаване на ACK пакета, който е 

длъжен да бъде получен в съответствие с [53]), или до изтичане на 

зададеното за сървъра време. 

За този модел признакът за наличие на TCP SYN атака се явява 

рязкото нарастване на броя на заявките в СМО. Подложен на 

въздействието на атаките, сървърът заделя съответните ресурси, които 

остават заети в течение на зададеното време. За съвременните 

операционни системи и мрежови технологии времето (от десетки секунди 

до няколко минути) е достатъчно, за да бъдат заети всички достъпни 

ресурси на сървъра, предназначени за съхраняване на параметрите на TCP 
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съединението. За разглеждания модел това означава рязко нарастване на 

заетите обслужващи устройства. 

Авторът предлага представянето на ресурсите на сървъра в качеството 

му на система от обслужващи устройства. Параметрите на TCP 

съединението се съхраняват в съответстващ буфер [53], който може да се 

представи във вид на масив с размер L, елементите на който съхраняват 

параметрите на TCP съединението. Последните могат да се разделят на три 

типа: съдържащи параметрите на установените съединения, на 

полуотворените съединения и тези на свободните ресурси. Нека B е броят 

на отворените в дадения момент TCP съединения. Тогава n = L - B е броят 

на елементите от втория и третия тип, съвкупността на които ще се 

разглежда в качеството на множество от обслужващи прибори на СМО. 

При това заетите с обслужване на заявките устройства са елементи от 

втория тип. 

 

Фигура 3.1. Сървърно TCP съединение като СМО 

 

В зависимост от съотношението на интензивността на входящия 

поток от заявки   и размерността на масива L могат да се определят два 

типа СМО. Ако интензивността на входящия поток от заявки е значително 

по-малка от възможностите на сървъра, което е характерно за повечето 
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съвременни системи, тогава е целесъобразно да се разглежда СМО с 

безкраен брой обслужващи устройства. В алтернативния вариант може да 

се разглежда СМО с откази. Отчитайки, че на практика в нормален режим 

на работа възможностите на сървъра със значителен запас покриват 

входящите изисквания, тогава разглеждането на системата с откази е 

неактуално. Поради тази причина ще разглеждаме само системата от 

първия тип. 

Основните параметри, описващи такава система са средно време за 

чакане (престой в опашката), среден брой заявки, намиращи се в опашката, 

средно време за пребиваване на заявките в системата, коефициент на 

престой на заявката и коефициент за натоварване на обслужващата 

система. 

 

 

3.3. СМО с безкраен брой обслужващи устройства 

 

Понеже потокът от заявки е Поасонов, тогава вероятността за това, че 

в системата се намират точно k заявки, се определя като: 

 

!k

e
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k
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                                                                                                           (3.5) 

 

Като заместим тази стойност в съотношението (3.4), описващо 

средния брой устройства, заети с обслужване (в нашия случай общият 

брой полуотворени съединения) получаваме: 
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Съответно, 
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                                                                         (3.7) 

 

От съотношенията (3.6) и (3.7) за СМО с безкраен брой обслужващи 

устройства получаваме: 

 

   )01()1( pN                                                                                 (3.8) 

 

Дотук предложеният модел описва работата на сървъра в нормален 

режим и позволява отчитане на такива параметри като интензивност на 

обръщенията към сървъра и средно време за обслужване на заявката. Този 

модел СМО недостатъчно пълно описва работата на сървъра, понеже не 

отчита възможността за загуба на пакети при предаване в съвременните 

мрежи. 

Авторът предлага да се раздели разглежданата СМО на две системи, 

обслужващи заявки при нормално установено съединение (когато всички 

пакети са доставени) и полуотворени съединения, изтривани впоследствие 

поради изтекло време. За разделянето на изходния поток от заявки на 

множество от заявки за всяка от системите е необходимо да се въведе 

критерий, позволяващ определянето на принадлежност на заявките към 

вече описаните типове. Затова занапред ще се използва фактът, че в 

повечето случаи времето на преминаване на IP пакет между произволни 

хостове в Интернет не превишава някаква прагова стойност прT . 
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3.4. Модел, отчитащ загубата на пакети в мрежата 

 

Разгледаният дотук модел изисква усредняване на стойността на 

средното време за обслужване за всички заявки, като не отчита всички 

особености на процеса за установяване на TCP съединение. За 

отстраняването на този недостатък се разделя вече описаната в точка 3.3 

СМО на две системи: СМО1 и СМО2. Нека първата система описва 

обслужването на заявките, за които полуотворените съединения ще бъдат 

успешно установени след получаване от сървъра на ACK пакети, а 

втората- заявките, за които няма за бъдат установени съединения и след 

изтичането на зададеното време ще бъдат изтрити. 

Понеже в повечето случаи времето за обмен на двойка пакети между 

произволни хостове не превишава зададена праговата стойност прT . При 

условие че при клиента е реализиран коректно TCP протокол, появата на 

полуотворени съединения, които не са установени в течение на интервала 

време прT , се обяснява със загубата на SYN+ACK или на ACK пакет. Затова 

към заявките от втория тип ще се отнасят заявките, за които TCP 

съединението се намира в полуотворено състояние по-дълго от прT . 

Означаваме с s и l броят на съединенията от първия и от втория тип 

съответно. 
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Фигура 3.2. Сървърно TCP съединение като СМО1 и СМО2 

 

Ще определим съотношенията, описващи състоянието на такава 

система. Аналогично на (3.8) се определя средният брой на 

полуотворените съединения: 

 

2

2

1

1
21 





  lsN                                                                               (3.9) 

 

Като следствие от уравнението (3.9), средният брой на 

полуотворените съединения е случайна величина, равна на сумата на двете 

случайни величини с Поасонов закон за разпределение. Първата от тях 

описва средния брой полуотворени съединения, които не представляват 

заплаха като TCP SYN атака. Втората съставляваща на уравнението 

представлява полуотворените съединения, които няма да бъдат 

установени, и след зададен интервал от време ще бъдат изтрити, като до 

тогава ще заемат ресурси на сървъра. Както беше отбелязано, 
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увеличаването на броят на такива съединения е признак за TCP SYN атака. 

Затова е целесъобразно да се разглежда СМО само от втория тип. 

Ще разглеждаме системата, в която постъпват като заявки не всички 

SYN+ACK пакети, за които сървърът очаква ACK пакет, а само тези, за 

които времето на очакване превишава праговата стойност пT . Очевидно, че 

при нормална работа (отсъствие на TCP SYN атака) за всяка такава заявка 

е бил загубен SYN+ACK или ACK пакет. Интензивността на постъпване на 

такива заявки се определя от следващото съотношение: 

 

поP 2  ,                                                                                                          (3.10) 

 

където: 

 – интензивност на постъпващите на входа на мрежовата карта на 

сървъра TCP SYN пакети, 

поP – вероятността за поява на полуотворено съединение, което няма 

да бъде установено. 

Параметърът поP  зависи от качеството на работа на мрежата, което се 

характеризира с вероятността за загуба на пакета в мрежата ( зпP ). Ще 

намерим зависимостта на поP  от зпP . Нека събитието A да представлява 

загуба на SYN+ACK пакет, а събитието B да представлява загуба на ACK 

пакет. Вероятността за събитието A е равна на вероятността за загуба на 

пакет в мрежата: 

 

зпPAP )(                                                                                                              (3.11) 

 

Понеже събитието B може да настъпи само тогава, когато не е 

настъпило събитието A (ACK пакетът може да бъде изпратен единствено 
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след получаването на SYN+ACK пакета), тогава неговата  вероятност ще е 

равна на: 

 

зпзпзп PPPAPBP  )1()()(                                                                         (3.12) 

 

Ще разгледаме събитието C, изразяващо се в появата на полуотворено 

съединение от втория тип. То е равно на сумата на събитията A и B. 

Отчитайки (3.11) и (3.12) се получава: 
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                                       (3.13) 

 

От съотношенията (3.10) и (3.13) намираме интензивността на потока 

от заявки от втория тип: 

 

)2( 2
2 зпзппо PPP                                                                                  (3.14) 

 

В съвременните ОС като MS Windows и GNU/Linux ядрото изпраща 

няколко копия SYN+ACK пакети до тогава, докато не бъде получен ACK 

пакет. Означаваме броят на тези копия с SAN . Тогава интересуващото ни 

събитие се изразява в това, че за нито едно от копията на SYN + ACK 

пакет няма да бъде получен съответен ACK пакет и отношението (3.14) 

приема вида: 

 

SASA N
зпзп

N
по PPP )2( 2

2                                                                     (3.15) 

 

 100



 

Понеже интензивността на потока от заявки от втория тип е 

пропорционална на интензивността на първоначалния поток, следователно 

той също е Поасонов. 

Средният брой на заявките, намиращи се в СМО за обслужване, се 

определя от второто събираемо във формула (3.9): 

 

2

2

22
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l





                                                             (3.16) 

 

където: 2  е зададено време на сървъра за установяване на TCP 

съединение, 

зпP – вероятност за загуба на пакета в мрежата, 

SAN – брой копия SYN + ACK пакети реализирани от ОС. 

Както беше показано в точка 3.4, случайната величина (СВ), 

характеризираща средния брой заети устройства в СМО от разглеждания 

тип, има Поасонов закон за разпределение. В нашия случай параметърът на 

това разпределение е равен на l. Известно е, че за Поасоновото 

разпределение математическото очакване и дисперсията са равни на 

параметъра на разпределение и в нашия случай също е равен на l. 

На фигурите 3.3. и 3.4. са изобразени графиките на плътността на 

разпределение и закона за разпределение на случайна величина, 

разпределена по Поасонов закон, с параметър 10 . 

 

 

Фигура 3.3. Плътност на разпределението за Поасонова СВ при 10  
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Фигура 3.4. Закон за разпределение на Поасонова СВ при 10  

 

За да се определи дали има или няма TCP SYN атака, разглеждаме 

стойността на  функцията на разпределение, която се определя с 

формулата: 





n

i

ipnF
1

)()(                                                                                                 (3.17) 

 

При използване на модела за признак за TCP SYN атака се приема 

превишаването на стойността на  функцията за разпределение от текущия 

брой полуотворени съединения на някаква прагова стойност Fпр (фиг. 3.4), 

която ще съответства на вероятността за вярно откриване на TCP SYN 

атака. 

 

В случай че интензивността на обръщенията към сървъра λ е равна  на 

1000 заявки в секунда, вероятността за загуба на пакети в мрежата Pзп е 

0.01, стойността 1/μ (зададеното на сървъра време) ако е равна на 60 

секунди и броят на опитите за повторно предаване на SYN+ACK пакети 

SAN  е равно на 2. Заместваме тези стойности в съотношението (3.16) и 

получаваме: 
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Оттук се вижда, че стойността на параметъра “максимално допустим 

брой полуотворени съединения” на сървъра е 24. 

 

 

3.5. Изводи 

 

Основните разултати, получени в настоящата глава, са следните: 

- С помощта на математическия апарат на теорията на системите за 

масово обслужване са определени допустимите интервали за броя на 

полуотворени TCP съединения на сървъра, работещ в нормален режим (без 

атаки). 

- В резултат на предложения модел е констатирано, че за 

определянето на границите на този интервал е необходимо да се намерят  

стойностите на параметрите: интензивност на входящия поток от заявки; 

времето, през което със зададена вероятност заявката ще бъде обслужена 

(времето за пристигане на ACK пакета); вероятност за загуба на IP пакети 

при предаване по мрежата; броят на опитите за повторно изпращане от 

сървъра на SYN+ACK пакети; време на сървъра за установяване на TCP 

съединение и вероятност за вярно регистриране на атака. 

В резултат на проведения анализ могат да се направят следните 

изводи: 

1. Решение относно начало на атаката се приема тогава, когато 

реалният брой на полуотворени на сървъра съединения излиза от рамките 

на допустимия интервал.  

2. Една част от параметрите могат да се определят посредством 

протоколния стек TCP/IP на защитавания сървър, а другата част- след 

статистическа обработка на реални получени стойности. 

3. Описаният математически модел: позволява откриването на 

атаката, устойчив е към рязкото нарастване на интензивността на 
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входящия поток от заявки за сървъра, отчита характеристиките на мрежата 

и на защитавания сървър. 
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Глава 4 Ruslan - система за защита от DDoS атаки   

 

Дотук бяха разгледани общата архитектура и моделът на системата за 

защита от DDoS атаки. 

В настоящата глава се представят детайлно отделните модули на 

разработената от автора система за защита от DDoS атаки Ruslan. Предлага 

се решение за целите на дисертационния труд. 

Конфигурация на HTTP сървъра, използвана за изследването, е: 

Процесор: Intel Core i3-2120 CPU, 3.30 GHz, 3M Cache  

Скорост на процесора:  3.30 GHz  

RAM памет: 8 GB 

Мрежова карта: 3Com Typhoon (3CR990-TX-97) at MMIO 0xecf80000, 

00:01:03:e6:65:e9. 

OС: CentOS Linux release 6.0 ; Linux version 2.6.32-71.29.1.el6.i686 

gcc version 4.4.4 20100726 (Red Hat 4.4.4-13) 

 

 

 

Фигура 4.1.   Система за защита от DDoS атаки Ruslan 
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4.1. Защита от DDoS в GNU/Linux  

 

Повишаването на сигурността на системата може да бъде сравнително 

сложен процес. Той обикновено включва настройка на всички услуги, 

които системата следва да стартира по най-безопасен начин, като се 

блокира системата за предотвратяване на локални прониквания. 

Осигуряването на безопасността на стартираните процеси не е свързано 

със защитата на останалите системи и с нейните неизвестни слаби места. 

Следва да работят само тези компоненти в GNU/Linux системата, без които 

тя не може да реализира функционалността си. Всички останали 

компоненти следва да не участват в конфигурацията [92].  

Съществуват обновления, подпомагащи системния администратор в 

пълна степен да реализира защитата. Едно такова обновление е grsecurity. 

 

Използвайки настройка на GNU/Linux с обновлението grsecurity е 

възможно предотвратяването на атаките - препълване на буфера, също така 

и създаване на списъци за контрол на достъпа. След като се установи 

нивото на безопасност (Security Level) се прави избор на набор от активни 

функции в диалогов прозорец. 

За всички услуги е необходимо да се регистрират всички събития. 

 

Ще разгледаме параметрите за настройка на TCP/IP стека.  

  

Параметри на ядрото на ОС 

Преглеждат се въведените стойности на променливите на TCP/IP стека и 

на Netfilter (стандартния мрежов филтър за ОС GNU/Linux) с командата: 

cat /etc/sysctl.conf 

 

Увеличава се размерът на таблицата за брой едновременни съединения 
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чрез: 

net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 1515072  

 

Защита от препълване на arp таблицата на мрежовия интерфейс 

(Neighbour table overflow) се задава по следния начин: 

net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 2048 

net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 4096 

net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 8192 

net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1 

 

Максимален брой едновременни съединения към сокета: 

net.core.somaxconn = 4096 

 

Практически изключваме TCP keepalive: 

net.ipv4.tcp_keepalive_time=1 

 

Променяме броя на пакетите за проверка keepalive, които ще 

изпрати сървърът преди да затвори съединението: 

net.ipv4.tcp_keepalive_probes=1 

net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 10 

 

Намаляване на времето за отхвърляне на съединението. По  

премълчаване е 5 дни, което е прекалено много. 

net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established = 28800 

 

Установяваме на 256 КB размера на буферите по премълчаване за 

приемане и изпращане на данни със сокети: 

net.core.rmem_default = 262144 

net.core.wmem_default = 262144 
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Максимален размер на опашките на пакетите: 

net.core.netdev_max_backlog = 8192 

 

Увеличаваме максималните размери на буферите на TCP на 16МB: 

net.core.rmem_max = 16777216 

net.core.wmem_max = 16777216 

 

Увеличаваме автонастройващите се лимити за буферите на TCP и  UDP 

съединенията минимална, стандартна и максимална стойност в байтове: 

net.ipv4.tcp_rmem = “8192 87380 8388608” 

net.ipv4.tcp_wmem = “8192 65536 8388608” 

 

net.ipv4.udp_rmem_min = 16384 

net.ipv4.udp_wmem_min = 16384 

 

net.ipv4.tcp_mem = “8388608 12582912 16777216” 

net.ipv4.udp_mem = “8388608 12582912 16777216” 

 

Приоритет за начало на swaping (от 0 до 100): 

vm.swappiness = 70 

 

 Увеличиваме размера на опашката на полуотворените съединения: 

net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096 

 

 Параметърът tcp_synack_retries управлява броя на препредаванията в ОС 

GNU/Linux. По премълчаване е 5, което означава изтриване на 

полуотворено съединение след 3 минути. Настройваме предаването да се 
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реализира на третата секунда и пълното време за съхраняване на 

полуотворените съединения в опашката да е 9 секунди: 

net.ipv4.tcp_synack_retries=1 

 

 Променяме времето на очакване за пристигане на FIN до пълното  

 затваряне на сокета: 

net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10 

 

Разрешаване поддръжка на голям прозорец на TCP протокол (според 

RFC1323- високопроизводителен TCP протокол): 

net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 

 

Увеличаване на броя достъпни портове: 

net.ipv4.ip_local_port_range = “16384 61000” 

 

За предотвратяване на особеностите при намаляване размера на плаващия 

прозорец, поради повторно предаване на пакети, за единствено 

съединение, да се намали размера на прозореца за всички останали 

съединения с този хост: 

net.ipv4.route.flush=1 

 

Забраняваме кеширане на статуса ssthresh (лимит за бавен старт- slow start 

threshold) за другите съединения: 

net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1 

 

Променяме алгоритъма за обработка на ситуацията претоварване: 

net.ipv4.tcp_congestion_control=htcp 
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Задаваме на ядрото да не отговаря на броудкаст ping. Игнориране на ICMP 

съобщение в отговор на броудкаст или групов адрес: 

За целта записваме: 

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1  

 

Използване на TCP syncookies (за защита от наводняване с TCP SYN 

пакети): 

net.ipv4.tcp_syncookies = 1 

 

В случай че сървърът не изпълнява функция на маршрутизатор, следва да 

се спре опцията ip_forward: 

net.ipv4. ip_forward = 0 

 

За успешна заблуда на програми от типа nmap, които могат да определят 

ОС по свойствата на мрежовия стек, промяняме стойността на TTL по 

подразбиране от 64 и записваме във файл ip_default_ttl числото 128 

(стойността по подразбиране е 64): 

net.ipv4. ip_default_ttl = 128 

 

Забраняваме selective acknowledgements, RFC2018 (net.ipv4.tcp_sack): 

net.ipv4.tcp_sack=0 

 

През какво време да се убива съединение, затворено от нашата страна:  

net.ipv4.tcp_orphan_retries=1 

 

За включване на rp_filter (верификация на IPsrc, защита от IP спуфинг): 

net.ipv4.conf.all. rp_filter=1 

 

За отхвърляне на пакети с невъзможни адреси за журналиране: 
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 net.ipv4.conf.all. log_martians =1 

 

Защита от лъжовни откликвания на броудкаст запитвания, внасяни в лог 

файл: 

 net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 

 

Изключваме ICMP Redirect:  

 net.ipv4.conf.all.send_redirects=0 

 net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0 

 

Изключваме маршрутизация, дефинирана от източника,  от IPsrc:  

 net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0 

 

Изключваме поддръжка на групово (multicast) разпращане: 

 net.ipv4.conf.all.mc_forwarding=0 

 

 

 Използване на ulimit за контрол на ресурсите на сървъра 

 

Задаване на ограничения с ulimit на ограничения за потребителските 

процеси (в съответствие с обема на оперативната памет в системата): 

 

ulimit -d 60000    Ограничаване на максималния размер на сегмента за 

                            данни на 60 MB  

ulimit -s 8192     Ограничиване на максималния размер на стека на 8 MB  

ulimit -m 60000   Ограничиване на максималния размер на резидентната 

                            част на процеса (намираща се в ОЗУ) на 48 MB  

ulimit -u 64          Ограничиване на максималния брой стартирани от същия 

                        потребител процеси 
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ulimit -n 512      Ограничиване на максималния брой отворени файлове 

ulimit -v 100000   Ограничиване на максималния размер на използваната 

                               виртуална памет на 100 MB  

ulimit -c 0    Забрана за създаване на файлове за ядрото 

ulimit -f 500000  Максимален размер на създаван файл 

 

Увеличиваме размера на опашките на пакетите на мрежовия интерфейс: 

ifconfig eth0 txqueuelen 1000 

 

 

4.2. Защита от DDoS в конфигурацията на Apache  

 

В тази точка са описани параметрите в Apache, чрез които се цели да 

бъдат избегнат  проблемите, предизвикани от DDoS атаките. 

TimeOut – следва да се зададе възможно най-малка стойност за тази 

директива (на HTTP сървъра, който е подложен на DDoS атака). 

KeepAliveTimeout директвата – също следва да се намали стойността 

и (или) напълно да се изключи. 

Стойностите на различни времеви директиви могат да бъдат 

представени по следния начин: 

LimitRequestBody, LimitRequestFields, LimitRequestFieldSize, 

LimitRequestLine, LimitXMLRequestBody- следва коректно да са настроени 

за ограничаване на потреблението на ресурси, свързани със заявки на 

клиентите. 

В този случай е задължително да се използва директивата AcceptFilter. 

По подразбиране тя е включена в конфигурацията на Apache httpd, но за 

работата си може да изиска  прекомпилиране с нови настройки на ядрото 

на операционната система. 
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С помощта на директивата MaxClients се задава максималният брой 

клиенти, които ще могат едновременно да се свържат към сървъра. По-

малката стойност означава по-малко натоварване на HTTP сървъра. 

 

Изборът на друг mpm модул може да позволи да се обработват повече 

едновременни съединения, а не само да се ограничи ефектът от DDoS 

атака. По подразбиране в GNU/Linux системите се установява mpm - 

prefork, който изисква най-много системни ресурси и съответно е с най-

малка производителност.  

 

Съществуват редица други модули към Apache, които могат да 

ограничат определени модели поведение на клиента и така да отслабят 

DDoS атаката.  

Необходимо е да се автоматизира процесът на блокиране на 

атакуващите зомби-машини. 

В резултат на проведения анализ авторът се ориентира към Apache 

модул за организация за защита от DDoS атаки- mod_dosevasive. 

 

Установяването на модула за уеб сървър Apache- mod_dosevasive 

 

Инсталиране и настройка на mod_dosevasive (за Apache): 

apt-get install libapache-mod-dosevasive 

архив: http://www.zdziarski.com/ 

За да може да се компилира този модул  и за да има възможност за 

разработка на допълнителни модули за Apache се налага да се установи 

първо httpd-devel пакета: 

yum install httpd-devel 

Извличаме модулите на mod_dosevasive с: 

tar xvzf mod_evasive_1.10.1.tar.gz mod_evasive/ 
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Променяме текущата папка с тази на mod_evasive: 

cd  /usr/lib/httpd/modules/ 

/usr/lib/httpd/modules/mod_evasive20.so 

Зарежда се модулът mod_evasive20.so: 

LoadModule evasive20_module /usr/lib/httpd/modules/mod_evasive20.so  

 

При конфигурирането се добавят следните правила: 

<IfModule mod_evasive20.c> 

DOSHashTableSize 3097 

DOSPageCount 6 

DOSSiteCount 100 

DOSPageInterval 2 

DOSSiteInterval 2 

DOSBlockingPeriod 600 

</IfModule> 

 

Описание на настройките: 

 DOSHashTableSize: това е размерът на хеш таблицата, която 

обработва заявките към уеб сървъра. 

 DOSPageCount: броят заявки към една страница от един и същи IP 

в течение на зададен интервал от време. 

 DOSSiteCount: брой заявки до всички страници на домейна, т.е ако 

са постъпили повече от 100 заявки от единствен IP към различни 

страници на домейна, тогава това IP ще се блокира. 

 DOSPageInterval: Интервал за директивата DOSPageCount (в 

секунди). 

 DOSSiteInterval: Интервал за директивата DOSSiteCount (в 

секунди). 

 DOSBlockingPeriod: За какво време да се блокира съответното IP (в 
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секунди). 

 DOSEmailNotify: може да се използва за уведомяване, ще изпраща 

съобщение по електронната поща за това, че даден IP е бил 

блокиран. 

 DOSSystemCommand: тази директива се използва за изпълнение на 

някаква команда, когато се блокира дадено IP. Например може да 

се използват за добавяне на IP адреса в таблицата на защитната 

стенa (например: "/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s %s -j 

REJECT" В %s се предава от модула IP) 

 DOSWhiteList: списък с “бели” IP адреси, може и с маски (напр. 

127.0.0.*) 

 

 

Извършена е промяна на параметрите по следния начин: 

За apache (httpd.conf) 

    Timeout 20 

    MaxKeepAliveRequests 15 

    KeepAliveTimeout 2 

    MinSpareServers 3 

    MaxSpareServers 64 

    StartServers 1024 

    MaxClients 2500 

    MaxRequestsPerChild 100000 

    MaxConnPerIP 25  

     

 

За mod_php 

    php_admin_flag safe_mode on 

    php_admin_flag allow_url_fopen  off 
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    php_admin_value doc_root /home/hst_mklimat/htdocs 

    php_admin_flag magic_quotes_runtime on 

    php_admin_value open_basedir /home/hst_mklimat/htdocs 

    php_admin_value upload_tmp_dir /home/hst_mklimat/htdocs/tmp 

    php_admin_value safe_mode_allowed_env_vars PHP_ 

    php_admin_value upload_max_filesize 1024000 

    php_admin_value max_execution_time 10 

    php_admin_value post_max_size  1M 

    php_admin_value memory_limit 1M 

    php_admin_flag mysql.allow_persistent  off 

    php_admin_value mysql.max_links  5 

    php_admin_flag pgsql.allow_persistent  off 

    php_admin_value pgsql.max_links  5 

    php_admin_value disable_functions mysql_pconnect,pg_pconnect 

     

 

За mysql (/etc/my.cnf) 

    [mysqld] 

    set-variable    = max_connections=15 

    set-variable    = thread_concurrency=8 

 

 

Защита от DDoS на програмно ниво  

 

DDoS Deflate 

 

Това е безплатен скрипт, с чиято помощ е възможно спирането на 

“леки” DDoS атаки и се използва в готови изделия за целта. Скриптът има 

система за известяване за активни DDoS атаки и защита от бот-нетове. 
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Използва анализатор на сигнатури, като с негова помощ разпознава 

ботовете. 

Скриптът е написан на shell script език. 

Инсталиране и конфигуриране на DDoS Deflate: 

wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh 

(сайт на проекта http://deflate.medialayer.com/) 

chmod 0700 install.sh 

./install.sh 

Конфигурационният файл за  DDoS Deflate се нарича ddos.conf, по 

премълчаване изглежда по следния начин: 

FREQ=1 

NO_OF_CONNECTIONS=50 

APF_BAN=1 

KILL=1 

EMAIL_TO=”root” 

BAN_PERIOD=600 

 

 

4.3. Конфигуриране на iptables 

 

 В тази точка се представят съставените защитни правила от автора 

за LAMP сървъра. 

 

Политика на веригите по подразбиране: 

iptables -P INPUT DROP 

iptables -P OUTPUT DROP 

iptables -P FORWARD DROP 

 

Зануляване на съществуващите вериги: 
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iptables -F  

 

ANTI - SYN FLOOD:  

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT 

 

Блокиране на стадий SYN (не повече от 10 SYN): 

iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m iplimit --iplimit-above 10\ -j 

DROP    

 

проверка "New not syn:" 

iptables -A bad_tcp_packets -p tcp --dport 80  !--syn -m state --state NEW \        

-j  LOG --log-prefix "New not syn:" 

iptables  -A bad_tcp_packets -p tcp --dport 80  !--syn -m state --state NEW \ 

-j DROP 

 

ANTI - PING OF DEAD: 
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit\ 
--limit 1/s -j ACCEPT 
 

Защита от скрито сканиране на портове (ANTI - PORT SCANNER): 

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST \ 

-m limit --limit 1/s -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP 

 

При условие че 400 заявки вече са минали, следващите се отхвърлят, ако са 

повече от  300 в секунда: 

iptables –A INPUT -d $IP_web -p tcp --dport 80 -m state \  

--state NEW -m limit --limit 300/second --limit-burst 400 -j DROP  

 

Максимум 10 едновременни съединения към порт 80 от едно IP: 
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iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m iplimit --iplimit-above 10 -j DROP 

 

Лимит - 12 съединения в секунда за интерфейса eth0, като максимално 

допустимият брой е 24: 

iptables --new-chain car 

iptables --insert OUTPUT 1 -p tcp --destination-port 80 -o eth0 --jump car 

iptables --append car -m limit --limit 12/sec --limit-burst 24 --jump RETURN 

iptables --append car --jump DROP 

 

 

20 съединения с мрежа от клас С: 

iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m iplimit --iplimit-above 20 --iplimit-mask\ 

24 -j DROP 

 

За разрешаване на всеки изходящ трафик: 

iptables –A INPUT –m state --state ESTABLISHED, RELATED –j ACCEPT 

 

Изтриване на подправени пакети, маркирани като Bad Guy: 

iptables -A INPUT -m recent --rcheck --seconds 60 -m limit --limit 10/second \  

-j LOG --log-prefix "BG" 

iptables -A INPUT -m recent --update --seconds 60 -j DROP 

iptables -A INPUT  -i $int_if -s $int_ip -m recent --set -j DROP 

 

Изтриване на известни вируси и скенери на портове: 

iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p tcp --dports \ 

53,113,135,137,139,445 -j DROP 

iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p udp --dports \ 

53,113,135,137,139,445 -j DROP 

iptables -A INPUT  -i $int_if -p udp --dport 1026 -j DROP 
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iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p tcp --dports 1433,4899 -j DROP 

 

 

 

Фигура 4.2. Блок-схема на алгоритъма на обработка на TCP пакетите 

от netfilter с цел защита от DDoS атаки 
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На фиг. 4.3. са показани стойностите на заетите ресурси от 

виртуалната машина. 

 

 

Фигура 4.3. Преглед на броячите (memcached) с OpenVZ 

 

 

 Колоната failcnt съдържа само нули. В противен случай ще 

означава, че зададените ресурси са недостатъчни в конкретния момент. 

 Увеличаването на съответния ресурс се извършва в съответния 

конфигурационен файл (*.conf) в каталога /etc/vz/conf след което се 

презарежда системата с командата: 
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 vzctl restart 101. 

 

4.4. Експериментални резултати 

 

 Авторът е направил редица експерименти за оценка на отказите от 

обслужване със (и без) използването на защитната система Ruslan, 

следствие от наводняване на уеб сървър с TCP SYN пакети.  

  

 За да се гарантира чистотата на експеримента, авторът е избрал 

вариант на свързаност без междинни маршрутизатори, защото  

администраторът на всеки междинен маршрутизатор задава самостоятелно 

правила за филтрация за своите мрежи, което би повлияло на резултатите. 

Авторът свързва в една локална мрежа с помощта на 16 портов суич 

уеб сървър и 15 машини, които се ползват както за атакуващи, така и за 

клиенти в експеримента. Моделът на суича е Cisco Linksys SR2016T-EU 

16-Port 10/100/1000 Gigabit Switch (SR2016T-EU). 

16-те порта превключват със скорост 32 Gbps. Пропускателната 

способност е 23,8 милиона пакети за секунда.  

 

Конфигурация на хостовете (клиенти и атакуващи) 

взаимодействащи с HTTP сървъра 

Процесор: Intel® Celeron® 2.00 GHz  

Скорост на процесора:  2.00 GHz  

RAM памет: 512 MB 

Мрежова карта: 100Mb/s Ethernet 

OС: CentOS Linux release 6.0 ; Linux version 2.6.32-71.29.1.el6.i686 

gcc version 4.4.4 20100726 (Red Hat 4.4.4-13) 
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       . . . . . . . . . .  

 

 

Фигура 4.4. Топология на експерименталната мрежа 

 

За измерването на трафика е използвана програмата IPTraf, която е 

стартирана на уеб сървъра и измерва входящия и изходящия трафик в 

пакети в секунда (packets/ sec). Регистрираният с IPTraf трафик пулсира, 

затова в таблицата са приведени усреднени стойности. 

 

Компютрите, определени като атакуващи хостове, генерират TCP 

SYN пакети, с което се симулира SYN наводняване. За целта се използва 

програма, която без защитата на системата Ruslan изпраща към уеб 

сървъра от един единствен хост, като уеб сървърът регистрира, че 

получава 47 хиляди пакета в секунда, успявайки да отговори само с 11 

хиляди пакета в секунда. Това доказва, че системата има ресурс да 

отговори на по-малко от една четвърт от получените заявки. Когато 

атакуват два хаста, пак се изчерпват ресурсите - приема 32 хиляди и връща 

7 хиляди. Това показва, че е налице изчерпване на ресурсите на системата, 

имаме работещо TCP SYN наводняване (DDoS атака). 
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При използването на защитната система Ruslan се прави анализ на 

влиянието на параметъра “размер на опашката на полуотворените 

съединения”: 

net.ipv4.tcp_max_syn_backlog (В), който по подразбиране приема 

стойност 1024В. 

За легитимен трафик тази стойност следва да осигури максимално 

добро обслужване за зададен брой клиенти (например 400 в секунда). 

 

Таблица 4.1. Влияние на параметъра размер на опашката на 

полуотворените съединения 

net.ipv4. 

tcp_max_syn_backlog, В 

1024 2048 4096 8192 

     

вход. трафик, packets/ sec 

изход. трафик, packets/ sec 

16000 

  4400 

20000 

  5000 

25000 

  5500 

25000

  5500

 

 

 При наводняване с пакети и с увеличаване на този буфер системата 

успява да поеме за обработка по-голям трафик, т.е. тя разполага с по-голям 

ресурс за справяне с атаката и реално успява да обслужва по-голям трафик. 

След като имаме еднотипни данни при стойности на параметъра 4096 и 

8192, стига се до извода, че не се налага повече да се увеличава буферът. 

Затова впоследствие е избрана стойността: 

net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096. 

 

Ще направим анализ на влиянието на параметъра 

net.ipv4.tcp_synack_retries при използване на защита с Ruslan. 

Параметърът tcp_synack_retries управлява броя на повторните 

предавания, като задава времето за съхраняване на полуотворените 
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съединения в буфера. По подразбиране е 5 броя, което означава изтриване 

на полуотворено съединение след 3 минути.  

 

Таблица 4.2. Влияние на параметъра tcp_synack_retries на времето за 

предаване и пълното време на полуотворените съединения 

Стойност на 

tcp_synack_retries, 

брой 

Време за препредаване t, s 

 

Пълно време за 

съхранение на 

полуотворените 

съединения в 

опашката, s 

   

1 на 3-тата секунда 9 секунди 

2 на 3-тата и 9-та секунди  21 секунди 

3 на 3-тата, 9-тата и 21-ва сек. 45 секунди 

4 3-та, 9-та, 21-ва, 45-та сек. 90 секунди 

5 3-та, 9-та, 21-ва, 45-та, 90-та 180 секунди 

 

 

Таблица 4.3. Влияние на параметъра, управляващ броя на препредаванията  

net.ipv4.tcp_synack_retries, 

s 

5 4 3 2 1 

      

вход. трафик, packets/ sec 

изход. трафик, packets/ sec 

21000 

  4500 

22000 

  4650 

23000 

  4800 

24000 

  5000 

25000

  5500

 

 

Извършва се настройка предаването да се реализира на третата 

секунда и пълното време за съхраняване на полуотворените съединения в 

опашката да е 9 секунди. При наводняване с пакети и намаляването на 
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броя на препредаванията, което води до намаляване на времето за 

съхранение на полуотворените съединения в опашката, се стига до извода, 

че системата успява да поеме за обработка по-голям трафик. Затова 

впоследствие е избрана стойността net.ipv4.tcp_synack_retries=1. 

 

Експериментално се получава, че без защита сървърът става 

неработоспособен при атакуване от 7 хоста, а с използване на Ruslan 

продължава да е работоспособен дори при атака от всички 15 машини. 

 

 

Таблица 4.4. Генериран входящ и изходящ трафик на уеб сървъра без 

система за защита Ruslan  

атакуващи 

машини, брой 

вход. трафик, 

packets/sec 

изх. трафик, 

packets/sec  

   

1 47000 11000 

2 32000 7000 

3 30000 6000 

4 28000 5000 

5 25000 4000 

6 22000 3000 

7 17000 1000 

8 10000 900 
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без Руслан

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000
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p
p

s

бр. атак. Маш.

вх., pps

изх., pps

 

 Фигура 4.5. Генериран входящ и изходящ трафик на уеб сървъра без 

система за защита Ruslan  

 

Таблица 4.5. Генериран входящ и изходящ трафик на уеб сървъра със 

система за защита Ruslan  

атакуващи 

машини, брой 

вх. трафик, 

packets/sec 

изх. трафик, 

packets/sec 

   

1 25000 5500 

2 19000 3600 

3 17000 3500 

4 16000 3400 

5 14500 2500 

6 13000 1550 

7 9800 1200 

8 9400 1100 
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9 8600 900 

10 8000 850 

 

с Руслан
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Фигура 4.6. Генериран входящ и изходящ трафик на уеб сървъра със 

система за защита Ruslan  

 

 

4.5. Изводи 

 

Основните разултати, получени в настоящата глава, са следните: 

- Разработена и описана е система Ruslan, целяща блокиране на DDoS 

атаките. 

- Системата променя параметри на ядрото на ОС, основни 

конфигурационни файлове, съдържа допълнителни модули. 

- В резултат на верификация са потвърдени теоретично обосновани 

параметри, представени в математическия модел в глава 3: размер на 

буфера и интервал за очакване на установяване на съединение. 
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- Експериментално е доказана стабилната работа на Ruslan при реално 

проведена DDoS атака; потвърдена е способността й да запази 

работоспособността на уеб сървъра. 

 

В резултат на проведения анализ могат да се направят следните 

изводи: 

1. Базови елементи на системата за защита Ruslan са параметрите на 

ядрото на ОС, TCP/IP стека, скрипт за iptables. 

2. Силно изразена е зависимостта на параметрите, настройвани за 

защита, от характеристиките на уеб сървъра (процесор, памет, OC, 

пропускателна способност на комуникационния канал). 

3. Използването на Ruslan успява да запази работоспособността на уеб 

сървъра при максимално възможното спрямо пропускателната способност 

на комуникационните линии и устройства наводняване на атакуваната с 

фалшиви заявки система. Без помощта на Ruslan уеб сървърът спира да 

обслужва клиентите при много по-ниски нива на входящия поток от 

заявки. 
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З аключ ени е  

 
 
За постигане на целите, поставени пред изследването, проведено в 

рамките на дисертацията, са извършени следните дейности: 

- Представена е класификация на известните видове DDoS атаки и 

методите за борба с тях. Направен е обзор на съвременните методи и 

средства за защита на компютърни системи и мрежи, както и констатация 

на постиженията в противоборството срещу DDoS атаките. Дефинирани са 

базовите функции, които една система за защита от DDoS атаки трябва да 

предоставя. 

- Разгледани са особеностите, възможностите и характеристиките на 

LAMP сървъра. Идентифицирани са базовите променливи за 

конфигуриране на защитните механизми. Представени са средствата за 

противодействие на известните видове DDoS атаки и нивата на защита. 

Описани са методите за изграждане на противодействаща система  срещу 

DDoS атаките. 

- С помощта на математическия апарат на теорията на системите за 

масово обслужване са определени  допустимите интервали за броя на 

полуотворени TCP съединения на сървъра, работещ в нормален режим (без 

атаки). В резултат на предложения модел е констатирано, че за 

определянето на границите на този интервал е необходимо да се намерят  

стойностите на параметрите: интензивност на входящия поток от заявки; 

времето, през което със зададена вероятност заявката ще бъде обслужена 

(времето за пристигане на ACK пакета); вероятност за загуба на IP пакети 

при предаване по мрежата; брой на опитите за повторно изпращане от 

сървъра на SYN+ACK пакети; време на сървъра за установяване на TCP 

съединение и вероятност за вярно регистриране на атака. 

- Разработена и описана е система Ruslan, целяща блокиране на DDoS 

атаките. Системата променя параметри на ядрото на ОС, основни 
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конфигурационни файлове, съдържа допълнителни модули. В резултат на 

верификация са потвърдени теоретично обосновани параметри, 

представени в математическия модел в глава 3: размер на буфера и 

интервал за очакване на установяване на съединение. Експериментално е 

доказана стабилната работа на Ruslan при реално проведена DDoS атака; 

потвърдена е способността й да запази работоспособността на уеб сървъра. 
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Прино с и  

Научно-приложни приноси на дисертацията: 
 

1. Извършена е класификация и анализ на известните видове DDoS 

атаки и методите за борба с тях. 

2. Дефинирани са базовите променливи за конфигуриране на 

защитните механизми за LAMP сървър за противодействие на DDoS 

атаките, като са определени средствата за противодействие на DDoS 

атаките и нивата на защита за уеб сървър. Изследвани са методите за 

изграждане на противодействаща система срещу DDoS атаките. 

3. Създаден е модел на системата, описващ взаимодействието на 

сървъра с клиентите, отчитащ характеристиките на компютърната мрежа и 

на защитавания сървър. С помощта на математическия апарат на теорията 

на системите за масово обслужване са определени допустимите интервали 

за броя на полуотворени TCP съединения на сървъра. Описаният 

математически модел позволява откриването на атаката и е устойчив към 

рязкото нарастване на интензивността на входящия поток от заявки за 

сървъра, при което се отчитат характеристиките на мрежата и на 

защитавания сървър. 

4. Разработена е система за защита Ruslan, целяща блокиране на DDoS 

атаките. Системата променя параметри на ядрото на ОС, основни 

конфигурационни файлове, съдържа допълнителни модули. 

5. Експериментално е доказана стабилната работа на системата Ruslan 

при реално проведени DDoS атаки; потвърдена е способността й за 

запазване на работоспособността на уеб сървъра. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

 

Скрипт за iptables 
 
 
#! /bin/sh 
# 
# firewall iptables frewall script 
# 
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 
DAEMON=/sbin/iptables 
NAME=firewall 
DESC="iptables firewall" 
test -x $DAEMON || exit 0 
set -e 
iptables=/sbin/iptables 
int_if=eth0   # internal (local) interface, e.g. eth0 
int_ip=10.20.30.40 # internal (local) IP 
 
function firewall_start 
{ 
modprobe ip_tables 
modprobe ip_conntrack 
modprobe iptable_filter 
modprobe iptable_nat 
modprobe ipt_LOG 
modprobe ipt_limit 
modprobe ipt_state 
#modprobe ipt_REJECT 
 
 
 # default policy 
 iptables -P INPUT   DROP 
 iptables -P FORWARD DROP 
 iptables -P OUTPUT  DROP 
# ------------------------------------------------------- 
 
# Some definitions for easy maintenance. 
 

 133



 

IPADDR="192.168.0.1" 
EXTERNAL_INTERFACE="eth0" # Infoline connected interface 
LOOPBACK_INTERFACE="lo" # Your local naming convention 
PRIMARY_NAMESERVER="62.44.101.1" # Your Primary Name Server 
SECONDARY_NAMESERVER="62.44.101.3" # Your Secondary Name 
#Server Internal Server 
LOOPBACK="127.0.0.0/8" # Reserved loopback addr range 
CLASS_A="10.0.0.0/8" # Class A private networks 
CLASS_B="172.16.0.0/12" # Class B private networks 
CLASS_C="192.168.0.0/16" # Class C private networks 
CLASS_D_MULTICAST="224.0.0.0/4" # Class D multicast addr 
CLASS_E_RESERVED_NET="240.0.0.0/5" # Class E reserved addr 
BROADCAST_SRC="0.0.0.0" # Broadcast source addr 
BROADCAST_DEST="255.255.255.255" # Broadcast destination addr 
PRIVPORTS="0:1023" # Privileged port range 
UNPRIVPORTS="1024:65535" # Unprivileged port range 
 
# ------------------------------------------------------------ ---------------- 
# The SSH client starts at 1023 and works down to 513 for each 
# additional simultaneous connection originating from a privileged port. 
# Clients can optionally be configured to use only unprivileged ports. 
SSH_LOCAL_PORTS="1022:65535" # Port range for local clients 
SSH_REMOTE_PORTS="513:65535" # Port range for remote clients 
 
# traceroute usually uses -S 32769:65535 -D 33434:33523 
TRACEROUTE_SRC_PORTS="32769:65535" 
TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523" 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
 
# LOOPBACK 
# -------- 
# Unlimited traffic on the loopback interface. 
# accept everything from loopback 
iptables -A INPUT -i $LOOPBACK_INTERFACE -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $LOOPBACK_INTERFACE -j ACCEPT 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# SPOOFING & BAD ADDRESSES 
# Refuse spoofed packets. 
# Ignore blatantly illegal source addresses. 
# Protect yourself from sending to bad addresses. 
# Refuse incoming packets pretending to be from the external address. 
iptables -A INPUT -s $IPADDR -j DROP 
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# Refuse incoming packets claiming to be from a Class A, B or C private 
#network 
iptables -A INPUT -s $CLASS_A -j DROP 
iptables -A INPUT -s $CLASS_B -j DROP 
iptables -A INPUT -s $CLASS_C -j DROP 
 
# Refuse broadcast address SOURCE packets 
iptables -A INPUT -s $BROADCAST_DEST -j DROP 
iptables -A INPUT -d $BROADCAST_SRC -j DROP 
 
# Refuse Class D multicast addresses 
# Multicast is illegal as a source address. 
# Multicast uses UDP. 
iptables -A INPUT -s $CLASS_D_MULTICAST -j DROP 
 
# Refuse Class E reserved IP addresses 
iptables -A INPUT -s $CLASS_E_RESERVED_NET -j DROP 
 
# Refuse special addresses defined as reserved by the IANA. 
 
# Note: this list includes the loopback, multicast, & reserved addresses. 
# 0.*.*.* - Can't be blocked for DHCP users. 
# 127.*.*.* - LoopBack 
# 169.254.*.* - Link Local Networks 
# 192.0.2.* - TEST-NET 
# 224-255.*.*.* - Classes D & E, plus unallocated. 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# drop broadcast (do not log) 
iptables -A INPUT  -i $int_if -d 255.255.255.255 -j DROP 
iptables -A INPUT  -i $int_if -d 192.168.255.255 -j DROP 
iptables -A INPUT  -i $int_if -d 192.168.1.255   -j DROP 
iptables -A INPUT -d 10.0.0.0/8 -j DROP 
iptables -A INPUT -d 169.254.0.0/16  -j DROP 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# UDP TRACEROUTE 
# -------------- 
# Traceroute usually uses -S 32769:65535 -D 33434:33523 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p udp --source-port  \ 
$TRACEROUTE_SRC_PORTS --destination-port \ 
$TRACEROUTE_DEST_PORTS -j DROP 
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iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p udp --source-port \ 
$TRACEROUTE_SRC_PORTS --destination-port \ 
$TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# DNS forward-only nameserver (53) 
# -------------------------------- 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p udp -s \ 
$PRIMARY_NAMESERVER --source-port 53 --destination-port \ 
$UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p udp --source-port \ 
$UNPRIVPORTS -d $PRIMARY_NAMESERVER --destination-port 53 –j\ 
ACCEPT 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p tcp ! --syn -s \ 
$PRIMARY_NAMESERVER --source-port 53 --destination-port \ 
$UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p tcp --source-port \ 
$UNPRIVPORTS -d $PRIMARY_NAMESERVER --destination-port 53 -j \ 
ACCEPT 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p udp -s \ 
$SECONDARY_NAMESERVER --source-port 53 --destination-port \ 
$UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p udp --source-port \ 
$UNPRIVPORTS -d $SECONDARY_NAMESERVER --destination-port 53 \  
-j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p tcp ! --syn -s \ 
$SECONDARY_NAMESERVER --source-port 53 --destination-port \ 
$UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p tcp --source-port \ 
$UNPRIVPORTS -d $SECONDARY_NAMESERVER --destination-port 53\   
-j ACCEPT 
 
# ------------------------------------------------------------ ------ 
# HTTP server (80) 
# ---------------- 
iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  --source-port \ 
$UNPRIVPORTS  -d $IPADDR --destination-port 80 -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn  -s \ 
$IPADDR --source-port 80  --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
 
# ------------------------------------------------------------------ 
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# HTTPS server (443) 
# ------------------ 
 
#iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp --source-port \ 
$UNPRIVPORTS  -d $IPADDR --destination-port 443 -j ACCEPT 
 
#iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn  -s \ 
$IPADDR --source-port 443  --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
 
  
# ------------------------------------------------------------------ 
ANTI DDoS 
# ------------------ 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443 --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 80,433 -j DROP -m iplimit \ 
--iplimit-above 10 -j DROP    
iptables -A bad_tcp_packets -p tcp --dport 80,443  !--syn -m state --state NEW \ 
-j LOG --log-prefix "New not syn:" 
iptables  -A bad_tcp_packets -p tcp --dport 80,443  !--syn -m state --state NEW\ 
-j  DROP 
iptables -A INPUT -d $IPADDR -p tcp --dport 80,443 -m state --state NEW \ 
-m limit --limit 300/second --limit-burst 400 -j DROP  
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443 -m iplimit --iplimit-above 10 -j DROP 
iptables --new-chain car 
iptables -I OUTPUT 1 -p tcp --destination-port 80,443 -o eth0 --jump car 
iptables --append car -m limit --limit 20/sec --jump RETURN 
iptables --append car --jump DROP 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80,443 -m iplimit --iplimit-above 20 \ 
--iplimit-mask 24 -j DROP 
iptables -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG --log-level \ 
DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died:" 
iptables -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \ 
--log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died:" 
 
# ------------------------------------------------------------------ 
# MySQL server (3306) 
# ------------------- 
 
iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  --source-port \ 
$UNPRIVPORTS  -d $IPADDR --destination-port 3306 -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn  -s \ 
$IPADDR --source-port 3306  --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT 
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# ------------------------------------------------------------------ 
# SSH server (22) 
# --------------- 
 
iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  --source-port \ 
$SSH_REMOTE_PORTS  -d $IPADDR --destination-port 22 -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn  -s \ 
$IPADDR --source-port 22  --destination-port $SSH_REMOTE_PORTS -j \ 
ACCEPT 
 
# SSH client (22) 
# --------------- 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p tcp --source-port \ 
$SSH_LOCAL_PORTS --destination-port 22 -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p tcp ! --syn --source-port\ 
22 --destination-port $SSH_LOCAL_PORTS -j ACCEPT --destination-port 22\ 
-j ACCEPT 
 
 
# ------------------------------------------------------------------ 
# ICMP 
 
# To prevent denial of service attacks based on ICMP bombs, filter 
# incoming Redirect (5) and outgoing Destination Unreachable (3). 
# Note, however, disabling Destination Unreachable (3) is not 
# advisable, as it is used to negotiate packet fragment size. 
 
# For bi-directional ping. 
# Message Types: Echo_Reply (0), Echo_Request (8) 
# To prevent attacks, limit the src addresses to your ISP range. 
# 
# For outgoing traceroute. 
# Message Types: INCOMING Dest_Unreachable (3), Time_Exceeded (11) 
# default UDP base: 33434 to base +nhops-1 
# 
# For incoming traceroute. 
# Message Types: OUTGOING Dest_Unreachable (3), Time_Exceeded (11) 
# To block this, deny OUTGOING 3 and 11 
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# 0: echo-reply (pong) 
# 3: destination-unreachable, port-unreachable, fragmentation-needed, etc. 
# 4: source-quench 
# 5: redirect 
# 8: echo-request (ping) 
# 11: time-exceeded 
# 12: parameter-problem 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
echo-reply -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
destination-unreachable -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \   
source-quench -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \      
time-exceeded -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
parameter-problem -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
fragmentation-needed -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
source-quench -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
echo-request -j ACCEPT 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type \ 
parameter-problem -j ACCEPT 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# Enable logging for selected denied packets 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p tcp -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p udp --destination-port \ 
$PRIVPORTS -j DROP 
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iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p udp --destination-port \ 
$UNPRIVPORTS -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type 5 \          
-j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $INTERNET_INTERFACE -p icmp --icmp-type 13:255 \ 
-j DROP 
 
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET_INTERFACE -j REJECT 
 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# drop Bad Guys 
iptables -A INPUT -m recent --rcheck --seconds 60 -m limit --limit 10/second \  
-j LOG --log-prefix "BG" 
iptables -A INPUT -m recent --update --seconds 60 -j DROP 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# drop spoofed packets (i.e. packets with local source addresses coming from 
#outside etc.), mark as Bad Guy 
iptables -A INPUT  -i $int_if -s $int_ip -m recent --set -j DROP 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
#ANTI - PORT SCANNER 
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit \            
--limit 1/s -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
#ANTI - PING OF DEAD 
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s \           
-j ACCEPT 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# drop silently well-known virus/port scanning attempts 
iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p tcp --dports \ 
53,113,135,137,139,445 -j DROP 
iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p udp --dports \ 
53,113,135,137,139,445 -j DROP 
iptables -A INPUT  -i $int_if -p udp --dport 1026 -j DROP 
iptables -A INPUT  -i $int_if -m multiport -p tcp --dports 1433,4899 -j DROP 
# CodeRed and Nimda 
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iptables -t filter -A INPUT -i $int_if -p tcp --dport http -m string --string \ 
"/default.ida?" -j DROP 
iptables -t filter -A INPUT -i $int_if -p tcp --dport http -m string --string \ 
".exe?/c+dir" --j DROP 
iptables -t filter -A INPUT -i $ int_if -p tcp --dport http -m string --string \ 
".exe?/c+tftp" -j DROP 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# internet (established and out) 
iptables -A OUTPUT -o $int_if -j ACCEPT 
iptables -A INPUT  -i $int_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED \        
-j ACCEPT 
iptables -N allowed 
iptables -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT 
iptables -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED \           
-j ACCEPT 
iptables -A allowed -p TCP -j DROP 
  
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# --log-prefix "New not syn:" 
 
iptables -A tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-prefix \ 
"New not syn:" 
 
iptables -A tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 
  
iptables -A INPUT -p TCP -j tcp_packets 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# public services 
iptables -A INPUT -i $int_if -p tcp -d $int_ip -m multiport --dports 80,443  \      
-j ACCEPT 
 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# accept ssh connections (max 2/minute from the same IP address) 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --rcheck --seconds 60 --hitcount \ 
2 -name SSH -j LOG --log-prefix "SH" 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m recent --update --seconds 60 --hitcount \ 
2 -name SSH -j DROP 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set \          
--name SSH -j ACCEPT 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# log all the rest before dropping 
iptables -A INPUT   -j LOG --log-prefix "IN" 
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iptables -A INPUT   -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable 
iptables -A OUTPUT  -j LOG --log-prefix "OU" 
iptables -A OUTPUT  -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable 
iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FW" 
iptables -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable 
# ---------------------------------------------------------------------------- 
# log all the rest before dropping 
iptables -A INPUT   -j LOG --log-prefix "IN" 
iptables -A OUTPUT  -j LOG --log-prefix "OU" 
iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FW" 
} 
function fallback_start 
{ 
 # flush rules 
 iptables -F 
 iptables -F -t mangle 
 iptables -X -t mangle 
 iptables -F -t nat 
 iptables -X -t nat 
 iptables -X 
 
 # default policy 
 iptables -P INPUT   DROP 
 iptables -P FORWARD DROP 
 iptables -P OUTPUT  DROP 
 
 # internet (established and out) 
iptables -A OUTPUT -o $int_if -j ACCEPT 
iptables -A INPUT  -i $int_if -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 
ACCEPT 
  
 # public services 
iptables -A INPUT -i $int_if -p tcp -d $int_ip -m multiport --dports 80,443 -j 
ACCEPT 
} 
function firewall_stop 
{ 
 # flush rules 
 iptables -F 
 iptables -F -t mangle 
 iptables -X -t mangle 
 iptables -F -t nat 
 iptables -X -t nat 
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 iptables -X 
 
 # default policy 
 iptables -P INPUT   ACCEPT 
 iptables -P FORWARD ACCEPT 
 iptables -P OUTPUT  ACCEPT 
} 
 
case "$1" in 
  start) 
 echo -n "Starting $DESC: " 
 firewall_start || fallback_start 
 echo "OK." 
 ;; 
  stop) 
 echo -n "Stopping $DESC: " 
 firewall_stop 
 echo "OK." 
 ;; 
#  reload|force-reload) 
# # 
# # If the daemon can reload its config files on the fly 
# # for example by sending it SIGHUP, do it here. 
# # 
# # If the daemon responds to changes in its config file 
# # directly anyway, make this a do-nothing entry. 
# echo -n "Reloading $DESC: $NAME" 
# echo "OK." 
#  ;; 
  restart|reload|force-reload) 
 # 
 # If the "reload" option is implemented, move the "force-reload" 
 # option to the "reload" entry above. If not, "force-reload" is 
 # just the same as "restart". 
 # 
 echo -n "Restarting $DESC: " 
 firewall_stop 
 sleep 1 
 firewall_start || fallback_start 
 echo "OK." 
 ;; 
  *) 
 N=/etc/init.d/$NAME 
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 echo "Usage: $N {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2 
 # echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2 
 exit 1 
 ;; 
esac 
 
exit 0 
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	Съдържание
	С цел да се определят последващите действия, PHP приложенията получават информация от клиента посредством запитван URL (Uniform Resource Locator- Унифициран локатор на ресурси) от данни във формата, независимо от това каква информация за сесията е била получена. Ако е необходимо, сървърът извлича информация от базата данни MySQL, комбинира я с информацията с шаблони HTML (Hypertext Markup Language) и връща резултата на клиента. Този процес се повторя, понеже потребителят работи с приложението, а също така може да се изпълнява паралелно, при което множество потребители да получaват достъп до системата. Потокът от данни не е едностранен, защото базата от данни може да бъде обновена с информация, получена от потребителя във формат на данни от сеанса, а също така и статистическа информация и съдържание, предоставени на потребителя като например коментари или обновяване на сайта. Към динамичните елементи се използват и статични, такива като изображения, кодове JavaScript и CSS (Cascading Style Sheets).

